
mmm jmjja

w.

¦: ¦..¦¦.¦¦¦ 

.... 
¦ 

. 

¦ ¦ 

¦

. ..¦>'':¦¦

 
¦¦¦'.¦¦¦ ¦ ¦ 

¦ ." 

' '"

BJR*K_f>-———_—Mm

^

/

-t:

/"' '.':.. 
v^K.

**¦ r*r

$*:___
<£

w*.

\
3 '

^íii

<*_.

- V ^ffl______________I____B\ ^|Hfl
¦'¦'' '."•' ¦¦¦..-.-. '..ifeS '->:¦'¦. • "í_B ¦ ¦¦

-**, ^ ',;,»;;. ¦""-*W5!¦¦'¦"¦ '^Ifl",,sj____ tI_. <4fl

v%l_ '-' __ff__B^i'^3---____a-iw

¦ 
' 

«"í:. .,. -!_^v>3__B___^- __t^íÍí______-»_. ^2 _á •' ' ' "*- ¦ ... , ,_,. ., ,.._ '-^T-í. f?_. 4 . ^^l_^BÉiÍBl______- flflr^íflB

i^__™W!ç-¦ m w_-^"_*2___i_fl ^Br _ ^^-B __b _5__! "*w'' i^!^ • >?«_______.

__r __1 .___fl ______ _B _______Br II ^s|t.-.-.<t»
__^__B_to-B_ní. l-Sfl _^_k' 'mmm ' *-fflflflMr^mJ *

flBT jf *=^S -__fl ^B___r

Tv_ ^'^W H_^ ^^^_h________É^-. , ^^^" jfi

_k ^fl m Ifl ÍÉk .V- --N' ^^| 
____*¦* .1 :"^^^^^

--"^L ¦./.& ,/_fl B^ ;; ••.//^"^BflLnii)" riiÉÉtWPni Ifl-- __-__L - ¦¦'"""
LrsraH.. B^^^r_____BB I flSsHSSaã _________ftj__.-'__vT_B_BI _BIjF %iflí B__ fl _-_-_-_-_BP* '^^_H _¦¦ BB Bk.' ¦ ¦

KL.' 7 "T|| _-_v 
,

-..'^''¦"M". ¦' j^B____apI'-Ví¦¦¦-".: ^^t'; -'.'.-.-: Í-V J ^| IB___H__i__!_____5^-ã_______1*': **___.-•ri":v. ' ____k
__________________Sifi*^*'•'?. 

'_________£__¦ 
-B.

______'.¦''•'¦ -;-j •_&'____. II ¦¦____ _____¦ _¦_.
Ini____¦'¦•.- *___ I í_B _&

^«B HL

¦„.w^_ar_^_raii__B •' ¦¦'i---
"""¦ *-^6ÉH______Eí__B___i* -

' "'_____'__flB_^__i>' '--'S H^ ""•*¦.

r f
itSfeSftíiSfK ':

D. OIVA, GENITORÀ DE DÉCIO.
ABRAÇA SEU FILHC APÓS O
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DECIO ESCOEAR DURANTE OJULGAMENTO.
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A "Rainha do Baião" no Mont,men_o das Bandeiras, em Ibirapuera.

SAO 
PAULO, abril (Da Sucursal) —

Magnífica Idéia, essa, de mandar artls-
tas nossos para a Nacional do Rio e de tra-
zer artistas do Rio para ca. Dessa maneira,
são aquinhoados, imparcialmente, fás ca-
riocas e paulistas. Muitos valores artísticos
da Radio j Nacional de São Paulo têm ido
conquistar verdadeiros sucessos no Rio.
NSo é menos verdade, entretanto, que do
Rio nos enviam o que de melhor há na
grande emissora.

Numa destas felizes "trocas", tivemos a
querida "Rainha do Baião", Carmélia Al-
ves, que, como nfto podia deixar de ser,
onde se apresenta, arrebata as platéias com
o seu "quê" diferente de interpretar esse
ritmo gostoso e bem brasileiro.

Fomos ouvi-la no programa da Nacional
paulista "Ronda dos Bairros". Êxito abso-
luto!

BATE-PAPO POR TRÁS
DOS BASTIDORES

Enquanto Carmélia se preparava para a
apresentação, ouvimo-la, e também a seu
marido, Jimy Lester. Rapidamente, é ver-
dade. porém, o bastante para sabermos vá-
rias coisas, dentre as quais a prévima via-
gem do casal â Argentina.

— Nosso contrato € com a "boite" Cong
e Rádio Belgrano — diz-nos Carmélia. —
Depois iremos aos Estados Unidos. Temos
também proposta para a Franca, que será
para mais tarde.

Mal havíamos iniciado o bate-papo, e já
estávamos na hora da apresentação de Car-
mélia. Alguém veio avisá-la, e lá foi nossa
entrevistada, para oferecer, com tdda alma,
toda a sua arte de cantora popular' deste
Brasil, aos fás que ardiam de curiosidade
por vê-la pessoalmente. Os aplausos estru-
giram com a entrada da artista no palco.
Cantou, bisou, cantou outra vez, e mais
repetições o público exigia, e como o pú-
blico é quem manda... outros números
iam sendo apresentados, sempre com a par-
ticipação de Rago e seu Regional, um dos
esplêndidos conjuntos regionais com que
conta a Nacional.

O sucesso está implícito na carreira de
Carmélia Alves. Podem verificar, os lei-
tores, que o cartaz da notável intérprete
do baião nunca diminuiu. Sempre o mesmo,
mantém-se em alto nível, desde que o pú-
blico tomou conhecimento do seu valor.

Em nossa opinião, a sucessão de vitórias
radiofônicao da querida cantora, teve ini-
cio quando do lançamento do disco em duo
com Ivon Curi.

A partir dessa ocasião, nunca mais tive-
mos notícia de que faltasse, nas discotecas
dos mais variados gêneros musicais, grava-
ções de Carmélia Alves.

Sentimo-nos também empolgada com a
apresentação da "gauchita". Por Jsso, pou-
co pudemos conversar com Jimy Lester,
que ficou ao nosso lado, deleitando-se com
a sua cantora predileta, por trás dos basti-
dores.

Os números terminaram (outros teriam
de ser apresentados: Pagano Sobrinho,
Hebe Camargo, Ruy Rey, etc) e Carmélia
voltou a conversar conosco.

Com grande dificuldade, conseguimos
atravessar a avalanche de fás que tenta-
ram interceptar a "fugida" de Carmélia.
Entramos no carro do casal Lester e fo-
mos dar um passeio.

IBIRAPUERA, O ATUAL PONTO
DE ATRAÇÃO

Rumamos -para as alamedas ai buriladas
ii» rani|ia Umtmfmt i a. m á_|tfp— rir pBM-r
to a suave brisa vinda das folhagens dos
velhos eucaliptos, a nos roçar de leve por
entre as janelas do automóvel. Nessa altú-
ra, nossa conversa já ia longe... Nossa en-
.revistada contou-nos novidades do Rio,
que muito nos interessavam. Revelou como
aprecia Marlene e Emillnha Borba (tinha-
mos informações de uma certa rivalidade
entre as duas "estréias" do rádio, e fomos
perfeitamente esclarecidos). Disse que ado-
ra ir ao "Clube da Chave" prosear com os

.amigos. Falou-nos ainda da afobação que

(CONCLUI NA PAGINA 34)

CARMÉLIA
RADIO NACIONAL

BATE-PAPO
ATUAL PONTO DE ATRACO!

REPORTAGEM DE WALLY B. SAMY

SUCESSO PAULO

INTERCÂMBIO DE ARTISTAS •
BASTIDORES • FUGIDA

PAULICEIA: IBIRAPUERA
FOTOS DE UBALDO TERRA
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A onimaçõo de Carmélia é contagiam*. O auditório em peso fax coroacompanhando sua voz quente e macia. '
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Rogo e seu Regionol ocomponhorom a "Roinho do Baião" no orcgroma "Ronda dos Bairros".

Carmélia Alves e Jimy Lester, seu esposo, numa folga que o rádio lhesda passeiam pelas ruas de S. Paulo "Quatrocentão".

O prestígio de-Carmélia Alves em São Paulo é um fato. Centenas deras orluiram ao cinema onde ela iria cantar.
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Estos bolos são para a criançada lá de caso" — explico Carmélia. Ela
adora crianças.
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Boa dicção dos intérpretes, movimentação natural dentro de marcação acertada e cenários modernos, de
uma chancela de bom teatro ao espetáculo dirigido por Luiz Maia.

do teatro
p1

Niterói I
_*_

_*

ram

¦¦ ^__P_L " ^^fli 
mW^^-:'- ¦¦"'• ''r-^Êffi' '¦*v*k '^_Sri- ''¦''''¦?$$'- __¦ 

B______--í:___^| _Pn___im_B ^ __________________ __B _____*'yÊmW 
*' ' ^^"^fli 

flflB^1_ÍÍ_í^*^ífc-.*^2 ¦ ^t?'í\ '__. 
-íí; ___¦ -— .H-i* "mmmm, fl ?*«*

! __^_^"*^_fcfc,- St* ' ^bot fl 1 HS í*2*f_V"vv^3_SP-- .. iV__- . . B^B _H____:'' __fl "*___Í_________í_f^^'-' ___f*

Bjjj^Bfflfe '**£SJ ^H BB __» ""?¦___?___: " ¦> __J___fl. . •¦,"^Hf' ¦ _Bw_ fl_r___^' ___¦ ' "__"__¦_&__!-_¦ afl Br "•***ít-itB _______HL^^_1 __^'
_k *""*l." ~%f*4'. 

^^Bflfl^É'^_Pv~*^^^H ^^L "h_ __^_L? ' BK _fl" *"" _r^i__B 8 *¦

'¦ i _-f-_-__r_B^__------_-_-. ¦ ' * _ü :'Bm_M'^___-__^^":''I : _¦"•»¦ -r' mr * -?W^^^^^''iP""aaB^WB^ ______ t-^_T ^__We ¦B-_-_-._-MhÉ-_*r ^^^V^i^_-___-___- ^^^__r_-?ip^B I iü

£____fl ^Svf*"*^^ _^_S__________3^_^ ^^__EH^_?i_»^ffl5_P __3^r_Bpr^1 I _____

g A SEGURA DIREÇÃO DO JORNA- ^<?! .¦«--a ¦ ¦¦¦¦r mau _ia rnU-niA í..LISTA LUIZ MAIA NA COMÉDIA |
"ALEGRIA", DE ODUVALDO VIA- «
NA, ELEVOU AINDA MAIS O NI- E
VEL DO TEATRO FLUMINENSE j|

 CORRETO DESEMPENHO DO %
CONJUNTO "LAURA BOTELHO" S|
— 0 PÚSL3CO CORRESPONDE 

*

QUANDO HÁ BONS ESPETÁCULOS.

Texto: ADÃO CAtfRAZZONI

Oduvaldo Viana teve sua peça valorizada pela correta interpretação dos amadores do "Teatro Loura Botelho". J^
 ___„ Rrâ

DIZER 
que o público niteroienoe não

prestigia o teatro da capital fluminen-
se é, já, uma chapa muito velha e muito
batida. £ quanto mais se repete o "slo-
gan", mais desmoralizado éle vai ficando.
Isso porque os bons elencos de profissio-
nais que atravessam a Guanabara (para
rápidas temporadas no JoSo Caetano ou
no Cassino learal) têm colhido boas pia-
teias, entusiásticas e que não regateiam
aplausos àqueles que os merecem. Certa-
mente, Bibi Ferreira ou Rodolfo Meyer í
jamais se queixarão da platéia de Nite-
rói, pois nas últimas temporadas que por
lá andaram fazendo levaram teatro de
primeira qualidade e tiveram público de
idêntico quilate. E muitos outros prúfis-
slonais conscientes têm colhido os mes-
mos louros, as mesmas vitórias e, o que
é interessante, têm conseguido benevo-
lentes subvenções do governo fluminense,
sempre pronto a prestigiar as mais altas
manifestações culturais em favor do apri-
moramento artístico do povo.

Se olharmos o teatro amadorista de Ni-
terót nos dias de hoje, veremos que tam-
bêm êle conquistou um público numeroso.
Na verdade esse público foi arrastado pe-
nosamente, em muitos anos de lutas e de
sacrifícios de mela dúzia, se tanto, de ab-
negadcu» batalhadores. Homens com espl-
rito de renúncia, como o jornalista Luiz
Maia, de "O Estado", podiam, hoje, se
vangloriar de um triunfo que é visível
e palpável. E se não hft estardalhaço nem
os "confetti" das igrejinhas para gente
assim, £ porque eles não perdem tempo.
Preferem continuar -trabalhando «m si-
lênclo. Acontece que há certas realiza-
ções que não ce podem esquecer ou igno-
rar. E isso justamente foi. o que -se deu
com a encenação da comédia "Alegria",
três atos muito movimentados de Oduval-
do Viana, que o "Teatro de Comédia Lau-
ra Botelho" apresentou com sucesso in-
vulgar, no João Caetano de Niterói.

Os elogios maiores dessa vitória maiús-
cuia do teatro amadorista fluminense ca-
bem, sem dúvida, a Luiz Mala, que de-
sempenhou-se com absoluta segurança na
direção geral. O conjunto do "Teatro
Laura Botelho", entretanto, possibilitou
essa realização vitoriosa, pela harmonia,
pela "élan" com que se movimentou em
cena, mostrando mesmo um desembaraço
digno de bons profissionais. Nada mais
justo, portanto, que seus nomes encer-
rem estes simples comentários escritos
por quem já dedicou, em tempos Idos,
enternecida atenção pela ribalta brasllei-
ra: Fernandes Mala, Lícla Mala, Maria
Lúcia, Bety Sencler, Milton Santos, Ro-
mão Botelho, Jene Pinto, Sônia e Solan-
ge Fróes, Ana Maria Ribeiro, João Cone-
tantlno, Jean Nemaroff, A. Aquino, Wal-
dtímar Ribeiro, José 8. Maia e Gilberto
Bittencourt, No chorrllho desses nomes,
o bom teatro profissional encontraria
gente digna de representá-lo com honra.

A montagem e encenação de "Alegria" constituiu-se em agradável surpresa para o público niteroiense. !£ttm£tmh®Mfâ3'm&&
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||OJE, ao descobrir a pressa com que alguém me

deu uma notícia triste a respeito de um amigo,
de repente me lembrei de uma cena que me ficou
na lembrança como a ilustração de uma tendência
humana muito peculiar.

Ia saindo a cronista de uma livraria, quando
com ela esbarrou uma mulherzinha ágil e nervosa,
cabelos pintados de preto, olhar fagulhante, e se o
Rei Momo e o Carnaval não tivessem desmoraliza-
do a palavra, eu diria também de riso esfuziante.
Uma tal atmosfera de alegria e assanhamento co-
bria a criatura, que súbita curiosidade me invadiu.
Ela entrava na livraria com um passinho feliz e já
ia fazendo a mímica, já ia abrindo a boca desde a
rua, a perguntar, surrealista, antes mesmo de lhe'Sair a voz:

— "Onde está o telefone?"
Não há dúvidas. A mulherzinha trazia em si

o pinta da boa notícia. Ia ser o arauto de boas no-
vas.

Voltei-me para o fundo da livraria e esperei.
Ela ainda relanceou o olhar por alguns sujeitos a
remexerem vagarosamente pelos livros, num "com-
pro, não compro" com mais vontade de não coro-

"espere e ve-prar; deu-lhes um olhar que dizia:
râo algo surpreendente".

Nessa circunavegação, a mirada passou pormim, e em mim fixou-se orgulhosa:
"Vejam o que eu vou fazer" — pareciaestar dizendo.

Vai daí, a criatura discou nervosamente um
número, e ainda gozando ao mesmo tempo a sensa-
çâo do outro lado do fio, e a sensação do pequenoauditório da livraria, falou com vozinha bem ma-
cia:

— Alô! Seu Fulano? O senhor não sabe onde
está sua mulher, sabe? Está pensando que ela está
fazendo compras? Pois ela está aqui mesmo no res-
taurante ao lado almoçando "numa cabina reser-
wada", com o namorado. Quando o garção abriu a
porta... por acaso eu vi! Seu Fulano, • não deixe
de vir bem depressa, pra pegar os dois!"

Tendo dito isso, o mulherzinha relanceou
mais uma vez o olhar cheio do orgulho de sua
ação, e, com um passinho felicíssimo, se afastou
para o dia bem claro.

Houve ligeira paralisação. Tudo ficou como
numa lanterna mágica enguiçoda. A moça da cai-
xa havia aberto a gaveta; ficou parada no gesto.O velho de óculos, que tirara um livro, por segun-
dos permaneceu de boca aberto. O rapazinho, quevarria o fundo da livraria, estacou de vassoura namão. O diabo da mulher já havia sumido.

A atriz cinematográfica Suzan Bail
teve, há pouco, uma perna ampu-
rada em conseqüência de um cân-
cer proveniente de uma queda so-
frida quando filmava num estúdio
de Hollywood. Noiva do ator Dick
Long, ela fêx, quando ainda hosps-
ta lixada, a promessa de que, no
dia de seu casamento, chegaria a
igreja sem o omparo de muletas e
sem claudicar. E cumpriu essa pro-
messa, depois de haver-se exercita-
do no uso de uma perna plástica.
No dia de seu casamento, quando
fotografada no templo presbiteria-
no da cidade cafifomiana de Santa
Bárbara,-onde se realizou a cerimô-
nia nupcial. Suzan Bali caminhava

perfeitamente, ao lado do noivo,
felix e sorridente.

1
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A FAMOSA SEMANA SANTA DE SÃO JOÃO DEL

REI — MÚSICAS SACRAS DOS MAIS NOTÁVEIS

COMPOSITORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

— REVIVENDO O DRAMA DO CALVÁRIO, COM

PERSONAGENS VESTIDOS A CARÁTER — RÉPLI-

CA DA PROCISSÃO DO SENHOR MORTO EM SE-

VILHA E OBERAMMERGAU — GENTE DE TODA

PARTE DO BRASIL NA TERRA EM QUE NASCEU

TIRADENTES — CIRCA DE VINTE E CINCO MIL

PESSOAS ASSISTEM EM PRAiÇA PÚBLICA A S0-

LENIDADE DO DESCENDIMENTO DA CRUZ

TEXTO E FOTOS DE LINCOLN DE SOUZA

íá._.._:; No Quinta-feira Santa, os fiéis se dirigem aos É$
PgggS templos, para a chamada "visitação". Aí está Síi
&S:...: um grupo deles, encaminhondo-se para a igre- 
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ja do Carmo.
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Judith com a escrava, que leva
numa bandeja a cabeça de Holo-
fernes. Ao lado, a Semaritana com

s
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Adão e Eva e, de branco, José de
Animatéia e José Nicodemus.
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Ante* do desfile, a Verônica «xibe
a efígie de Cristo e conta o "O Vãs

Omncs. . .
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Moisés empunhando Tábuas da Lei.
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O antigo Largo da Câmara e a Praça das Mercês, onde se reuni
cerca de 25 mi! pessoas na noite da cerimônia do Descendimento da C

rom
rux.

O "Passo" da Praça Dr. Paulo Teixeira, diante do qual se detém o desfile
da "Via-Sacra", nas três sextas feiras que antecedem à Semana Santa.
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0 Centurião e a Guarda Romena,
que acompanham o Senhor Morto.

O ruido soturno dás matracas subs-
titui a vox dos sinos, que se emu-
decem nos dias de luto da Igreja.

Aspecto da rua Duque de Caxias
após a missa da Matriz. Essa rua
chamava-se Direita, mas é torto
como todas as ruas Direita do

Brasil...

B(usto do Padre José Maria Xavier,
notável compositor de músicas sa-
eras, nascido em São João dei Rei.
fi de sua autoria grande parte das
peças executadas nas solenidades

da Semana Santa.
J%jmiãk^*'AG 7-4-5-1954
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No interior do Carmo uma devota beija, contrita, o Crucificado.
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como Bruges, no setentrião bel-
ga, que 6 conhecida sob várias de-
nom inações — "Bruges, a Morta","Bruges, a Bela", "Bruges, a Ve-

neza do Norte" — à cidade que foi o berço
de Tiradentes — São João dei Rei — iam-
bém chamam — "Princesa do Oeste", "Ci-
dade dos Sinos" e "Cidade das Lendas".

De todas, porém, a denominação mais
acertada a meu ver, 6 a de "Cidade dos
Sinos". São João dei Rei, com efeito, me-
rece tal classificação, em virtude do gran-
de número de suas igrejas, algumas famo-
sas, como a de São Francisco de Assis —
um verdadeiro poema em pedra — a do
Carmo e da Matriz de N. 8. do Pilar. Pro-
porcionalmente a cifra dos seus habitan-
tes (entre 32 e 35 mil) há ali mais igrejas
do que na Bahia, que nüo as possui em nú-
mero de 365 — uma para cada dia do ano
— conforme se propala, mas cento e pou-
cas, segundo estatística oficial daquele Es-
tado.

O espírito de religiosidade do povo san-
joanense é outro fato bastante conhecido,
náo só em Minas, como em outros Estados.
As festividades da Semana Santa, pela sua
invulgar imponência e pela sua original!-
dade, atraem fl terra do Proto-Martlr da
Independência milhares de forasteiros, náo
apenas do Estado mas de todas as partes do
país. A Semana Santa de Sáo João dei Rei
é tâo famosa quanto a de Sevitha, na Es-
panha ou a de Oberammergan, na Alemã-
nha, já tendo sido filmada muitas vezes e
divulgada através de inúmeras estações de
rádio, inclusive desta capital. Os mais re-
nomados oradores sacros, contratados pelos
organizadores dos festejos, pregam nos

templos e em praça pública, sendo executa-
das, por verdadeiros mestres, peças de con-
sagrados artistas, entre os quais se sobres-
sai o padre José Maria Xavier, cujas com-
posições sáo conhecidas até no estrangeiro.

Este ano, as festividades transcorreram
com o mesmo brilho dos anteriores, tendo
a assistir-lhes, entre outros destacados san-
joanenses, os Srs. Tancredo Neves, titular
da pasta da Justiça, e Gabriel de Resende
Passos, ex-procurador gerai da República
e atualmente deputado federal. Impossível
dar o número dos forasteiros. Foram aos
milhares. Muitos dias antes do Domingo
de Ramos, já os trens da Rede Mineira de
Viação, os ônibus, os automóveis partícula-
res, os aviões da ONTA e outros veículos
despejavam gente na cidade. Os hotéis, ou-
perlotados, tiveram de recusar os hóspedes
que chegaram na última hora e estes, náo
tendo parentes ali, foram obrigados a re-
tornar aos lugares de onde procediam.

Com o objetivo de fazer a cobertura das
solenidade* religiosas máximas, que se rea-
lizam no Brasil, para A NOITE Ilustrada",
rumamos pára Sáo João dei Rei, viajando
no "Vera Cruz" — um modelo de conforto
— da Central do Brasil, até Barbacena, on-
de tomamos o tremer.uo e sujo trenzinho
da antiga E. F. Oeste de Minas, que nos
leva até aquela velha e tradicional cidade.
c excusado dizer que, além de tudo, náo
havia mais lugares na composição, sendo
grande número de passageiros obrigado a
viajar de pé, durante quase quatro horas,
tempo que gasta para o trenzinho percor-rer menos de cem quilômetros! Maior des-
caso náo pode haver, por parte da admi-

nistração daquela ferrovia, para com o pú-
Mico.

