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FIEL
ita solidez

UM 
PRODUTO "FIEI/* é^FieF de

marca e fiel de fato: oriundo
de uma fabricação que sé tem con-
servado fiel à escolha da matéria
prima - sempre a melhor; fiel à
idealização -sempre a mais mo-
derna; fiel aos%rocessos de exe-
cução - sempre os mais indicados
pela técnica; fiel à tradição - de
sempre bem servir aos seus eli-
entes-UM PRODUTO "FIEL'

é a garantia de serviço prático,
eficiente e durável em qualquer
departamento comercial, indus-
trial, cientifico ou particular em
que venha a ser instalado.

moveis De aço píêu s. a.
R. MARIAMARCOUNA. 848 • TEI. 9-5544 . S. PAULO
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Humorístico, Critico, Ilustrado
Sae quando pode ie se o deixam sair)

aos sábados.

Diretor:
VICENTE RAGOGNETTI

Gerente:
ERCOLE CILENTO

Escritórios:

Rua Asdrubal do Nascimento N.' 114
Telefone: 4.48.56

Telefone das Oficinas: 3-34-09

Toda a correspondência para a
CAIXA POSTAL 3653 .

SUCURSAL NO RIO DE JANEIRO
RUA SAO JOSÉ, 84 — 1.' andar

Telefone: 22-98-53

Assinaturas:

Um ano (de camarada) Cr$ 100,00
Um ano (no duro) .... Cr$ 50,00
AVULSO  1 Cruieiro

AVISO AOS ESPERTOS

Oe nomes e es fatos que se publicam
nesta revisto, são todos fictícios. Qual-
quer semelhança com a grafia de um
nome O" com um fato da vida alheia, 4
mera coincidência.

CONSELHO ÚTIL E BARATO
Nãe jogue fira este exemplar, depois

de li-lo: passe-o a um amigo, a um ini-
migo, ao vizinho, ao credor, para que a
aproveite: nfio há que o espirite pen*
•acalmar ae feras.
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Homens e
.«—

Acontecimentos
VICENTE RAGOGNETTI

No cérebro embotado de superioridade espiritual continua a er-
rada interpretação: não são os acontecimentos que produzem o ho-
mem. é,.ao contrário, o homem que compõe os acontecimentos. Es-
borôa-se a lógica, falha a tradição, desaparecem as lições da história
e o universo, na incrível rodura do seu implacável determinismo, re-
nuncia aos seus séculos de apurada civilização, de elevada concepção
espiritual e das sublimes conquistas de milagres da natureza e de mi-
lagres da ciência* Se existem milagres de seres geniais» há, também,
os milagres de incompreensão dos fundamentaes problemas com as
suas elementares soluções. Desta candente incompreensão, forma-se
a funesta sombra de todos os litígios de extrema belicosidade, que
provoca a ruina do mundo e alimenta o medo de viver. Vive-se do
pavor do presente sem alegria, a renunciar-se ás esperanças de um
porvir melhor, que não existe, sob o cruciante incubo de um outro
mundo onde talvez os seres são guiados pelo coração, na renuncia
completa dás luzes do cérebro.

* * * # #

Porque o homem continua a ser o titere impotente dos aconteci-
mentos. Morre o homem com as angústias e com os anos; mas o
tempo continua a viver para outros homens' e para outros aconteci-
mentos. Nada faz o homem pela expressa vontade dos seus desejos
mais íntimos. Não é o ser que determina a data do seu nascimento
e do seu ultimo dia. O Destino, que é o mais significativo sinônimo
dos acontecimentos* traça a existência, desenha os fatos, impõe as mis-
soes aos homens, na divisão dos seus clans» na possibilidade das suas
energias intelectuais, na satisfação das suas mais simples imprescên-
cias diiiturnas. Os homens constituem uma bandeira, são a luz des-
lumbrante de uma fé, representam a significação radial de um mar-
tírio, e tomam, em via provisória,'o nome de Alexandre, .de'São Fran-
cisco, de Jesus Cristo. 

' As terras, na divisão incompreensível e sem
explicação das suas naturais fronteiras, são berço de civilização» ni-
nhos de águias geniais, tétricos covões de todas as luzes progressistas,
e gravam nas páginas da história os cartazes-símbolos de Grécia, de
Roma, de Cartago. Desaparecem os homens, desaparecem as nações,
apagam-se os lumes mais obcecantes de qualquer civilização que do-
minou, por séculos em seguida, o tempo e os acontecimentos, mas o
tetrmo continua a fabricar novos acontecimentos e os acontecimentos
continuam a argamassar novos homens, na imoerecivel faina de nor-
tear os destinos do universo» na sua eterna e infinita jornada.

* * * * # *
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Não há, pois, grandes ou nenuenos homens: há somente grandes
e necmenos acontecimentos. Não existe a vontade do homem, mas
se imoõe- a necessidade de n.mnrir determinada*; mí-s-sões siircndas oe-
los acontecimentos. Suoortamos uma í-rnerr;. nãn nelo rlf^ír. Hr.<* «-rm-
rl-ifore* de oovos: vivemos o martírio hediondo d-*-.-* coletívi^de*5 «Cj
feral Htíéio. oara comoôr o novo destino d***- nm miinrlo nue seia melhor?*1
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Com òs anos, deoaramos oue o mundo é spmnrp peinr, frinfr-a 2
nossa vontade e a vontade dos deuses. 
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VELHOS GENERAIS RUSSOS

— Para afrásr cow iwo/ Lem-
bre-se que eu sou um russo verme-
lho! E uso um vaso vermelho!

£*V\\',

SoisnotA/os?
que/uus

COMPPAE AS VOSSAS
ALLIANÇAS

cMATTlGSeMfíSe:'
VENDEMOS TAMBÉM EM 10 PA-

GAMENTOS
O MAIOR SORTIMENTO DE RE-
LOGIOS DAS MELHORES MARCAS
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ggiSlcOM ESTA MARCA
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MATRIZ: tf«a Rodolfo Miranda, 97 — S- PAULO
Filiais:

RIO DE JANETRO — i?«a cio Cortume, 3$
RECIFE — /?Ma da Imperatriz, 118
BELLO HORIZONTE — Rua Rio de Janeiro, 368
BAH1 v — Praça Tupinambás, 3 (Traptche Adelaide V,
PORTO ALEGRE — Rua dos Andradas. 1205

* * * * * *

CASA CONTINENTAL
S. PAULO BUENOS AIRES

Rua Dr. Vieira de Carvalho, 63
Telefones: 4-8229 e 4-8230

Ornes nacionais e argentinas
ESPECIALIDADES EM:

Filet mignon, filet continental, coxão mole sem
osso. lagarto sem osso» alcatre de vitela sem osso,
patinho, costeletas de porco, lombo de porco sem

osso. filet de porco. Lombo steletas e pernas
de cordeiro. Especialidades da casa

Perus especiais, patos e galinhas importados
diretamente da Argentina

Laticínios e latarias em geral. Vinhos
Licoresr. Whisky. Gin, das melhores

precedências
 Entregas a Domicílio
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Quem visita Sãò Paulo e não se hospeda no Hotel São Bento
não conheceu um hotel moderno

WEL SÃ« BENTO
AVENIDA SAO JOÃO N.• 51 PRÉDIO MARTINELLI

O MAIS CENTRAL, E 0 DE MAIOR CONFORTO
NO MAIOR E MAIS MAJESTOSO PRÉDIO DF

S. PAULO. OS MELHORES PREÇOS DE UM
HOTEL DE l.o CATEGORIA

- TELEFONE: 2-31-66 (RAMAI5 INTERNOS)
!
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MOSCARDO

Os Homens dos Eternos Vinte Anos
Rio, setembro

A cidade maravilhosa, mesmo debaixo
de tempestades, de chuvas impertinentes e
aborrecidas, com a sua garoa à paulista,
ainda continua a ser maravilhosa. Ma-
ravilhosa pelos seus aspectos sempre mais
exquisitos com as suas características sem-
pre mais singulares, e com a sua vida
sempre mais nova,

Notou — dizia-me o acadêmico
Osvaldo Orico durante um gostoso e mu-
sicado "pequeno almoço" da Confeitaria
Colombo, onde os olhos das -mulheres lu-
zem mais do que. os seus espelhos enormes
— que a "praça" está completamente to-
mada pelos judeus de outras bandas? Onde
você vae judeu encontra, na cidade ma-
ravilhosa. São todos desmesuradamente
gentis, ostentando ump cultura excepcio-
nal, e falando o mais toorreto dos fran-
cêses. A suave musica do linguarejai; ca-
rioca foi abafada agora, com o delicioso et-
ciar da lingua de Voltaire.

