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DOZE COUTOS POR SEKANA PARA DIZER "BABÁ" ! — Baby Sandy |
seu ordenado na Universal. Uma criança que ainda nâo fala e se tornou
um ídolo do publico. "Ultle Accideni" é o seu próximo film. — Fotos
—s_ — nas paginas ns. 18 e 19 *-r
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natureza das mulheres que nascem sob o
signo de Gemini, é contradictoria.. * De

fino intellecto e brilhante mentalidade, são por
vezes, , superficiaes, inconstantes e dispersivas
em tudo que fazem . .. Vacillantes e desconfiadas,
procedem, comtudo, co m jovialidade e cortezia,
conquistando grandes amizades. Exigentes e
ciumentas quando amam, tornam-se, bem com-
prehendidas, esposas amorosas e mães dedicadas.
Mercúrio é o planeta das mulheres de Gemini...
A Agua-Marinha, a pedra que lhes dá ventura ...
E L'Ambre Antique o perfume que as torna
mais seductoras e attrahentes. . . L'Ambre
Antique, de Coty — na sua riqueza e es-
plendor, o perfume sensual e mysterioso que os
reis aventureiros de outrora procuravam. . .
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"Astros, Talismans e Perfumes' - Todos os Signos do Zodíaco e todos os Perfumes de Coty - num opusculo grátis. Peça a Coty - Caixa 199 - Rio
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O ULTIMO RETRATO DE
SANTOS DUMONT

AS 
recentes comemorações

da "Semana da Asa" trou-
xeram novamente ao plano da
discussão a velha controvérsia,
criada pelos nossos amigos
norte-americanos, em torno da
prioridade do vôo do mais pe-
tado que o ar, ou seja, da des-
coberta do aeroplano. A ambi-
çao de glorias, a sede de no-
toriedade de dois cidadãos as-
tadunidenses, os irmãos Orvil-
le e Wilbur Wright, levou-os
a contestar perante a impren-
«a americana a primazia do
feito da Santos Dumont,
apoiados simplesmente no de-
poimento de cinco pessoas que
teriam assistido a "experien-

cias secretas" do aparelho em
que pretendiam ter realisadó
o primeiro vôo no mais pesa-
do do que o ar. Esses depoi-
mentos náo seriam suspeitos,
arranjados, elaborados prema-
ditadamente, para faser con-
fusão no espirito publico f Co-
mo sa explicaria o silencio da
imprensa norte-americana em
torno do assunto, passando in-
teiramente sem registo o mis-

terioso vôo dos Wright ? Tudo
leva a crer num puro embus-
te. Santos Dumont, ao contra*-
rio dos irmãos Wright, fax,
publicamente, as suas expe-
riencias, acompanhadas pela
imprensa da época, com o
competente registo a a do-
cumentaçio irrefutável da fo-
tografia, A controvérsia teria
sido impossível de suscitar a
sustentar, sa o nosso ilustra
patrício nio fossa de uma mo-
destia e de uma discreçâo
exemplares. A diferença entre
ele a os Wright é radical. Es-
tes sempre procuraram cons-
truir a sua própria notorleda-
de, manter-se no cartas, in-
suflar a publicidade em torno
dos seus nomes. Santos Du-
mont, ao contrario, ara de uma
indiferença absoluta ás mani-
festações e homenagens qua
vinham subtraí-lo á sua vida
plácida e tranqüila, a tudo
quanto visasse focalizá-lo de
maneira ostensiva. Em vida, só
recebeu as homenagens qua
não pôde, da modo algum, re-
cusar, sem ofender aqueles
que promoviam tais provas de
apreço e estima publica. Na
França, ergueram-lhe um mo-
numento que representa um
desmentido formal ás preten-
soes dos Wright. É o monu-
mento cuja replica se acha no
cemitério da S. Joio Baptista,
sobra a sepultura tfe Santos
Dumont, e que o consagra co-
mo "Pai da Aviação". Esse ti-
tulo não lha pode ser arreba-
tado. Santos Dumont o mara-
ceu duplamente, primeiro pela
descoberta da dirigibilidads
dos balões a, finalmenta, pela
descoberta do aeroplano. Nio
foi Santos Dumont o único
grande inventor que teve a sua
gloria contestada por concor-
rentas menos felizes a incon-
formados. Tambem Alexander
Craham Bell, qua dau ao mun-
do o maravilhoso invento qua
é o telefone, sofreu uma cam-
panha qua visava roubar-lhe,
nio só esse titulo da gloria,
mas tambem os proventos au-
feridos com a sua descoberta.
Foi levado aos tribunais a das-
pojado da tudo, porque os ini-
migos que lha moviam guerra
tinham uma documentação qua
faltava a ale próprio, homem
da boa fé, e*esprevenido quan-
to is chicanas forenses. No
caso de Santos Dumont, po-
rém, a única documentação
verdadeira, a única documen-
taçio que merece fé, é a da
imprensa francasa a da própria
imprensa norte-americana —-
os jornais sensacionalistas de

Gordon Bennett, que mandara
Stanley á procura da Living-
stone na África a que andava
atento a tudo quanto havia de
novo, de interessante, de sur-
pretendente, verdadeiro Bar-
num do jornalismo, tentado a
fazer das suas folhas uma ex-
posição de fenômenos — e
que mantinha alguns dos seus
melhoras correspondentes ao
lado do inventor brasileiro na
época das suas experiências,
afim da que lha mandassem
reportagens cabia gráficas de
tudo quanto fossa ocorrendo.
Essa própria imprensa amert-
cana, tio cheia, nessa ocasião,
do nome de Santos Dumont,
nada dizia a respeito dos
irmãos Wilbur a Orvilla
Wright... Santos Dumont foi,
muitas vezes, instado a dizer
alguma coisa sobre o assunto,
desmascarando os pretensos
inventores. Mas evitava aludir
aos seus próprios feitos, coisa
qua nio era do seu faitio. Con-
testou, porém, em dois escri-
tos, as pretensões dos Wright,
fazendo-o, todavia, com uma
serenidade c uma gencrosida-
da axtramas. "Sinto-me cons-
trangido ao ter de falar de
mim mesmo", escreveu. E sa-
lientou que não queria dimi-
nuir o mérito dos Wright,
"por quem tenho a maior
admiração". Era inegável, no
entanto, "qua só depois de nós
— é Santos Dumont quem fa-
|j —_ se apresentaram eles
com um aparelho superior ao
nossos, dizendo qua ara copia1
de um que elas haviam cons-
truido antes". "Em 1906, mau
nome é elevado ás nuvens,
como o primeiro homem voa-