Afinal, em Sáo Joáo dél Rei, demos iní-
cio à nossa tarefa. Antes, porém, ue dizer-
mos sobre a Semana Santa, propriamentedita, convém explicar seguinte: nas três
primeiras sextas-feiras da Quaresma, quea antecedem, celebram-se à noite a "Via-
Sacra" — uma espécie de pequena procis-sáo que, precedida pela cruz, percorre dl-
versas ruas da cidade onde se encontram
diminutas capelas denominadas "Passos".
Aí para o desfile e rezam-se "motetos" alu-
sivos aos pastos de Jesus: queda, encon-
tro, crucificaçáo, etc Também no interior
das igrejas, à mesma hora, há "Via-Sacra".

Na quarta sexta-feira realiza-se o OeoA-
sito das Dores, em que a imagem de Nossa
Senhora das Dores aái da igreja matriz e
vai para a do Carmo, em procissão. No sá-
bado seguinte, há o Depósito dos Passos.
Desta vez é Nosso Senhor dos Passos queé levado procissionalmente, â noite, da ma-
triz para a igreja de 8. Francisco de As-
sis. No domingo, à tarde, tem lugar a Pro-
cissáo do Encontro. A Imagem de N. 8. das
Dores sái do Carmo em direção á Praça
Baráo de Itambé (antiga das Mercês) e a
de N. Senhor dos Passos, saindo do tem-
pio franciscano, 6 levado àquela praça, on-
de se dá o encontro, havendo sermáo alu-
sivo ao ato, feito, no geral, por um nota-vel orador sacro, da localidade ou de fora.
Depois do encontro, seguido do sermão, asimagens percorrem algumas ruas, detendo- -
se diante do "Passo" da Praça Dr. PauloTeixeira e do da Rua Duque de Caxias,
que lhe f toam no trajeto, recolhendo-se, porfim, o cortejo â igreja-matriz, onde um sa-
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cerdote prega o Sermüo do Calvário. Ago-
ra, entremos na Semana Santa.

DOMINGO DE RAMOS — No segundo
domingo após as solenidades do encontro,
Já acima descrito, realizaram-se as do Do-
mingo de Ramos.

As 9 horas, iniciaram-se os Ofícios, pela
Bênção das Palmas, seguindo-se a Procissão
Litúrgica, em derredor da igreja-matriz e
a Missa Solene, com Textos da Paixão, se-
gundo Sáo Mateus.

As 17 horas, em ponto, saiu daquele tem-
pio a procissão do Senhor do Triunfo,, que
percorreu as ruas do costume, pregando
na ocasião o padre Nelson Tafuri.

O Domingo de Ramos revive a entrada
triunfal do Nazareno em Jerusalém, onde
a população, empunhando palmas e atiran-
dq mantos sobre o chão, procurava nome-
nagear o Rei dos Reis, à sua passagem.

Em São Joáo, o povo estende panos vis-
tosos nas janelas e sacadas e os fiéis, car-
regando palmas, acompanham o préstito,
de que participam todas as corporações
religiosas da cidade.
^SEGUNDA E TERÇA-FEIRA — As 19

horas, "Via-Sacra" interna, na Igreja-ma-
triz do Pilar. Diante dos quadros que re-
presentam a "Via-Sacra" de Jesus, os
fiéis em procissão, se detinham e oravam.

QUARTA-FEIRA DE TREVAS — As 7
horas, missa com música. As 19 horas, teve
lugar o Ofício de Trevas, que pode ser as-
sim descrito: na Igreja em penumbra, os
altares cobertos de pano roxo, iniciam-se
os cânticos de salmos e lamentações de pro-
fctas, responsórios e noturnos. A proporção
que os cânticos se sucedem, as velas vão
sendo apagadas, uma por una. A última
vela, que simboliza Jesus, é conservado
acesa. Ao chegar a penúltima, a igreja fica
às escuras, há um rumor de batido de pé»,
sobre o assoalho, para dar a idéia, embora
vaga, da convulsão da natureza no dia da
morte do Crucificado. Mas a agitação dura
apenas segundos, após o que voltam as lu-
zes a se acenderem.

QUINTA-FEIRA SANTA — Comunhão
aos fiéis, das 6 ãa 8,30, na Matriz do Pilar.

As 10 horas, houve Missa Solene, com
sermão ao Evangelho, sobre a instituição
do S.S. Sacramento, pelo grande pregador
sacro, monsenhor José Pedro Costa, da Ar-
quidiocese de Diamantina.

Após a missa, foi o S. S. Sacramento con-
duzido em solene procissão à sua capela,
onde permaneceu encerrado até o dia ime-
diato, no Santo Sepulcro. Seguiu-se a to-
cante cerimônia da Desnudação dos Alta-
res (retirada doa panos roxos que os ve-
davam).

As 18 horas, realizou-se outra cerimô-
nia — a do Lava-Pés, orando depois mon-
senhor Pedro Costa.

No Lava-Pés, que repete o ato de humil-
dade praticado por Jesus, lavando os pés
de seus discípulos e lhes recomendando
amarem-se uns aos outros, como Êle os
amou — tomam parte doze menores que
fazem o papei de Apóstolos. O vigário, re-
presentando Jesus e acompanhado de dois
acólitos, que conduzem bacia e toalha, lava
os pés dos menores, auxiliado pelos mesa-
rios da Irmandade do 8. S. Sacramento.

Depois do Lava-pés, seguiu-se o Ofício
de Trevas, de acordo com o ritual já des-
crlto.

SEXTA-FEIRA MAIOR — As 8,30 horas,
teve começo o Ofício do dia —. texto da
Paixão, segundo 8. João, seguido de ora-
ções por todo o mundo e, após, o comoven-
te ato da Adoração da Cruz.

Realizou-se, depois, o encerramento da
Exposição do 8. S. Sacramento, que foi
conduzido, em procissão, da capela para
o altar em que se celebrou a Missa dos
Pressantif içados.

Comemorando as Três Horas da Agonia,
teve lugar, às 13 horas, o sermão das "Sete
Palavras", ocupando o púlpito monsenhor
José Pedro da Costa.

As 18 horas, houve Oficio de Trevas, após
o qual se realizou, na grande Praça Barão
de Itambé, a emocionante cerimônia do
Descendimento da Cruz. Foi orador, na
ocasião, o cônego Trajano Barroco, do cie-
ro de Guaxupé. A senhorita Lúcia de OU-
veira, que representou a Verônica, com voz
harmoniosa e segura, cantou o conhecido"O Vós Omnes", exibindo, no quadrado de
alyo pano, a Imagem, em sangue do Sal-
vador. Seguiu-se a Procissão do Enterro,
que percorreu as principais ruas, recolhen-
do-se à Matriz de N. 8. do Pilar.

No cortejo sacro, que recorda algo do
que, em tempos mais recuados, se realiza-
va em SSo João dei Rei, porém com multo
maior pompa, tomam parte menores e adul-
tos representando personagens bíblicos e
históricos, vestidos a caráter, tais como —
Abraão e Isaac, Moisés carregando as tábuas
da lei, São Jorge, Madalena, Judith levan-
do num prato, a cabeça de Holofernes, Sa-
marltana, Adão e Eva (seguramente os
personagens mais fracos do desfile), as
Três Marias, os Doze Apóstolos, José de
Arlmatéia e José de Nieodemus conduzin-
do, numa salva de prata, os cravos retira-
dos das mãos e dos pés de Jesus, a Vero-
nica, que cantou em vários locais, e, final-
mente, a Guarda do Sepulcro, comandada"por-um centurilo.

Calcula-se que, de detrás da igreja-ma-
triz até as escadarias das Mercês, se te-
nham reunido para assistir à solenidade
do Descendimento da Cruz, cerca de 25
mil pessoas.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO — As
10 horas, foi celebrada a Missa Solene da
Ressurreição. Ao Evangelho, falou o cone-
go Trajano Barroco.

As 14 horas, saiu da igreja-matriz a pro-
clssão do 8. 8. Sacramento. As 19 horas,
realizou-se a Coroacão de Nossa senhora,
encorrando-se as tradicionais festas da Se-
mana Santa com solene Te-Deum Lauda-
mus e sermão, pelo Revm. monsenhor José
Pedro da Cesta.
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A cerimônia do Descendimento da Cruz. Dois sacerdotes iniciam a reti
rada dos cravos que fixam o Nazareno ao pesado madeiro. A imagem começa a descer, para ser colocada no esquifc.

A PARTE MUSICAL DAS SOLENIDADES

Para que se faca Idéia da qualidade dascomposições da Semana Santa de São Joãodei Rei, basta reproduzir aqui a relaçüo das
peças musicais e respectivos autores, exe-cutadas pela magnífica e tradicional "Or-
questra Ribeiro Bastos", constante do pro-grama dos festejos. Ei-la:

DOMINGO DE RAMOS — Ofício, Bra-dados, Quarteto de vozes, Missa e Credode autoria do inolvidável compositor san-
joanense Pe. José Maria Xavier, de sau-dosa memória.

QUARTA-FEIRA DE TREVAS — Ofício
(Matinas e Laudes) do mesmo laureadoPe. José Maria Xavier.

QUINTA-FEIRA SANTA — Ouverture:"ColumbuG", de A. Hartmann; Missa e Cre-do da Lapa, de Giorza; lntroito e Gradual,"Christus Factus est", do grande composi-tor Pe. José Maria Xavier; "O Salutario",
de Massenet; Ofcrtõrio, Communio domaestro Martiniano Ribeiro Bastos; "Sane-
tus", "Bensdictuo" e "Agnus Dei", de Lui-
gi Fclice Rossi.

Ao Lava-pés, "Domine, Tu Mlhl*», do Ins-
pirado compositor Pe. José Maria Xavier,e solo ao pregador de Stradella, atuandoneste, o professor 8ervulino Reis.

Os Ofícios (Matinas e Laudes) são aindado imortal Pe. José Maria Xavier.

SEXTA-FEIRA MAIOR — Tractus, Bra-dados e durante o ato solene e tocante daAdoração da Cruz, "Popule Meus" e "Ado-
ramus", do inimitável compositor Pe. José
Maria Xavier; "Venite Adoremus", do con-sagrado compositor Martiniano RibeiroBastos; "Stabat Mater" e "Coro da Carida-de", de Rosslnl; «O Vós Omnes", de Pres-ciliano Silva, compositor sanjoanense e ex-
aluno do Conservatório de Milão; "As SetePalavras'1, de Rosina de Mendonça. Ofícios
(Matinas e Laudes) do Pe. José Maria Xa-vier.

SÁBADO DA ALELUIA — Tractus, Mis-sa, Matinas e Laudes, do Pe. José MariaXavier. Antes das Matinas, à noite, "ouver-
ture": "Le Lac de Fée", de Auber.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO — "Ou-
verture": -Norma", de Bellinl; Missa eCredo, de Luigi F. Rossi; Solo ao pregadore "Tantum Ergo", de Rosslnl. A noite: "ou-
verture": "Une Présentation à Ia Cour",de L. Fossy; Solo ao pregador: "Ave Ma-ria", por Faure; "Te-Deum Laudamus", deJus_.no da Conceição (compositor ouro-
pretano).

Nos atos externos tocou a excelente cor-
poraçfto musical "Santa Cecília", sob a dl-reçao do professor Joaquim Laurindo Reis.

A Rádio Inconfidência, de Belo Hori-
zonte, irradiou todas as solenidades, em
ondas médias, curtas e longas.
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Jesus Crucificado e Nossa Senhora das Dores, no escadaria dos Mercês,
no noite do Procissão do Enterro.
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Agoro, Jesus é deposto no sagrado ataúde, que percorrerá, em seguida,
processionalmente, as ruas do cidade.
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PÁSCOA NA CATEDRAL DE S. PATRÍCIO — Na Catedral de S. Pa-
trício, na Quinta Avenida de Nova Iorque, que tem como vigário o fa-
moso bispo Fulton Sheen, comemorou-se a Páscoa com o presença de
um e meio milhão de fiéis. Sob a cumieira, um enorme crucifixo, os.
fiéis repetiram contritos: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra

aos homens de boa vontade".

DA ESCOLA DE MARYLIN MONROE — Simmone Silva é uma inglê-
sinho de sobrenome lusitano, que conquistou notoriedade ao ser ex-
pulsa do Festival Cinematográfico de Cannes, por ter participado de
uma reunião alegre, numa ilha, em companhia de Robert Mitchun,
onde se despiu à melhor maneira de Marylin Monroe ou de nossas
tropícaltsstmas Luz dei Fuego e El vira Paga. A bela plástica de Sim-
mone Silva provocou sua expulsão do Festival. Mas, em compensação,
veio um contrato de Hollywood. Justamente o que ela procurava.

O CINEMA DA VIDA
f
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PIO XII RESTABELECIDO — O grande acontecimento da Páscoa, maior
mesmo para os fiéis de todo o mundo que a mensagem de Sua Santi-
dade o Papa Pio XII, foi a notícia do seu completo restabelecimento,
depois de uma longa enfermidade em que se viu acometido de cons-
fontes soluços. Condenando as armas atômicas de destruição em mas-
sa, Pio XII apareceu à sacada da Basílica de S. Pedro, ocasião em que

abençoou os fiéis de todo o mundo.
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A SEMANA SANTA NA ESPANHA — Há dois números passados fo-
calizamos a "Semana Santa" na Espanha, que ali é chamada de o"Grande Semana". Hoje, temos mais uma gravura sabre o grande
acontecimento religioso, vendo-se uma irmandade de hábitos seculares
desfilar pelas ruas de Madri, sob o peso de pesadas vestimentas e o
arrastar impressionante de correntes. Esta é a chamada "Procissão do

Silêncio".
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FORAM ENCONTRAR-SE COM A MAMÃE — A rainha Elizabeth II,
do Inglaterra, em longa e penosa viagem de inspeção e visita aos seus
domínios espalhados pelos quatro cantos do mundo, andava saudosa
dos filhos e disso se queixava diariamente. Resultado: o príncipe her-
deiro Charles e sua irmãzinha Ana, partiram, pelo iate real "Britânia"

(de Portsmouth) para o porto africano de Tobruck, na África. Assim
depois de uma separação de seis meses, reune-se a família real inglesa.
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O NETO DO PRESIDENTE — O nome do garoto é David Ebephower
e êle é neto do presidente dos Estados Unidos. Doí o cartaz do garoto
David, que foi footgrarado em Augusta (Geórgia), apontando sua pis-

tola (dé mentira) depois das cerimônias religiosas da Páscoa.
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A FIGURA DA
SEMANA

Wahita Brasil andava sumida de noti-
ciário especializado, embora integrando o"cast" da Rádio Nacional. De repente, um
dos representantes do povo carioca na
Gaiola de Ouro lembrou-se de atacar o di-
retor do Montepio dos Servidores Munici-
pais. Arranjou, então, como bode expiató-
rio, a simpaticíssima artista. Wahita passoua ter publicidade no próprio Diário do Con-
gresso.

Salve a estrelai

MIGUEL GUSTAVO E
UMA CANÇÃO

MIGUEL 
Gustavo nasceu pcola. Garoto de

calças curtac, ali na Piedade, laiia ver-
sos ã lua. glosava as "mancadas" da lux-

rainha d* sua. rua • compunha acrósticos paxáas garotas bonitas do velho subúrbio carioca.
Maia tarde, levado pata poesia, bateu com os
costados na Rádio Vera Crua, onde escreveu
poemas sobra o atraso de ve__.imoi_.o_. E. sem-
pra abusando dos versos, nosao herói conquis-
,tou o coração da vereadora Sagramor de
Seu.ero. Sim, embevecida por um poema amo-
roso de Miguel Gustavo, a atual representante
do P. T. B. na Câmara Municipal délxou-se
prender ás linchadas desse Cupido do século
vinte.

Usando aliança no anular esquerdo, nem as-
sim Miguel deixou de namorar a Musa. Pas-sou, aliás, a v.rsejar Iodos os dias. & fim de
que os ouvintes da Rádio Globo tivessem a
gostosa "Canção do Dia", através da quaL ele,o poeta, satiriza os mais saborosos aconleci-
menlos. Andou escrevendo .ainda, uma série
de perfis e acrósticos humorísticos, alguns,
aliás, publicados na imprensa carioca. Fiz.
também, outros tantos poemas para sua es-
posa que, cada vez mais, se convenço de queo marido é um sério rival de Olavo Bilac. Al-
berlo de Oliveira • tantos outros batutas da
poesia verde-e-amarela.

Sabendo fazer versos. Miguel não escapou atentação de escrever algumas composições paranossos intérpretes populares. Dai, aproveitar-
se daquela história do "Dia do Pai" para pro-
parar uma canção dedicada a esse herói. Ar-
rumou uma letra interessante, escolheu um
bom cantor, fechou negócio com uma fábrica
de gravações o. no fim da história, as casas
vendedoras de discos não tinham mãos a me-
dir. Multa gente, aliás, ficou reclamando uma
gravação.

Agora, Miguel Gustavo aparece com a "Can-
çâo pra ninar mamãe", em que se associa àscomemorações do "Dia das Mães". São versos
transbordajites de encantamento, em que ofestejado poeta relembra a dedicação dessabondosa criatura. E. para maior encanto desseverdadeiro poema, o autor da "Canção doDia" entregou a Neusa Maria sua Interpreta-
cão. A estrelinha da PRE-8 está felicíssima
nesse número que mereceu de Ltrio PanlcalU
uma orquestração toda especial.

Miguel Gustavo que, com um poema, con-
quislou o coração de Sagramor da Seu vero.vai, com a "Canção pra ninas mamãe", con-
qulstar o coração dessa criatura meiga e ca-rinhosa que nos deu o Ser. Porque, através
d* bonitos versos, 41* consegue a homenagem
de todos os filhos a essa de quem Coelho Netodisse:
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Mário Luiz, responsável pelo N:sso
Cfa". parece espantado com a int. ..-'
càs de um dos muitos astros internaci< - „.»
que tem aparecido por este país de grande.possibilidade» para quem canta

da TV
A (alta de filmes no mercado está pre-
judicando o trabalho dos "camera-men"
da PRG-3. Tudo quanto existe na praça.
em matéria de íilmes, é antigo e im-
prestável. Dai, s- péssimas apresenta-
ções que temos isto nos tele-jornai»
da estação da Avenida Venezuela.

Náo íaz muito, apreciando um jornal
relativo à inauguração da Usina Nilo
Peçanha, tivemos a impressão de que
só a fala do narrador estava sendo
transmitida, uma vez que as imagens
projetadas eram invisíveis...

A Superintendência _n Moeda e do Cré-
dito continua impedindo o recebimen-
to do material destinado a Rádio Ro-
quete Pinto. Tudo tem sido feito para
que s*eja concedido crédito de importa-
(,áo para o que o professor Tude de
Souza deixou ratado em Nova Iorque.
Resta, unicamente, esperar pela boa
vontade de alguns funcionários...

Daqui Dali... Dacclá...
# Occro Acaiaba fazia rádio na emissorade Guai.itinguetá. Êle era o "homei-,. dos seteinstrumentos", dada a carência de recursosde que- necessitava aquela estação. Depois demuito trabalhar na "peerre" dn terra de Ro-

drigues Alves. Cícero Acaiaba resolveu fazera Cidade Maravilhosa. Chegando a esta metrô-
pole, aconteceu a Rádio .Vacional. Éle lá se en-
contra a dar expansão a seu talento. Escreve
programas, participa do rádio-teatro e produznovelas. Novelas como "As mulheres odeiam",
que está sendo transmitida as terças. quintc_se sábados, às 20 horas. Participam dessa his-
tória em e.-ipítulos, Vanda Lacerda vivendo"Branca": Olga Nobre fazendo Cecília; Alda
Verona encarnando Eugénip Nelma Costa in-
tèipretando Nair: Dulce Martins como Lígia:
Graziela Ramalho faz a Rita: Josefa é Elza
Gomes. Têm. ainda, atuação nessa produçãode Cícero Acaiaba: Domfcio Costa. Álvaro
Aguiar. Manoel Brandão e Mário Lago.

fc Rodolfo Mayer está em São Paulo. Com
êle estão Lourdes Mayer e André Villon, con-
siderados os "melhores atores de 1953". t queo conhecido artista da Rádio Nacional está
participando da temporada do Teatro de Cul-
lura Artistica. A peça escolhida pelo Rodolfo
traz a assinatura de Pet>_ Bloch e tem o ti-
tulo de "Obrigada, pelo amor de vocês". A parde sua atuação no palco, o astro da PRE-8
presta, ainda, seu concurso a alguns programasda Rádio Nacional bandeirante.

fí Angela Maria voltou de Montevidéu. Seu
retorno foi lamentado pelos nossos irmãos pia-tinos, que a desejavam ouvir por mais algu-
mas semanas. Angela não pôde atendê-los. Ê
que seus compromissos com a Rádio Mayrink
Veiga a exigiam entre nós. Dai, seu regresso
na semana próximo passada. A "Rainha do
Rádio" e "Melhor cantora de 1953", tão logo
dèsáfivelou as malas, correu para ensaiar. E.
ern seu habitual horário, a estrela cantou, paraseus milhares de fãs, já saudosos de sua au-
sência do microfone da PRA-9.
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"Ser mãe é desdobrar fibra por fibra..."

nOBEBTO nuiz

jg&Sira^AG D - 4-5-f954

As eleições estão à vista. O Rádio, como
sempre, comparece com seus candidatos a
postos eletivos. Raul Brunini é um deles.
Integra a chapa da UDN, disputando uma
cudeira na Gaiola de Ouro. Prestigio, Bru-

ninl possui.
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cF^ÉI
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A mais ampla e moderna Academia do Bra-sil. Três andares e um auditório próprio soba orientação de MÁRIO MASCARENHAS
Diplomas oficializados exclusivamente aosformados pela Academia Mascarenhas. Nãotemos assistentes particulares nem filiais.Loja de Música e vendas de Acordeon. Com-
pleto sortimento de arranjos para Acordeon.Peça lista de música pelo Reembôuo Postal.

RUA SENADOR DANTAS, 7-A
Tal.: 42-4615 — Rio de Janeiro *

ECONOMIA POPULAR
"SOLÉR"

CALÇADO FEITO A MAO, TODO EM
COURO, SOLA BEM BATIDA, DE

GRANDE DURABILIDADE

-^_*~^"'^ BB Baf 'laSaflaBaB

5110 — Sapato esporte em bezerro nacio-
nal nas cores preto e havana, de 37 a 44

CRS 200,00

Eleonor Rossi Drago vive uma cena extremamente violenta em "Affaire Maurizius'Í :

t

5220 — Sapato lastex em bezerro nacionalnas cores preto e havana, de 37 a 44
CRS 200,00

_g_ .... T i

m\ BflBfl WP^M^

5330 ~ Sapato clássico, em bezerro nacio-nal nas cores preto e havana, de 37 a 44
CR$ 100,00
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5440 — Sandália festival, em verniz pre-to, bezerro verde e amarelo, de 33 a 40
CR$ 150,00

Fábrica CALÇADOS SOLÉR LTDA.
VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

RUA SENADOR POMPEU, 169
RIO DE JANEIRO

Enviamos pelo Reembolso Postal
Porte: Cr$ 10,oo'Guarde este anúncio que vale dinheiro.-

ESTÁ SOBRANDO FESTIVAL!

ORSON WELLES NÃO RECONHECEU
A FILHA E PRATICOU UMA "GAFFE"

Filmes russos: "Eles

casaram e tiveram i
muitos tratores.»."»