O Orico tem razão-. »os casinos, nas
praias, -nas principais confeitarias, nos me-
lhores restaurantes, no mais aceso dos bor-
borinhos ^itadinos você encontra, sem ti-
rar nem pôr, o judeu, que, como quer o
seu destino secular, continua errante, á
procura de uma pátria que não encontra. . .

* * *
yEncontramo-nos, num jantar no

"Nova Trieste", que ainda possue o privi-
tegio de exibir os últimos "provolones"
italianos que existem no Brasil, os costu-
meiros amigos da bôa mesa e do bom
vinho.

E' esta a primeira vez que eu saí
sosinho, depois de dois anos de integral fe-
liridade conjugai. . . — observa o marquês
Giorgio Bombassei Frascani de Vettores, o
fotogenico "fariohtm" da Embaixada l-
taliana, entrando no complacente "provo-
lone".

De vez em quando ,uma reunião-
zinha entre amigos esclarece o cérebro,
abre a alma, tonifica o fígado. . . — a-
prova o novo grande industrial da Pau-
licêa agitada, que, viaje de bonde ou de
avião, tlem que levar consigo um garra-
fão de vinho de sua especial predileção,
pojs é vinho que êle mesmo, in ilio tem-
pore, mandou vir para a sua garganta, da
sua terra além do oceano.

A algazarra é enorme no típfco res-
taurante italiano o Poccardi do Rio, onde
se reveza toda a melhor sociedade carioca,
introduzindo, entre um brinde e outro,
os costumes dos casinos praianos, com a

entonação do grito musical em regosijo
ao aniversário de um çpnviva.

Pelo restaurante da rua Regente Fei-

jó, cheio de pipas de vinho, de salames e
provolones pendurados ao longo das pa-
redes, onde tudo é confusão na gidosa ex~
posição as comidas mais apetitosas passam
as figuras da arte, da politka, da fiencia,
da mundanidade, que, naquele ambiente,
com aquele clima, esquecem, esquecidos de
si mesmos, a politica, a diplomacia, a ar-
te, a mundanidade, o mundo, o seu mun-
do, o mundo dos outros. .

* * *
Estive no "estúdio" cinematográfico

de Ademar Gonzaga que se meteu na ca-
beca de renovar ou matar de 71 ma vez o
cinema nacional. O Ademar â feliz, pois,
nunca, como agora, esteve trabalhando á
vontade, á sua inteira vontade, seguindo
o seu instinto de artista nato.

— O difícil não está no consegui-
mento do necessário capital para montar
boas fitas — explica o' homem — Está,
ao contrario, em arranjar os tais fotoge-
nicos e fotogenicas. . . Ninguém tem con-
fiança no cinema nacional, e moços e mo-
ças que vivem a perder o seu tempo e o
seu latim na Cinelandia, compondo ri-
dicuios flirts, não querem perdvr um-mi-
nu to de tempo afim de posar para uma
prova. Não ha confiança, eis tudo. Um
dia ou outro, como vão indo os tempos,
o cinema da terra cae nas mãos dos judeus
e, então, sim, a cousa pega e rende.

* * *
Todas as praias mondem de tédio e de

solidão, com esses tem pinhos de guarda-
chuvas e de galochar-, tão impróprios para
as cariocas. Mas, á .noite, "Cbez Ahnié",
em Copacabana os granfinos tomam: os seus
re frescos, ouvem as melodias internado-
nais e falam da vida alheia ou dós alheios
casos.

Não há que ver — dizia-me, com
o seu melhor sorriso, madame Alcides
Leite Penteado — os italianos contr
miam... Não vê o com. Osvaldo Riso,
o Walter Mocchi, o grande of. Geremias
Lunardelli, que agora conquistou tam-
bem Goiaz?

Não sabem da novidade? — in-
forma o sempre impecável Mario de OU-
veira — ofereceram o Prédio Martinelli
ao Mario de Almeida. Mas êle não o
quiz comprar. Fez bem. Aquilo já fez?
parte do passado.

Que idade têm esses homens? —

pergunta, com a graça da sua volubilidade
de senhora bonita e elegante, madame Luba
Costa Mendes.

Esses homens não têm idade. Os ¦

sonhadores — pontifica o dr. Horacio
Lafer, com a sua costumeira distinção —
vivem em todos os tempos e possuem to-
das as idades. Osvaldo, Walter, Geremias
têm sempre vinte anos.

MONOCLE

GANTINA MARECHIAR©
!KP^||_COSINH A ITALIANA MfflflBH
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SUCULENTOS E VARIADOS .PRATOS DE FORNOj
SERVKO COMPLETO PARA ANIVERSÁRIOS, FESTAS, BANQUETES. ETC.I

fif|Í|| VINHOS DIVERSOS I
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»KgJy*flJ^^BBHfli**MÍWaKÍMÍtM 721T
RUA SANTO ANTÔNIO.
TELEFONE 3-2215 SÀO PAULO
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Corri o "Leilão de Garotas", o critico

do "Estado de S. Paulo" fez tambem-o
leilão de Chianca de Garcia. E disse:

Não cremos que o publico atual

do sr. Chianca de Garcia difira, em
qualidade, do publico da sra. Derci
Gonçalves ou do sr. Walter Pinto,
constituindo-àe„ em sua maioria, de
uma fauna estranha que pelo aspecto

fisico parece ter quar.enta anos, pela
'curiosidade sexual exacerbada, vinte,
e pela maturidade mental, dez".

i

r

Que publico será esse? O Alfredinho
que conte, pronto!

* * *

Onde está a razão? "L eternelle chan-
son"...

O publico procura a pornografia,
Nos livros, nos teatros, nos cinemas, nos
bondes, nos ônibus.

Conclusão: somos todos uns porcos.
Diria o dr. Mario de Santis, o medi-

co que se tornou um Ford dos scientistas.
curando os canastrões internacionais, e
imitando Felice Cavallotti:

— Se o Fly falasse uní pouco ao sin-

guiar.. .
3fC J-JC 2"JC

"Leilão de Garotas" não se salva.
Não são os salvados do incêndio, onde o

MOSCARDO

Vicente Gagliano impera e o Artur Volpe
ordena. E' um leilão micho. Com garo-
tas michas, a pão e media, media fria e

pão amanhecido .
* * */

Procura-se teatro. O Oduvaldo
Vianna esbraveja. Quer novos teatros
para São Paulo.

Para pôr neles o que? As feras?
Porque artistas não ha.
A rotina prosegue. Procopio e Bibi

Ferreira, Jaime Costa e Helena Heloísa,
Dercy e Walter, Oscarito e Beatriz Costa,
e agora Co.é e Virginia Lane.

São trinta anos que estão nos carta-
' zes.