. dor. Só em 1908 é que os
Wright vieram i França e
mostraram, pela primeira vez,
a sua maquina. Haviam-na
guardado am sagrado, diziam
ales, duranta cinco anos, des-
de o seu primeiro vôo, a 17
da dezembro de 1903 . . .".
Na época am qua os Wright
apareceram em Paris, já voa-
vam, além da Santos Dumont,
Farman, Blariot a outros...
Eis como se formou a lenda
dos Wright... Lenda mantida
a custa de publicidade, como a
industria do "chewing-gum",

que muita gente masca sem
nanhum prazer, simplesmente
porqua é um dos produtos
mais anunciados do mundo. . .
Santos Dumont era diserstissi-
mo a nio queria rumor em
torno dos saus faitos. Agora,
porém, qua o inventor brasi-
lairo passou á imortalidade,
devamos fazer, por todos os
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SANTOS DUMONT EM CARL
CATURA Dl FICUIRÔÂ

maios a modos, a reivindica-
çio da sua gloria, nio por «Ia
apenas, mas pelo Brasil. A
"Semana da Asa" deu inicie a
uma campanha >%ue é preciso
continuar a levar além das
nossas fronteiras, obrigando a
revisão do embuste amarica-
no a o raconhecimanto do
falto da Santos Dumont por
todo a mundo «ivilisaJo. , .

\fe

¦- — _** X*- «t:".".''"....... ,*„,."¦ »»fVfi..*S»fi.. ifWti



mmD-'.i-.;'xi,-A"!!?\.... r,
¦¦¦^.r*m:-:.

ft±2

¦ '-¦¦ '--.-mm ¦"•WSÊmj

TO
ffi

3 $&

*íBF>' .1; ¦->•*..>1

,'..,¦ '¦¦ 
5

MiAmtt*
v'<

í - ^ - *i*^p
1 - \\M\v-

J»Si
-1T.-Ü

*_A

iw^fc

»-A2S!5>

SM

f+ .*,

»*S»

/xkt-
'~^**!$>4» 

jm*

iüS! ns •»?**

IP»

______m__Wt§^M^^^ms^^^
"Wf/mMWmmWÊBmKmÊmmn^-x.' • mm WãSÊÊÊMÊÊSÊM' " ¦ '"- ^'^^^^Sf^mEHÊL.

.._^,..í8HEflS3BB9HBI^BBSBHBBHBBMHMHI^iH^B

¦L--„. -.
WsffiíííMffitfiSy''", ¦ . '.^feSSSsSÍSÊsSSsSiSrffi

Blflllffi

Wi0^

X.: .-., x

mm
amwMMmmmWMmÊÊ//•Jx:*2j&&$sm mmmmmm

j^>id?jjgjBRvIfcfe^S^BflBKíy**l£/ffi?*"' 
" ¦ * «V'V-¦' -^*4ijRWMBR7ft£fl3^ -""'-.¦ -^-.^v-í-'í--- ST^iS 1

^^fc 1 f^tteBr^^«-**''L'm *W^?H> -w. - "\ ^À ^^^m*___-' ^^^H¦È|^?*^•"^, ^^^SSMfift^^H " *•*¦'¦. ¦íí'í»/í*:''"-*"í'Í>"

#Ç*
\,/ .isa

- A^«-vXrfiZV/riÈU - ...

L
CHEGO 

a Angra dos Reis de avião. 0 sol
bate em chapa sobre as asas do avião,

de cujas vigias envidraçadas contemplo, em
baixo, os recortes caprichosos do litoral
fiuminense, na zona das restingas, talvez o
de mais pitoresca configuração em todo o
litoral brasileiro. Ilhas, cabos, pontas, la-
gunas, todo um sedutor espetáculo para os
meus olhos deslumbrados. . . Em pouco,
vêem-se as primeiras edificações da velha
cidade fluminense, destacando-se a silhue-
ta do moinho, logo á beira do cais, con-
trastando, nas suas linhas modernas, com a
fisionomia tradicional de Angra dos Reis...
O avião plana, vai descendo, para pousar

¦r.i. baía de Angra. Ao longe, esbate-se o
peifil das montanhas. É a Serra do Mar que
se estende, ao longe, e de cujo maciço os
morros que circundam a cidade são simples
contrafortes.
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A amerissagem oe faz sem incidentes.
Em pouco, estamos pisando em terra firme,
vsitando a velha cidade, que guarda, no
seu seio, tantas tradições, tantas recorda-

ções de um passado brilhante. . . Nas rui-
nas do seu teatro, crescem figueiras bravas.
Alguém me diz que aqui, entre estas pa-
redes que se esboroam, entremostrando a

pedra bruta, que reponta entre ervas
agrestes, brilharam grandes nomes da ri-
baita, e que o talento de João Caetano fui-

giu no tablado do velho teatro. . .
Adiante, numa rua, um habitante do lu-

gar me indica a casa em que viveu a fami-
lia *de Raul Pompéia e em que nasceu o
glorioso autor de "Ateneu".

A fisionomia severa da cidade leva-nos a
recordar o seu passado histórico. Está An-
gra dos Reis cheia de lendas e de recor-
dações. Fala-se no esplendor da residen-

(Conclue na pag. 60)

Crônica de
Paulo do
Amaral

Fotos de
Mario Baldi
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Por Henri Kauffmann

PRETO E BRANCO — A
realização de um salão "preto
e branco" obedece, não ha du-
vida, a uma inspiração feliz.
Muitos artistas, entretanto,
não souberam ou não quise-
ram interpretar essa idéia.

Não sabemos de quem par-
tiu a iniciativa, e ignoramos
qual foi o seu fim, mas pare-
ce-nos que semelhante certa-
me deve patentear a existen-
cia de uma arte em preto e
branco, e de artistas do preto
e do branco. Não se trata, pois,
de juntar quaisquer trabalhos
desse gênero, mas sim traba-
lhos daqufeles que encontram
nessas duas cores elementos
bastantes para uma obra com-
pleta. Um Percy Lau, um
Cuignard, por exemplo, são ar-
tistas "preto e branco"; ou-
tros apenas recorrem ao preto
sobre branco para suas rápidas
anotações ou para um estudo.
Estes deveriam ter reservado
seus trabalhos para outra ex-
posição, da mesma forma que
alguns outros, que querendo
figurar de qualquer jeito, en-

E EXPOSIÇÕES
Especial para CARIOCA

viaram qualquer coisa, tirado
do fundo duma gaveta.