BE

CÁNNES. 
abril — Está encerrado o sétimo

Festival Cinematográfico de Cannes. Fo-
ram distribuídos os prêmios com rela-

tiva justiça, pois infelizmente o Júri quis agra-
dar a todo mundo e acabou decepcionado à
maioria. O americano, posto fora de compe-
tição, realmente merecia o prêmio de honra
com "Daqui á Eternidade"; o japonês, apre-
sentando "Portas do Inferno", fazia jus a uma
classificação de honra. Mas o filme sueco "O
pão do amor" nem sequer foi citado, embora
marcasse um dos acontecimentos de verdade!-
ra arte deste certame. Jean Cocteau, presiden-te do Júri, teve as maiores dificuldades paraarbitrar os debates, porque os componentes da
comissão — de profissões e idéias muito varia-
das — brigaram durante horas até se conse-
guir um acordo razoável. O intento de Coc-
teau era o de premiar um filme não comercial,
a quem o troféu de Cannes assegurasse uma
bela carreira de bilheteria e, simultaneamente,
um sucesso de elite. Mas não conseguiu fevar
adiante o seu intento e a estética cedeu a vez
ao realismo de indústria.

Os últimos dias do festival não foram muito
agitados. A chegada de Orson Welles natural-
mente causou certa confusão, particularmenteentre as garotas que usam biquíni. E todas ia-
ziam questão de ver Mr. Welles quando êle
dirigir a filmagem de uma cena para o seu
próximo filme, passada em um bar de Can-
nes. O grande meninão que é Orson Welles,
por detrás do charuto tipo ChurchiU, divertia-
se com o movimento das trêfegas meninas...
Sempre um gozador, esse Cidadão Kane!

Mas o episódio mais pitoresco ocorreu com
o próprio Welles e sua iliba Christopher. de16 anos. Durante dez minutos'ficou ao lado
do pai sem que êle a reconhecesse. Depois ai-
gué:n fêz as apresentações e Orson Welles des-culpou-se alegando que há 3 anos náo punha osolhos em sua filha'.' Dos treze aos dezesseis é
quando as filhas mais desenvolvem e mudam
de fisionomia, dai a sua perdoável omissão.Mas por pouco, Orson Welles não dirigia um
galanteio a Christopher, vendo-a insistente-mente a seu lado e pensando que fosse algu-ma candidata ao "estrelato"...

Zsa Zsa Gabor e Ava Gardner não aparece-ram. A primeira ficou em Paris, com Rubirosa,e Ava está dando conta de um filme na Itá-

lia. Maria Felix passou alguns dias no Festi-vai e proporcionou aos repórteres uma diver-tida cena quando foi abraçar a valetudináriaBelo Otero, aquela famosa parisiense do co-mêço do século, agora com 82 outonos, cujavida ela — Maria Felix — vai interpretar nocinema. As duas choraram como crianças eOtero disse-nos que só Maria Felix era tão bo-nita quanto ela o tinha sido em dias remo-tos...
Silvana Mangano, que deve seu sucesso àbeleza física e às muitas fotografias de "mail-

lot" publicadas no mundo inteiro, quis bancara grande dama. A um fotógrafo que lhe pediupara posar em trajo de praia, saiu com essa-— "Não me amole, idiota! Vá tomar banho!"

m

m?

Nos últi.nos dias, a punição de algumas"starletts" impudicas despertou mais interesse
que a propaganda rural dos filmes soviéticos.A comissão promotora do festival resolveu ex-pulsar os maus elementos femininos — mashouve quem protestasse, porque as moças anl-mavam -este certame tão destituído de lnte-jrêsse... Quanto aos filmes russos, um comen-tarista parisiense os definiu nestas palavras:— "Ales casaram, tiveram muitos tratores e ío-ram felizes para sempre..."

Eis o que conta um desses filmes: abando-nada pelo marido que se considera intelectual-mente muito superior à esposa, uma campo-nesa russa encontra conforto na cultura dabeterraba. Seu sucesso nesse campo, apesar doceticismo e das manobras sórdidas de algunsindivíduos decadentes, podres e amigos do ca-pitalismo ocidental, é completo. Vem uma pro-moção para a camponesa e a frase final dõ fll-me: A ciência nunca decepciona". O maridopercebe seu engano e quer voltar para a com-panhia da mulher. Ela manda-o bugiar — e aitermina essa obra prima de sutileza...

Dizem (mas dizem tanta coisa) que o cine-ma francês é um cinema de Idéias. Pois a se-iççao das fitas francesas neste festival foi nés-simu e deu um lamentável documento da si-
/CONCLUI NA PAGINA 3»)

Silvana Maneano "es-

trila" com o fotógra-
fo - í acora. rumo

7 V, 
"7 Ê

2 a Veneza! I
fl

(Reportagem de MLOUIS WIZNITZEK)

-, í
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Jeon Cocteou também se divertiu na batalha
de flores. . Orson Weües dirigindo o seu novo filme em Cannes.

i
A delegação japonesa: senhores Youkawa e Fugik, com a linda Tan-Ami.
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PERNAS, BRAÇOS E AXILAS SEM
MÁCULA

LIVRES DE PELOS QUE TANTO
ATEIAM E ESTRAGAM COM O SUOR

OS SEUS VESTIDOS"Racé" elimina os pêlos c_m incrível rapidez
não inita a pele e evita que os pêlos tornem

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

do seu corpo."RACÉ" vende-se nas principais
perfumariasPeça folhetos grátis — Pedidos do interior

são atendidos no mesmo dia
LABORATÓRIO VINDOBONA

Rua Uruguaiana, 104 5." andar — RIO
Queiram enviar-me o folheto explicativo re-
ferente ao depilatório Racé". N. I. - 4-54
NOME...
RUA
CIDADE.
ESTADO.

'tdf***

tf» \

/ -.'-'[.-Y JÈ-t \.\^_______j_T\.

flWKRnr^ V
anil \i)\ *

Casaco "VISONETTE" 2/4  1.«00,00
Casaco "VISONETTE" 3/4  2.1Ô0.0O
Casaco de Lontra FRANCESA no

tamanho 2/4  2.200,00
Casaco de Lontra FRANCESA no

tamanho 3/4  2 600 00BOLEROS a partir de '....'. 
'450,00

GRANDE VARIEDADE DE PELES FINAS
IMPORTADAS DA INGLATERRA E

FRANÇA
Oficina especializada em conserto* • retor-mas de Casaco., adaptando-o» ao» modelo»em voga. Vendas por atacado • a vareio. •

A VISTA E A PRAZO
Atendemos pelo Reembolso Postal

SOBRADO DAS PELES
(FABRICAÇÃO PRÓPRIA)

Rua Sao José, 110 —. Sobrado — TeL: 22-7991
RIO DE JANEIRO

Moderno Tratamento Glandular
PARA O REJUVENESCIMENTO VITAL

DO ORGANISMO
Brow Sequard, já em 1891, agitou o mundomédico entusiasmado com o seu exemplo pes-soai afirmando sentir nova mocidade resultante

da ingestão de substâncias hormônicas mascull-
nas. Foi precisamente baseado nessa grande des-coberta que se chegou à realização de uma íór-mula de grande alcance médico-social, cujo nome
é PANSEXOL.

Um tônico estimulante, indicado em todos oscasos onde se faz sentir a diminuição parcial ou
geral das reservas do organismo, com. especialreferência aos órgãos da sexualidade. nos quaisreanima. dando-lhes nova vida e vigor.

O PANSEXOL, que existe em uma fórmula
para cada nexo. Masculino e Feminino, é de au-toria do .iminente professor A. Austregésito, eencontra-se à venda nas Drogarias e Farmácias,
ou pelo Reembolso Postal a CrS 48,00 cada 1 dro.
Para 6 ou mais vidros a Cr$ 45,00. F. Lacerda &Cia.. Calva Postal 224S • Ria
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JBafiífcií.'Submeta estes testes a seus ç gjtes e
amigos e verifique qual dêles^^nregje
maior número de pontos. Pode controlar
seus conhecimentos da seguinte maneira:
As 20 respostas certas:

UM INTELECTUAL
De 19 a 16:

De 15 a 11:

De 10 a 5:

De 4 a 1:

UMA BOA CULTURA

ALGUMA CULTURA

REGULAR

PRECISA MELHORAR.
Nenhuma resposta certa:

NOSSOS SENTIDOS PÊSAMES

| - Em tupi-guarani a palavra "itá" sje-_.fica: ' -•= •-
PEDRA?
ILHA?
RIO?

— A substância mais in-oortante que -íihotúi ce Langerhans produz é:O MIXêrio?
A INSULINA?O AÇÚCAR?

— "Cerbcro", o cão que guardava o I_5esno, t:r.ha: -
Dl AS CARAS?UMA CARA?TReS CARAS?
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Na foto o "gaiato":
FERNANDEL?

BOB HOPE?
PALITOS?

A principal artéria do coração-AORTA? •"'
CORONARIA?
PULMONAR?

O significado de "atreito" é-PROPENSO?
APERTADO?
ATRATTVO?

O çognome 
"Washington da Arr.ériea a<Sul , foi dado a:PEDRO DE VALDÍVIA'BOLÍVAR?

RARAO DO RIO BRANCO?

Outeiro, foram padri-
nhos, pela noiva, o
ministro O s w a I d o
Aranha e senhora e o
Sr. Alfredo Nogueira
da Gama c senhora;
pelo noivo, o Sr. José
Sarmento Barata e
senhora e o Sr. Frede-
rico Mussnich e dona
Dora Maciel Moreira
Brondão. Na corbeille
da noiva viam-se ri-
cas lembranças. Os
nubentes seg u i r a m
em viagem de rúpcias
para Porto A?egre.
Na s gravuras que
ilustrem esta nota,
vários flagrantes da
cerimônia celebrada
na igreja de Nossa
Senhora da.Glória do
Outeiro.

SOCIEDADE

Bg£í,-_r;
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¦í — Duas das três bolas são fictícias; a vc~-
ci-deira <- a de número:UM?

DOIS?
TRCS?

— Beothoven escreveu um grande númerode sinfonias:
QUINZE?
DEZ?
NOVE?

— Quantas classes há de conjucão:DUAS?
CINCO?
TRÊS?

— A bandeira guatemalteca tem as côrcs:AZUL E BRANCA?
AZUL E AMARELA?VERDE E VERMELHA?

— O instrumento "optômetro" é útil:ÀS ORELHAS?
AO CORAÇÃO?
AOS OLHOS?
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ENLACE MARIA DA GLORIA AN-
TIMS MACIEL-LUIZ MUSSNICH

18

19

A fnto nos mostra o italiano Nicnio Pa-g^nini, célebre:
- ENGENHEIRO?

- PIANISTA?
VIOLINISTA?

"Marquês de Tamandaré". titulo dado a-ALFREDO DE ESCRAGNOLLE?JOAQUIM MARQUES LISBOA?JOAQUIM OSÓRIO?"Shilling" é uma moeda da:RÚSSIA?
HOLANDA?

-- INGLATERRA?

Constituiu aconte-
cimento social de c
ta expressão, o enla-
ce matrimonial da
Srta. Maria da Glória
Antunes Maciel, filha
do Dr. Francisco An-
tunes Maciel, antigo
ministro de Justiça e
otual diretor do Ban-
co Nacional do De-
senvolvimento Econô-
mico, com o Sr. Luiz
Mússrílch, funciona-
rio daquele estabele-
cimento. Foram tes-
munhas, no ato civil,
pela noiva, o general
Góis Monteiro e se-
nhora e, pelo noivo, o
Sr. Bruno Walpach e
senhora. Na cerimô-
nia religiosa, celebra-
da na igreja de Nossa
Senhora da Glória do

%. 4_5_3_£__Pr4alr
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— Dt !inp..a paia fora, reconhece os:- CAMALEÃO?
SARDÃO?
LACARTIXA?

Qual :. côr do luto dos egípcios:
PRJÈTO?
VERDE?
AMARELO?

11 — "David Copperfleld" é um romance de:'— CHARLES DICKENS?
ALEXANDRE DUMAS, PAI?
GEORGE SAND?

12 — A quantas metros atinge a maior proíun-
didade do Amazonas:

700 METROS?
100 METROS?
200 MSTROS?

3° — Ec-.a c-'.ampa de uma cidade do Estado
do Rto:

MIRACEMA?
VIÇOSA?
CRATOS?

(Confronte suos respostas com as
que damos em outro local desta re-vista.)
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ESTUDANDO POR CORRESPONDÊNCIA
DESENHO MECÂNICO e
DESENHO ARTÍSTICO
inclusive desenho comercial

e publicitário
Confie na sua personalidade e

ganhe respeito, admiração e uma no-sicão social destacada. UM FUTUROBRILHANTE aguarda V. S. e umavida cheia de possibilidades ilimita-das. Ajudá-lo-emos a desenvolver oseu talento, a ampliar a sua imagi-nação e a aplicar a sua capacidade
construtiva e organizadora.

contabilidade!?
os

Ficará habilitado a ganhai
melhores ordenados.

CADA ALUNO FARÁ ES-
CRITURAÇÃO 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.

COME 1 COSYURÂ
JjUcâ e &&uLacto

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.

>RTÜGUÊS
INGLÊS
AUXILIAR E CAIXA
CORRESPONDENTE
SECRETARIO
ESTENO-DATUOGRAFIA

Realise a sua independência
econômica, melhorando o seu'standard" 

profissional e intelo-ctual. A vida. em toda parte, édirigida pela lei biológica: ven-ce o mais forte. Seja um destes,desenvolva sua inteligência, au-
mente o seu valor. UMA NOVAVIDA ABRE-SE NA SUA FRElílIr» Wao vacile e avance confi-ante. firme e orgulhoso de simesmo.

EjS_Q_QUg_COjgEGÜEM QS NOSSOS J^VNÕs^mS^mjNFlSS^

ik
Em nenhum livro, om no-rhuma escola e em nenhummestre se encontra maio cio-reza e conexa técnicas do

que nosso Instituto
Náo • éite um elogiovax'°-. Põtt reconhecer osverdadeiros valores náo se

pode chamar de elogio. £apenas ura pleito do gtali-dào
Âétet Ptbetro Sitvjt
uoaiMo

Graças do Instituto sou
agora um homem de
grdnde entendimento e
trdbdlho em um laborató-
no químico, tendo um
bom ordenddo e com
um grdnde futuro em
mãos.

Cristóvão Conde Pires
ITAPEVA - Est. de íio Pduio

__¦ 
^^^___

t'_______#

1 ' '• L^"'.'.--
t*

Çrravas aon seu*
O ofioient ÍAsimos o
?R irioirnal.i vpjs "mrto.
M «Io*, consegui com
ti ii» uito êxito con-
K cluir o Curso <le

Silvestre BilycB
PORTO ALEGRE

Est. do Rio G. do Sul
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Sv fl
Considero o vosso

rolilodo cie ensino
<ie Contabilidade
por correfipondri.-
cia. muito eficiente
e ele filei 1 compreen.
m:.o; pena o que mui-
tos jovens que pre.
cisam aprender
esta bela ciência o
desconheçam.

Lourcv.it M. da Costa
GARUPA- Est do Rio G. do Sul

I

não perca tempo

e mande-nos

HOJE

o coupon ao lado

i

Desenho w' \
de aluno w
nosso, Sr.
ULY S-
SES ...
M A R __^_®_.
TINHO. j/W^[j$
Jundiai- 'IM'| ___¦____
Est. de S. SSSS^^Tp
Paulo. ".£=-- ~ Mm

¦___.
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Har momo

Tenho « iz-.foria.a_,
«tt« íuf con.vidad.Q por
«mus. indústria pare.
trabalhar como Kç-
«9Rt>li _U. MçcaniQQ.

Camilo Silva
SÃO MIGUEL PAULISTA

Est. de São Paulo
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Já recuperei a me-
tade do dinheiro que
gastei no estudo. As-
sim tivesse antes co-
nhecido esse abnega-
do estabelecimento,
que soube assegurar-
me um futuro risonho
e horas alegres e f_-
lizes, na profissão de
modista.

Clara P. dos Santos
RIO GRANDE

Est. do Rio G. do Sul

Curso de Auxiliar de €à
Escritório, não pode- Sj

deixar de vir oor eA

Tendo concluído

A sabia e perfeita.
orientação que os
senhores me minis-
traram no decorrer
do Curso de Corte
e Costura mo vem
assegurando um
futuro melhor e me
permite dar uma
contribuição inaior
aos que me são ca-
ros o ao meu lar.

Maria José R. Pereira \
RIO DE JANEIRO

Sendo ex-aluno
dos Cursos de Por-
tugués e de Dese-
nho Arquitetônico.
cumpro o dever de
cientificar-lhes que
estou tendo ura
rendimento lucra-
tivo, elaborando
projetos de cons-
truçôes.

Simeão Nogueira
ARAPONGAS
Est. do Paraná

Quando tomei a
iniciativa de estudar
Corte e Costura foi
somente com o intui-
to de trabalhar para
mim e minha família;
no entanto foram tão
grandes as oportuni-
dades e insistências,
que nâo pude fugir
aos pedidos.

Hoje estou garan-
tida e confiante, pois
não só produzo costu-
rando, como também
ensinando.
Amélia de F. Hayck

RIO OEMNlttO

SsXi-l i

ri
meio
um de
cimen
do-vos
namen
prichos
ram p

Ao
ííar, h
que es
prego
estudos
Coloca
crltór
Hasaauas
bastante
grnnd..
Amaro
ESCADA -

desta cumprir _S
Ver de reconhe- j»
to agradeceu- _5

os bons ensi- VC
tos que tio ca- M
amente me Co- y

restados. K
começar a eatu «
á cinco (5) ano* W
stava sem em.- 5ç

; ao terminar O* &
me encontro W

da num Ao* Es. K
Ips da Uai d.» «

au. Ganho %
e iwo de /*

concelt.. %j
Gomes da Stlva M

Est .de Pernambuco 5__
 A

Logo depois de terminado
o curso de "Auxiliar de Et-
critério" nesse conceituado
Estabelecimento de Ensino,
fui admitido como Auxiliar de
Escritório da Firma CERVE-
JARIA MOGIANA LTDA.,
desta cidade.
José F. dos Santos
MOGI-MIRIM-Est.de S. Paulo
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4lmal t\iou ciHrimiioiina.

S^nhOftrihA F.
tAo ca.io.
tu. Si. '.. -

y. F*JnctÍC<*

Instituto Universal Brasileiro
CAIXA POSTAL 5058 - SAO PAULO
limo. Sr. Diretor: Peço enviar-me GRÁTIS o folheto completo sobre
o curso de
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DIAS 
depois Jorge achou a explicação

do novo penteado da tia e teve ciú-
mes. Estava ã mesa com os pais. Na-

quele domingo, o tio Sebastião não o forabuscar para o levar ao futebol, e durantea refeição, Jorge não fora capaz de darpalavra. Os pais estranhavam-mo e a cer-ta altura a mãe indagou:
Que tens tu, Jorge?
Eu. mãe? Nada...
Hum! — tez 0 paj,

Jorge levantou-se e foi ¦. para o aeu
quarto. Deitou-se em cima da cama, ain-da por fazer. Não sabia o que tinha; abor-recido, havia qualquer crise nele que lhetirava as faculdades de concentração. Ovelho hábito de pôr as mãos atras danuca, olhos no buraco que havia na pare-de. Assim esteve largo tempo, até que selevantou e pegou num dos muitos livre-cos que lhe contavam as aventuras deTexas Jack, a lutar com os Índios em ter-ras americanas. Quis ler e não conseguiu.
Tudo eram pressentimentos naquela
criança que dai a meses fazia o seu exa-me de Instrução primária. Não era sau-dável. Ana Maria, a antiga companheira
de colégio que lhe morrera, regressou, denovo, e deixou-se a recordar. Sentiu-se
melhor. Era sempre assim. De repente, iafora, ouviu a vos da tia Rosália. Jorge deuum pulo e foi ao seu cnconüro. A meio dasala de jantar, Rosália. entre os pais do
garoto, a rir, muito contente, surgiu-lhe
diferente, com o novo penteado e um ves-
tido de chita, florido, num fundo branco;
nos pés uns sapatos abotinados com la-
çarotes...— Ale é simpático, sabes? — Rosália
falava ao irmão, o rosto iluminado porum sorriso.

Quando Rosália o viu, abriu-lhe os bra-
cos, como de costume, cheia de ternura
pelo sobrinho. Daquela vez. porém, o seuabraço fora mais vivo e o de Jorge, maisreservado. O garoto sentia-se triste, den-

a>_ _. __kiBEr.'.

tro dele algo não estava bem. Sentia-sediferente das outras crianças.
O rapaz parece que está passado.— resmungou a mãe de Jorge. O pai, vol-tou as costas e entrou no quarto. Jorgeolhou a mãe. com mau modo. Enervava-oaquele resmungar de pessoa que não oentendia.
Deixe-o lá — contemporizou Rosália.Posso levar o Jorge comigo a passear?Pois pode... — respondeu a mfie,enquanto arrumava a louça, fazendo ohabitual estardalhaço com os pratos e ostalheres. -

Queres ir comigo, Jorge?
Quero, sim senhor...

Jorge vestiu o seu fatito novo e sai-ram, pouco depois. Pitou, outra vez. onovo penteado da tia. mas n&o perguntounada.
Vamos a Belém. Jorge?
Vamos, sim senhora...

Jorge estranhava a tia. Via-a multo ale-gre, mais cuidada, com um ar desenvol-to que não lhe conhecia. Rosália viviapara a casa e para o trabalho, mas na-quele domingo, parecia, outra. Com osseus vinte e três anos. cheios de saúdee frescor, parecia ainda mais nova. as fa-ces coradas, os olhos a sorrir, os lábiosentreabertos e bonitos... Jorge falavapouco, ym 
"bicho" o mordera. E nSo per-cebia. Antes da tia chegar. Ana Maria.a pequena companheira de colégio, anos-sara-se dele e tornara-lhe, como sempreacontecia, o cérebro mais desanuviado. Erasempre assim, dando-lhe uma experién-cia de adulto, nas recordações das má-goas que sofrerá pela morte de Ana Ma-ria. Lado a lado com a tia. Jorre ia apensar na mudança da tia e embora náofosse adivinho, atribula aquele penteadoa^alguma coisa que estava para aconte-

...Em B_*ém. defronte «a Casa Pia. haviaum Jardim, que hoje já não existe. Nto

tinha lagos nem monumentos. Era apenasum jardim, cheio de áleas, por onde pas-seavam namorados e brincavam crianças,como êle. Ao fundo, via-se o rio e a meiodo jardim um velho cedro, muito velho,de longas raízes e ramos muito compri-dos... A volta do velho cedro, que já nãoexiste, existiam vários bancos, sempreocupados por casais de rostos enrugadose cabelos brancos...
A tarde estava bonita e cheia de sol.

que escorria pca- entre as ramagens dasárvores daquele jardim que já náo exis-te, Rosália sentou-se num dos bancos,
perto do velho cedro e Jorge aproximou-Seiír,jum **}?£? * 8arotc« fl"* jogavamo Derlinde. Olharam-no, com indiferençae continuaram o Jogo. Jorge deixou-see**3-' * ^í:108» nu» pouco depois, abor-recido, pôs-se a andar, aos saltos, dequando em quando, os braços ao alto. nodesejo de arrancar algumas folhas da-quelas árvores que desapareceram...Jorge náo sabia brincar. Era tristonho etinha-se raiva a si mesmo... Cansadovoltou para junto da tia e só então re-parou que Rosália não estava só. A seu
___r,un_rapaz' em-cabelo, a sorrir-lhe...Rosália também sorria... Aproximou-seenervado e a tia. estendeu-lhe a mão, comar comprometido, como o seu sorriso...