E' »amor demais ao gazneon . .
r-jc He He

Chianca de Garcia quiz fazer algo de
novo. Começou bem. Mas está acabando
mal.

Tudo como dantes, no quartel de
Walter Pinto. Enche o quartel de gali-
nhas e banca o galo.

Salomé, uma andorinha não brota a
primavera. E para compor urrfa compa-
nhia de revista de "alto 

grido", é «preciso
i' o batalhão de garotas em plena primave-
ra. Mas primavera florida. Não prima-
vera passada a ferro.

5fC 3|Ç 5JC

Aí vem a Dercy Gonçalves. Irá no
Cine Odeon, na Sala Verme'ha. A sala
ficará mais vermelha com a "Presença de
Dercy" . Vermelha de vergonha.

Outra novidade para os místicos da
critica: virá novamente entre nós a Hen-
riette Morineua, para inaugurar o Teatro

Brasileiro de Comédia. Para um teatro
brasileiro, teremos uma francesa.

Dulcina morre de inveja. Porque
não nasceu na França

* * *
"Los Cavallitos" estrearão no Munici-

pai. Todos têm direito de pisar o palco
dó Municipal. Até cavalitos. . Menos
artistas brasileiros. :

O LelHs Vieira pensa que os espeta"
dores são burros.

Vicente Celestino está no Colombo.
Para defender o ovo. O ovo de todos os
dias. Ovo duro de roer.
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BANCO AUXILIAR de SÃO PAULO sa

DIRETOR PRESIDENTE - COM ALBERTO BONFIGLIOLI

DISCONTOS

CAUÇÕES
COBRANÇAS

_r

DEPÓSITOS:

C/ Corre nte t c/ juro» 3a/.

Contos particulares 5%

Contas prazo fixo 6 % %>

RUA 3 DE DEZEMBRO-, 50- SA.0 PAULO
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"Fetiche"

Rety Monte Cario
"Le Grand Secref''

Hughes Guertain

La Rocei
Extrait "Special

'Ladies and Gentlemen"
Lotion "Chin China"

Worth
uDans la Nuit"

<'Gardênia"

ARTIGOS r
%^TQMCADOP,

FILIAL^^

CASA MASETTI
MARCONI A A Ú
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De Linda Datiiell, na fita "ENTRE O AMOR E O PECA-
DO" eu gostaria ter a coleção de vestidos.

Eu, ao contrário, gostaria ter a coleção dc amantes...

A impressão é esta: para fazer uma
boa fita brasileira, com ambiente brasilei-
ro, com problemas brasileiros foi preciso
recorrer á ingleses. Todo o mundo afirma
isso.

E o "Fim do Rio" é o principio des-
te principio!

E' o cumulo. Mas é verdade.
Colocando de lado as nossas estúpidas

cócegas nacionalistas, temos que confessar
que é a primeira vez que vemos uma pe-
licula com ar brasileiro sem nos sen**
tirmos atingir pelo sentido do ridículo. A
fita nos faz francamente, pensar. Pensar
no que há de grandioso no Brasil e no que
ha o que fazer, e muito! no Brasil.

Não ha assunto. Ha a historia de um
indio que se torna civilisado â própria eus-
ta, com sopapos e pontapés dos que pen-
sam que possuem o privilegio de ostentar
com a violência a própria civilisação.

Domina a fita o inteligente Sabu. e
Bibi Ferreira é figura de segundo plano.
Mas Bibi não decepcionou. Ao contrario.
Ela'na tela é assim como é, e, francamente,
supera qualquer atuação que já tenha sido
feita pela Carmen Miranda, e outros brasi-
leiros que se exibiram no "ecran" estran-

geiro.

O ambiente é bem co'hido, e vivemos
a vida dos nordestinos, com os seus males
insidiosos e com os seus majestosos pano-
ramas. v

Vale a pena ver a fita. E meditar
sobre ela.

*P *Jr *P

Ao contrario, o que nos decepcionou
foi o trabalho do Bandeirante. "Do lodo
brotou uma flor" não brota nem flor nem
couve-flor.

A fita começa bem, e a gente se ajus-
ta na cadeira, certa de que vai assistir a
üm fitão, compenetrande-se, e seguindo
com atenção os movimentos do protagonis-
ta Depois, torna-se monótona, bestinha,
insulsa, e morre no desencanto.

Robert Montgomery que era rm dos
bons atores da Metro, como diretor, não
dá nem para a sãida E a peça que im*
pinge no Bandeirantes é uma verdadeira
peça que prega aos seus fans.

Wanda Hendrix — ou não é ela? —

que interpreta o papel de Pila só sabe a-
brir os olhos espantados e correr Andréa
King — ou não é ela? — exibe o seu cor-

po de espanhola e as suas vistosas toile-
tes.

Ha um gajo —---Tom careca ,por sinal,
e surdo, por cima — que impressiona for-
temente com o seu jeitão de gangster de
alto roda. E' a única coisa que se salva
da fita.

O resto, é colorido de "Fiesta", sem
festa de espécie alguma .

* * *

O Opera inicia a semana com a
"Canção do Bosque". Não ha nem can-
ção nem bosque. Gino Bechi, como bom
italiano, confraternisa com Iracema Dil-
Üan, como bôa brasileira, e formam a esr

peculação dos comerciantes de fitas velhas
italianas, com, rotulo moderno.

No* Paratodos — ainda bem que é no
Paratodos — ha outra especulação de co-
merciante sem escrúpulos com uma fita ver
lha italiana, e temos a apresentação de
Ferruccio Tagliavini no "Barbeiro dc Se-
vilha".

lima boa reprise no Broadway com
"Cinzas do passado", onde o Franchot
Tone chora as pitangas e a Janet Blair en-
saia posejde modelo para escultor genial.

O Ipiranga continua com o seu folhe-
tim de capa e espada que é o "Entre o
amor e o pecado".• — Se é pecado não é amor, e se é
amor não é pecado, meu caro Julio Lio-
rente. Não se podia cavar um titulo,
mais "linha justa"?

* * *

O Ritz exibe, parai os eternos enamo-
rados da sjujeira espiritual francesa, a
"Sinfonia pastoral", uma coisa recalcada
sobre um coiso de André Gide. Ha gente
que gosta disso, e se intitula gente de eli-
té! Enfim, é sujeira de elite!-

O Metro anuncia, para logo, o filme
"O eterno conf Uto". . Já se sabe o que é;
o conflito eterno entre os seus frequen-
tadores e as pulgas das suas cadeiras.

TROISYEUX

O meu filho já anda sosinho
há mais de um ano.

E ainda não cansou?
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Quando é que a Rádio Record PRB-9
de São Paulo, aprende a ter um pouco
mais de moral e bom senso radiofônico. O
seu último programa Universidade Record,
foi incrível. Si a policia estivesse ouvindo
rádio, teria forçosamente tomado sérias

providências à respeito. A**luelas sUas au"
las de português, filosofia, poesia etc. são
simplesmente um atentado à moral e
bôa educação do povo paulista. O pro-
fessor José Rubens — professor do que?
— tem a coragem, para não dizer cinismo,
de querer tornar o programa divertido e
ouvido por pessoas de elite, por pessoas de
uma certa linha, comi aquelas baboseiras
indecentes "avec" sua aluna de voz gostosa.
Terrtos tolerado o programa, de uma certa
maneira, mas a última audição esteve pe-
sadissima. Aquelas piadas fortes e pican-
tes, fazem enrubecer até um nadre de pe-
dra.

Imaginem só. Na aula de português,
havia um termjo a ser explicado: '"conver-

sou ou conversada comi Rosinha". E o
professor, teve o cinismo, a pouca educa-
ção, de dar um exemplo, da seguinte ma-
neira. Nunca se diz, "conversada", 

por-
que é errado. Até aí tudo bem. Mas. . .
suponhamos — continua o professor —

professor do que? — que o assunto é "o

verbo chamar". . . Então, a historia ter••
minou assiirj: "vá dar uma cham|ada à Ro*
sinha". Incrível, senhores deputados. Fan-
tástico, senhores vereadores.