0 resultado é que a exposi-
ção, nascida — já o dissemos
— de uma idéia feliz, apre-
senta-se ao visitante como os
"saldos de balanço" das gran-
des lojas. Insistimos, até, nes-
ta nossa comparação porque no
salão preto e branco, como nos
saldos de balanço, ha "reta-
lhos" esplendidos.

Seja como fôr, yo "Salão
Preto e Branco" oferece uma
grande vantagem: a de mos-
trar o trabalho despido de to-
do artificio: quem não sabe
desenhar e conta apenas com
jogos de cores não se salva
dessa prova e, mais ainda, ou-
tros, cuja infelicidade na pin-
tura anula as qualidades de
desenho, reabilitam-se, embora
sem querer.

Vamos dar a volta do salão'
da Associação dos Artistas
Brasileiros, onde se realiza a
exposição.

Quirino Campofiorito exe-
cutou em gravura sobre ma-
deira um excelente retrato com
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Percy Deane — "Estudo"

o qual se mostra completa-
mente senhor dessa técnica.
C. Oswald apresenta uma va-
riedade excepcional de tons
sombrios, e hábeis efeitos de
luz, no canto de floresta que
representou. O "Cais das Som-.
bras", de Ceyer, deixa* uma
impressão forte. Steiner fez
uma orquídea natural e viva,
dando mostras de talento, pois
não é fácil dispensar as cores
em se tratando de uma flor.
Djalma Gáudio figura com boas
fotografias.

Guerra Duval coloca-se á
frente dos demais artistas-fo-
tografos com um nu cheio de
qualidades. Os desenhos de
Moacyr Alves encerram gran-
de vigor. Rheingantz figura
entre os artistas beneficiados
pela exposição preto e bran-
co. Já tivemos ocasião de nos
referir ás suas pinturas e de
formular reservas quanto aos
seus efeitos de cores. Os nus
com os quais se apresenta
nessa exposição — um deles
sobretudo — revelam as qua-
lidades de seu desenho, com
um traço que possue vibração
na interpretação das atitudes.

Percy Lau, a quem o publico
ainda não deu o lugar de des-
taque ao qual tem plenamen-
te direito, emprega o preto e
branco como processo normal
de expressão: seu estilo preci-
so e detalhado dá uma sensa-
ção de vida e mostra sua gran-

de compreensão do assunto.
Seu traço muito fino empresta
relevo ás coisas e um modela-
do vigoroso aos personagens.
Sua composição é perfeita.

Guignard, embora num es-
tilo diferente, possue as mes-
mas qualidades, mas a sua
técnica é outra. Um numero
quasi ilimitado de detalhes
quasi imperceptíveis á primei-
ra vista formam conjunto gran-
dioso. Suas paisagens e cenas,
aparecem no papel como apa-
receriam na realidade a quem
os vê de longe: primeiro, por
exemplo, vê-se o morro e, aos
poucos, vão aparecendo as ar-
vores, as casas e, finalmente,
as pessoas. Uma das suas par-
ticularidades — e um dos as-
pectos de seu grande talento,
quando aplicado a esse gênero,
é este: nenhum detalhe se
perde, mas nenhum se impõe
com prejuízo para o conjunto.

Os dois estudos de Corrêa
de Araújo denotam a sensibi-
lidade do artista nas suas pes-
quisas de expressões. Todas as
qualidades que possam ser en-
centradas no desenho estão
patentes nos seus trabalhos.

Manoel Santiago afirma
com os seus estudos, seu do-
minio do desenho. Georgina de
Albuquerque, cujos trabalhos
sempre possuem tanta vida,
apresenta uma cena (que re-
produziu na tela, se não nos

(Conclua na pag. 62)
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Desapparecem i
Pelie Interna
AHBHHHHHBBHBHHHI

CRAVOS 
e Manchas — conuí

deixam Madame desespè-
rada! Mal os fez desapparecer.
ja ai)parecem de novo! _v que as

pequenas glândulas sebaceas da

pelie interna estão obstruindo os

puros, dilatando-os. Limpe essa

pelie interna com uni creme foi-
to especialmente para a limpeza
da pelie — o Cold Cream Pond*s.

Todas as Noites, limpe a pelie
com o Cold Cream Pond's. Os

finos óleos que ontem pene-
tram profundo, limpam e des-
obstruem os poros. Tire todo
o creme e applique mais creme
com ligeiras pancadinhas, até
augmentar a circulação.

Todas as Manhas, e durante
o dia, repita o tratamtnto.
Xotará que á medida que vão
desapparecendo as impurezas,
a pelie fica de novo limpida,
macia e viçosa.

as a
Creme

Quando o pú 
"prende" e fica desigual;

é slgnal d** qüe o sói e o vento deixa-
ram a pelie externa áspera. Evite a as-
pereza protegendo esta pelie externa
eom o Creme Kvaneseente Pond>, fei-
tu especialmente para proteger a pelie.
Use sempre o Creme Evanescente Pond s
antes da maquillage. Uma leve camada
de creme amaeia a pelie que assim re-
cebê bem o pó e o roiige. fal-os durar

jperficie Requer
Differente

horas a fio. Usado durante a noite de-

pois dá limpeza, dá á pelie uma mane/
duradoura. Para ter uma cutis perfeita
u^ os dois typos de cremes Pond s.

3u^2^c>ww«»
Filha do genial invento, italiano e admirada pela per-
(VicSo da sua eutis. assim se exprime: "l so o Cold

Cream l\md\s c o Creme Kvanestente Pond s ha an-

nos e só a elle* «ttribuo a limpide/. de minha cutis.
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AMOSTRA GRÁTIS
Qtttdra én»íar-h«» « eoupon com 1*000 para
den,.**™* do r.mMW d« umn a mo-tra dt» «l»i»

or.i.u- 1'ond*. JuhtiH.tn * Johtt-.ua do Brasil,

Avenida do Catado, UT. Su» iSiulo.

I - LL -156

>ii»*me

_a__k Wê m $k

w% wm____! _¦-
. . -»•-•

KSSêíSF

K______ai
$st&éâ0

Rua

Cidade K-t.