Anda cá, Jorge..."Me" voltou-se e olhou o garoto. Jorgeachou-o simpático, o rosto largo e triguei-
«irtíi •._Í0SS05; olhos «amanhos, muitosaldos, cheios de luz. Os cabelos,multo encaracolados è Iuzidios, realçavama expressão agarotado do rosto que Rosa-lia mirava com interesse. ^^

Vá, anda cá, Jorge... "
Jfcle, aproximou-se mais e a tia puxou-opara seu lado e obrigou-o a sentar-se en-*re os dois.

Sabes quem é este senhor? Chama-
do^Simões... Cumprimenta este senhor

'Êle olhava o garoto, com interesse eafagou-lhe a face ao mesmo tempo quelhe estendia a mão, a que Jorge corres-
pondeu, timidamente...

Queres ser meu amigo? — perguntou-lhe. Jorge irritou-se com a famlllaridadee não respondeu. Amuou. Viu-os sorrirTalvez fosse a primeira manifestação decumplicidade a que assistia, sem o saber.
Responde a este senhor, Jorge... Vánão ouves?

O namoro estava pegado e a tia de Jor-
ge queria-o a seu lado. para a acompa-nhar.

Não digas nada a avó. sim, Jorge?
A recomendação magoou-o, mas res-pondeu com a cabeça. O Sr. Armandovoltou a sorrir e a afagar o rosto do pe-queno. depois meteu a mão num dos boi-. sos e ia a dar-lhe uma moeda... Jorgevermelho como tomate maduro, recusou'Não gostara da oferta, dessa vez. embora,mais tarde, dele recebesse multas moe-das.
Levantaram-se e despediram-se.

Até domingo, sim? — disse minha tiaAté domingo, menina Rosália...
J^SSSSSl ««Alia voltou a fazer-lhe
I_^mC0d^e,_ PQT cavsa «a avó e dogênio arrebitado que ela tinha. '*"' 

jfo^!** *"* *» namoro ás
JSWenX-Pode com ela lá emcasa... Na<? digas nada, não Jorge?

n££E?'to»iHíou panJ.° Penteado e com-
?omo 4S-Íem * mud«nca- * habituadocomo estava ao amor da tia. sentiu ciu-met e respondeu sacudido:

Nâp digo. náo senhora... Mas quan-
o-te-íne6 StüT* 

COn«*» e • «*¦
Rosália, sorriu e pousou o braço nos

ffi£,r£/rá,eí?.10 sobrinho, seguindo Be-Jém fora, a distanciarem-se daquele ve-
Xí.tí ve,no ctdro qw Ja n3ü

J***t ___L ¦>..___* 'A.IMIfffl ^^'_ ** V_a . ~

$TO&t//_5*<^_#l

mwm

'««w^^s^^í^^KWIÍJlssa



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\mln\, j || | j|ufc_É__j_M-_1aiHaiBPWBBI
' '^^_-_-_-_B^-WB-i_^__iP-,:rJJ •"'

Bpm
•w»!

ESTES?

s dias frios chegaram
>ARECE"que íinalmente teremos os dias

frios, tão ansiosamente esperados. Aque-
Ias roupas leves, confeccionadas para o

verão que parecia não mais terminar, por
dois ou troa meses terão qu. ser guardadas

Os costumes e casacos que você executou
no ano passado, com um pouco da sua habi-
lidade poderão ser reformados e estarão no-
vãmente em plena meda.

Os costureiros franceses lançam como gran-
de novidade para a estação diversos mode-

com golas largas, estilo marinheira, o que
s torna bastante juvenis. As cores vivas se-

rão as mais usadas, embora não possa ser
dispensado um vestido ou "tailleur" preto ou
em qualquer outro tom escuro, para as oca-
siões de cerimônia.

Os casacos soltos em lã ou malha eontí-
nuam na ordem do dia, formando conjuntos
com as "sweaters" ou blusas de algodão. E
que maravilhosos plisses, nos mais variados
tipos e desenhos aparecem ornamentando as
saias de lãl -. interessante que você esteja
a par das novidades, para a confecção da sua
nova saia.

Se pretende mandar fazer um novo "tail
leur" esporte, procure escolher uma côr e
feitio que se harmonizem com algum outro
que já possua o assim terá ocasião de alter-
nar as saias e os casacos. Esta é uma ótima
sugestão para as que trabalham fora e ne-
cessitam variar as "toilettes".

Sapatos e bolsas de verniz bem como os
cintos são ainda os complementos ideais paratodas as ocasiões. As luvas poderão ser usa-
ias em cores vivas, formando contraste com

resto do trajo. — M. C.
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3 "DESCOBRIDOR", PAULISTA DE MACAÉ, INSTITUIU 0 BRASAS
OE SÃO PAULO - FÁBIO PRADO: AMIGO DE INTELECTUAIS F HE
LIXEIROS - PRESTES MAIA, "0 REMODELADOR" - 0 CORONEL

QUE NAO DAVA ENTREVISTAS E FRA AMIGO OAS ARVORES
itTEXTO DE ALÍPIO MAIA — FOTOS DE UBALDO TERRA
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Fábio Prado. Abraão Ribeiro. Milton Improta

SAO 
PAULO, abril (Da. Sucursal de "A NOITE Ilustrada")

— O Sr. Washington Luís, ''paulista de Macaé". é o mais
velho dos antigos prefeitos vivos desta cidade que um"slogan", já famoso,, afirma, com uma dose violenta de ver-

dade, ser a metrópole que "mais cresce no mundo". E, num
certo sentido, o homem do cavanhaque pode ser considerado
como "o descobridor" de São Paulo, pois foi êle que, quando
burgomestre e depois governador do Estado — naquele tem-
po os governadores de SSo Paulo e de Minas eram chamados
de presidente — mandou que se publicassem as atas da pri-
mitiva Câmara da cidade, as chamadas '''cartas de datas de
terras", os inventários e testamentos dos antigos sertanístas,
e ainda os "documentos interessantes" para'a história de SSo
Paulo. Com essas publicações, a verdadeira história de São
Paulo foi posta ao alcance de todos, e da importância dessas
medidas, basta ver o uso largo que os historiadores do pia-
nalto fazem desses documentos. Recorde-se ainda, que o li-
vro, hoje clássico, de Alcântara Machado, sobre a "Vida e
Morte do Bandeirante", é todo êle baseado nos antigos tes-
tamentos e inventários publicados por essa iniciativa.

Não nos esqueçamos, também, que ao "descobridor", deve
a cidade o seu escudo, com aquela frase bem paulista do "Non
ducor, duco", pois foi file que, em 1917. quando prefeito, ins-
tituiu o concurso para o estabelecimento desse escudo, con-
curso vencido pelo desenhista J. Wasth Rodrigues e pelo poe-
ta Guilherme de Almeida.

AMIGO DA CULTURA E DOS LIXEIROS

O Sr. Fábio Prado é de uma família que tem vocação
para governar cidades. Um dos melhores prefeitos que o Rio
de Janeiro já teve, foi o paulista Antônio Prado Júnior, ir-
mão de Fábio Prado. E, por sua vez, a senhora Renata Crês-
pi Prado, esposa de Fábio, foi prefeito — ou prefeita? — de
São Vicente, deixando saudades entre os municipes da bela
cidade litorânea.

E Fábio Prado, afinal de contas?
Bem. Fábio Prado — como o velho Antônio Prado, nos

começou do século — foi prefeito de SSo Paulo, e a êle se
deve, entre outras coisas, a criação do Departamento de Cul-
«ura, que oferece concertos de música sinfônica â popula-
ção, que mantém uma escola de bailados, que espalhou pela
cidade bibliotecas infantis e criou parques para as crianças
nos bairros operários, e tantas coisas mais. Ao mesmo tem-
po, entretanto, que com o poeta Mário de Andrade, o pre-
feito Fábio Prado cuidava dessas coisas, cuidou também de
problemas de pavimentação e de calçamento, de coleta de
lixo e de outros assuntos considerados menos elevados. Foi.
para falar numa linguagem viHgar, um prefeito que se preo-
cupou, simultaneamente, de assuntos muito baixos e de ou-
tros, muito altos. E por issc mesmo é que foi um bom, um
excelente prefeito, querido dos seus municipes, amado pelos
Intelectuais e pelos lixeiros, que, por sinal, de uma feita,,
lhe ofereceram uma manifestaçSo monstro. Recordemos, aín-
da, que a iniciativa do Estádio do Pacaembu, do novo Via-
duto do Chá e da nova Biblioteca Municipal, se deve a êle.

Fadio Prado — que hoje é presidente do Jóquei Clube
de São Paulo — governou a cidade durante três anos e pou-
co — 1935, 38, 37 e um pedacinho de 1938 — depois da pre-
feitura paulista, durante quatro anos, ter passado por nada
menos de nove prefeitos, doa quais estão vivos ou são ainda
lembrados os Sra. J. J. Cardoso de Melo Neto (professor da
Faculdade de Direito). Luís de Anhaia Melo (urbanista).
Goíredo T. da Silva Telles (poeta) e Henrique Jorge Gue-
des (engenheiro).

O HEMODELADOH

As pvenidas que rasgam hoje SSo Paulo de norte a sul
e de leste a oeste, as ruas amplas que possibilitam maior de-
xenvoltura ao tráfego imenso que quer afogar a metrópole,
o traçado moderno da cidade, que só ficou assim depois de
uma porção de desapropriações, demolições, Isto tudo se deve
ao arrojo do urbrnista Prestes Mala, que governou a cidade

(CONCLUI NA PAGKNA ,34)
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Aristóteles (384-322 A. G.) —
Filho de médico, nascido em
Stogire, discípulo de Platão du-
rante 20 anos, preceptor de
Alexandre, que subvencionou

suas descobertas sobre as ciências
naturais. Fundou em Atenas uma es-
cola filosófica dita perípatética. Sui-
cidou-se com veneno aos sessenta e
dois anos.

2P,itógoras 

(580-500 A. C.) — Nas-
ceu na ilha de Somos, viajou pela
Grécia e Egito. A tirania de Policra-
tos obrigou-o a fugir da sua ilha na-

tal. Fundou uma escola na Itália, em Croto-
na. Descobriu os elementos básicos da geo-
metria, da aritmética, da música e da as-
tronomia.

Ptolomeu (IIo século da nossa era)
— Viveu em Alexandria sob os rei-
nos de Adriano e de Marco Aurélio.
Os gregos cognominaram-no

mais divino e o mais sábio". Consagrou-se
à astronomia. Seu "sistema do mundo", que
coloca a Terra no centro do Universo, será
o mais autorizado até Copérnico.

4Kepier 

(1
na Alemai;
fessor de,
Stiria, em í

astrônomo Tychi
da astronomia:

quando diminui
tas dos planetas

¦1630) —- Nasceu na
em Magstatt. Foi pro-
.mática e de moral na
tz. Foi colaborador do

le. I o autor das leis
reloc idades aumentam

incia do Sol; as órbi-
ovais.
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meses, em Princeton. toda a casa permanecealegre. Helena Dukas, a secretária, exclama pompo-samente "O gênio está em repouso". A sobrinha ado-Uva, Margarida, abre a porta e diz rindo: "Que desejao gênio para o almoço?" Um visitante se apresenta à
porta da pequena casa de madeira de Mercer Street. 112; a
pessoa que vem recebê-lo anuncia-o, contendo o riso: "Uma
visita para o gênio!". Todos riram. Um mais que os outros-Alberto Einstein.

Toda essa brincadeira tem como causa o fato de um es-cultor haver batizado Einstein como "O gênio" e não o havertratado de outro modo durante todo o tempo de uma entre-vista. Em tal época, parecia inacreditável que essa expressãoviesse a se tornar histórica.

ÊLE DESCOBRE A QUARTA DIMENSÃO
Gênio profeta, Titan. os fornecedores de adjetivos preo-cupavam-se em encontrar um suparlativo como desejavam.Por que? Trata-se simplesmente de um homem que durantetoda a sua vida se esforçou por situar-se dentro do quadronatural. Alcançar essa harmonia, eis o seu objetivo. Conhe-cemos no universo três dimensões. Êle descobriu uma quar-ta e mostra que não há mais duas noções distintas de espaçoe de tempo, mas uma, dissociável, de tempo-espaço. Entreo homem e o seu meio, eis um elo a mais que se solda.
Esta descoberta levou a outras; em grande quantidade.Mais tarde se dirá "em cadeia", resignando a sucessão de rea-

ções nucleares. De resto, as descobertas de Einstein deduzi-
ram, inevitável, fatalmente, a desintegração do átomo.

A força atômica nasceu porque um dia Einstein traçou
sobre um pedaço de papel três letras, um sinal e uma igual-
dade: E __ mc2, que significavam em conjunto que multipli-
cando-se uma massa pela velocidade da luz, depois uma se-
gunda vez essa velocidade, definia-se a enorme energia po-tencial.

O resultado, para nós, foi de Início a bomba atômica.
Para éle foi a energia aplicada para a paz. produzindo con-
fõrto. força, curas. Era a central termonuclear, a locomotiva
atômica, os isótopos.

POR CAUSA DE JUMXURTQ
E UM RAIO DE LUZ

Onde Alberto Einstein foi buscar isso? Em que expres-
são da vida universal se apoiou êle? Em nenhuma, a não
ser no seu raciocínio. Durante dez anos êle perguntou: "Que
acontecerá se um homem ss puser a correr atrás de um raio
de luz?" Fêz a si próprio esta pergunta quando tinha seis
anos. Respondeu-a aos vinte e seis. A famosa teoria da re-
-atividade tinha nascido. A elite científica sorriu. Não se deve
condená-la. £ muito natural sorrir quando um jovem diz ser
preciso arrasar até aos alicerces toda a nossa verdade- atual.
Mas, se se é honesto, é preciso admitir que a verdade cien-
tífica é um conceito evolutivo e provisório.

Einstein é o primeiro consciente. Sua teoria da relati-
vidade não é senão um momento, uma fração do sistema que
éle descobriu. A mais importante? Talvez. Tudo é capital,
mas é à relatividade que se atribui a sua Glória.

Ela é parcial e... relativa, e a seu prosseguimento será
feito em duas etapas, éle a controla e aumenta. Com setenta
e cinco anos, feitos em 14 de março, o cientista tenta apro-
fundar o sentido da terceira fase. Durante o seu período de
repouso, fechado em seu quarto, tocando Mozart ou Beetho-
ven ao violino, Einstein sente-se, então, inclinado na sua
cadeira de balanço, menos satisfeito do que quando está ás
voltas com os seus problemas científicos.

COMO NOBEL DIANTE DA SUA DINAMITE

Querendo completar e resumir os liamos que" unem o ser
ao seu ambiente^ permitindo-lhe medi-lo e dominá-lo. ofe-
rece-lhe de passagem o meio de se destruir em mana. Ei-lo
diante da desintegração do átomo, como Nobel amedrontado
diante da sua dinamite. Com a diferença de que a potência
libertada pelo seu espírito criador é sete mil vezes supe-
rior à da dinamite.

Podemos imaginá-lo pensando, sentado na sua poltrona,
o cachimbo pendente, os olhos distantes, lamentando-se por
ser capaz de mudar a natureza do plutónio e não poder fazer
o mesmo com o pensamento humano.

—• "Se eu pudesse imaginar, queria estar no seu lugar!"
Isso éle disse no dia seguinte A deflagração da bomba

atômica. Portanto, éle sabia bem o que dizia.
Estamos a S de agosto de 1939. Um mês antes de expio-d,r a segunda guerra mundial. Einstein. judeu alemão refu-8'ado nos EE. UU.. durante a época de Hitler, escreve aopre-.d_mt_ Roosevelt:

Galileu (1564-1642) — Italiano,

S 

nascido em Prisa. Estudou medicina,
depois professou a filosofia em Pá-
dua. Inventou o termômetro, o pên-

dulo, a balança hidrostática; em Florença
mantém contacto com astrônomos e inven-
tu o telescópio. Faz do sistema de Copér-
nico um dogma. A inquisição o condenou.

Copérnico (1473-1543) — Nasceu
em Thorn, na Prússia. Mantém con-
tacto com matemáticos. Viaja pela
Europa, professa em Roma, volta à

Alemanha depois de 30 anos de viagens.
Edifica um novo sistema do mundo, onde o
Sol é colocado no centro, os planetas giran-
do no céu imóvel.

7
Newton (1642-1727) — Nasceu na
Inglaterra, em Woolstrop, no ano em
que morreu Galileu. Desde a infân-
cia se interessa pela matemática e
pela geometria. Descobre, vendo cair

uma maçã, o princípio da gravidade e da
atração terrestre. Inventou o cálculo dife-
rendai, o qual, no entanto, Leibnitz gabou-
se de haver descoberto.
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"Recentes trabalhos levam-me a antever que o elemento
urânio pode ser transformado em futuro imediato, numa
nova e importante fonte de energia. Esse novo fenômeno
pederá igualmente levar à construção de bombas, o que seria
aconselhável... porque uma só bomba desse tipo. transpor-
tada em navio e explodindo em um porto, poderia destruir
inteiramente toda a parte do território circunjacente."

POR QUE A BOMBA ATÔMICA?
Então, Enstein sabia o que fazia. Por que o fêz? Porque

sabia também que equipes de sábios alemães meditavam des-
de muitos anos na sua fórmula E = mc2 e que eles estavam
prestes a tirar dela os mesmos resultados que êle acabara de
conseguir.

Era necessário então que alguém tomasse a iniciativa a
toda a pressa. Isso só poderia ser feito por uma nação mara-
vilhosamente equipada, rica em matéria prima e em meios.
Além disso os EE. UU. eram a pátria adotiva de Einstein.

Mas Einstein sonhava que a bomba ficasse apenas em
experiência. Via-a apenas como uma ameaça, um escudo.

"Se eu soubesse que os alemães não conseguiriam cons-
truir a bomba atômica, nada teria feito para que ela pudesse
ser fabricada em outra parte."

O passo estava dado. A bomba explodiu uma vez gra-
tuitamente, no deserto americano do Novo México, depois,
duas vezes, como se sabe, em duas cidades japonesas. A Ale-
manha estava de joelhos, três meses depois, o imperador Hi-
rohito esperava ansiosamente a paz para o seu pais exte-
nuado, mas o estado maior, em Tóquio, obstinava-se numa
luta impossivel.

CRUZADA PARA UM GOVERNO IC»EAL
Desde o momento que a bomba atômica suprimiu vidas.

humanas, Einstein ultrapassou a sua função de sábio. É en-
tão que-éle aparece aos olhos do mundo sob o seu segundo,
aspecto, mais humilde e maior, ao mesmo tempo homem
acanhado e homem universal.

A formidável nova potência está nas mãos do mundo. Ê
preciso que a proteção contra ela esteja no mesmo nivel.
Todos os sábios atômicos devem grupar-se e dar ao mundo
inteiro consciência das possibilidades e -do risco. Einstein
tomará a frente de um comitê que reclamará um governo
mundial, o único capaz de controlar uma força que, então,
se bem que fatal, deixará de ser monopólio de uma nação.
A Inglaterra conhece o segredo. Os olhares dirigem-se agora
para a Rússia. De qualquer modo, a exclusividade cessará
de um dia para outro. ,

Em suma. o homem foi atraiçoado. £ preciso que êle se
recupere. O homem em geral, o que se acha em todas as re-
giões. E eis Einstein à vanguarda, tuna vez mais, sempre na
dianteira sobre a faculdade de inteligência da sua época.
Vêmo-lo juntar-se àqueles que foram os construtores do
mundo, desde Pitágoras, àqueles que bastante grandes paraos seus contemporâneos, associaram inevitavelmente a Ma-
temática e a Moral, a Astronomia e o conhecimento do ser
perpetuamente ligados ao infinitamente grande e ao infini-
lamente pequeno.

Acontece com êle o mesmo que se deu com os seus an-
tecessores. O mundo não está em condições de receber a sua
mensagem. Aguardando o futuro, é necessário, porém, pres-tar tanta atenção à sua filosofia, quanto aos seus cálculos.

ÊLE SE ESFORÇA POR NOS MOSTRAR
ONDE ESTÁ O CÉU

Einstein adora viver em contacto com a Natureza. Uma
blusa de lã, uma camisa de gola aberta, umas calças sem
vinco, caindo mal sobre as sandálias que cobrem os pés mis,,
eis o seu trajo preferido. Andar é como o violino o seu meio,
de repouso habitual.

Raramente toma um taxi. Um jornalista americano teve a
idéia de questionar um motorista de carro, que o conduzia
algumas vezes.

Tenho a impressão, disse o homem, que êle se esforçai'
por nos mostrar onde está o céu ou qualquer coisa assim."

A segunda mulher de Einstein, sua prima Elza, que foi-!
o grande amor de sua vida e que êle perdeu em 1936, tinha:
nele uma confiança a toda a prova."Suas teorias? Eu não compreendo nada. Por isso êle
n.iiitas vezes as explicou para mim."

Outros que não são tão qualificados, são mais ambicio^.
scfs Um restaurante de Princeton, onde êle ensina, perguntou'
a queima-roupa, ao sábio:

- "Então, professor, o que se passa lá por cima?"
Você não faz idéia. Faço votos paira que não vá lá."

(CONCLUI NA PAGINA . 34)
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A PRISÃO DE VENTRE
ENVENENA O SANGUE. ANIQUILA A
SAÚDE DE MILHÕES DE BRASILEIROS

VENTRE-SAN
REGULA CRONOLOGICAMENTE A FUN-
ÇAO INTESTINAL HEPATOBILIAR E Dl-
GESTIVA. EVITA O ENJÔO NA GRAVIDEZ.

NAO DA CÓLICAS.
Agradável, suave, eficiente e sem contra-in-
dicação. Nas. boas casas. Pelo reembolso

aerco CrS 50. C. Postal, 6, Meyer. Rio.

CONSELHOS ÚTEIS
AOS FRACOS SEN IS

A época atual, agitada, febril e enervante,
exige do homem grande, força d«» vontade para
vencer todas as dificuldades que se lhe depa-
ram na árdua luta pela existência. Quando um
homem tem o sistema nervoso descontrolado,
quando sofre de insônia e íalía de memória,
êle não pode, de forma alguma, firmar a sua
vontade, candidatando-se. assim, a inteiro fra-
casso no exercício da sva profissão. Em tais ca-
sos. torna-se imprescindível o uso de um tônicC
poderoso, que combata rápida e eficazmente o
mal. Esse tônico so poderá ser "Gotas Mendeli-
nas", o surpreendente restaurador do sistema
nervoso, o tôn^o ncrvino eficiente e sem con-•ra-indicação- que fará radical restauração no
seu organismo vital. Nas farms. e drogs. Pelo
reembolso aéreo Cr$ 44. C. Postal 6, Meyer, Rio.

FLORES DE CERA
Você também pode — com grande fa-

cilidade — fabricar os suas flores artificiais
de cera, só seguindo o que a nossa gravura
ensina. Veja que, ao tirar as florínhas d'água,
vai enfiando em cada Uma um arome, para
compor, afinal, um buquê elegante. Experi-
mente e logo, logo, estará doutora na arte. ..
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Pelos do Rosto
Extração radical e sem marca dos pêlos dorosto, verrugas e sinais. — Tratamento de-finitivo dos cravos, espinhas e seborréia

Dr. Pires
(Prat. hosp. Berlim, Paris, Viena, N. York)
Rua México 31 - 15.° - Rio de Janeiro

Peça informações sem compromisso"fome 
Rua

plantar o
craveiro

Diz o Guarad que neste mês e em maio é tempo de se plantar o craveiro;
como o cravo é apreciadissimo por todo o mundo, as donas de casa que têm jar-dim vão gostar desta nota.