E a policia dorme. JE todos dormem.
O professor de — já sabemos do que —
pornografia, achou que o programa estava
o k. O redator — responsável pelo pro-
gramla — também. A direção da Rádio
Record — também. Afinal, eles estão'
sempre com a razão. Eles, os loucos do
Rádio Paulista. . . E a policia. . . continua
dormindo... até sonhando... Pobre São
Paulo.

PASRIC

METENDO O PAU. . .

A Rádio Gazeta PRA-6 com aque'.es
locutores com vozes de além-tumulo, e a-

queles programas líricos, continua aborre-
cendo o povo paulista. Vam|os melhorar
a programação, sinão. . . a Rádio Gazeta

passará a ser a Rádio Gazetinha, , . imi-

tando a Gazeta Juvenil . .

A Rádio Tupy PRG-2 com aquele
"Sabe lá o que é isso?" e Taganadas", em

seu programa 
"Noturno do Sumaré" pa-

rece querer engulir todos os anunciantes

de S. Paulo... E os preços dos textos,
naquele programa. E os patrocínios dos

quadros? Onde vai parar tanto dinheiro
suado?

A Hora Doce, continua dando azia,
aos que sofrem de figado. Mas,; assucar
dá azia? Não.. . mas é que a Hora Doce
tornou-se, com tanta mjusica clássica —
bent amarga. .. Essa Rádio Excelsior, só
mesmo comi mais vapor na Caldeira.

E p programa Calouros da Saudade
da Rádio Cultura, continua mantendo o
mesmo nivel de ouvintes. Muito bent. O
que está errado no programa, é o sr. Jota
Silvestre, demorar muito, com os primeiros
entrevistados e "despachar" urgentemente
cs últimos, que não têm nem .tempo de
cumprimentar o auditório. Vamos dis-
pensar o mesmo tempo, para todos "os can-
didatos. Muito bem. . . e obrigado "seu"

Nicolini. . .

E o Lourenço Amjadeu, com aquela
voz de peixeiro, insiste em falar ao micro
da mais simpática: a Rádio*Cruzeiro do
Sul, da Praça Patriarcha. Dizem que a
Rádio Cruzeiro PRB-6 depois das 22,30

hs. passará a vender laranjas e abacaxis,

do seu balcão central. Bôa idéia. Apro-

veitem o Lourenço Amadeu. A vóz e o

tamanho, ajudam. . .

Tom Bill, na direção daquele "abaca-

xi" de programa pela onda dá Rádio Ame-

rica _ ainda existe? — temi dado o* que
fazer aos ouvidos do povo paulista. Vamos

melhorar ou o "negocio" acaba »"tom.-.

bando."

A Pan Americana, melhorou suas

transmissões esportivas. E o Pedro Luiz,

deu a luz, de uma nova vontade de irra-

diar. Muito benaj. ..

Walter Forster, apresentou a radiofo-
nisação do livro de nosso colega Mario
Donato: "A Presença de Anita". Dizem

que foi um'sucesso.,. . Eu, infelizmente
não pude ouvir. Eu estava com minha

empregada, conversando apenas, que por
sinal chama-se*»- também. . . Anita .

Vamos rifar a Rádio São Paulo PRA-5

com aquele gordinho que os Íntimos cha-
mara de Waldemar Ciglioni. Comprare-
mos diversos números, com prazer. . .

Gostei do comentário do Estado de
São Paulo, sobre Talrha de Oliveira. . .
Até eu pensei que Talma, fosse mulher. . .
Será um caso, idêntico ao de Elvira Rios?
Talma de Oliveira, é oliva de palma. .

E por Jaòje é só. Vocês pensam qne
ouvir rádio* todos os dia, não cansa? Can-
sa, sim. . .

PASRIC
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! A CHURRASCARIA ARGENTINA
* Da «AVENIDA SAO JOÃO. 281, convida todos os

sens clientes e an.ie.os. todos os qne gostam -»e comer
\k-vi e gastar pouco, .1 ir visitar as novas instalações

que silo de alta classe.

Distintos e cômodos Gabinetes Reservadas
para inteiras famílias.

As mais célebres Cozinhas Internacionais
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Fontame e, eu como um lobo de
barriga cheia, como uma feijoada,
com um soufflet de bacalhau, mais
outros pratos e umas boas doses dc

Chianti, não sei como me arranja-
rei para atender à encomenda do
Ragognetti.

Uns vivem para comer, outros
comem, para viver. Os primeiros
são uns sábios, sem preocupações,
possuidores de vários automóveis,
a\c apartamentos, etç,. Ahlll Os
apartamentos... Antigamente cha-
mavam de "garçonniére", mas, co-
mo o termo ficou muito vulgar pu-
íàraw para 

"apartamentos". Es-
tabeleceu-se a confusão. Hoje,

quando um cavalheiro respeitável
vom-i 60 anos, ,fda que vae para seu
apartamento, fica-se na dúvida te
é para ^eu lar ou se é pa-
ra local anteriormente conhecido

por "garç..."

Estamos com, o vereador Cid
Franco nesse escândalo que preocu-
pou a opinião pública de S. Paulo
e quiçá do Brasil. A época c tal
como êle pinta —- meninas oriundas
dos meios rurais vem se empregar
em S Paulo e são defloradas ou,
por indivíduos do mesmo nível so-
ciai, ou pelos filhos dos patrões ou
pelos próprios patrões. Na maio-
ria analfabetas ou semi-analfabetas
"vão" na lábia dos "gaviões de
penacho". A prostituição dc me-
nor es é um fato fprriqueiro.

Urge, portanto, que medidas
drásticas e exemplares sejam toma-
das para que se ponha um paradei-
ro a tão bnjindo estado de coisas,
pois é necessário se elevar o nível
moral de nosso S. Paulo e ,os dirr
gentes devem se capacitar dê, uma
vez por todas, que o exemplo de
idoneidade moral, do respeito às
leis e à dignidade dos cidadãos deve
partir das autoridades, seus agentes
e pre postos.

PARECE QUE VAE
Nos meios bem informados era

corrente nestes dias que o sr. Correia
•e Castro pretende de fato afastar-se
do cargo de Ministro da Fazenda,
para fazer uma estação de águas
(tomar banho — diria o vate barão
de Itararé). Seria designado para

substitui-lo o sr. Ovídio de Abreu

que já foi Secretário da Fazenda de
Minas Geraes, na primeira fase do

governo do sr. Bené Bala Dares.

POBRE GADO. Há cinco mê-
ses que unia papelada das associa-

ções rurais de São Paulo pedindo*
isenção de direitos para o farelo, an~
da de mão em mão pelo Rio e, se-

gundo ais últimas noticias, ao que
parece extraviaram os dopyimentos.
Processo iniciado em Junho, foi pa-
ra a Comissão de Justiça com a
mensagem presidencial. Depois man-
daram para outras comissões. Agora
não sabem por onde anda. Que mor-
ra o gadot não tem- importância. Bas-
ta que ganhem para manter as va-
cas nas capitais. . .

REDENTOR. Na manifestação
ao presidente da Republica, em Ita-

peruna, havia uma faixa (Com este
dístico: "General Dutra, o Reden-
tor".

Sem comentários.. .