• 7 *
C^^occ

'-^¦fe-- t ' ': •*>

:;fel

w_

; 

¦¦

•1

«í ... .~_*^™ünfe:..:



JS_É8iww_iBwBM

11

ÉS 

E

çiSfiJP*"-*-"'^-"' 
-"" |1'____ sasK*WSsp>3PP!^^

CIAL DAS A RT
i

,

sIBpí&í.
i^sjr^.fefi.fe

I :•¦'
_r^^_^s?*b

NENHUM 
ambiente majs próprio ao es-

pirito moderno do que o escolhido para
sua residência. Em Copacabana, tudo é
grandioso: a praia, o mar, os edifícios, a
revolta. Aquele espetáculo inquieta a alma
humana; estimula-a para a aventura, para
as atividades criadoras. E um instinto crês-
ce diante do quadro: o instinto da liberta-
c.ão. É a advertência, ou será a lição do
mar. Nesse cenário, Adalgiza Nery se in-
tegra admiravelmente bem. Da janela do
apartamento, perde-se o seu olhar nas mais
longas pespectivas. Pela imensidade do
oceano, pode caminhar o seu pensamento
inquieto. E na paisagem de rara beleza»
sua silhueta se harmoniza, como uma nota
de fina sensibilidade humana. Voltando-se
para o interior de sua casa, ha em tudo a
presença de quem a habita. Na escolha a
disposição das peças, o bom gosto. Em suas
paredes, Picasso e outros modernos fran-
ceses em reproduções magníficas. E, dentro
de três molduras, ela própria, através da
interpretação de Portinari, Ismael e Guig-
nard. Uma justaposição notável de valores
modernos.

Poetisa de esplendidos recursos, sem
preconceitos de forma literária, nem restri-
cões de qualquer ordem, ha em Adalgiza
Nery um intelectual legitimo. Dificilmente
a conversa deixaria de versar o campo li-
terario. E encontramos logo, na evidencia
de uma ponta de mesa, o "Riacho Doce".
Seu autor é um dos bins amigos de
Adalgiza. José Lins do Rego é bem um es-
critor que mereça uma palestra.

Que bela obra já produziu!
E Adalgiza nos revela que conhece os

romances de Zé Lins, antes de escritos.
Tem o autor o habito de contar-lhe o en-
redo. Vai vivendo, assim, melhor os perso-
nagens. Vai ajustando as cenas. E vai co-
nhecendo a própria reação sobre o publi-
co. . .

"Quando se senta para escrever", es-

clarece Adalgiza, "pode dizer que o rt>-
mance está feito. Escreve folhas corridas,
sem parar. Só interrompe, quando é força-
do a isso, por um motivo estranho ao tra-
balho. Daí, a naturalidade que alcança em
suas obras. Não se tem a impressão da lei-
tura de um romance, mas de alguém que
está contando, ao nosso ouvido, episódios
da vida, tais como se- passam, naturais, ve-
lozes, humaníssimos" .

Os romances de Zé Lins retratam zonas
do país, com nitidez, com muita realidade.
Eles contribuem, melhor que compêndios
descritivos de geografia ou historia, melhor
que pretensiosos ensaios sociológicos —

para conhecer a vida de certas regiões. "En-

tendo que o romance — fala Adalgiza —

deve traduzir, de uma maneira direta, os
cenários naturais e sociais de um povo".

ne
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Adaigixa Nery acaba de traduzir, para a
Livraria josé Olympio, um novo livro de
Cronin, o autor dc "A cidadela". Este livro
é "O romance do Dr. Harvey Lei.h", e
está prestes a aparecer. Assim, além da sua
poesia, tão pessoal e moderna, a brilhante
escritora está dando, tambem, uma contri-
buiçáo valiosa para a divulgação dos bons
livros estrangeiros em lingua portuguesa.

(Desenho de Cuignard)
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Na residência de Adalgiza Nery
— Como a poetisa considera os
romances do nordeste — A na-
turalidade de José Lins do Rego

De Celso Kelly
Especial para CARIOCA

Dentro desse espirito, se processa e se de-
senvolve uma literatura de nordeste, que
vai ficar na Historia. Creio ter sido Cilber-
to Freyre quem, falando das ciências sc-
ciais nas universidades americanas aos alu-
nos da Faculdade de Direito de Recife, pri-
meiro considerou, entre nós, os poemas e
romances (claro que certos poemas^ c ro-
mances) "verdadeiros auxiliares das z*>.n-
cias sociais na sua curiosidade pelo vivo, pelo
atual, pelo contemporâneo". É a literatu-
ra, de agora como de todos os tempos, um
interessante campo de pesquisa social. In-
teressante e pouco explorado.

A literatura como o cinema. O cinema
é a versão mais moderna, mais visual (em-
bora tambem falado), mais rica dos pro-
prios romances da vida. Nutre-se no mes-
mo material da literatura: os grandes dra-
mas humanos, na variedade dos episódios
e das situações que o film regista com ex-

(Conclue na pag. 48)

Adalgiza Nery, a brilhante escritora que
verteu, para o nosso idioma, o "jardim das
caricias", de Franx Toussaint, num retrato

de Portinari
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de Suas Energias!
S módicos verificaram
que MO por cento da.s

pessoas - muitas sem osa-
her - gozam apenas a me-

I ade da \ ida. lnsomnias,
dores de cabeça, irri l ala-
lidade, nervosismo, las-
sidão, roubam metade
das energias, pre judi-
cando-lhes <> trabalho.
K está provado que es-

ses inales, em gerai, re-
saltam da prisão de ven-
tre. Purgoids é um
laxante suave que cura
rapidamente a prisão de
\ entre e seus éffeitos.
Recupere a metade per-
dida de suas energias.
Trate-se com Purgoids
— o remédio que nào
falha, nào causa eólicas
e nào vicia o organismo.

PPR
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Produetos K>ansi Limitada
Hio de Janeiro e S. Paulo

* 9 •

' .y-^xÊ

..x^mmmmW
'4 

.-. _»„/ . < -r-âtaMpãu r-íWKMrtUWA K**"-* * A-i,'.«



_____¦ ' m\T ^mm m fi I _ lg a ^H-BRBf a Wv a ^flfi B^h tjB fi * « A *tt ^^bRhv A ^____hE____h b 5 fi 1

fSMBBat,

B

?-

Conto de José P. Marcondes —
2.° lugar no Concurso Permanen-

te de CARIOCA

' !