Vejamos, então, como proceder para a obtenção de excelentes mudas:
SEMENTEIRA — "Ah! Já sei. Enche-se o caixote com estrume de curral bemcurtido de mistura com terra vegetal..." Não, amigo. Nada disso. Vamos prepa-rar o caixote da sementeira. desta vez, de maneira completamente dferente; en-che-se o caixote com areia lavada. Isso feito, rega-se com abundância, deixando-se que a areia molhada assim no caixote, fique em repouso pelo espaço de vintee quatro horas, para "assentar" bem.
Pronta a sementeira, já no dia seguinte, num canteiro de cravos que podeser do próprio vizinho (que. por certo, não fará questão em ceder-lhe alguns bro-

tos), escolha aqueles brotos laterais mais fortes, Justamente os que nascem na
porção inferior das hastes florais. Refugue, por imprestáveis, quaisquer outros
que não estes, repetimos, nascidos na parte inferior dos ramos florífcros.

A medida que fflr elegendo os brotos para a sua sementeira, vá separando-os,arrancando-os de cima para baixo da haste originária. Nada de delicadezas nestaoperação. £ arrancar mesmo de verdade.
Arrancados assim os brotos do craveiro, tenha o cuidado (antes do semeio no

caixote) de reduzir a área de transpiração das folhas, o que se consegue cor-
tando uma a uma, num torço do seu comprimento.

Peito isso, enterram-se as estacas (somente a base, não esqueça) uma bem
junto da outra, apertando a areia ao redor para fixá-las bem. Regar em seguida.

O caixote da sementeira deve ser colocado em lugar sombreado, fresco e ven-
tilado, regando-sc todo o dia não somente o caixote, mas em sua volta também,
para que o ambiente se mantenha úmido.

Decorridos quarenta e cinco dias, procede-se ao transplantío das mudas en-
rateadas para os vasos respectivos; quando elas (nestes vasos) se mostrarem vivas
e fortes, faz-se, então, o transplante para o lugar definitivo.

RECHEIO
Cidade  Estado.

DR. GILVAN TORRES
Impotência — Doenças do sexo e Urinánas— Pré-nupcial. — Assembléia, 98 — Sala 72.

Tel. 42-1071. 9 às 11 e 15 às 19.

ZEFERINA
"A POPULARI88IMA"

envia para todos os cantos de Brasil, peloREEMBOLSO POSTAL, calçados garan-tidos, anatômicos e elegantes, por preços
ínfimos.
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MODELO "MARECHAL" — Moderno
confortável, com elástico invisível e acen-
tuada elegância.
Em Vaquilhona CrS 180,00

Jaclra Paranhos (Botafogo, D. F.) quer
uma receita diferente de recheio para
tortas. Vejamos se esta (da Globe Press)
vai satisfazer à nossa leitora:'

Duas claras de ovos.
Uma e meia xícara de açúcar.
Cinco colheres de água.
Duas colheres de xarope de milho.
Uma colherinha de essSncia de bau-

nilha.
Mistura-se a clara com a figuae o xa- -

rope de milho. Coloca-se água fervendo
sobre a mistura e bate-se vigorosamente
no batedor elétrico. Deixa-se cozinhar du-
rante sete minutos, aproximadamente, ti-
ra-se do fogo e tempera-se com a essên-
cia.

Remetam as suas sementes

PRESENTES
AOS LEITORE

Esta criança tão bonita — com uma
enorme espiga de milho — é Elenir Fre-
derico (de São Paulo) e é bonita assim

talvez de tanto ver o seu pai fazer (Rex
Studio) estatuetas artísticas. Pois esta
foto estava guardada, esperando uma
oportunidade para ser publicada; por.
exemplo, uma receita nova com milho
verde (como se alguém pudesse inventar
alguma coisa de comer mais gostosa que
curau de milho verde). Pois hoje resol-
vemos presentear os nossos leitores com
o sorriso de Elenir, sem qualquer moti-
vo: então é preciso pretexto para dar uma
carinha tão linda?
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MODELO «APOLO» - ótimo para dan-ç««r. Sola encostada apolíneo. Vaquilhona
De 33 a 44..; Cr» 120,00

. B___, ^SMMMr^mt^JMC-
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MODELO "NORMANDO" — Impecável"Vira Francesa". Todo feito a máe. Extraleve. Fôrma super anatômica. Vaquilhona
paulista. Em preto e marron. Saltos deborracha.
De 36 a 44.  Cr$ 165,00

ZEFERINA
A V. AMAZONAS, 75 3— MLO HORIZONTE

frT. Coix» Poitol - 1122

A altitude terá algum efeito sobre o podergerminativo das sementes? A pergunta é de
um leitor desta revista e se justifica peloemprego cada vez mais generalizado do
avião no transporte de utilidades. Dois téc-
nicos do Instituto Oswaido Cruz (GenésioPacheco e Helmut Hamacher) se interessa-
ram pelo assunto, realizando experiências
com sementes de milho, ipê, feijão, rabane-
te, colza, cenoura, alface, tomate, além de"Cássia thora" e de outras. Tais sementes fo-
ram enviadas, por via aérea, para diversos
pontos do globo (Santiago, Nova Iorque e
Estocolmo), repetindo-se a observação di-
versas vezes com a rota Rio-Santiago-Rio, à
vista da identidade de efeito cia altitude sô-
bre as sementes. A conclusão a que chega-
ram os dois experimentadores foi que, "das
sementes empregadas nos ensaios, somente-
as da espécie "Cássia thora" foram influen-
ciadas, isto é, tiveram o seu tempo de ger-mihação dilatado, depois de submetidas à
ação da altitude. Todas as outras espécies
experimentadas não apresentaram influên-
cia alguma".

SEMELHANÇA
(MACIEL OLIVEIRA)

Entre nós tudo ê recíproco, igual:
Os mesmos desejos, os mesmos anseios.
A mesma elevação espiritual,
As mesmas dores, os mesmos receios.
Sob o peito meu, sob os seus seios
O coração vive na sobrenatural
Apoteose dos sonhos, tão cheio
De um mesmo amor violento e sensual.
Para noa entendermos, num momento,
Basta um gesto apenas, um olhar
Que, nada dizendo tudo quer dizer.
E a mesma crença, o mesmo sentimento,
A mesma sina no mundo: sofrer!
O mesmo objetivo na vida: amar!
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PARA EMBELEZAR UM
VAO DE JANELLA

. A leitora Júlio Ferreira ÍParnaíbo,
S. P.) tem um grande vão de janela
muito feio", que deseja decorar em
Harmonia com o restante da peça, fa-
zendo, também, umas prateleiras para
os seus livros de estudo. Prefere um
projeto de muita simplicidade, pois
detesta todas as complicações (mó-
veis e outras...). Pois, D. Júlio, veja
se lhe agrada a nossa sugestão.

MINHA URRA
NÃO TEM
MAIS
PAlMfIRAS..

Há poucos dias, foi
lançado, nesta Capital,
um novo bairro em Be-
Io Horizonte, com 4.000
lotes, clubes, colégios,
teatros, cinemas, etc.
Mesmo quem nSo tem a
sorte de ser mineiro,-
sabe que há poucos lu-
gares no mundo tfio bo-
nitos como os arredores.
de Belo Horizonte e, as-
sim, muita gente vive
sonhando em morar ali.

Esse loteamento seria, enfim, a oportunidade
tfio esperada da casa própria em lugar de di-ma maravilhoso, numa das mais belas capitaisdo Brasil. O caipira sul-mlneiro que faz esta se-
çãozinha foi, também, ver o projeto e saiu delá desgostoso, amargurado quase: é que os lotessao de brinquedo", pois nenhum tem mais de360 metros quadrados! Que é que você pode fa-zer num lote desse tamanhinho. onde quase nfiocabe uma casa? E o jardim, e a horta, e o ga-linheiro. e as árvores para os guris subirem,
quebrando um braço de vez em quando? E ostanques para marrecos e peixes, o gramado paratodo o mundo espichar o corpo & tarde e ficarotoando^aquêle céu aisulissimo. que só existe

«^?™d0?-Unidoe <Sum»«. Kova Jersey).estão construindo, agora, um conjunto reslden-ciai, em local muito pitoresco (32 hectares de
K^'^ei??,teimdullado>' com todo o con-fôrto (ar condicionado!), mas garantindo a cada
família a área mínima _-
de mil metros quadra-dos; muitas das casasdão .para um campo de
golfe ou para um par-
qu? de 100.000 metros
quadrados, ricamente
arborizado! Eis ai o que«Jfy1*1» ter feito emBelo Horizonte, em vezde retalharem a terraem fatiazlnhaa mingua-das, amontoando as ca-sas, até ofendendo a
paisagem.,.
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elencle a pk
DAS ARDENTIAS

DO SÓL NAS PRAIAS...

e dos ventos frígidos

da estação hibernai...

As mudanças bruscas de lemperalura...
São os eternos conspiradores do frescor

delicadeza da cútis feminina...

ANTSIAI)t)INÀ
o creme ideal que todas usam em
viajem, nas praias, em passeios, no

' campo, para o maquilagem diário...

ANTISARDINA renova ai cilulai gastai da opidormo,

protege ai células novas, reitirul à pele cantada, ou

prematuramente envelhecida, sua normal olaslicidado lim-

pando-a do tardai, espinhai, manchai, rugas, panot, etc.

ANTISARDINA é um cromo do beleza cientificamente

preparado com ingrediente! telecionadot.

-s^WliJJk.. LBAfi, 23 — 4-5-1S54 .... _j.v_t___i«-.ii«,ii.n iiiiii. nu > ir 11(11 i iiii miimtommmtmr^



referência 3008 í"Good.Humor" —..Nova Io. ::_ j. _ l / *r^\~~ ENQUANTO AS COMAlíCFÇEm vaquilhona Uruguaia iftmw. -*__s__ y , V 
"-"-«-" 

^____ S T_T  «¦i^umniü Ai _ÜMADKtie,. pciicadei.à .gu-ia.:;;;; _^ jp^ /? /mi / / ^-* -* ^n_^-_> conversam... 1
^orSJ^a^preta: "290-00 /^P/ / JIL ' / 

LUZ DEL FU£GO CANDIDATA '"LoPresseMogozine- —Poris)
S ' Mc / tf—¦ 1 / 

— ^ *"u* ^e' ^ue3° tem fe<r«",sos T V "\ 
y i » ¦ i / f

k^t:T~~-, ,<f\ y^T^-____J 
; 
x^^llt _____ 

**"" ° ^r* A^emar "ão pode usar. . G$ \\\ k i i ///

<sded \ji \

"** _íK--'.. ::'otó* ''¦^»r'--- -,

REFERÊNCIA 3009Em vaquilhona iao Ofi
fm pelica  

Í-JJ
Em oezerro cromo .... •¦>_ 000Nas cores: preto, havana ma"rrôn.

SAPATARIA PROGRESSO
Uma tradição na industria de calcados

de Mír.as
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cAr "uuu e iANTA ELISA , em sacos de 5 e 25 quilos.
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— 0 doutor recomendou-me que eudesse uma caminhado rodas, as ma-nhãs, mas sem me farigar.
("Le Hérisson" — Paris) - Que azar'!. ..
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Um relógio suíço aprovado

WHITE STAR
HA 59 ANOS

comprova, em todo o
mundo, o máximo de

PRECISÃO
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.#<_>^__ 1—-J_i Casaco em lã cinza. Poderá ser usado com um dos
\v// _X^ \ I """Si^/v v _k---.-~ A cachecóis que aparecem junto, formando um elegante

^^__ - t _F _i*^* ______r^_k ^V *___. ^^ T^_» W At ^*^ Ar^^ ^^^^k 
V áL

Chapéu em feltro, com aba larga.
Em côr escura, poderá ser usado
nas noites frias que se aproximam.

Apresentamos uma série de com-
plementos ideais para os seus tra-
jos esportivos de inverno. 8io es-
colhidos de preferência os casacos
e coletes em cores contrastando

com a das calças.
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O belo e amplo Ginásio, com
quadra de basquetebol e pai.co. Nos diaa de representa-
ção, além das arquibancadas
existentes em um dos ladosda quadra, fica esta cheiade • cadeiras, comportandouma grande assistência.

Esplêndido parque circundao prédio do Centro Social.Os canteiros bem cuidados,
ma_f«°7* * as amp,as a,a'medas sfio uma festa para osoihoo...

No saguão, onde se vê umlago artificial, as mamães,com seus bebês, esperam avez de ser atendidas, pales-trando alegremente e tro-cando impressffes.

Fachada do grande edifício,bela e; arrojada realizaçãoda arquitetura moderna.
Galeria do 1.» andar, onde seencontram vários consulto-rios médicos e dentários eoutras instalações.

Atpeçto parcial da grande e
M!aP «ozJnha do Centrooocial n. 3 do 8E8I carioca.
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M
:^é.____i_i_rr.

-'V J"fcM._ts— BC^M J-IJ-LH-B-i ~" ____H__B_£l?*___RV"'C"' jQÚttárJVIf^QH ' 
¦__________!

¦_¦ ____^.___K___ra__£hH HHsCnvt ,__Rhé_ni_H_^__---_ '/___¦__¦
__¦ __r ¥m\%<&*Êm Wt, ** ^_w7tHl -ffWfailftWll.. ...

!í'_í___^-h___B EnW-M 
^^^ -. Bflk_-H_. .*-¦-»- — **íí_í*^»v__3^____5^_!* tí. 1 r ¦ ^__M: . - u--.

Q2jmm]tmr' <~'" __¦¦ f ni __l__r^___l___Í^HM«_!™_P^ ' ^jHe ____fe__S_Fn ¦'¦'''¦'"'-"'¦"i _IÍm__Ie_I^_^-_I-_I_iI---1 '¦¦'¦'¦'¦'¦ 1

_¥3

av^

______ IH_?s___n_H_íV'' "V "*—jftfi Ty__BM§'Mf Mffíf Jfii-fiBT" 1|W-|)IB-BfT'l--_V"l"''%'*V4 V^* "_?*^________>__SB-I _______

_mSÍ _rM_m_BL "«_* TL-_k_^________«MI _^>3-"_________n__---_i^--_B __¦__.-^-i^Js^E E -jHH^SB-UBril W Be^_I

_d>_B -'_£__£_¦ Br-r'*^_i -____ ______ ______JI_i_i_r---C_, ' ""~. 'I'~ 
iffi*"° Wj

r -__t_fl ¦'¦i-^\fe|^ BBn -"^ff_jBPWi^^-Ei' - Bi bB-K- .-^---HHs-ss-Hw ,™'*wÇJP!!?!!?Fv^^^ jnifl|ir i -'' -— / •, ^B BãHL^-.a

jSsssjfflpHÇrTj _S__E^?'IC*- v- '." ^í" ' B__^''--_.l B • „ ¦..'.?+'_ I ____ÍB^^.5!i_l*i&.H,«i^*^'.^^»gí"-'^-BPSI

.«-_._ _ fT^njC-u __2?^^^»?7^*'-**'^F a*~^"Ê-l-* ----W J_ 3M-. **** G^ ^L^__"" 
""""^ ---""*;."T -. ¦ ..»¦_¦» ¦_¦'¦¦¦»-. w,.».--. —...., .rzs^?T-^-' - ... _B*-fl3_\ 

*»*. 
ItmjJPt

.." _Jt^ -i.r.v-V—-' - i*^""""^ 
"¦-_*..' ** ""^ 

_______"*_HE-ff"-____'-__L _____________á_. «».^. 
"í*. i^sSB '

.,¦¦'". 
-- .*- - 

¦¦.¦.¦.-...-¦¦'¦_'.¦ 
. „¦— * .: • .'¦*•

¦-•.-:.•' -_Ct_í- -.-*-¦ ai £ V^-vU-¦_.,¦¦_.. :_U£.»^--í-«v. *. v__<__. r.k-. j______I_______________:;

Há cerca de oito anos, um grupo de in-
dustriais se congregou e resolveu fundar uma
instituição que proporcionasse aos operários e
suas famílias toda a assistência social neces-
sária, desde os serviços médicos e odontológi-
cos, alimentação substancioso e barata, cursos
de corte e costura, até uma recreação adequa-
da e benéfica, física e espiritualmente. Assim,
surgiu o Serviço Social da Indústria, o popular
SESI, mantido exclusivamente com os recursos
dos empregadores do referido ramo da pro-
dução.

Em poucos anos de existência, o SESI es-
tendeu suas atividades por todo o território
nacional, através de suas delegacias regionais,
realizando uma obra de valorização humana e
de fraternidade, que implantou, solidamente,
os pilares da harmonia e da paz social.

Nestas páginas, damos algumas fotogra-
fias do Centro social N.° 3 — "Morvan Dias
Figueiredo" — do SESI do Distrito Federal,
localizado na Rua Luiza de Carvalho, 117, na
estação de Vicente de Carvalho, estabeleci-
mento de assistência social e ensino, que vem
prestando os mais relevantes serviços à popu-
•ação daquele subúrbio carioca.
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EXPRESSO-LÜXO "ASB"
Remete poro todo Bras.il os
mais luxuosos calçados pelo"REEMBOLSO POSTAI

I

Lmmw ^m\mr^ --

_____Ps_?___ _Sr

<H0 — Luxuoso em verniz preto com dou-
ífi^gí»? P^3 co«> dourado."¦a38 •••  295,00

Salto 41/2 a 7.4.

¦>¦¦;.¦

050 — Artigo de luxo, acabamento extra,em verniz preto e naco branco especial
de M a 39  sjíOOO

I.''_ •
III?:
Sffisíí-'

_-_fli B£Su_^ m^Vkm\ ti:ÁW\ mm

MAIS IMPRESSIONANTE 00 ANO
ACOLHIDO BONDOSsAMENTE PELA FAMÍLIA DO INDUSTRIAL OJOVEM ACABOU SE TRANSFORMANDO NUM MOTIVO DE ETERNATRISTEZA NAQUELE LAR OUTRORA FELIZ _ A CARIDADE NEMSEMPRE ENCONTRA RECOMPENSA - ENCONTROU NO S A MW> RIO, A MELHOR ESCOLA DO CRIME - ESTRANHA PERSONALI-

DADE CRIMINOSA — PRECOCJDADE BRUTAL

!_

_|v' '

030 — Colegial de verniz EXTHA, com esem. pulseira:
.,e .£" £  110-*>
d. 32 *29  120,00

Façam seu pedido com antecedência por-
i^i,%¥S?2£&2£ião como encomenda.PedidM "AÉ.REC3S" com remessa de 50%adiantados. Pedidos acompanhados devales postais: não cobramos porte.

EXPRESSO-LUXO "ASB"
*8TE ANÚNCIO VALE DINHEIRO

Belo Horizonte — Minas
Coixa Postal, 1757

! SÃN0,TArUí.0' 
abr" <Ds>.8ucursal de «A

** NOITE Ilustrada" — b ranaz de <*...de cabelo çarapinha, veio de lon^e! Sí seusPés empoeirados, a sua roupa encárdida e
ffinte."1 

demo"^vam. 
f^SSSSa^ :

n._T-f?°rr<l!_ yirio* ba'rros, estendendo a
Smnti^hr'da-.de p?b,lca- DeP°'« *ocou acampainha do palacete instalado na rua,Í2iUa,ba'J264' no ba,r«> do Pacaemou re*sidêncla do industrial José PacceVQueria um pouco de comida.
contou0'^0^..^ dS CÔr' pal,do e 'ranzino.contou ao empregado que o atendeu, uma
!ue v eradd°_0p0,a \ 

ímP«"ionan£U'DiSe
que viera do Paraná, onde estava, sem na-
à mUíria. g°"' comP,et»mente en^aue

r,a?.JLmpreflado' cond°l-o da sorte do ra-
ffi?£ .... procu.rou 9. Patrto para relatar-lhe o que ouvira.

NOVO LAR

ri^miew de,b,on» «entlmentos, humanitá-

!_.™rt!*relato- DePoí» «"andou que o jo-
Ks. 

"^ ' Com ê,e oonversou longas

?_s°-ffOÍ*' Certo de aue e»tava, de fato. dian-te de um menino infeliz, entregue -í.sua
Süftí 2.2* 

J08* ^«ce resolv1"econfora
SE» ZJtlUva, ? ooracáo. Pai de um me-
hI?°« forte e inteligente, estudante secun-dárlo que, compenetrado, s6 proporciona-
_£J5!íar!M a "^u P3'»' ° 'ndustrlal soube
«smpe1etrar/ dor dat»uele Jowni que ali

«oâiK Ua '"."**' emendo sofreoamente!
de~h__£ «_!.?Ui_ meu *****- Você' a Partir
C^Pjfe__gggtf a morar aqui em minhacasa. Será também a sua casa. Você ajuda-rt em serviços leves, terá cama, terá co-. rnida e um pequeno ordenado."
m«..Pírt-_._daq_Uele «n-^nté, novo rumo to-mou a vida do rapaz desconhecido, que
^a^KTe^R^Sí.^ I 

Cha*"a^

NOVA VIDA

out^^íl!0*0 
'ar' W,l,,am »unu » vjver

_iaI_eJ_lm_ü_e roup* UmD* • for«ni, todos
««Í-TSh*** mewno ««««radós em desvelose^cuidados para o novo habitante do pala-

Vivo. esperte, inteligente, William cati-
solicito, sempre pranto a realizar os tra-

nh£ P"10•wi,,tt,,• •"" dertíSdoT

vinte ISE^-S""' ""K • «"»»da, al€m de
£2iL?_f,?*,rot P°p dl«. aparentava estarradiante com a sua nova situação. Quemais poderia desejar? ""nr-w. wue

do o." mSe? 
^ f0r"m Corrend0' "rren.

O Jovem José Cláudio D'Avlla Pacce, fi-

Iho do industrial, aplicado estudante secun-dârio, também achou bastante interessantea situação, pois passou a ter em William umcompanheiro para as suas travesseiras e pas-

REVELOU-SE

Mas o rapaz de côr, afinal, um dia revê-
nh.d. ^ ?frdadeJra Personalidade. Apa-
auanl1«.lla9rante por Jo»e Cláudio,
m-f-íl* »,tavf uma araPa' William foi cha-
âu£L^nçio pel° ,llho do Patra°- Foi
S. n «.ba8t0U,para que ° raP» «e revelas-
WilHam mJZ??ent°JL ,rrltad0' nervoso,' 
ria ndn\£a ^ ° ,f*l,ho do '"dustrial, dl-rigindo-lhe pesados insultos.
auTU.d_0hiSUportou Jo8é c,a»dio, mesmo por-
cimeífte 

aHr?UA" Mü' Pais tfvessem conhe-
emborí ' poderiam mandar William

«iJ?J_I_!Uurla! e 8lía esPÔ8a nao estavam
cms,.^.!f¦ HaY,am viajado. Um tio de José
te _?a ^,ePOr/'_l' que ,ícara amando con-te da casa, tudo presenciou. E como per-'.!'" BUe William era, realmente, P«m
jovem precoce, bastante perigoso cha-"ruzeiror, part'cu,a--' deu-lhe^quinhentoscruzeiros e mandou-o embora.Explodiu, então, no jovem antes dócil

Saindo 
P_jrí"t,W0> ° 8e" '«stinfo perveí"'

«rffijff da C_,8a °-ue o acolheu e que lheproporcionou tudo quanto necessito"" paraser alguma coisa na vida, William náo tinhaçOutro pensamento quê 22 f&ívlí:
Andou a esmo pela cidade. arauiti.tatt_t_.um plano diabólico. Foi até a Praw da Sé

nSw„£°m?r0U Uma ¦••¦rucha. Retornou?i
eJ^fer d.1! 