CONTAS E CONTOS. O TH-
bunal de Contas jogou a turma das
autarquias de er\{ontro à parede:
exige prestação de contas. O pes-
soai terá que exibir os livros do dr
nheiro, por onde tem circulado bi-
Ihôes de cruzeiros c explicar tudo
direito.' O zé povinho pensa com
seus botões- estarão certas as con-
tas? Teria sido aplicado direito tan-
to dinheiro? O governo ilegal do
período discricionário arrumou esta
trapalhada de autarquias c, deus di~
rigentes estavam calmos até a data
em que o Tribunal pediu contas. . .
Por que esse alarme? E' razoável
essa exigêtvja • todos aqueles que

TEMPOS HERÓICOS

Se acertar mais cm baixo, o que acontecerá

í.**.*.?'.******************^

lidam com o dinheiro do povo tem

que prestar contas a alguém que se-

ja insuspeito. . .

COCA-COLA. O Sindicato da

Industria da. Cerveja e Bebidas do

Estado de São Patdo, acaba de tra-

zer a público um requerimento feito
á Comissão de Preços acerca da igual-
dade de selagem. Assim, enquanto a
Coca-cola paga] Cr$, 0,07 de imposto
de consumo, as bebidas brasileiras

pagam o mesmo imposto na base de
Cr$ 0,18. -

Naturalmente querem se referir
aos refrigerantes comuns; guaraná,
soda limonada, etc. Eis aí um as-
símio ótimo para aqiàples que vem

fazendo a campanha, do petróleo. Po-
deriam muito bem em^aixar no meio
dos discursos uma pneleção sobre a

proteção para o produto norte-ame-
ricano que existia, anfys da guerra,
pelo menos em setenta e seis nações;
a coca-cola. Produto tão internado-
nal como o trigo om os impostos. . .

CASA GARDANO
BONBONS F

Os melhores e os

TELEFONE

RUA DOM JOSÉ' DE

S . PA

ÍNISSIMÜS

mais deliciosos

: 4-4919

BARROS N.° 178

ULO

FINALMENTE vão isentar do im-

posto de consumo, como recomenda
a Constituição, os artigos indispen-
sáveis à vida do pobre, como sejam
as telhas, tijolos, fechaduras, dobra-
dicas sapatos até Cr$ 150,00, cadei-
ras até Cr$ 60,00, guarda^romidas
até Cr$ 300,00, etA etc. Na ver-
dade a lista é imens e teriamos:,que
dedicar todo o espa o a nós conce-
dido para pubUcar i relação dos ar-
tigos; carne verdw xarque, mate,
hortaliças. Para esse projeto que
vem dormindo há anos lá pela Cd-
mara houve muita conversa mole,
muita prosa, muito léro-léro. Di-
zem até que o sr. Horacio Lafer qice-
ria obter o aumento dos impostos
imediatamente e deixar a lei de isen-
ção para depois... Em tempo; para
compensar a receita eliminada por
efeito dos sjeus dispositivos, o pro-
jeto eleva o inipôsto de renda sobre
ações ao portador a 30% a partir
de 1." de Janeiro do ano vindouro.
Como sempre, despemi um santo para
vestir outro. O governo não pode-
ria fazer um- sacrifício reduzindo o
numero excessivo de funcionários pú-
blicos, o governo não poderia can-
celar despezas supérfluas. Uma par-
te do povo pagará para que a outra
goze de alguns benefícios. Mas, se-
rão benefícios mesmo? Essa isenção
chegará a refletir no preço dos man-
timentos? O sacrifício dos ricos,
nesses 30% redundará VERDADEI-
RAMENTE a favor da maioria dos
pobres?

NEGÓCIO EXQUIS1TO. Está no

&¦¦ 
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Senado um projeto enviado pela Ca-
mara dos Deputados,- autorizando a
compra pelo governo, de dezesseis
léguas de sesmaria de campo, no mu-
nicipio de Bagé, nos domínios do sr.
Getulio Vargas e {r\e'dê-las ao governo
do Estado para cultura mecânica do
trigo. Para concretizar essa opera-
ção ficou abjerto o crédito dc ein-
quenta milhões de cruzeiros!!!

* Necessidade pública? Em absolir
to. . . E, dizem que existem outras
terras em condições dc aproveitamen-
to', para aquela cultura, sem ntycs-
sidade de desapropriação tão eleva-
da. . . Pretend\em favorecer ou pre-
jüdiçar o senador da República Ge-
túlio Dornellas Vargas???

LEILÃO. O Ministério da Jüs-
tiça abriu concurrencia. para a ven-
da dc um Cadillac, tipo luxo, si-
dan, 7 lugares, de uso do sr. Minis-
tro. Talvez -não agrade mais a S.
Ex.cia o tipo de carro. . .
Rancho Fundo, 26 Setembro 194S

MIG

* * *

Al TRE ABBRUZZ!
II migüor Pastificio

I migliori Generi AUmentari

IRMÃOS LANCI
RUA AMAZONAS, 10-12
 Telefono: 4-2115 
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TEMPOS BICUDOS

você?
Com todo esse dinheiro, vou comprar um quilo dc feijão. E

Vou comprar um quilo de arroz.

-%. a" -.



ranga empata e perde uni ponto. São
todos do empate. Mas não empatam: o
tricolino. Empatam-se entre si, e o tricô-

j lino, como águia deste campeonato, fica
no topo da classificação, olhando todos com

' ar de troça e como bom troço do certame.
— Não há como a coligação dos três

para fazer milagres! proclama o Oscar
Magalhães. Reuniram-se os Paulo Abo-
bora de Carvalho Pinhão Cosido, o Decio
dos Dengues Pedrosos, e Cicero Pompeo
dos Césares Escritos. .Os três arranjaram
o time, e o resto. O resto é o que acon-
tece noa bastidores da Federação, onde pa-
ra um palmeirense há cinco fricolinos. Eis

a razão porque um Bauer quasi mata um
adversário e leva uma m|ulta suave, e um
Bovio só porque briga com o Guilherme
é suspenso dois jogos.

O Palmeiraí») recorreu aOs i^nquis.
Como todo o mundo. Eis a razão pela
qual há dois elementos comi nomes tipica-
mente americanos: o Harry e, o Washing-
ton. Mas se um pode jogar no momento,
o outro ficará nas grades. Culpa de quem?
Ninguém^ sabe.

O certo é que o nosso Ercole Cilento,
há mais de dois meses, vinha dizendo aos
diretores do Palmieiras que o Washington,
sem Luis, queria treinar no Palmeiras só

para experimentar a boia do periquito.
Mas nada de ouvir o Cilento. No fim,
entrou um outro papafina e conseguiu que
o menino de Barra Funda treinasse. Foi
então aquela água. Corre corre para aqui,
corre corre para. ali, porque o Joreca foi
ouvir a familia, toda corintiana, e queria

¦ dar um jeito para que o menino fosse alvi-
negro e não alvi-verde.

No fim, qúemi venceu a parada foi
o Palmeiras. Mas venceu "mezzo a mez-
zo" porque o menino só poderá jogar em

jogos amistosos.
Outra vez, atendam com mais sofre-

guidão o Cilento, senhores do Conselho!

E, agora a nós, senhores conselheiros

palestrinos!
Há uns grupinhos por ai que andam

bancando os políticos de meia, tijela e que-
rendo imitar os políticos sem tijela alguma,

em matéria de pudor, dos arraiais gran-
des dos grandes comilões desta Republica

que eu nem você sonhou.
Falta ainda mais de dois anos para que

o Dutra entregue o mandato e já há poli ti-

eos sofegos que falam em sucessão presiden-
ciai, arruinando o pais, còm as suas coce-

gas mexiriqueiras, assim, no Palmeiras.