LÚCIO 
aproximou-se daquele complexo

de fios, bobinas e válvulas e indagou
ao Dr. Luk:

Mas essa maquina dissipa mesmo a
ilusão ? .

Perfeitamente, meu amigo — decla-
rou, prontamente, o Dr. Luk.

Lúcio conservou-se algum tempe pensa-,
tivo. Estava dando, no seu cérebro, mais
uma vez, o balanço dos "prós" e "contras"

a extração daquela enganadora rainha dos
corações — a ilusão.

O Dr. Luk percebeu-lhe a duvida bai-
lando nos olhos escuros. E, acendendo um
cigarro, dirigiu-se ao rapaz:

Olhe, meu amigo, não é o senhor o
primeiro que duvida de minha engenhosa
invenção.. .

E, apoiando-se no braço de uma cadei-
ra, concluiu, sorridente, com um enigma-
tico ar de triunfo:

. . . e nem será o.ultimo.
Bem, concluiu Lúcio, pondo-se de

pé — vamos assinar o contrato. Talvez
possa melhorar a situação do meu espirito.
Em caso contrario, o senhor me restituirá
á ilusão.

Os dois se aproximaram do complicado
mecanismo, inventado para extrair a ilusão
existente nos cérebros humanos, segundo

.declarava o seu inventor, o ilustre Dr. Luk.

Este, em primeiro lugar, ligou o fio na
tomada elétrica. O mostrador do aparelho,
tornou-se iluminado por uma estranha -luz

esverdeada. O ponteiro do oscilografo co-
meçou a mover-se de um lado para oütrp.
Alguns estalidos e o olho mágico apare-
ceu, circundado por uma tênue luz azul.
Lúcio observava tudo aquilo *com um pro-
fundo interesse. Interrogava o Dr. Luk, so-
bre varias partes do extravagante aparelho.
E pensava consigo mesmo se aqueles ftos

"todos 
operariam a façanha a que se pro-

punha o sábio.
 Pronto, meu rapaz. Quando quiser

começar, é somente pôr o capacete e os
óculos que eu me encarregarei do resto
— avisou o cientista.

O moço suspirou e disse interiormente:
 Agora, ao menos a visão radiosa de He-

lena me deixará de alfinetar o coração.
Por que continuar a sofrer com sua lem- .
branca, se tenho aquí o remédio maravi-
lhoso para esquecer a ilusão do amor ?

, As suas ordens, doutor. Podemos co-.
me<íar! '.:

O Dr. Luk pôs-lhe aquele esquisito ca-

pacete na cabeça redonda e bem penteada.
O mostrador tomou uma luz mais viva. O

comutador interno foi ligado. Uma estra-
nhá sensação se foi apoderando do rapaz.
Ao cabo de 10 minutos esqueceu o seu
grande amor. O Dr. Luk tirou-lhe o apa-
relho. Lúcio saiu dali, com uma grande se-
renidade a envolver-lhe o espirito. O cere-
bro, porém, parecia tornar-se lentamente,
cada vez mais leve. Uma sensação de vazio
tomava-o todo. As pessoas e coisas pare-
ciam haver perdido aquela aura de algo
ilusório que as cercava. As montanhas",' no
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ciarão crepuscular, não tinham mais aque-
Ia serenidade romântica que as nimbava? de
uma gloria mística.

As mulheres, que pasmavam, mesmo as
mais lindas, não possuíam mais, para Lu-
cio, aquela grande fascinação de outróra. E
o seu grande amor pela encantadora. Hele-
na? Nem o sentia mais! Seria isso possi-
v-e| ? — pensava ele.

Então, a maquina do Dr. Luk extraía
tambem dos corações o amor e a saudade ?
E ele que julgara o sábio um louco, ou an-

,tes, um grosseiro mistificador! Não! Não!"O 
cientista havia falado a verdade, e o ra- *,

paz estava ali para provar a tese cientifica:
o amortecimento de certas zonas cerebrais,
em parte, no tocante á memória, obtido por
processo elétrico.

Passaram-se meses. A familia de Lúcio
netou a transformação do rapaz. Mas atri-
buiu isso a uma apatia qualquer. Com o
correr do tempo, julgaram tratar-se de
uma psicose e procuraram levá-lo ao me-
dico. O moço dissuadiu todos, dessa inten-
ção. O Dr. Marques, velho amigo e me-
dico da familia, em conversa, disse que se
deveria recorrer á endocrinologia. O certo
i que o vazio da alma de Lúcio aumentou
tanto, que ele se desesperou e foi recor-
rer ao sábio Dr. Luk.

— Doutor, restitua-me a ilusão, porque
a vida humana não. prescinde, de modo ai-
gum, da miragem do sonho.

.— Que adianta anestesiar a ternura, o
amor, a ilusão, se o espirito fica mergulha-
do na indiferença, que é o lado paralitico
da vida ? Não, doutor, quero viver intensa-
mente a vida, com todas suas amarguras e
ilusões! <

O Dr. Luk trouxe, então, um pequeno
aparelho, um pouco diferente daquele que
usara para a primitiva operação.

O segundo era um vitalizador, ao qual
o Dr. Luk ajuntára um dispositivo, tambem
de sua invenção. . Possuía ele, igualmente,
um capacete. O sábio colocou-o á cabeça
do , rapaz e fez o aparelho funcionar.

É a volta á vida operou-se no cérebro
do rapaz. A principio de leve e depois com
firmeza. Livre, enfim! Parecia-lhe um so-
nho, tudo! Lá fora, a doçura fina do cre-.
pusculo enchia-lhe o coração de ternura,
B1 o amor voltou, triunfa ITT .'. .. ^j

MUITA 
gente desço-

nhece as causas do
embranquecimento pre-
maturo dos cabellos. Por
isso, não as combate,
conformando-se com as
cans. A Loção Brilhante,
poderoso microbicida,
combate a causa do én-
canecimento precoce, res-
tituindo aos cabellos a
côr natural, sem os tingir.
A sua applicação é faci-
lima. Umas tantas gottas,
usadas pela manhã, no

momento de pentear-se,
devolverão aos cabellos
brancos ou grisalhos a
sua côr natural e primiti-
va. Nem as pessoas mais
intimas explicarão o mila-
gre por que o cabello se
torna sedoso e brilhante.
Em poucos dias começa-
rá a readquirir a côr
natural, com a qual irão
nascendo os fios no-
vos. E' indispensável agi-
tar bem o vidro, antes de
usar a Loção Brilhante.
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varanda grande e florida, duas moças

conversavam. Uma era loura, pele alva
e grandes olhos azues, o perfeito tipo nor-
dico. A outra, de olhos muito negros e pele
azeitonada.