COm°. fÔS8e «««"preendldo pelo55 irauantor8a,h.aleB0l! qUC a" ««.«««
trem nl^. _? d"" _t°nde, P°deria tomar o&W1ÍSBÍpois para ,á iria **-
rta^rtar*do p,ano' eom°con,e88a-

UM TIRO NA NUCA
Após falar com o motorista, afastou-se.Retornou, porém, depois, e, -Torrateira-

mVSm 
ecotm^!ftP<,,0• 14do' da «í indoaté um cômodo, onde, despreocupado, JoséCláudio estudava matemática.

Hín^!"!... Ue fflíf P°Mfvel qualquer provi-
C?toiteduniH* t,a.e de uma ,rma de JoséCláudio, William alvejou-o com um tiro na
Eroe2'„0ade8-,Ve,ntUraí° estudante deseSin!
fc° „^?.Cadelra ondo ertava sentado e rô-lou por terra, morrendo instante depois.

FUGA ROCAMBOLESCA
Praticado o crime tremendo, William na.turalmente imitando os filmes de aventuras

«Itou 5arro.C,0muro!:,,t0^8 de KSSS
Sreceu. ' °anhou a rua e desa-

Pela madrugada, contudo, em circunstán.austfssr' do,oío*afc ° í;s^«
Depois de matar o menino que fora. du-

traví,.uSJ.mwtf.??P0' *'". oompanhelridde
pSáfêídádft SulItear10-" Perambulando
ri« «IÜS?S a ,ntençáo era fugir para oRio, onde tem parentes, e nfio para a Para?5'^COmo d,8tera ao chofer! Pf? ° Pa

oerca de 1 hora, chegou êle a rua ir.11

í^ra do6? 
COml,no^' ««^corrida até'

morto."Dedecame' «"o contrário serás
Com habilidade, o motorista foi u_,___.

ESTRANHA PERSONALIDADE

PejjonalIdide^imlníííL^ a e precoce
Dlw que logo após ser recolhido pela

Á^VJlí.fjt-P^G. 28: -~ 4-5-1954

família do industrial, passou a arquitetar
KPk?«-*i22 a88a,t0' a CiWa- Crlirtinosamen-
5,™í Wda" a» Cartas que chegavam ao
K^S**' P° «. qu_!rla *aber da vida de seu
SfÇ a fl™,de ver se conseguiria algoqchanteegePme».m,tÍ8Se '"" Uma re"d08a

Chegou mesmo a entrar em entendimen-tos com um outro jovem, com quem travou
EnsE?*" "_? aml?d& e aue «oou conhecendo na Praça da 8é. '
n«r*Ve/-1de8pedld0 d? ^w do industrial,porém, todos os seus planos miram por ter-ra. Foi quando pensou em vingar-se na
S!f«0a.dC Jo,e Cláudio, que foi o culpadopelo "fracasso de tudo". «¦k«««
âSSSãftí' quft "*mpre ,evou vida"-«-?-!*' **". ° fl-0» ntesmo, durante algum
deuPa0'rP..,K8,0n,8*a d° * A- M" onde aPren-
™ /°J,bar e onde ° ,eu instinto crimi-
r_.ò»-,2f.d0 ° n>au tratamento ali recebido,expandiu-se consideravelmente.
d«rpiliÍL0,ía,i que prendi tudo quanto sei
«» «.. ? me!í cora*ao >*icou duro, como
ter m^de PAÍra:, Nio me arrependo de
£í ^ #_.«». C a"d,°- ««orla, meimo, ma-
Sm/S1! '?telra' P0,« aca°ei ficandocom ódio daquela gente."

Esse foi, nfio resta a menor dúvida, o cri-me mais impressionante e doloroso do ano.J"«amento porque surgem como proto-
.___Sj_Sí_ÍS í'J,8t0rla trlrte' d°i« meno-res. Um como vítima de um crime brutal;
tím» m~° fs8,83881!?0 e também como vi-
lma;»!!m'-iVftL7a*_td,08 ,l,mes ""e ensinam
fahri^I' ^'^rj8*01^38 de q-adrinhos que
lrte"i band,do«»» do antigo S. A. M^ cujaorientação criminosa desencaminhou tan-tos jovens, quando a sua verdadeira fina-

niíf 
era. co,oca-,o8 no bom caminho.

mo!"3 crlancas e dol8 infelizes. Um jovem
rV£?°' paía ° arande dfcsespéro de seus
& H_.OUtro arcand0 com a responsabili-
?£ atü!_ 

crl!"e que impressionou deve-ras a opinião publica paulistana.

Fruto do época e do meio, aprecia-
dor dos filmes de "gangsrers" e das
histórias em quadrinhos, êle é,

também, uma vítima.
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LEX ANDRÉ
E GUSMÃO

? ENDO parte integrante dos domínios da
. Corda Portuguesa, o Srasil-Colõnla

reponderava fortemente na economia real
brtuguêsa. Assim ocorria, então, por cau-
i da positivaçáo valor Ica da produção bra-

lleira, tanto a agraria quanto a mineratõ-
Ia.

Mas a esse tempo, algo precisava ser fei-
) de positivo no tocante ã continuidade
errltorlal nos domínios ultramarinos, tra-

talho melo diplomático e meio geográfico
|ue deveria ser levado a bom termo sem arecipitação de lutas com os interesses es- )inhõls. /

No período francamente navegatõrio os
ratados entre as coroas interessadas eram

ervos de uma estabilidade muito poucotável. Os maciços continentais reserva-
am surpresas enormes e assim toda e qual-

|uer confinaçáo era cem por cento con-
rencional.

Acertava-se, ás vezes, um pouco mais, na
implitude oceânica do que em tais inte-
iores continentais.

Nesse estado.de coisas, o gênio diploma-
ico precisava suprir todas as falhas geo-
ráficas e é por isso que desses grandes
ünios tudo dependia. Para Portugal, e
Dnsequentemente para o Brasil. Alexan-

dre de Gusmão foi esse gênio que apare-ceu no momento preciso. Em 1645, nasce na
Capitania de São Paulo esse grande bra-alleiro que se chamou Alexandre de Gus-mão. A cultura inicial de Gusmão foi for-
mada a melo dos padres jesuítas locais.

A esse tempo, e ainda aqui, Bartolomeu
destaca-se tanto em física, em línguas, es-
pecialmente as clássicas, e em filosofia elógica, que, a designação de filósofo, lhee dada pelos companheiros. Os próprios pa-dres mestres referenciam esse título vindo
espontaneamente das massas estudantis.
Alexandre possuía uma inteligência poucocomum, sólido suporte a uma cultura glo-bal. Um seu irmão, o padre Bartolomeu deGusmão, que já estava em Portugal, o fazir para Coimbra, a fim de completar na-¦ quela casa os seus estudos superiores. De-
pois, Alexandre 6 também mandado paraParis para umas especializações culturais
na Universidade local.

Por cima de toda uma cultura invulgar
em seu século resplende a luminosidade
magnífica de uma genialidade diplomática.

As mais difíceis missões de Estado são
confiadas por Dom João V a esse grandebrasileiro. Na alta administração do Reino
de Portugal; nós encontramos Alexandre
de Gusmão em plano de grande orientador.
A esse tempo se tornavam indispensáveis
muitos reajustes diplomáticos com a Espa-
nha, especialmente os relativos às terrasamericanas.

Assim, pois, em revisões e em reacertos
de tratados em Castela, Alexandre faz «on-cessões habilíssimas, firmando logo adian-te reivindicações colossais de cujo alcance

espantoso os diplomatas da outra parte nãose apercebem deveras e em toda a pleni-tUtlCa
Não tenhamos a menor dúvida: a em-¦alocação continental brasileira que vai doAmapá ao Rio Grande e do Araguaia ao

22° I5ncoJ Ç°n8eti««ncia da capacidadediplomática de Gusmão. Continuidade ter-ritorial sem cordilheiras a dividir assim atios Andes e sem oceano a insular arquipé-lagos como lã pelas Antilhasl E como Issofoi decisivo para o futuro do Brasil queai esta.

__»_!£_£%£ muií°8 an,ot>e iá em p,en» p°-sitlvacâo da soberania dos Estados sul-americanos, o Barão do Rio Branco fir-mou-se muitíssimo no traçado de Gusmão
?i_?.8_£«í!ando %ra todo e «e-mpre a nossasituação geográfica e política.Por diversos outros pontos pode ser apre-ciado o grande homem de letras, porquan-w, em grau de mestre sempre atuou nos
™m°JLsni 

Versjtâri08 da 6P0Ca- m**> "MWcomentário, nós o queremos mostrar como
ri^nideLbra»ll.elro' a c*uem a "nidade ter-
T« «.' ,í.r„S"elra tud0 deve' »m confli-tos retalhadores e sem dúvidas eternamen-te ameaçantes.

É exatamente por isso que se conferiua Alexandre de Gusmão o título de avôda diplomacia brasileira.

divertidas comédias aqui exibidas. Com essa
produção, a França tem pelo menos uma pe-qucna satisfação moral. Mas o triunfo foi parao outro lado do Canal da Mancha.

^,5^ S_ncÍusão, direi que há festivais cine-
£iaioKiafico_ cm excesso e que par isso aca--
B.XiüífTd^_l? a s _* steniflcação. Não existem
__«Ses íllmes bons Dara ca<fc festival, e
fSf. ^f58? |>el _"^ medíocres, ridícu as,do Egito e do Irã, não é fazer festival, é cha-tear ? P_b"co. A seleção deveria ser feita com

_ ___h2L_fJa dVato um certame artfsti"°
cinemasimplesmente "^ feira comercial de

c,£_$mes' í?e ano' mt»trou que o Japão e aSueca continuam a fazer fitas de q_alid_deinternacional; que a Itália está longe de ser
_r^ntH (comPa.!ceu «»« três ____£)« rdtoprec sa do uma fórmula gramatical Dara «eexprimir na tela; que a Franç^elSatraveSan-do um período difícil - e queoMéSmantém o nível artístico ao qualnos tlíhahabituado. Desta vez, todos os fflrnes mSnos foram do tipo argentino ou espanhol Emuma palavra: insuportáveis esPann°i- Em

. ag_r__a-ue ° Festival acabou, vamos -.aiaoutro Festival rumo a Veneza, em^tembro!

Está sobrando festival!
(CONCLUSÃO DAS PAGINAS 15/13)

maçao da cinematografia desse país. Infeliz-mente "Senhor Ripois", película bem francesae ótima, sob a direção de René Clement, comexcelente desempenho de Gerard Philippe,concorreu sob as cores da bandeira inglesa.ue qualquer modo foi uma das mais finas e

VOOJ

HÍ22íS_§
elaborado por __^JL/_I\

o Ailiólojo nih popular doi
ESTADOS UNIDOSrtv«U o hii destino intimo « • tua sorte pcnoall Paça-oalada hoje indicando o >*_ aniversário.'

Pajanento antecipado Reembolso Portal
OS 80.00 OS 25 00

A.LMUELLERÍZOLARCO.INO
Caixa Posfal 18 .-3 - Rio de Janeiro

.ÇA Imediato na Vida
A MAIOR OPORTUNIDADE EM SUAS MÃOS
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VBELHAS, estudo completo s/sua cultura —
VCETATOS em geral — ACETONAS — ÁCIDOSkm geral — AÇÚCAR de cana. filtrado, de leitettc. — ADESIVOS em geral — AGRICULTURA

fcm todos os seus diferentes detalhes — ADU-¦BOS (300 fórmulas) — ÁGUAS de Toucador-BELEZA. COLÔNIA, BENJOIM, CEDRO. JUN-
3UILHO. ROSAS. MEL FLORES, miei, quina"etc. etc. — ACUAS OXIGENADAS e MedicinaisÁguas Sanitárias, etc. — AGUARDENTES de:-ANA. CEREAIS. FRUTAS etc, estudos com-

pletos. moderno e econômico, alambicagem, con-
fcentração etc., inclusive de ÁLCOOL em geral— ALBUMINAS — ALCATRAO — ALCOOLA
TOS em aromas, e ALCOOLATURAS en> ger. —
ALDEIDOS — ÁLCOOL todos os fabricos inclu-sive sólido — ALGODÃO sua cultura, fibra, hi-drófilo. beneflciamento, etc. — AUMENTOS pa-ra engorda e postura de AVES. galinhas, pe-rus. patos etc. — ALIMENTOS para engorda deGADO LEITEIRO. GADO de CORTE. PORCOSe outros animais — ALIMENTOS MEDICINAIS,
fosfatados, lactados etc. — Alisador de CABE-LOS, pastas — ALVAIADES — ALVEJAMEN-
TOS de: metais, tecidos etc. — ALUMENS e
ALUMfNIOS — AMÁLGAMA — AMARGOS es-
tomacais e medicinais em geral — AMôNIOS —
ANALISES de: CORANTES. FERMENTOS. ANI-
UNAS. CERVEJAS. VINHOS. TERRAS e aná-
Uses químicas em geral — ANILINAS — ANI-
DRIDOS — ANIZ — ANTIGÜIDADES — ANTI-
MÔNIOS — ANTI-RUGAS — ANTI-TRAÇA —
ANTISSÍPTICOS — APICULTURA — APRE-
SUNTADOS — ARGILAS — AROMATICOS e
AKOMATIZANTES — Artefatos de LOUÇAS.
BORRACHA, PLÁSTICOS etc — ARTE PIRO-
TÉCNICA-em-geral — ASFALTOS. ATROPINAS

AVES e suas seleções e AVICULTURA em
geral, enfermidades etc. — Azul de metilênio
etc. etc. — BAGACEIRAS e GRAPAS — BALÃO
de OXIGÊNIO — BALSAMOS em geral paratodos os fins — BANANA PASSA — BANDOLI-
NAS — Banhos de: niquelar. pratear, vidrar etc.BARATICIDAS — BATEDEIRAS — BATOM

.ENCADERNAÍ.A
— BAUNILHAS — BEBIDAS em geral (500 fór-
mulas) — BENZINAS — BENZOATOS — BICHO
DA SEDA, sua criação e sua indústria — BI-
CROMATOS — BISMUTOS — BOLACHAS -
EOMBONS — BORATOS -r- BORDALEZA em
calda — BRANDY — BREU — BRILHANTINAS

, — BRILHOS em geral — BROMO — BRONZEA-
DORES e BRUNIDORES — BRUMETOS etc. etc.
CABELEIREIROS. CABELOS, suas tinturas, tra-
tamento. arte. etc. — CADINHOS — CAL e seu
fabrico — CAFEINAS — CAFÉ e sua indústriaCALDA BORDALEZA e outras — CALDEI-
RAS — CALICIDAS — CALCAREOS — CAMA-
RAS. frias, quentes etc — CALCIOS — CAOLIMCARAMELOS — CARBONATOS. CARBONOS
etc. — CARNES EM GERAL, defumadas, apre-
suntadas, de SOL, Seca e PEIXES, idem etc. —
CARVÕES e seus fabricos — CASEINAS. fabri-
cos e dissolveutes — CASTRAÇÃO em geral —
CÁUSTICOS e VISICATÓRIOS — CELOTEX —
CELULÓIDES — CENTRÍFUGAS — CERAS para
assoalhos, calçados, líquidas, saponificadas. vir-
_om, calafate etc. — CERÂMICA em geral —
CEREAIS suas culturas e adubos — CEROTOS

CERVEJAS e "CHOPP". seu fabrico em ge-re: em todos os detalhes — CERÂMICA em ge-rol — "CHAMPAGNES" — CHOCADEIRAS —
CIANURETOS — CIMENTOS — CITRATOS —
CÍTRICOS — CLARIFICADORES -4 CLORETOSCLORO — COALHOS — COBREADOS -
COCA KOLA — Ess. COELHOS — COLAS de:
couro, borracha, madeira etc. — "COLD CREAM"COLORAU — COLORIDOS — COMPOTAS —"COGNACS" — CONSERVAS — COPAL - CO-
PIATIVOS — CORANTES - CURTUMES. COU-
ROS e instalaçOes — CREMES — CREOLINESCRESOS e CREOSOTOS — CRISTAL —
CRISTAUZADOS — CUPIM — CURAÇAO —
CURTIDOS — CUTIS etc. - DECALCOMANIASDEFUMADORES - DENTXFRtClOS em pápustB. cremes etc. — DENTADURAS, pó fixa-dor - DEPILATÔRIOS - DESCREMADEIRAS
DESN. - DESODORANTES - DEXTRINA
DESINTUORAÇOES - DIGESTIVOS » DI8-

SOLVENTES — DESTILAÇOES — DOCE em
MASSA — DOURAÇAO. «te. — EBANITE —
EFERVESCENTES — EMPLASTROS — EMUL-
SOES — ENGORDAS — ENERGIA ELÉTRICAENOLOGIA — ESMALTADOS — ENXOFREEPILEPSIA — ESPELHOS — ESPULETAS —
ESPUMAS p/beb. — ESSÊNCIAS — ESTANHA-
DOS — EXPURGOS — EXTINTORES — EX-
TRATOS — ESTERILIZAÇÕES — ESTUFAS —
FABRICAS — FARINHAS alimentícias — FER-
MENTAÇOES — FERMENTOS todos os tipos.
Inclusive em Pô e tipo Flasch. para padarias —
FERNETES — FILTROS descorantes e desodo-
rantes — FERRO — FIGOS — FITAS de máq.
de esc. — FIO DE SEDA — FIXADORES — FLA-
NELAS MÁGICAS p/polir metais — FLOURI-
DRICO — FOGOS — FOLHEADOS a ouro —
FORMOL — FORMICIDAS — FORNOS — FOS-
FATADOS — FOSFORESCENTES: FOTOGRA-
FIAS s/marfim, mármore, papel — FRANGOSFRUTAS em pó. cristalizadas etc. — GALVA-
NOCORANTE — GASEIFICAÇÃO — GAS CAR-
BONO — GASÕMETROS — GASES — GELÉIAS
e GELATINAS — GÍLO permanente — GIM —
GERADOR ELÉTRICO — GIZ em pastel, p/es-crever e ali. — GLICERINAS — GLICOSE —
GOMAS — GRANJAS — GRAXAS — GUARÁ-
NAS. etc. — HELIOGRAFIA — HECTOGRA-
FIAS — HIDROLATOS — HIPOSULFITOS —
HORTALIÇAS etc. — IMPERMEABILIZANTES
em geral — ENCOMBUST1VEIS — INCUBA-
ÇÕES — INSETICIDAS para todos os fins —
INSTALAÇÕES — LABORATÓRIOS — LACTA-
DOS — LADRILHO? — LACRES — 'LÁTEX"

LAVOURA em geral — LEITE CONDENSA-
DO. Pó. produeflo etc. — LEVEDURAS — LICO-
RES e LICOKOSOS — LÍQUIDOS p/polir — LI-
XAS — LIXIVIAS. pasta. liq. e pó — LOÇÕES

LOUÇAS e LOUÇADOS — LUBRIFICANTES
todos — LUZ e FORÇA — MACERAÇÕES —
MADEIRAS artific. — MAGNÉSIAS — MAN-
1EIGAS nat. e artif. — MAQUINÁRIOS - MAR-
MELADAS — MASSAS todas — MATÉRIA
PLÁSTICA — MENTOL — METAIS — MOLHOS

Multiplicador de OVOS — NAFTALINAS —
MTROCELULOSE — NIQUELAÇAO — NITRA-
TOS — ÓLEOS, comest. lub. e ind. — OXIDA-
ÇóES metálicas — PAPEL. PAPELÃO em ger..
idem para FOTOS, CONTRASTE. LUMINOSO

SENS. — IMPER. etc — PASTAS — PASTA-
GENS — PASTEURIZAÇÕES — PASTILHAS —
FEIXES — PELES — PERFUMES — PETRó-
LEOS — "PICLES" — PINTAR LUMINOS. —
PIRETROS — POLIDORES — PIROTÉCNICA:
PLATINADOS — PÓLVORAS — PORCELANAS"

Pó de ARROZ — PRATEADORES — PRATOSPô DE PEDRA — QUARTZO — QUEUOS —
QUÍMICA GERAL — QUINADOS — REFRIGE
RANTES — REMOVEDORES — RESTAURADO-
RES — REVELADORES — RUGE — RUM —
SABÕES e SABONETES todos os üpos — SAIS
d(_: COZINHA. FRUTAS. UVAS. DIGESTIVOS.
p, BANHOS etc, fabrico — SALAMES — SAL-
CHICHAS —„ SAPÓLEOS — SARDINHAS —
SEBOS — SEDAS — SEMENTES — SERICICUL-
TURA — SODA CAUST. — SOLDAS — SOLASSUCOS - SUÍNOS — SULFATOS — TAL-
COS — TECIDOS — TELHAS de BARRO e VI-
DRO — TERRAS — TIJOLOS — TINTAS e
TINTURA p/todos os fins — TÔNICOS — TRI-
GO — TURBINAS — UNGUENTOS — VELAS —
VERNIZES — VIDRARIA e VIDROS, seu fa-
brico — VINAGRES — VINHOS de todos os ti-
pos (300 fórmulas) — VULCANITE — XARO-
PES — WHISKS — etc. etc. — 1.000 SUDÜS-
TRIAS — 5.000 FÓRMULAS DIFERENTES: quei
na INDUSTRIA ou na LAVOURA, esta IMPOR-
TANTE OBRA resolverá de pronto o seu PRO-
IiLEMA com segurança. Envie Crt 195,00 (CEN-IO a NOVENTA a CINCO CRUZEIROS), ou
AUTORIZE a remessa pelo SERVIÇO de REEM-
BOLSO POSTAL, cujo pagamento será efetuado
n»« ato da entrega, e receberá REGISTRADO
pelo CORREIO, um EXEMPLAR DE LUXO. en-
cadernado (capa dura) dessa PEQUENA ENCI-
CI.OPÉDIA. que é cate importante e valioso:
NOVÍSSIMO FORMULÁRIO INDUSTRIAL EAGRÍCOLA, «ditado pelo

O MAIOR FUTURO para V. S. (Construído em 6 meses ou menos)
INSTITUTO CIENTÍFICO DE QUÍIVII

CAIXA POSTAL. 5393 - RIO DE JANEl

SE^iSÊ^S^^ ^ C aPÜqUe Um mlnÜn° de *~ VOntede' «~**»do o «** *™mO «

por Correspondência e, finalmente. SEJA O MÉDICO DE SUA SAÚDE - CURSO DE ENFERMAGEM TEÓRICA OIUENTADA ™r ^Matrículas abertas INSTITUTO CIENTIFICO DE Q U IM I C A Soí^rpRO^RAMAS
Caixa Postal N.° 5393 — Rio de Janeiro — Caixa Postal N.° 5393. /
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Enquanto o barco recolhe água potável e víveres»

DESDE 

os feitos de Amundsen, Scott,
Byrd e outros, os pólos sempre
exerceram acentuada fascinação
nos homens. Amundsen teve a gló-ria de ser o primeiro ente civilizado a che-

gar ao Polo Sul. Na titânica luta empreen-
dida, contra Scott, levou a melhor o ex-
piorador norueguês. O veterano inglês pe-receu no retorno â base. Scott alcançara
a meta dias após Amundsen, ter fincado nos
.gelos eternos a bandeira de sua pátria. As
incertezas da longa caminhada culminaram
com a morte do destemido britânico. Byrd
surgiu no advento do avião. Os feitos dês-
ses homens está assinalado em letras de
ouro, na história do avanço da civilização
para pontos da terra ainda desconhecidos.