Ainda falta bom tempo para que, o

Pellegrini entregue a rapadura presidencial,
e já há por aí, grupinhos lançando a can-

didatura deste ou daquele bom sujeito para
o novo biênio alvi-verde. Nada disso. A-

quilo não é emprego. E' no duro um
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(( O juis Khon Filho apanhou de um torcedor" — Dos jornais.
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Então, seu juis, apanhou, heinf
Apanhei, sim. Só sinto que não consegui dar um jeito para

que o Palmeiras tombem apanhasse do Juventus.
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posto de sacrifício, para quem leva a serio pandarecos, e vamos cuidar das finanças

o cargo, sem remuneração, e é um posto do clube que estão quebradas. Nas horas

de vaidade, para quem pensa que ser Pre- vagas, então, e no momento justo, pensare-

sidente do Palmeiras é bancar o tal. mos no homem que poderá tomar o aba-

Vamos cuidar do quadro que anda em caxi alvi-verde.
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Peca sempre ao sea barbeiro nma Loção de
NUTRITIVA BRUNO
Contra caspa e a qoeda de cabelo e é ííiadora.
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O carnaval futebolístico prossegue. A-

gora, há «^problema das punições. Quem
paga o pato, é sempre o clube. O clube

que é brasileiro, paulista da gema, mas
banca o holandês: paga o mal que não fez.

Leonidas é paulista do morro da Fa-
vela. Entretanto, é punido com a suspen-
são de dois jogos. Quem leva desvanta**

gem? O tricolino, que paga o dia ei o pre-
mio e o Leonidas vive a lagordassa, abrin-
do a boca ao sorriso, como se fizesse pro-
paganda dentifricia.

Bovio briga com Guilherme. E' sus-

penso por dois jogos. Quem leva no co-
curuto? O periquito, que tem uma linha
de ataque histérico, e miais histérico fica
com a ausência de Bovio.

A coisa vai assim. Ou vai assim, ou
irá assado, se de ambas as partes não se
tomar uma seria providencia para que os
jogadores assumam o ar de anjinhos de
cara suja ou os dirigentes não abrirem a
raia da própria generosidade e matar o
touro nos cornos.

Ou os jogadores entram no eixo, ou
teremos uma revolução disciplinar.

A questão é essa. Ou teremos mais
suavidade com os jogadores, macacos ve-
lhos habituados a bancar os importantes,
e os respondões, ou os clubes terão que
contratar três jogadores para cada posição,
pois não terão times suficientes para apre-

iUma nopa indústria? •'
Perfeitamente- A indústria de ganhar dinheiro com os pés.

sentar em campo, durante o campeonato
paulista.

Pois é -.— gritava outro dia, no
vestiário, o Danilo Marchione, o miaisa ele-
gante dirigente do Palmeiras, e o mais em
foco, nestes últimos tempos de briga de
galo — eu não falo porque a Federação
puniu meio time do Palmeiras e o time
inteiro dos nossos aspirantes. Eu defendo
o principio.

O principio? interrogou o Del Bu-
'cio, o Ricotti mirim de Tatuapé' e de Bus-
cape. Mas se a Federação principiou exa-
tamente agora a impor a disciplina?

Os resultados só servem para favo-
recer o tricolino.

Os clubes se estralhaçam, entre si, e
perdem o contato com o tricolino, que
mjais uns jogos, e terá garantido o> seu pri-
meiro posto no campeonato. O Corin-
tians empata, e perde um ponto. O Pai-
meiras empata e perde um ponto. O Ipi-
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OS DOCES DO "NOSSO PÃO
SÁO OS MELHORES -'

/ ABERTO AOS DOMINGOS ATÉ ÁS 13 HRS.

que poderão fazer uns "maus adminis-
tradores ou péssimos liquidantes"... \

MARECHAL MARSHALL — Cada

qual exerce o mandato a seu modo, a seu
criterioT Mombelli pensa que para ser con-
sul em São Paulo basta somente realisar
umas festinhas na sua casa, com a presença
de um artista italiano de passagem em São
Paulo, com a aprovação do prof. Túlio
Ascarelli. Os que freqüentavam, o con-
sulado no tempo do fascismo, continuam,
imperturbáveis, a frequentá-lo, ainda. Na-
da de novo aconteceu no eeu do mundo.
As questões palpitantes e de utilidade ge-
ral não interessam. O Mombelli não está
de passagem tambem) por São Paulo?

MARECHAL FONTOURA — Pa-
rece que a questão morreu. Os Reduci
são reduci e estão cansados de lutar, ou já
estão velhos demais para ter novos entu-
siasmos. Houve um barulho em redor da
casa, e depois tudo terminou com alguns
comunicados nas seções livres dos jornais
e a exibição de uns pareceres de juriscon-
sultos ilustres. Lutas destas exigem ho-
mens talhados para isso, abnegados e per-
sistentes, e ' muito dinheiro. Os hpmens
ainda existem, mas o dinheiro agora anda
curto.

MARECHAL DIGCLESIANO —

Quem está por cima? r Sem duvida algu-
ma, o 

"Fanfulla". O "Fanfulla" dá ai-

guma coisa á colônia italiana. As autori-
dades italianas tiram. Em primeiro lu-

gar, as vantagens da carreira diplomati-
ca, os bons almoços, a bôa acolhida, tudo.
Se Martini não é nem doce nem seco,, com
o Cristaldi, o Cristaldi, por sua vez, não
é nem siciliano nem paulistano com o Mar-
tini. E a "gueri*a fria" continua. Será
quente no dia em que a coisa 'estourará em
Roma.

MARECHAL BADOG-LIÕ — Já Si-
mão Boliv^r afirmava, com segurança, que
é mais difícil. arrancar um povo da es-
•cravidão que subjugar um povo livre. Não
existe mais o povo escravo, comd não exis-
te ainda o povo inteiramente livre. Este
que estamos vivendo, é o periodo de sim-

pies transição. O mundo marcha para es-
querda ou para a direita? Ninguem mais
acredita nos "direitos", nem comuns nem

individuais. Irá para a esquerda? Mas
tambem ninguém tem fé nos "esquerdos",

sempre mais esquerdos e sempre mais a"
terrorizantes. E ficamos no "ora veja".

Sem rumo.

Tipografia VELOX
c. n. cicolo
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RELEVO SEM CHAPA
NÃO DESAGREGA 100%

PAPELARIA - ARTIGOS PARA ESCRI-
TÕRIO - IMPRESSOS ARTÍSTICOS

Diploma de honra com grande prêmio e meda-
lha de ouro na II Feira Nacional de Industrias
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3.3398 _ OFICINAS: Rua da Gloria, 466 —

FILIAL: R. Senador Feijó, 41 - Telefone: 3-2862
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— Incrível! Numa nova guerra.
a Russia terá que combater só com
os seus soldados!

t *_iOv«"V*

ELA — Porque será que os ho-
meus vestem com menos elegância
do que as mullwres?

ELE — Porque parra vestir-se
os homens pagam do seu bolso.

fç&a^^

— Lembre-se, Catarina, que cs-
te coiso aqui é meu marido, ouviu?

 Sim. patroa. A senhora fi-
que com o marido, e eu fico com
o coiso dele- ' . ..
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- MARECHAL STALIN — Certo é

que constitue um motivo de censura ás
autoridades italianas todas as iniciativas

particulares, em beneficio dos italianos ne-
cessitados, aqui, em voluntário exílio. A-

plaudimos, sem reservas, tudo quanto no
momento está iniciando o colega "Fànful-

la". Entrementes, sentimos um pouco de

pena pelas autoridades italianas que dor-
mem, no momento em que os outros estão
despertos até demais. A politiea da dis-

plicencia usada pelo marechal com os ou-
tros povos está certa. E' umá maneira,
mais ou menos elegante, de demonstrar
quo não há medo. Mas o descaso de uma
autoridade que é regiamente paga é quasi
um crime, nesta época em que quem me-
nos anda mais vôa.