Nâo, Maria Lúcia — dizia a primei-
ra. — Não acredito na tua infelicidade
conjugai. Ha apenas um ano te uniste a
Aurélio e já me vens com essas queixas. ,.
Creio que és exigente demais. Quer ias um
santo e encontraste um homem; da\ a tua
desilusão. És ingênua, querida. Se fosses
talvez um pouco mais complacente. . .

Maria Lúcia exaltou-se:
Ser complacente!... Muito bem, a

tua teoria é ótima ou, pelo menos, mostra
um completo desconhecimento de causa.
Havias de ser complacente com um marido
que adorasses e, que, no entanto, á tua
vista, fizesse os "flirts" mais escandalosos...
Havias de ser complacente com o homem
que não pode ver mulher bonita, sem que
um "frisson" de desejo o percorra. . . Pa-
lavra, Regina, eu não te compreendo. Ou
nunca amaste.. .

A outra teve um gesto desalentado*
— Sim, dizes bem, nunca amei. .. Mas,

se o fizesse, não seria como tu. jovem e
bonita, tendo nas mãos todos os triunfos
desse jogo difici! que é o amor, sucumbes
á primeira investida de desejos alheios,
descrente e sem forças para a luta, como
uma criatura que já houvesse perdido to-
dos os encantos. Não, perdoa-me, Maria
Lúcia, mas tu és uma tola.

0 que devo fazer, então ? Aceitar
meu marido como ele é, todo cheio de de-
feitos, sem esperanças de que se corrija, ou
pagar-lhe na mesma moeda ?

— Pagar-lhe na mesma moeda!... Mui-
to bonita a vingança. Vingança de burgue-
zinha ciumenta e em cujo cérebro jamais
entrou essa luz de subtileza, que é a ver-
dadeira arma das mulheres. Escuta, Maria
Lúcia. ..

Regina parou, por um momento, emo-
cionada. Seus olhos azues eram como telas,
onde um pintor de gênio tivesse imprimido
a nuança mais perfeita da saudade. Olha-
vam longe, sem vêr, no entanto, mais que
figuras e fatos do seu passado de mulher
Reagiu, porém, contra o sentimento, e foi

. com voz quasi natural que recomeçou:
— Eu nunca disse a ninguém, Maria

Lúcia, mas tambem já tive o meu romance
de amor. . . Nem a ti, minha melhor ami-
ga, eu me permiti confidencias a esse res-
peito. Para que? Foi tudo como um sonho
bom, do qual só eu devo guardar o encan-
to da recordação. Tenho agora vinte e seis
anos e fazem cinco que esse fato ocorreu.
Hoje vais ter resposta á estranhesa que
sempre manifestaste porque eu, moça e bo-
nita, como dizem, não entretenha sequer
"flirts" passageiros, t porque o meu amor,
Maria Lúcia, o meu primeiro amor, foi tão
forte e verdadeiro que aniquilou em mim
todas as possibilidades de afeições futuras,
o desejo, sequer, de olhar com um pouco
de ternura para outro homem. Tglvez tu
nunca tenhas sentido essa espécie de
amor,..

Maria Lúcia protestou.
 Não, não adianta o teu * protesto,

querida-. . . Sei que queres um bem enor-
me a Aurélio e que quasi morre de ciúmes
quando o vês othar, apenas, as outras mu-
lheres.. . Mas isso não é tudo, Maria Lu-
cia. 0 verdadeiro amor é aquele que es-
quece, perdoa, que traz em si mesmo, uma
fatalidade, o estigma do sacrifício. 0 ver-
dadeiro amor é aquele que tudo dá e nada

LIÇÃO CIDADE
Conto de Maria de Lourdes Alencar - 2.° premio no

Concurso Permanente de CARIOCA

pede, que fecha os olhos ás faltas e tem
sempre na boca, em vez de palavras de
censura, apenas beijos de carinho...

Um leve soluço abafou-lhe a voz. A

amiga, penalizada, tomou-lhe as mãos.
 E tu nunca me disseste nada, Re-

gina, nada. Como sofres ainda, querida!
(Continua na pag. 63>
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Nomes que a Historia guardou

Surcouí, o Co
ENTRE 

os heróis da historia marítima da
França, Surcouf ocupa lugar de desta-

aue, vivendo nas narrações de ainda hoje
nos lares, como protótipo de bravura e de
acendrado amor á pátria. Certo, a lenda se
encarregou de romantizar muitos de seus
atos, episódios comuns da vida de corso,
cercando o valente capitão de um halo de
^fbndeza próprio de um semi-deus, o que
facilmente se explica pela exaltação pa-
triotica inerente á tradição popular. Des-
fazendo-se, porém, tudo o que a inventiva
da gente simples criou em torno do seu he-
rói, devemos convir que, realmente, Sur-
couf foi um marinheiro extraordinário, um
homem que viveu a vida que sonhara des-
de a idade do entendimento, quasi sempre
amparado pela deusa da fortuna. E uma
das qualidades que mais lhe realça o valor
foi a generosidade que soube sempre de-
monstrar pelos vencidos, não se chafurdan-
do no sangue de represálias inúteis e sei-
vagens tão do gosto dos flibusteiros e buca-
neiros dos séculos dezesseis e dezessete.
Surcouf tinha o seu código de honra e ja-
.mais o transgrediu e, quando um dos seus
comandados o fazia, era irredutível na apli-
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cação das penas, donde o segredo da dis-
ciplina que o levou a tantas vitorias.