è
Nas águas geladas dos pólos encerram-

se outras passagens, memoráveis, não re-
gistradas peios historiadores. Continuam
os pólos a exercer a fascinação do homem.
Alegam os previsores das hecatombes mun-
diais, provocadas pelo desejo insano de
conquista, serem os gelos eternos, palco de
futuras guerras. Outros, os fantasistas, che-
gam admitir estar Hitler escondido entre
uma das multas-Ilhas perdidas nos gelosdo Polo Sul. Por essas e outras assertivas,
podemos prejulgar a fascinação que os po-los teimam em ocupar a mente humana.

fi

Mas, nossa reportagem não relatará fa-
tos que a história tenha assinalado. São
momentos vividos -com a dramaticidade
normal dos homens afeitos às viclssitudes 

'
dos oceanos; são marinheiros nórdicos, fa-
miliarizados com os gelos. Contudo, não
poucas foram as vezes que o destino os sur-
preendeu traiçoeiramente. Entre esses
heróis anônimos, ou vitimas somente re-
gistradas nos diários de bordo, vamos en-
contrar a valente marujada de pesqueirosnoruegueses recentemente chegados à Gua-
nabara, em busca de água potável e vive-
res frescos.

SEIS MESES NO POLO

A flotilha que nos visitou compunha-se.
de oito pesqueiros e um navio-fábrica. Dês-
ses pesqueiros, seis tinham a missão de ar-
poar os cetáceos e os outros dois, o de re-
bocarem -parra o navio-mãe, como em ge-*al *¦-conhecido o «avio base. O períodode pesca desses monstros marinhos, está
compreendido entre os meses de novembro
e março. Nessa época do ano, o polo mos-
tra-se menos agressivo, permitindo o tra-
balho dos valentes marujos. Passam dias,
semanas e meses, sem conseguirem arpoar
uma baleia sequer, apesar dos modernos
aparelhos que dispõem para localização de
cardumes. Este ano a pesca mostrou-se bem
melhor, rendendo aos noruegueses, tripu-
lantes dos barcos Suderoy", cerca de 180
baleias e um -total de^ nove mil toneladas
de óleo e azeite. Têm apenas como compa-
nheiros, os silenciosos e tenebrosos "ice-
bergs" e o frio que chega a dez graus abai-
xo de zero.

ONTEM E HOJE

Antes do advento dos aparelhos moder
nos. pescar baleias consistia numa aventu-
ra perigosíssima. É bem verdade que, atual
mente, mesmo com radar e outros apetre-
chos, o perigo, em si, continua sempre. An-
tigamente o arpão era lançado pelo punhorijo e calejado do homem. Hoje, os canhões
atiram a haste mais longe e mais certeira.
O artilheiro continua, porém, ontem e hoje,
a ser o principal elemento a bordo. Des-
fruta de confortável cablne e percebe sa-
lários de potentado. Dentre os artilheiros
integrantes dos "Suderoys" encontra-se o
velho lobo dos mares; Jacobsen Jacob. Em
seu acervo está incluida a fantástica cifra
de 25 mil cetáceos arpoados. Um "record"'.
já que, nos quarenta anos de vida nos po-los, jamais outro qualquer pescador conse-
guiu alcançar esse número.

SUPERSTIÇÕES

Como todo homem do mar, os pescadores
noruegueses têm suas superstições. Não
aceitam, a bordo,'mulheres de espécie ai-
guma. Alegam ser a presença do sexo frá-
gil causadora de muitos desastres nos po-los. Já os pescadores russos permitem o
elemento feminino a bordo desses navios,
sob a justificativa de que são portadoresde bons resultados na difícil e perigosa pes-ca. Os noruegueses vêm, com melhor agra-
do, a. intromissão de algo estranho a sua
vida, como símbolo fetichista de bom au-
gúrio. Esses, os tripulantes do "Suderoy
XVII", conduzem uma mascote. Um cáo
felpudò de côr negra a que chamam de"Toml". Antes de se lançarem a perigosafaina, observam as atitudes do cão. "Tomi"
mòstrando-ce alegre e comunicativo é sinal
de boa pescaria. Certo ou errado, supersti-
ção ou não, dizem os veteranos que jamais
aconteceu sair ao contrário a previsão ca-
nina.

LAR, DOCE LAR...

Todos os tripulantes, com raras exceções,
são casados. Não levam suas esposas a bor-
do. Preferem, obedecendo â superstição,
conduzirem suas fotografias em belíssimas
molduras. Depois de meio ano ausentes do
lar, regressam satisfeitos e de posse de re-
cursos capazes de permitir aos seus vida
tranqüila e bastante cômoda na Noruega.
Isso, porém, no século XX. -Há tiez «nos

súbitos "arrastões", mar afora, causadas
pela baleia ferida mortalmente. Os meto-
dos modernos evitam a perda de vidas hu-
manas. Já, em épocas não mui distantes,
rara a* volta dos barcos pesqueiros sem a
falta de dois ou três tripulantes. No lar es-
quecem, entre os entes queridos, os perigos
da pesca de cetáceos nos mares do Polo
Sul. Relatam aos filhos as aventuras vivi-
das na perseguição das baleias e tecem,
com realismo, o temor que os invade o sur-
gimento imprevisto do seu maior inimigo:
o "Iceberg", eterno fantasma branco dos
pólos.
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Os comandantes dos "Suderoy" X e VI mostrando ao repórter fotos co
Ihidas durante a pesca de baleias.

VARIZES e HEMORROIDAS
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

HEMOVIRTUS
varizes:

1.8ICC10NE A TOTHAtm
HEMORRÓIDAS:

ÍOfilADA

faimAcias
Usar durante ires meses.

i%liE_.TES EM TODO O BRASIL
Para Casimiras, Unhos e Tropicais precisam-se
mesmo sem nenhuma prática e sem nenhum ca-
pitai. Paga-se ótima comissão. Mostruário grátis.

Vendas pelo serviço de Reembolso Postal.
TECIDOS MEHERO — CAIXA POSTAL, 4020 —

SÃO PAULO

SANTOS LEITÃO & CIA.
RUA RODRIGO SILVA, 9 — RIO

ACABA DE SAIR O

CATÁIAJGO
PREÇO CORRENTE DE MOEDAS BRASILEIRAS

PREÇO CR$ 300.00
TRAZENDO ESTAMPADAS TODAS AS MOEDAS

NAO FAZEMOS ENVIOS PELO REEMBOLSO
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sf0r doi*tornou Wt_tteo.Choravfi.__!8 ° arnb'ente sePa»s de Décio, chorava „ nlT' cho™™ osOécio. "orava o próprio patrono de

* __,

Dono Dnro Frota Escobar, mãe de<W, noa contém as legada?
ronte o julgamento.

«./-Pi.

do
Décio Escobar, que durante o desenrolocalmo e sorridente, durante o jumento Lnu^880 * m°$,,°l
tido. Depois da absolvição entrei^ . opreensivo e aba•çao, 

;n,re,«"*«r o sorriso voltou ao l__l_.«.do poeto.

B'
«_.:£^»H^^^
ves Delgado, ten^3dò*i_£iJ"d|Sitacfo matador fo ènS_fi €,u?re_!ta e oito
„ O jorwmsta MauromSSI^ «^ ^^^o^oSEE^T0 Lute ****'
Ilustrada", assim d^JÜontelro» enviado especial**raiS-s^i8*
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fotografo após a ehe\H ? 
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ÍÍ!?0 e "^i0 <!««« «sois
32 — 4-5-1954

Acusado pela estranha morte|
«ío engenheiro Luiz G0n5al.es
Delgado, o poeta e diplomata
foi absolvido por 512 -
grimas tfe Déeio e de seu pairo-no - Tristeza da acusação -"Estou tine!" - Depois de li
tais. deetamamw ao microfo-
ne, sob aplausos da mmtfdão-1 Hm, Jesí?"

n«o me abandoiu.nm _ffc Aos amlBos que

;¦•«. o"SSg2iré Ptei?^e W°«ex-fensor do acMMdo o d^ Í* Ve,Ba- de'f«ne. soluçando: .*«-«b«'- -» micro-
ãl#ÍIfe_pa,_0 «*"•_«. M -___rin_-_m.e^Ur,á%S??on«Crd"' «1^*»- a,ue eo'««iia «o saguão super lo-
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Após 48 horas de
éí.

julgamento, foi lida a sentença pelo juix, de acordocom a decisão do Conselho de Sentença.

Ín2°impe_2SSS"_f.TMbpacofc Aproxima«e °,ocut-de #emissora local e pede-
um j__emí' ?*° 

fa'arel *Ôbr* ° JUrÍ' exc,ama ° *,oeta exaltando-se. Prefiro recitar
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A esposo de Décio Escobor fêz carga cerrada contra o marido narrandodeslizes e anomalias do diplomata. Ei-la, quando chegava ao Tribunal
do Júri.
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0 promotor tentando convencer os jurados, que prestam a maior atenção ao esclareci

mento do representante do Magistério Público. ». '., . _

0 promotor Arnaldo Sena mostrando aos ju-
radas o palito ensangüentado da vítima, para
mostrar ter o crime sido praticado no próprio

Porque Municipal.

E. como se estivesse num palco, cercado pela multidão, eleva bem alto a voz e declama ao microfone, na integra,os ?ess?-ta e três versos de uma poesia que começa assim:
"E agora, José? / A festa acabou, / A luz apagou, / O povo sumiu, / A noite esfriou, / E agora, José?"

Finda a declamacio, grandes palmas. O poema era o famoso "José", de autoria de Carlos Drummond de Andra-de. Mat, entenderam de anunciar que Décio havia declamado poema de sua autoria. E, para todos os efeitos, o "José"
do con_ -ado poeta mineiro ficou sendo, naquele instante, um poema de autoria do poete gaúcho, o herói da manht.
•r i . _fe. exc*d*. Acotovelado pela multidão, declara que quer marchar a pé até a Avenida Afonso Pena. A do-Hcla nâo deixa. Enfia o réu absolvido num automóvel e, instantes depois, Décio dá entrada na Cata de CÔrrwSoonde é também recebido triunfalmente, mas, agora, pelos companheiros de presídio."
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Os Anjos do Inferno
nõo apareceram bem

em 1954.

í .
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"«> »•» vlta!rf_S ÕÍ*J2^*J*?.!!?!^^ •«•!-«. Mocambo.-»¦»» ou monos fa«__»^r™LfW,t*TMM» • dado. Vma coisa

°» «»í*ce «nua a, „,_ d__Ti_LS!?\,qtt* *°* ° "-«««o • euAMNCAB cb^oo iTBÍd5^,l^«*^-- >«™.0UD,.»«-*> por cidade, d» Mtau cta____L **? **** ****** «*-__r_io-com a Stotw há «ai» a^ w!!^.í^a!n,,f,ta ** «-*aio*•*•*»• o «to «ao v£ .üü !»!S_____^^,,ro,0,,B*d0' ¦»-- p«-'«»»»* «O palco da Bécmin d«-~T^ "J****"» Du»«» («P» vai
aSo «asaia . musica q__o _»«•__?- 0JÍL_*fla*L ****** »«
^al«do. o «cataatJ^aSsSrli; ____T JOS* mWES "-»«•
Orando d» Sal. iwi^^.'^^.!' "B°m' ****- *» ¦»

c.aado ma disca com uLZ _u2^*' A °V-*-*«»» vem aaan-Stal«. Db» D-_l^^B?ÍJ!M aatt.  o CAirro_Td.

O QUE VAI PELAS GRAVADORAS

cwü^g -^e^t?1^^^^ §¦»§ «mestra de
Weather". nuLboa^valaTLS^ * ° fa,ortal "Stermy
Xavier 4™SS ^d_LPara a mesma «*iquetaà venda US l^arde^S^o^^ra-1Sra:atam' e * «-**"Blue Taniro'. &ta%™!^„ &asU' ^>°nde estabas tu" e
«¦tá itxuita^Tln__í_l^_f' y*..^? toaz de volta Cugat.
loa» e .ttSff,-^^^*-^ 'Sr:
danrginaaa. ^^ w ^.^4^*5* ~

^^^^ÁJ^^TttÂ^TdZT^brasi-
se de Carmen Delia Di w» _, !í_f * ^^ discos- *«**-
Fuego-, -Hija S? ÇLf£ 

«£ ««f «ravações: '____o de
tanto, o s«_4ss«r__.._. f_?„ "v*^-»»" e TMinelo". No en-

Quais -My eterna -^-^-&t£,TJ?íBr ^P0' dentr* as
MOCAMBO - José T.u-i_«t! « * Buenos Ayres".

=õquirindol£na ní^JSTé í*^ PatrÍCÍ° que vem
cambo, e para a rJ^_T,!Lf Va W*« <^ Mo-oito lii^mtíàSSS S^Jt^011

CONTONENTAI. — A etiqueta doe três si-ninhos traz de volta este mês, para gáudiodos discofilos, o "Trio Nagô". Ales cantam numalindo gravação: "Moça Bonita" e "Prece aoVento". Igualmente Marlene gravou para aContinental um novo disco: "Toma Jeito. JoSo"e Marlquinha namoradeira". que prometemsucesso.
COPACABANA - Lolita Rios, nova estrela

do disco "Copacabana", tem um novo «„,_,ao à venda. Na íu* principal. &£__ JKacompanhar de Orquestra e um bomto üiníantU. na interpretaçSo da TOtaT^Í n,_r°da Páscoa", de Ary Monteiro -TS^VoV
yeira. No acoplo, somente com orqiuàira canta o samba-cançáo "Um de nós dois" dê a,vMonteiro. A. Moreira e A. Peixoto
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Guio de Morais. Um conjunto para animar a noite carioca, agora erhd,sc0/ an.maro g^umbra dos quartos dos discnfil^ .JttllVl: 

em

Murilo de Alencar. A
Sinter não se resolve
o colocá-lo em cera.

Risque". "Aquarela.do Brasil" e "D* -,!_-,_,

usta, como se v*. é saudosista...
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IlAi 1RESPOSTAS DOS TESTES "QUAL
DAS TRÊS?"

1 —- pedra; 2 —. o insulina; 3 —fres corasr 4 — dois; 5 — nove;
LUTt^ (eoOKl«wtira e subotdi-natnra); 7 — ««.I e branca; 8 —oos olhos; 9 -— camaleão; 10 -ii
?rre&o,f — Chmk* Di^ens;

7" B<*^r; 17 — vioHnijrta; 18 —Joaquim Marques Lisboa; 19 __Inglaterra; 20 — Mirocema.

o coronel providenciou a sua co_oca__i. ^r__r^aV^ isr*e ° SSfSSaS
s™--2-1 - s_í_css:=^*-»-STJ_ÍK-í f__fmam e respeitam por isso. ' 

"

WO Q17AHTO CENTENÁRIO
Agora, no ano em que SSo Paulo »«t_ _«__„

da cidade é o Sr. Jânio Quadros, eleito r_Í-««na votação espetacular a Sd_fmâWolíiS?Resolveu em grande parte o difícil problemados transportes, tem cuidado ^Santes, dos jardins públicos. daVroaT-? tem
píVjr^t?^^ a« mSn&em?po. a Light, a Telefônica e a Cia. >__ Gáe.

Orlcnd. S«.o e U. 1Pe_.«chi. este mm^mm^TmTSmTS^
fondo e o enigmo do mundo dos discos..

Prefeitos que governaram
(CONCLUSÃO DAS PAGINAS 18/lfl)

durante sete anos. Por isso mesmo a Prestes

r^«Ss _s_____gttgggj2
oT..°_sí_-__5___i;.a' —. -S,"

HBfXAÇAO DE PREFEITOS

o^J__í!_lm_^e5oI,, outrOB «overnantes para a

lo Lauro, famoso advogado do crim^^Mm™Improta. professor de te.^»_1i _.. ,ton
da UnWeiSTSe Mo^S^ * ********
interinamea^4^es^^V™e^OU

iam saudade» e exemplos; Nelson Marwndtsdo Amaral. Jornalista; Lineu Prert_^w«sor da Faculdade de Fanná^a et^.^^Armando de Arruda Pareüa. tp&2S££ a!drubal da Cunha, coronel do ErtíSto '
E aqui temos que abrir um parentes* naradedicar ao coronel meia dú__la de uXT o <coronel Asdrubal nSo gostava i*dkS£__£entrevistas, de aparecer diariamente *,« Se'

I_°Ííi J*ÍS' T8010! "^ certa °íerl«a à» foto-
co da manhS e tocava-se para as obras muni-
Sfrf r,n0braS S- CXBCUCS° -*« SS.para doze meses, o coronel fêz com que il-cassem prontas em oito. e assim por dianteNaa praças de SSo Paulo nfio havia banco- e

EINSTEIN...
(CONCLUSÃO iS PAGINAS 20/21)

o nStoSg __£ 0í ."52^' ^nsam« co«-
ton. A_S-_?os__f lftrestauradM' de Prince-
^o^5_^rit^osqU1lI?,0 ou #» Privilegiados
menos aPs^ SrirTtrT1!.reC,.der mais ou
excepcion^mente^LL £s« °ÍnC° -*»*««
netrar em qu^t^Ta o^a° 5SK.*1 !?
"VOLTEM 

DENTRO
DE VINTE ANOS"

tav?_^l^_íf qUe ° ^P"0 Painleve acredi-

saí s_s£irá4r ~-^s
da «datí^d^eé S. „ 

d_Zend° que a «««*"
versidad«3£^^q^_S__L, ? CT°S ^ «^tem^prese^rotr^s?3,^ * ^

08SSI —* fsfis_sr_.,íar
«-^^T*0 Etosteln poderia divertir-se mi_rH

sente^dSculd^SL ^™ pr6p*° **"">** vezes
necessS paw tor^r. 

*ncontrar « Palavras
"Voltem d^te^d7tíSS^adÍ2er-lhcs=

o seu verS^*8 «J"006*» antes de dar
^A^mSSu MM lrri,a- Quand0<¦».__ !i|S|_|p4--|

SrSmrioT^T^' M a^ônomos mos-

"ítoravmoso-_ exclamaram eles.
^s^m 08Ol'' ««P^dèu Einstete.

tôK n1fr_Le,.^Za;, qUe ° a»«»«Panhava porSSof ' ' COlOCada diante dc "» *«!«-
"Para que serve isto?"~ '^tf? mefji; a distância dos astros."

..n, -__>T _, Alberto faz a mesma coisa comum pedaço de envelope!"
«£U?nd? 

*? frase> instem riu às gargalha-éqjsr,9t»r___s.SHH_FF?-—--^S^í5_íwSti~=:
MENINO ATRASADO
ESTUDANTE MEDÍOCRE
SÁBIO AOS VINTE E SEIS ANOS

o s. tía____isrísv_r,sr
lf_Fi?2pS:=E2__fitS-HS£

m sL tí£deN^t^i,s^Susa»d1?jr
tona por sua espontaneidade «st» *,«»___.

limites, seu wr^airSL11*^? ^«hece

P^v^tt^-tó^-aa^ue^S

e cerne até que o detonh.™ r . Sente ,0,ne
tudo, por ^teaf^amxJS^sa-»e PO'
areia, que endurece oi-Tnri-. ^ acao para a
ourara o vento^ue S° 

° * * retlra'

de maí^cotprtr^l^Z H"l ° qUe ha
* compreensível.- ° mund<>' e ° «1«*

CARMf LIA AtVES..
(Continuação da página 2)

mÜn*!fta-Va cau«an_.d0 a venda do aparta-mento, a compra da casa de campo outroapartamento em vias de ser _Z_,„„ üembarque no dia 10 ira , AroS^' i
problemas que exlalam imediata soliicao.
ahfW'-? dojn,n>° •na«*vimo-orclãrof
£5* 

•?'» e «*f Palestra encantadora deCarmélia Alves, fomos obrigada a no.. 
"

no?as.e,6a,° marcava' '"'Placayelmente, 13

rf«?eIía.m-In.e• °* argentinos, nesta altura

Felicidades, Carmélia, e... volte logo!

!¦¦¦•_¦ V-Hl "-Sr* iHkr^H -_> v£^
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tos CaSStír' í ,ha^d0 ?aM, lrene 00« San-
abraçada por inúmeros amiguinhos.
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CARROUSSEL
LITERÁRIO

ARMANDO PACHECO

CARTA CÉLEBRE
DE LINCOLN

Esta seçSo se sente sumamente honrada emtranscrever a mais bela carta da história uni-versai. Escrita pelo grande Lincoln essa jóiada ternura humana se tornou célebre, tendosido traduzida em todos os idiomas. AbraãoLincoln a escreveu em momento grave davida republicana norte-americana, estando à-frente do governo numa hora de crise, pe-sando sobre seus ombros magros o peso da
guerra entre norte e sul que ameaçava sec-cionar a união americana, demonstrando serum homem e um estadista tão preocupado como seu povo e o seu pafs que ainda achavatempo para se dirigir ternamente àqueles queperdiam entes queridos nos campos de bata-lha. Mais do que comentários, vale a pena atranscrição do precioso documento que espe-lha a alma do grande presidente e maior após-tolo da causa da liberdade. A carta se endere-
cava à senhora Bixby, e Lincoln a escreveuao próprio punho, numa letra firme, de talhefino, uniforme, pequenina e bela:"Palácio do Executivo

Washington. 21 de novembro de 1884.
Senhora Bixby -- Boston — Massachusetts.Estimada senhora.
Vi no arquivo da Secretaria da Guerra umacomunicação do Ajudante General de Massa-chusetts em que este diz que a senhora é mãede cinco filhos mortos gloriosamente no campode batalha.
Stóto qufio fracas e vfis seriam as minhaspalavras se eu tentasse atenuar a dor dumatão grande perda. Mas não posso deixar deoferecer-lhe a consolação que a senhora tal-vez encontre na gratidão da República porcuja salvação seus filhos morreram. Rogo anosso pai que mitigue a angústia da sua perdae lhe deixe apenas a carinhosa memória dosseres amados perdidos e o orgulho solene del haver oferecido sacrifício tão custoso sobre o" gltar da liberdade.

\Seu muito sincero e respeitoso servidor,
(a.) ABRAÃO LINCOLN'"
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DE PEDRO I A PEDRO II
Tenho cópias das cartas do nosso primeiroimperador a seu filho D. Pedro II. Todas elas

provam ã saciedade o pai extremoso, amantfs-simo. todo preocupado com a saúde, o bem-
estar e o futuro dos seus, que era Pedro I.Longa e estreita correspondência manteve o
proclamador da nossa independência com seufilho. Êle em Portugal e Pedro II vivendo aqui
entre irmãs e tutores. Tais cartas pelo aíeto
que desprendem causam admiração dado o
fato de ter sido D. Pedro T fassim no-lo _ m-tam seus biógrafos), um estouvad? "C.ipanova"
cujas aventuras galantes encheram os iasí-S:
do primeiro impório. Eis aqui uma da<= cartas:"S. Miguel, 10 de junho de 1832.

Meu querido filho.
Recebi tuas cartinhas de 16. de fevereiro e

de 3 de março. Não te posso explicar o praiçr
que me causaram. Vejo por elas e me conven-
ço que tu fazes progressos. Duas cartas já cs-
critas sem lápis, e com linda letra! Ah. meu
amado filho, continua a aplicar-te que um dia
virás a ser um digno monarca! Muito feliz me
contarei se tu receberes esta estando de per-feita saúde. Eu passo bem; mas sempre ator-
mentado pelas saudades que tenho de ti e do.
Brasil. Recebe, meu adorado filho, a benção
que te deita.

Teu saudoso pai e amigo
(a.) D. .Pedro, Duque de Bragança.