MARECHAL MONTGOMERY —

Quem é Mario de, Fiori e querm é Emidio
Falchi não sabemos. O que sabemos é

que com regime ditatorial ou'com regime
democrático eles estão sempre na estacada.
Sim, no topo onde se possa exibir, sem

gastar nada. Esperar que eles resolvam a

questão do Circolo Italiano é besteira. Em
todo o caso, se conseguiram algo, nós,

prazenteiramente, daremos a mão á pai-
matória. Mas duvidamos.

MARECHAL EISENHAWER — Chi-
le.e Argentina continuam no seu programa
de receber, sempre mais, as levas emigra-
tórias da Italia, aceitando todas as condi-
ções impostas pelo governo peninsular.
Aqui, ao contrário, fala-se na Câmara, és-
trila-se na rua, promete-se mjuito, e nada
se faz. Lá de vez em quando surge urna
notícia telegráfica sobre o problema, e tudo
morre num bocejo ou numa piada.

MARECHAL DE GAULLE — Não
podia ser mais oportuna e mais signifi-
cativa a iniciativa do "Fanfulla", abrindo
para o seu publico, e para o publico em
geral dos italianos, uma Lista Única de be-
neficiencia. O grande órgão da coletivi-
dade entrou francamente em uma fase de
renovação e já de um. primeiro tempo de
sondagens passou para um tempo de reali-
sações de utilidade geral. Ainda bem. Es-
peramos que a campanha, seja coroada de
êxito.

MARECHAL MACARTHUR — Um
banco é sempre um, instituto de crédito.

Quer isto significar que não acredite na
ladainha, sempre manhosa, dos banqueiros.
Não há dinheiro para os coitados, para os
pequenos comerciantes, para os pequenos
industriais, para os pequenos proprietários,
enfim, para os pé-rapados.^ de qualquer se-
tor da atividade financeira da cidade. Mas
há sempre dinheiro para os "gros-bonets"

do tubaronismo metropolitano. Não con-
tinuam a viver, belas e formosas, as casas
bancarias? Se vive uma casa bancaria, por
que não poderá viver um banco? A con-

versa é rriole, para cavar miais juros. Hoje
.é a época dos agiotas, com fumaças de ban-

queiros.

MARECHAL CHURCHILL — Não
há dúvida que seria um gesto nobre. Co-
mjemorar , data do 60° ano de imigração
italiana com um decreto resolvendo o caso
do seqüestro dos bens italianos no Brasil.
Nobre gesto, e gesto necessário. Mas a
coisa está difícil para sair. Afirma num
seu suelto a "Folha da Manhã": "Faça-

mos silencio mesmo sobre interesses escu-
sos de alguns maus administradores ou li-

quidantes, que estariam empenhados em im-
pedir ou retardar a prestação de contas
de bens apreendidos". Fazer silencio? Não
entendemos isso. E' preciso, isso sim, fa-
zer barulho. Um fato de forte reper-
cussão internacional não pode absoluta-
mente ficar depeíndendo das fosquinhas

COMERCIAL E IMPORTADORA

ULTRAMAR S A.
DIRETORIA

Danilo Marchione
João Marchione
Felpe Marchione

CONSELHO FISCAL
Antonia Francisco Fleury
Dr. José Queiroz Mattozzo
Armando Noschese

DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS "VOLTA REDONDA"
estamos recebendo para entrega imediata

¦* CHAPAS LAMINADAS A FRIO
16 - 18 - 20 - 22 - 24 U.S.G. tamanho 2x1

CHAPAS LAMINADAS A QUENTE
1/8 3/16 12 14 2x1

IMPORTAÇÃO EUROPA E ESTADOS UNIDOS
em estoque para entrega imediata

XV,

«ubos galvanisados '/_" a 3"
Arame farpado americana)
12 Vi 2 e 4, Fcirpas 400 mtrs.
36 • 45 kilos, Arame farpado
cheee 13V_ yowa 400 metros
4 farpas 40 kilos, Chapas
pretas 3/16" a 2" 4" x 8"
Grampos para cerca 1 1/8x9
Ferro arco — Ferro redondo

brut* — Eixos pelidos «ame.
rieano» 1 1/4" a 4" — Ferro
L - T 1/2x1/8 a 2x1/8 e 3/16
Ferro chate 3/8x1 / . a 3x1 /8
Chapas galvanisados 16-18.
20 - 22 - 24 - 26 - 30 Arame
galvan.sado 10-12-14.20-21-22
23-24 e 34. Arame aço pa.
ra molas polido e cobreado.

DISTRIBUIÇÃO USINAS SÃO PAULO
ferro redondo chato quadrado.

ESCRITÓRIO E VENDAS:
Rua 15 de Novembro, 200 — 1.° — Conj. 2 — Caixa Postal, 474
FONES: Vendas, 2-9598 e 31059 — Contabilidade e Caixa, 2-4357 —

Gerência, 3-4294

ESCRITÓRIO CENTRAL E DEPÓSITO:
Rua Gomes Cardim, 587 — Fone 9-4617 — São Paulo
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A policia prendeu Nair Correia, uma
linda loira no conto do aluguel de casa.
Mediante o sinal de 5 00 cruzeiros, ela con-

seguia moradia aos semi tetos. Entregava
uma chave qualquer e pirava. O incauto
ia á casa indicada. Tentava introduzir a

chave. Mas a fechadura resistia O cor

tado perdia o dinheiro e a esperança de

ter uma casa para morar.
O dr. pante Pazzanese, o ilustre car-

diologo que honra a cidade, comenta o caso

com o Duilio de Prosperi, o* homem de sete
instrumentos da casa Jackson & Cia.:

 Com os tempos bicudos odiernos
todos' se defendem. A moça loira queria
manter intacta a própria fechadura. E
vendia por 500 cruzeiros as chaves falsas.

Os jornais informam que Carmem
Miranda, que se casou nos EUA com o

produtor de filmes David Sebastian, espe-
ra o nascimento, em maio próximo, do pri-
meiro bebê do casal, achando-se afastada
das suas atividades de estrela..

Na hora doce. do chá azul, na Con-

feitaria Vienense o Remo Amosso, o que
tem raiva de todos os romulos internado-
nais, conversa sobre o caso com o Rafael
Ficondo:

Comi o primeiro filho, a Carmen
dirá ao. Sebastian: — "Você viu o que

que a carioca tem?".

Informam de Varese, por telegrama,

que uma senhora que visitava a exposição
de arte do Ialazzo Comunale, em Varese,

parou repentinamente ao lado de uma es-
tatua representando umá jovem nua e des-

pindo-se completamente, gritou aos pre-
sentes: "Julgo que sou mais bela que esta
estatua*.

O publico ficou atônito e a policia
persuadiu a jovem a vestir-se e retirar-se
do recinto.

O cav. Vicente Lacapria, o mais gen-
til dos nossos cavalheiros, trata- do assunto
com o Vasco Lenci, o mbis dinâmico dos

nossos vascos.

 A policia — observou o Vasco —

^§ó serve para atrapalhar. A moça? despiu-
v^.ara que os seus fans, na exposição de
vi-dise, vissem melhor a exposição indi-

il áa moça..

;T.r.'.;;'j-^>

Serviços «de Banquetes e Buffet a Dctniçllio^

Doces e Salgados Finos

A mais fina Casa no ramo
Rua Rego Freitas. 50*1 —

Consulte nossos preços
_ Telefone: 4-0460

SAO PAULO ^1CAPITAL E INTERIOR I .

Do Rio, um vespertino informa que
o sr. Manuel Prado, ex-presidente da Re-

publica do Peru e autor de varias obras
sobre assuntos econômicos e científicos,
chegará a esta capital na próxima segunda-
feira, procedente de Assunção, a bordo de
uni avião da FAS. O ex-presidente Prado,
realiza uma viagem de estudos.