Robert Surcouf nasceu em Saint-Malo,
a 12 de dezembro de 1773. Desde pequeno
mostrou-se inclinado para a violência e, não
raro, envolvido em rixas com os companhei-
ros de sua idade. Quando freqüentava um
colégio em Dinan, era um dos alunos mais
turbulentos e, cansado de sofrer castigos
corporais, resolveu fugir. Se bem o pensou,
melhor o fez. O mar ocupara sempre gran-
de parte dos seus sonhos. Assim, ao exter-
nar, em 1786, o desejo de se engajar na
tripulação de um pequeno barco, não lhe
criaram obstáculos. Mas seus projetos eram
grandes demais para caberem num navio de
cabotagem, por isso, em 1789, embarca no
'"Aurore", 

que estava de partida para as In-
dias. Surcouf sentju-se no seu elemento.
Corajoso, valente, nas peripécias da longa
viagem deu mostras de inequívocas quali-
dades para o seu novo gênero de vida.
Pouco a pouco vai-se impondo á admiração
de seus superiores e, quando, em 1792,
retorna á França, ostenta os galões de ofi-
ciai, com a fama de um dos mais compe-
tentes. Nesse mesmo ano volta ao mar e,
em conseqüência da guerra com os ingle-
ses, tem oportunidade de travar com eles
os seus primeiros combates. Sai-se á ma-
ravilha.

%umJf

Fat-ô a sua higiene intima com um produto
PESSARiOS AMERICANOS são cômodos, eficazes e de
experiência inteiramente grátis, solicitando uma amostra

Rua Frei Caneca, 212 — Rio

de perfe.ta garantia. Os
uso pratico Faça uma

a A. Torres Lima Cr Cia.

É-lhe • confiado o comando da "Créole",

armada para ir buscar negros em Madagas-
car. Desincumbe-se esplendidamente da
missão. A 3 de setembro de 1 795 está no
comando da "Emilie" com a qual inicia sua
verdadeira vida de corsário, atacando os
nrvios ingleses que faziam o serviço das
índias e apoderando-se de seus carrega-
nrentos. Da "Emilie" 

passa para o "Car-

tier", já agora em missão quasi oficial.
Seus feitos crescem de vulto, tanto na im-
portancia das presas como na audácia.
Quando volta á França, por pouco não lhe
confiscam integralmente os despojos que
traz. Surcouf protesta mas concorda afina!
em ceder dois terços ao Tesouro Nacional,
decisão tomada mais pelo seu patriotismo
dc que peío temor ás leis.

Volta ao mar com a "Clarisse", em com-
panhia de seu irmão Nicolau e inicia cor-
ridas pelos mares, fazendo ótimas presas,
cando mostras dé estupendo sangue-frio na
preparação dos combates, quando em infe-
noridade de forças, se agiganta e as em-
presas que se antolhavam aos seus coman-
dados como verdadeiros atos de temerida-
de transformam-se em estupendas vitorias.

Passa depois a dirigir a "Confiance", na-
vio com dezoito bocas de fogo, e tem de
lançar mão de mil e um expedientes para
fugir aos contra-ataques dos barcos ingle-
ses que, ao partirem, já estão preparados
para as peripécias terríveis de uma abor-
dagem em pleno mar. Quando Surcouf per-
cebe a impossibilidade de exitp, foge, foge
bravamente, chegando mesmo a lançar ao
mar seus canhões, afim de facilitar a velo-
cidade do barco. O combate mais impor-

(Conclue na pag. 60)
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"New Yorker',' o novo receptor
em ondas curtas e longas, é
bem o symbolo da fascinante
New York moderna e dynami-
ca. Desenhados pelo famoso
estylista Juan Vassos, os novos
modelos apresentam-se em ele-
gantes linhas e cores attracti-
vas que darão uma nota de
belleza a qualquer ambiente.

Expressão suprema de estylo e
technica, o novo "New Yorker"
assegura, pela perfeita selecti-
vidade e pela sensibilidade ex-
trema, uma recepção de "abso-

luta nitidez e pureza de som,
mesmo das emissões mais dis-
tantes. Preços surprehendente-
mente econômicos. Peça uma de-
monstração sem compromisso.

^%

INSISTA EM OUVIR O NOVO "NEW YORKER
'ml MOTIM v(MCt"
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Porque — além de
preciso e durável, co-
mo todos os Omegas,
é um relógio tambem
pratico, moderno, de
linhas clássicas e ele-
gantes. Construído em
aço especial inoxyda-
veL e tendo grande
ponteiro central, este
novo Omega Mod
Ml 2085 S.C. tem um
preço popularissimo.
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Uma deliciosa visão
da Itália

A paisagem da Itália, a física e a espi-
ritual, consf»tue prazer sem igual para

qualquer espirito sensível á beleza e a in-

teiigencia, ou simplesmente desejoso de
•aprender.. Abner Mourão, antigo e brilhan-
te jornalista, conta em "Uma reportagem

"na 
Itália", os aspectos que mais o impres-

"sionaram durante uma viagem feito á

grande pátria latina. As ilustrações do

livro completam deliciosamente as evoca-

ções do intelectual, primorosamente traça-

das e coordenadas.

Editado pel» S. A. A NOITI

A* venda em todas as livraria! de Brasil

Preço: 61000
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AMOR DE
O 

calouro estava ali de pé, sobre o es-
trado, perto da mesa da professora.

Olhava um pouco desconfiado para os alu-
nos sentados nos bancos. Uma curiosidade
brejeira apoderou-se de toda a classe. E
os mr *>s que se encontravam no fundo
da s? vantavam-se para descobrir, no
novo , o detalhe que se prestaria me-
lhor ãv. Ae.* A jovem professora parecia indiferente á
crescente desordem. Contemplava tambem
o garoto parado diante dela e lhe exami-
nava o rosto, as linhas suaves e imprecisas,
procurando encontrar os olhos qué se es-
quivavam. Então, estendendo a m?^ se-
gurou o queixo e levantou a frágil ">eci-
nha. Ele tinha sete anos. Os olhe umi-
dos indicavam a submissão e a co*.*iança.
Mas não era difícil adivinhar, escondidos
sob a timidez do momento, brilhos decidi-
dos e voluntariosos.

Régine Pellíssier olhava o aiuno sem
pronunciar uma palavra. A classe estava
surpreendida de vêr prolongar-se essa cena.
E um dos discípulos, fortíssimo, de dez
anos, resumiu atrevidamente a impressão
de todos, dizendo:

Parece que a professora se apaixo-
nou!...

Essa reflexão, que ela fingiu não ter ou-
vido, como que despertou Régine. A mes-
tra enrubeceu ligeiramente, e, a seguir,
conduziu o calouro a um lugar de onde po-
dia ser visto á vontade.

Vais ficar, durante o recreio, um pou-
quinho comigo. Quero interrogar-te para
verificar o que já sabes.

Régine cumpria o seu mister da melhor
forma possível, distraindo-se ás vezes, afim
de não perceber os doces olhares que se-
guiam todos os seus gestos e que provoca-
vam nela emoções singulares.