P. S. — Recados a D. Marianá e mais cria-
das."

DE PAI PARA FILHO
Ainda escrevendo ao pequeno imperador.Dom Pedro I fêz a seguinte confidencia de

pai para filho: • -

— "...Eu me acho de saúde posto quemuito cansado com trabalho físico e mo-• ral. Este povo (referia-se aos portugueses)está fanatizado pelos padres, e não tem.
até agora, dado provas de amor á Liber-
dade. Parece impossível que isto aconteçano meio da Europa civilizada, e no século

E mais, noutra missiva:

..."Desta luta, em que estou empenhado,
depende o triunfo da Liberdade. Se ven-cermos a Europa será livre se não o des-
potismo acabrunhará os povos."

thion de Villar (Egas Monis), Edmundo Lys(Antônio Gabriel de Barros Vale), Tristão deAtaide (Alceu Amoroso Lima), Álvaro Arman-do (Helena Bastos Tigre), Malba Tahan, (JúlioCésar de Melo Souza), Yves (Bastos Portela)Pedro Dantas (Prudente de Morais Neto). Ma-joy (Silvia Bittencourt). Mendes Fradlque (Ma-deira de Freitas), Belmonte (Benedito BastosBarreto), Alvarus (Álvaro Cotrim), Théo(Djalma Pires Ferreira). Galeão Coutinho.(Francisco Sall^sbury), Jack (Henrique Pon-getti), Anthony (Antônio Calado), Puck (Jor-ge Maia), Dick (Waldemar Bandeira). Anel(Miranda Neto), e outros cujos nomes está..me fugindo agora.

O PINTOR GARI BALDIA
E.O POETA GAMALIÉ

O poeta Gamaliel de Mendonça
do seu conhecido soneto "O Corvo" fcao luxç de pagar a quem o declama-...
cor. Naqueles tempos uma pelega d. dez
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Diga a Mr. Shaw que o maior escritor daAmerica deseja falar com êle...
Passados alguns instantes o mordomo do au-tor de •Pigmalião" voltou trazendo-lhe a res-posta:

O maior escritor do mundo manda dizerao maior escritor da América que agora nlopoderá recebê-lo.
H. C. WELLS E SUAS

IMPRESSÕES DOS EE. UU.
Regressando de uma visita aos Estados Uni-dos e acossado pelos jornalistas no momentoem que saltava na Grã-Bretanha. H. G Wellsnestes termos sintetizou suas impressões fun-damentais do que a seu ver seria um resumo doverdadeiro americanismo:
— Vou lhes dizer o que há de mais ameri-cabo nos EE. UU.: a Estátua da Liberdade, as

jMontaihas Rochosas, a supremacia feminina
£ Sinclair Lewis...
SINCLAIR LEWIS VINGA-SE
P DE MAC DONALD
De passagem pela Inglaterra, o escritor ame-ricano Sinclair Lewis foi apresentado num jan-tar importante ao primeiro ministro RamsayMac Donald. O autor de "Babbitt". então im-rmido de idéias socializantes, começou a puxarconversa com o astuto político para as quês-toes trabalhistas. Mac Donald, que mandara àsfavas o partido trabalhista, porém, esquivou-se da palestra perigosa, ou, como se diz, "não

topou a provocação", coisa que agastou Lewis.Passam-se alguns meses e Mac Donald indo aosEE. UU. os dois voltaram a se encontrar naalta sociedade de Nova Iorque. Os donos dacasa onde se realizava a recepção, orgulhosos
das celebridades presentes, fizeram as apresen-tações:

Mr. Lewis. aqui está Ramsay Mac Donald,
que o senhor naturalmente já conhece...Não... Nunca tive o prazer, respondeu oescritor sem se perturbar, fitando Mac Donaldna cara.

Ora. Mr. Lewis, nós já fomos apresenta-
dos antes, na Inglaterra, em casa de lady Lon-
dónderry... Não se recorda?, fèz ver o esta-dista
, 

,¦ Não me tembro. retrucou Sinclairi_e,'.... cinicamente.
--.Mas. Mr. Lewis (intrometeram-se os an-i.... esi. é impossível que o senhor não co-nneç.. o ministro...

PSEUDÔNIMOS
Muitos escritores, antigos e contemporâneos,

nacionais e estrangeiros, por motivos diversosusaram pseudônimos. Uns por modéstia, outros
por originalidade e alguns por horror ao pró-prio nome de batismo, como é. por exemplo,o caso de Gabriel D*Annun_io. no registro ei-vil Gaetano.Rapagneta. Sob falsos nomes atin-
giram a fama e a imortalidade Stenohal (ba-tizado Henri Beyle. Anatole France (no ba-tistério Pierre Noziére), Pierre Lotti (JulienViaud. o grande Voltaire (cujo verdadeiro no-me era François Marie Arouet). George Sand
(Aurore Dupin), Máximo Gorki (Alexei Maxi-movitch Pechkov). Mark Twaln (o americanoSamuel Langhorne Clemens). André Maurois
(o nosso contemporâneo Emite Herzog). etc.No Brasil tivemos e temos pseudônimos conhe-
cidos: Conselheiro XX (Humberto de Cam-
pos). Gastão Penalva (Sebastião de Souza).Marques Rebelo (Eddy Dias da Cruz), o Barãode Itararé ou Aporely (Aparicio Toreli). João
do Rio (Paulo Barreto). João Luso (ArmandoErse). João do Norte (Gustavo Barroso), Pe-

réis alguma coisa e a roda boêmia de mtc.ec--. tuais e artistas que se formava em torno ei.'
Gamaliel podia com tal quantia jantar bem
com bastante chope. De modo que todos que-riam ganhar o dinheiro fazendo força para de-
corar "O Corvo". Certa noite, no Bar Ameri-
cana, na Galeria Cruzeiro, o pintor Garibaldi
Cruz chegou-se ao poeta comprometendo-se
a satisfazê-ló, isto é, recitar o soneto. Gama-
liei topou o desafio e pôs uma nota de dez
sobre a .mesa. Garibaldi fingiu-se concentra-
do mediunicamente, a mão cobrindo a testa.
olhos baixos, perpassando "sob" a mesa, e
principiou

— "O corvo ontem subiu..." etc. etc' De-
clamou-o inteirinho diante do poeta envaide-
cido, empolgado, admirado; ganhou os dez mil
réis, embolsou-os. pediu bife com batatas fri-
tas e chope, e, aproveitando uma distração
do Gamaliel. abaixou-se e apanhou no chão.
imperceptivelmente. um papel qualquer, en-
fiando-o rapidamente no bolso.Ganhara o dinheiro e tapeara o poeta, "len-

do" o poema debaixo da mesa... Se o Gama-
liei descobrisse a manobra mataria o Gari-
baldi.

DE BERNARD SHAW
A WILLIAM SAROYAN

JÈ--Mistura de sangue ianque e armênio, o es-
critor norte-americano William Saroyan é dos

. mais expressivos valores da nova geração,"etiqueta" que sem dúvida o torna vaidoso.
tão cheio de si. que, cabotinamente. se con-
sidera êle próprio, conforme se verá linhas
adiante, "o maior escritor da América". Em
viage"Hi pela Europa» e estando em Londres.
Saroyan foi visitar Bernard Shaw. Atendido
pelo mordomo de Shaw, o jovem Saroyan as-
sim se apresentou:

II ___________________ ______¦
/ H^Rslss***

-'tf í )

Ah! sim... ministro nãc 6?Sim, senhor, o primeiro ministro, repli-
caram esperançosos os donos da festa.Primeiro ministro de onde? — voltou a
perguntar Sinclair I.e\.?«< descaradamente de-
pois de fingir-se refle indo durante um minuto
cm silêncio, deixando todos embaiaç?do_-.

USEO
EREBRO

PROBLEMA N.° 95
HORIZONTAIS — 1. Parietal — 6 Plan-

ffi?-Ti _L*1"_J?a ^ibéria - 12- Seme-
- 19 _^__.fGest0,r"i7- F&PSck àe abelha

ieira ~ in ÀL~ * *_#<*> ~ 7- Chora-
ursar _. 17. Espécie de Jenipi - 18. Fi-

/ |2 |3 fi~T5~ 
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[____.—
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/3 
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Poro Novatos
HORIZONTAIS — 1. Cada uma das pe-ças da corola das flores — 7. Título abis-sínio ~ 8. Cachaça — 10. Letra grega —

\\ o-ícÍ° ~ 13- Suf- i"^8 diminuição -14. Ciada — 16. Semelhante — 18. Escar-nece — 19. Perfumes.
VERTICAIS — 1. Madeira - 2. Assaltarsubindo por escada — 3. Símbolo do Br-~i° — • • LaJe em que se acende o fogo —5. Ensejo — 9. Clima - 12. Basta — 13.Pedra — 15. Grito de dor — 17. Tecido fino.

Soluções do número anterior
HORIZONTAIS - Tàmara - Os - RuMá — Aparar — Va — La — El — Mo-rada.
VERTICAIS — Tirava - Upa — Mo —

Er — As — La — Mal — Ararama.

Para Novatos
HORIZONTAIS — Dinar — Alice — MuAm — Id — Lo — Ciúme — Errar.VERTICAIS — Damice — Iludir — Ni —

J Ur- Acalma — Remoer.

WA.NMTE. DAr- 3. d ,_¦ lQg_L
/

Correspondência e colaboração paraWILSON COUTO — Redaçfio dí "A NOITEIlustrada" — Praça Mauá, 7.
__
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BRASIL DUPLO CAMPEÃO
SUL-AMERICANO DE ATLETISMO
Texto ae EMMANUEL AMARAL

Fotos de UBALDO TERRA
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SAO 
PAULO (Especial para "A NOITE

Ilustrada") — Todo o Brasil está vi-brando com a realização do XVm Campeo-nato Sul-Americano de Atletismo, com a
participação, além dos nossos1 atletas, de ho-mens e moças do Chile, Colômbia, Equador,Peru, Uruguai e Venezuela.

Uma linda festa continental de boa cate-
goria técnica, reafirmando o progresso da
juventude desse hemisfério no mais clássi-co, no mais belo e no mais útil e reconhe-
cidamente glorioso ramo de esportes.

São Paulo, com o seu majestoso estádiodo Pacaembu, é o cenário da brilhante com-
petição fraterna e os seus resultados se apre-sentam diariamente nessas etapas que seiniciaram a 17 e terão fim no próximo dia25. Grandes feitos já foram obtidos pelos bra-sileiros e chilenos, os mais perfeitos do con-tinente e a vitória final ainda está bem lon-
ge de indicar o campeão, quer na parte mas-culma, quer na feminina. De inicio, porém,surgiram resultados magníficos como' o deJosé Teles da Conceição, o terceiro homem
do mundo que perseguia tenazmente os dois
metros no salto em altura e conseguiu fi-
nalmente o seu intento, melhorando em dois
centímetros a sua melhor marca continental.
Também o "trio" Paulinho, Teles e Bene-
dito fêz alarde do seu domínio absoluto como
velocista de alta classe internacional, da
mesmo maneira que Mário Nascimento e Ar-
gemiro Roque provaram ao continente queo Brasil é o dominador das provas curtas de
pista. Outros triunfos bonitos ainda foram
consignados nesse lindo torneio de perfei-
ção atlética pelos chilenos. Grandes cam-
peões eternos das provas longas e pelas jo-vens do Brasil e do simpático país andino.

A consagração final veio no último do-
min_"o, quando o Brasil foi proclamado Cam-
peão do XIVUI Campeonato Sul-Americano

• homens), com uma vantagem enorme de
pontos e escassa, mas brilhantemente, no
V Campeonato Feminino.

Mário GonzaleK, o atleta-cadete
que se classificou segundo no salto

em extensão.

"Pm»
',„; :.V ,;1#*S*

¦ " !

O salto magistral de Teles da Con
ceiçâo, que o consagrou recordista
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°Ur° Pret°' a le8endâria cidade em queos Inconfidentes deram o primeiro grito de independência 'ürama imposta pela corte à sua "Colônia da América do s^>°

se p^ Sí_ tnT*"* 
SC 

^am ^«^iniSa^nfe. ohdè
com o« irt/=i?c\£ ° °Cal de r?"11130 de Francisco da Silva Xaviercom os idealistas mais avançados da época Dará tramar _«-__..,
n^ »™t^° 

R,?no dC PortUgal ~ de" *SmdS boalTe"
SLm Sd1rCtÔaS°Sbe_er S?» n<> ^ Benümento artís«c°
^_HTlplcamente_.lusitana' °uro Preto é hoje uma cidade tombada

¦SS.-WIBJr ~4- - »-VnS_d4Sf £_*_
contando em simples tabuleta os ideais dos £ Jue hospedaCaveira", os "Bem Pensados", e tantas ou-trás, servem de ponto de referência ao via-jante que pela primeira vez conhece as ma-ravilhas da histórica cidade mineira.A Casa de Marilia, a dos Inconfidentes, oMuseu de Tiradentes, a exuberância das igre-
jas onde se acham expostos muitos dos tra-balhos do Aleijadinho. calam fundo no co-ração do turista, que se deslumbra com oque seus olhos vêem atingindo em cheio asua sensibilidade mais pura. E o turista es-
quece o tempo, retrocede no calendário evive... Vive de sonho, chegando a ver pelasruas, ainda hoje, o tráfego das cadeirmhas,
pesadonas, apoiadas no ombro forte do es-cravo negro. O Triângulo da Inconfidênciase assemelha ao Pavilhão Nacional, e o brasi-leiro vibra de entusiasmo quando o depara
pela frente. ^^

Chega a noite. Maravilhoso espetáculo'Verdadeiro presépio na penumbra. OuroPreto adormece. Não se preocupa, entretan-to, em levantar cedo nem dormir demais: noc_a seguinte ela acordará sem que nenhumminuto tivesse passado em sua históriaOuro Preto é o tempo no tempo.

Um detalhe his-
rórico das sole

nidades.
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E TIRADENTES

Ladeado pelos governadores Juscelino e general Caiado de Castro, o
chefe da Nação perfila-se ante o monumento.

ÍTE_^J?AG. 38

As seis e vinte da manhã, dia21 de abril, a belonave desliza pe-Ia pista do Aeroporto Santos Du-
mont, e minutos depois, em pie-no vôo. perdemos de vista o bri-lho que lá de longe nos mostra
as águas da bafa de Guanabara.
Três dezenas de convivas aos fes-tejos que se realizariam na capital
mineira e em Ouro Preto, pales-trando alegres no bojo do avião.E a viagem é ótima.

Sobrevoamos Belo Horizonte
uma hora e vinte minutos, mas oacidente da represa de Pampulha
obriga o aparelho a descer em La-
goa Santa, uma hora de carro
mais longe, em boa marcha de 90
quilômetros. A rodovia, pavimen-tada em estilo moderno, ladeia
Venda Grande; mais além. pro-porciona ao visitante o espeta-culo desolador do bairro da Pam-
pulha, com o cheiro acre de lama

. exposta ao sol e do amontoado de
peixes apodrecidos. A alma fica
pungida diante de tfio triste cena-rio: passamos junto ao aeroportoinundado e por mais vinte minu-tos jornadeamos até á cidade.

O dia é acolhedora céu azul esol quente da montanha; tudo nosleva ao arrependimento de haver
dado crédito aos entendidos emclimatologia e levado tantos aga-salhos inúteis...

O toldo alvi-verde do HotelAmazonas indica que parte daviagem chegou ao termo. Somosrecepcionados por um aspiranteda Polícia Mineira, indicando ahora exata em que o presidenteda República há de passar porBelo Horizonte. Somos dos pri-meiros a chegar. Duas horas nosseparam da que reiniciará a via-
gem para a antiga capital. No tra-
jeto de Lagoa Santa ao hotel, car-ros ostentando placa oficial pas-sam em sentido contrário rumo aoAeroporto para esperar o presi-dente e os governadores que oacompanham. Além dos "chapa
branca", foram requisitados carrosde praça âs centenas. (Belo Hori-zonte é-a cidade dos automóveisnovos. .Dificilmente uma lata-ve-lha, dessas que atravancam asruas cariocas, é vista. O motoris-ta da praça mineira dá preferên-cia ao Dodge e á Buick.)

Aproveitamos o tempo para darum giro rápido pela cidade. Su-bindp cdescendo ladeiras, vamosobservando o progresso incrível
nmíS_í1,_.0 6n,bus elétr»co.. a am-plitude de suas avenidas, o blo-co de edifícios da Sul América;M obras de construção do Conjun-to Jusceltao KuWtecfeeck.^iíi;_?am o turista por mais exigente.

O monumento ao Alferes Tiradentes e c
pião colonial.
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Fala o governador Lucas Garcex na
reunião de Belo Horizonte.
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O presidente deposita uma grinalda
no pedestal do monumento oo Mar-

tir do Inconfidência.

guiam-no pela Rodovia Presidente
Vargas, denominação recente, eslra-da poeirenta e sem conforto — acom-
panhando a linha de veículos que sealonga atrás, da -Cadillac" presiden-ciai. Em Itabirito, S. Ex. é Saudado
por um grupo de colegiais uniformi-
zados. que entoam vivas ao presiden-te e aos demais visitantes ilustres

Nessa altura já havíamos perdido oapetite de tanto comer poeira. E avis-ta-se. enfim, o presépio montanhoso
de Ouro Preto — a sublimei

' 

• 

• 
¦Movimento IncOmum domina a ei-dade. Gente pelas ruas e verdadeira

barragem humana à porta do Grande
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O presidente Getúlio Vargas e seu
grande amigo — o charuto.

Em continência a Tiradentes, na praça do seu nome, em Ouro Preto.
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Hotel. Contrastando com as outras construções,
õ hotel se eleva, soberano, mostrando aos ha-bitantes que nunca saíram da cidade  queo Brasil acompanha o ritmo aoelerado -do pto--grassa, trocando as escadas pelas rampas cusando a Ide fria em lugar da chama entra-
quecida dos lampiSes de rua.

O saguão do hotel apresenta festivo ambien-te. Mesas por toda a parte, no salão grande,emprestam um colorido diferente ao visitante
que padece de fome devido ao avançado dahora..

S. Ex. recebe o assédio da reportagem foto-
gráfica, demonstrando interesse e bom humorna paletsra do governador mineiro, que oacompanha na mesa. Um pouco além, o gover-nadar Lucas Garcez conversa cordialmente como Sr. Café Filho. Os demais .governadores es-
palham-se nas mesas subsidiárias. Foi. enfim,servido o primeiro prato, galinha de molho
pardo. Uma banda de música, a um canto desalão, abrilhanta com melodias americanas oai maço dos políticos brasileiros.

Já o povo se transportou para a Praça Tira-
dentes. Ali vão ter lugar as homenagens ao
Mártir da Independência. O palanque erguido
frente ao Museu está lotado quando,- ao som

do Hino Nacional, os batedores anunciam achegada do Sr. Getúlio Vargas e. por conse-
guinte, o inicio das cerimonias. O presidenteencaminha-se para o obelisco erguido à me-
mória de Tiradentes e ali deposita uma coroa
de flores. Toma a direção do palanque, sobe
a escadinha de madeira e é recebido por ca-lorosa salva dê palmas. Discursa primeiro o
governador Juccelino, enaltecendo o significa-
do da grande data e toma depois a palavra o
chefe da Nação dirigindo-se a todo o Brasil.

O ponto culminante da cerimônia é o mo-
mento de silêncio prestado à morte heróica
do Alferes: apagam-se as luzes, que já escure-
ceu e um trio de holofotes levados especial-
mente do Rio, corta o céu, formando lá no
alto o Triângulo, símbolo dos conspiradores.
Um pelotão de infantes, outro de cavaleiros.
trajando a caráter dos militares da época, pres-iam continência à voz de "apresentar armas".
Verdadeiro cenário pirotécnico dá por fim a
cerimônia quando o carro do presidente deixa
as ruas da centenária Ouro Preto, presépio lu-
minoso na escuridão da noite, quando ainda
se escutam as bombas e os foguetes barulhen-
tos.

> T*-eflr-o parece não "%%*,
rulho e em represália mandou uma cfanva in-
termitente que nos apanhou em cheio na jor-nada de volta. Os grossos pingos, em contacto
com a poeira do pára-brisas, fôrma espessa
camada de lama. prolongando a viagem, mer-
cê da pouca visibilidade. A perícia de "seu"
Juraci, o chofer do Oflcial-17, fêz-se notar no-
vãmente, evitando que um acidente fatal nos
levasse à presença daquele manda-chuva, quenão era o professor Janot.

Os 101 quilômetros que nos separam de Belo
Horizonte são vencidos em três horas e damos
graças a Deus quando avistamos novamente o
toldo listrado do hotel.

Duas horas após realizava-se o jantar no
Palácio das Mangabeiras, que se estendeu pelamadrugada adiante, e na manhã seguinte ha-
via a reunião dos governadores.

Ficamos mais um dia na antiga Curral dei
Rei, para conhecê-la melhor e quando nos pre-
parávamos para o regresso ao Rio, davam-nos
a grata noticia de estar normalizado o trá-
fego no aeroporto de Pampulha. Lagoa Santa
cumprira o seu dever e voltara ao abandono.

'^^a§^^l^^^^^*W^^^^^^WàWSmW^

Herbert Meses dá uma esmola à
pedinte que vestia os tra jos típicos

da terra.

Mas aos poucos vamos notando a falta de
movimento das casas comercia--, em cada es-
quina, um grupo discute política e muita genteae aglomera à porta do .financial esperando asalda dos rapazes do "scratch" que ali estavamhospedados. Parecia domingo... quando está-vamos certos de ser quarta-feira. Como podia
juna cidade crescer tanto com uma população«o descansada, .S6 depois observamos ter cometido "gaffe~
"Jiperdoável: é que nem noa lembrávamos que«de abril era feriado... A sensaçã. da via-
gera, o panorama novo, provoca distrações as-sun.'...___.

'Retornamos ao hotel para continuar o ser-viço. O Oflrial-17 Já nos esperava. Mios hábeis

'-*". :"A _dÉ_fl _H_Sfl_BÊ___íS-ff^--_b_^E_^iÍi!

m, / _— Am ¦ÉLgL
_____.'-. ¦¦¦'•:'^' '.V;'-___E lit'"- àw 

ü__ 1

mmm\ If'^ M '< MH Hli' '''mk^W^nt'^ ASrmmm msfm\ *.^PI
____¦__! __fcj|gir!gj_/;i k^B __MK_f Wk

wS/m "li*mK*m%^mWB^kmmmWmmmmM
n_HM ^^B_^Kí-__S5-?-S5_______________fe?í*¦¦ '*i>-__8___- ¦ ¦mmL_^^8-__H

WL f . . .." -^^Ki^a WÊÈk ^mmmmmsY^l
¦Hf:'. ¦ •. HyÕ_K'_B !_& ' '"-'-P? m^Êêmmma mrnmifmmmSaWsBi ''T______r____E_|

_S_-B_L^'¦¦ ¦•''¦'" '¦'¦¦''-"'¦ '¦Mmm mm Ám\\\ \
mmmm^^ymW' ImW ^^_|____________H___| i

___^*'*-_--!___*__ _-__BS_____ils%tb • x!__ig -_il MaÈ^MSmm
mm^^H^F'^^^^^^^^ÊrWmfSmm msÊ
^mwjlSBÊJ§^

mW^^^SÊPWmmmamWlsW*- ?*SS0''' HP mmmmmW '<
¦Tirrf iHl---M S-B-LÍ^K"' "l_____r j_!---'--S_----_i '

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas-^—-^n__a____B_______________________n_____HHBB^BIBgg^_||g^ _Üb__H

^""i'aaí_-Í__SL__jV..,.,...

Conversam animadamente os Sn. Caíé Filho e Lucas
do Grande Hotel.

Garaex, no almoço
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