D capitão Guilherme Rocha, sem-

pre correto e sempre gentleman, indaga do

Firmino Antônio Whitaker:
 Çecerto o senhor Manuel Prado

virá ao Brasil para saber p que que há com
o seu peru. ..

i E notará — nota o Firmino —

que a seu peru está pastando no. . . prado.

Um decreto do governo comunista dis-

põe que todas as mulneres casadas devem
se retirar das atividades comerciais e pro-
fissiònais, considerando que elas não devem
meter-se nas coisas dos homens, para o
bem da familia.

 Não há que vêr. O decreto está

certo — comenta o Francisco de Souza

Dantas.
 Certíssimo — concorda o Fran-

cisco Luiz de Almeida Sales. Os homen»
na Rússia ao contrario têm o direito de

meter-se nas coisas das mulheres, tan&em

para o bem da familia.
* * *

Um telegrama de Lisboa informa que
faleceu Antônio Geraldo Mascarenhas, cog-
nominado o "Pae dos Pombos".

Alcunha elegante — aceita ele-

gantemente o Zé Carlos Ribeiro do Vale
com a polidez do seu frasear e com a po-
lidez da sua elegância emi vestir.

Elegante, sim, mas sem significa-

ção — replica o dr. Frederico Reiche —f

Eu não gosto, nem por um decreto, de

alcunhas. Se por necessidade deveria usar
um, eu gostaria de ostentar o de Tai das

Pombas". ..

Julieta 'Alice, você vai casar no mês que vem?
Assim, espero. Antes preciso aprender a lav*

ferro, a cosinhar, a costurar. Mas todo o resto eu jáf
t
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POMBOS E HOMENS .

E houve mais um casamento gran-
fino em São Paulo... Na residência do ca-
sal Roberto Alves de Àlnrieida — na roda
intima, chamado "Robertinho" — com
seus salões grandes e belíssimos, realisou-
se grande recepção do casamento de Ce-
cilinha, com o sr. José Carlosi Reis dé Ma-

galhães. Todo o mundo granfino esteve

presente. Toda a "finesse" de São Paulo
compareceu. Houve até nomes desconhe-
cidos. Tanta gente, que o Moscardo in-
teiro não daria para conter todos osj nomes

que lá estiveram. E vocês sabem o que
é isso? Amisade, amor, simpatia, pela Ce-
cilinha, que foi sempre e o será, sem du-
vidas, a moça mais querida! do nosso "set".

A moça miais distinta, mais bonita até.
E houve mais um casamento em São

Paulo... Assim começaria, a sua"cfonica,
Guilherme de Almeida — para os íntimos
Guy.

Em meio a elegante multidão que en-
chia literalmente a vivenda luxuosa e ri-
quissima, as miais elegantes senhoras de
São Paulo. O vestido de Cecilinha, como
não poderia deixar de ser, era todo salpi-
cado de pequeninas pérolas e interessante-
"coiffure"1 em forma de coroa. JE todos a
abraçavam. E todos a queriam cumpri-
mentar. O cronista,, vai descobrindo, no
meio de tanta gente, os nomes represen-
tativos, os nomes que costumam figurar
nas colunas' sociais de todos os jornais e
todas as revistas do Brasil. . . Figuram e
nao desfiguram "as 

páginas.
Madame Ernestina Alves de Almeida,

estava elegantíssima, com um finíssimo ves-
tido "noir" e "chie" chapéu cor-de-rosa.
A mãe do noivo, Dona Ernestina Reis de
Magalhães, também, estava modernamente
trajada. Muito "chie" m|esmo. Ainda
presentes: Sra. Carlota Pereira de Quei-
roz, sra. Aida Cunha, o governador A"
dherriar de Barros e senhora, o sr. Rene
Thiollier e senhora, o sr. Paulo Assumpção
e senhora, sr. Assis Chateaubriand e ainda...

i

Enquanto isso, umja bôa tuttna, se
prepara para homenagear o nosso amigo
Franchini Netto. Lá estaremos. Francàmen-
te, eu sou Netto tambem, m|as infelizmente
nao sou parente do Franchini. .. Gosta-
ria de ser seu primo. . . Pessoa querida. ..
demasiadamente!

A "boite" Marabá1 esteve, vasia, no ul-
timo sábado e domingo à noite. Tudo às
moscas. Nada de graadw "toilrttes" io-n-n

• ','
J

de grandes nomes. Nem mesrrio o Leo
Monteiro estava no "bar" bebendo o seu

gostoso 
"whisky"... Nem mesmo o Guar-

nierí Rossini Camargo, compôs cabelos à

poeta, estava comendo o seu.amendoin tor**
rado. . . Afinal. . . nem' eu, parei por lá...

Tive a oportunidade de conhecer a

r-

Que filho terrivei, é você, meu
filho! Quem Wo terá feito assim?

Faça um.esforço, papai! Que
diabo! Tenho cinco anos.' Não pas-
sou muito tempo.

sede do Clube Paulistano de Tiro. Muito
bonita, a sede. Tudo bem arranjado •
un* ótimo serviço de restaurante. Muitas

garotinHas de saias compridas... Muitas

pessoas de cabelos altos. Muito perfume
pelas salas. Muitos pombos voando e mui-
tos homens dando tiros. Os homens, não

podem mesmo, deixar passar uma "bôa"

pomba... sem disparar um tiro...

À "boite" Oasís, continua, sendo a
mais freqüentada. Todo o pessoal do di-
nheiro — não suado — costuma jantar
nessa simpática "boite"... Madame Irene
Crespi, quasi todas as noites, está presente.
Dona Odete Matarazzo, não perde uma
festa. Dora Clô da Silva Prado, tambem.

* *

A graciosa e inteligente senhorinha
Maria Giannelli, uma das mais perfumadas
flores da Perfumaria Bruno, festejou o seu
aniversário natalieio.

A senhorinha Maria recebeu o sorriso
bom de todos os seus colegas e os abraços
afetuosos de todas as suas amiguinhas.

Maria, que tem o porvir de uma flor,
que continue sempre a ser mais perfuma-
da para o encanto de* seus amigos e admi"
radores.

* *
E por hoje é só. . . Não plagiando os

termos do meu amigo PASRIC da seção
de Rádio, esse negocio dd escrever as vezes
cansa. . . e bem melhor, fumando um bom
cachimbo importado, ler o que o Menotti
dei Picchia, o Gumercindo Fleury, o Gui-
lherme de Almeida ou o Assis Chateau-
briand, costumam escrever ou rabiscar...
Até sábado.

GIL NETTO

^i____^H'"r %

CHAPÉOS PARA SENHORAS
Avpnida Brig. lu'z,Anton'o, 254
Telsíons, 2-Í993 — Sôo Paulo

LÍDER hotel
OS MELHORES ¦ APARTAMENTOS DENTRO

DO HOTEL MAIS MODERNO
AVRNIDA IPIRANGA, 908 — Telefone: 4-71-51
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FIEL
na qualidade

FIEL
na eficiência

FIEL
na solidez

T TM PRODUTO "FIEL" é €,Piel" de
I w marca e fiel de fato: oriundo
de uma fabricação que se tem con-
servado fiel à escolha da matéria
prima - sempre a melhor; fiel à
idealização - sempre «a mais mo-
derna; fiel aos processos de exe-
cução - sempre os mais indicados
pela técnica; fiel à tradição - de
sempre bem servir aos seus eli-
entes-UM PRODUTO "FIEL"

é a garantia de serviço prático,
eficiente e durável em qualquer
departamento comercial, indus--
trial, científieo"õu particular em
que venha a ser instalado.
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