Dize-me, agora, uma coisa. Como te
chamas ?

Paul Agriet.
Uma espécie de decepção apoderou-se de

Régine. Acreditou que não era possível dar
a esses traços infantis mais que um no-
me. . . Abriu a bolsa e tirou de lá uma fo-
tografia. Era um retrato amarelecido, velho,
de vinte anos atrás, que ela guardava como
uma relíquia. Era a imagem de um garoto,
com o seu fardamento escolar, que apre-' sentava uma semelhança extraordinária
com o aluno que estava ao seu lado.

Os sentimentos da jovem mestra, naque-
le instante,'não eram de pura piedade amo-
rosa. Refletiam tambem a necessidade de
reunir e conservar tudo o que recordava o
sêr amado, em um desejo incontido de
querer conhecê-lo na infância, e na adoles-
cencia, através de todas as fases de sua
existência. Régine amava — e do homem
nc qual não podia pensar sem perturbar-se,
guardava, devotadamente, varias fotogra-
fias. Era dele aquela efigie de menino, ves-
tido de sarja preta, com os cabelos muito
louros e um sorriso enfeitando os seus la-
bios.

*

A jovem estava ansiosa para encontrar,
á noite, o seu noivo e contar-lhe a sua des-
coberta. E, quando se reuniu a François
Lagrange, falou-lhe com exaltação. O ra-

* H *

paz ouviu as palavras ingênuas de Régine
com um leve sorriso. Alegrava-se com a fe-
licidade que o destino lhe reservara, acei-
tando, em silencio, essa confissão, que o
elegia como objeto de um verdadeiro culto.
Mas, de repente, mudou de assunto. E a
professora, desconcertada e um pouco ofen-
dida, mostrou-se assombrada:

Como ? Não te interessas pelo caso ?
Naturalmente que me interesso.

Apesar de saberes que não sou muito ami-
go das historias da tua escola...

¦ 
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Qu* desgoste para a escora.
Qu* trlstssa para o poma,
Em tonta eospa alogados.
Cem tanta caopa no dsnts...
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— Nom ss poda trabalhar.
Düíer. Irritado, o penta...
Oxalá ttqu* caraça
Para dar dascanço á g«nto...

Mat surgo ©nlim a loçdo
Qu» as caopa» afasta, «mpaoca.
E um novo prodígio 4 tsito
Pola tro-ào Antl-Branca.

• A Loção AnU-Branca
não * tintura. So»-
.aura a côr dos ca*
bollos. rsvltaUaando
o couro cabal.udo.
Eol-mlMaocMpa.
afastando, assim.
uma das causas
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MESTRA
Um silencio rápido interrompeu o dialo-

go. E, quando Régine voltou a falar, não
conseguiu dissipar o seu aborrecimento.
Procurou consolar-se, mais tarde, no exame
demorado da pequena fotografia. E na ma-
nhã seguinte, logo que ingressou no salão
de aula, os seus olhos buscaram o rosto
fresco de Paul, que refletia sentimentos
expontâneos, sem restrições.

0 carinho da professora para o aluno foi
! aumentando. Régine inclinava-se, com ar-
jdor, sobre aquele espirito em formação. E
fazia esforços para descobrir, na alma de
Paul, todos os germes dos pensamentos que,
ela desejava vêr brotar em outra pessoa,
suscitando um afeto cujas delicias somente
o seu coração podia conceber.

 Pobre garoto!. .. — dizia a si mes-
ma, ás vezes, a professora, com uma pon-
tinha de remorso. — Se soubesse e com-

preendesse que não é ele a quem amo! Se
adivinhasse que não é mais do que a ima-

gem viva de outro menino de quem eu gos-
Maria de ter sido a companheira!

Para compensar o que ela julgava sei
uma manifestação de egoismo, Régine mos-
trava-se, dia a dia, mais carinhosa e indui-

gente com Paul. Tinha sempre uma frase
de estimulo para os seus estudos. E o me-
nino agradecia-lhe por todos os meios' ima-

ginaveis, com atenções pueris, que como-
viam o coração sensivel da rapariga.

í • 0 garoto chegou, um dia, á escola, acom-.

ganhado de sua avó. E a anciã foi logo di-,

zendo á professora:
 Paul quis a todo transe que eu viés-

se vê-la. Fala-me tanto da senhora! Nun-

ca o vi tão contente. Eu lhe sou muito gra-
ta por todas essas atenções. 0 pobrezinho

!'não tem pai nem mãe. Só eu cuido dele e,

como vê, na minha idade, isto é penoso...
Enquanto a avózinha falava, na sua voz

i muito pausada, Paul levantou os olhos
cheios de adoração para Régine. A profes-
sora acariciava a sua cabecinha loura. E a
velhinha concluiu:

¦— Encontraste uma mama encantado-
i

ra. . .
*

Passaram-se-vários dias. E, quando o ou-

tono começou a despir as arvores, os dois

acontecimentos foram registados quasi ao

mesmo tempo. Uma diferença de uma se-

mana: . .
Régine e François romperam o seu noi-'

vado. O rapaz reprovou em sua noiva a

frieza com que o tratava, a diminuição do(

interesse que havia demonstrado por ele,

além de um certo desprezo, que não podia
tolerar por mais tempo. Todos estes ar-

gumentos mostravam, com eloqüência, a

personalidade do jovem, e desvendavam o

seu detestável orgulho. Mas, não obstante
verificar a facilidade com que o seu antigo
namorado aceitara aquela resolução, a pro-
fessora não disse nada. 0 sonho nascido
nela não estava destruído — sabia para
onde transportá-lo. *

Veio, depois, a morte da avó de Paul.
Uma súbita enfermidade levou a boa ve-
Ihinha ao túmulo. E Régine, no mesmo dia,
foi encontrar o seu aluno chorando em
casa de uma vizinha. O garoto precipitou-
se< em seus braços. Soluçava entrecortada-
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mente, não tendo para exprimir a sua dôr
mais do que o chamado instintivo que sob®
a todos os lábios, nas horas de perigo:

Mama!... Mama!...
, Régine beijou temamente o pequenino

órfão. E, apertando-o em seus braços, per-
guntou:

Queres ir comigo ?
A felicidade brilhou no rostinho banhado

de lagrimas. Um sorriso molhado desenhou
na fisionomia do garoto traços de uma ale-

gria que a rapariga nunca havia observado
na face de outros meninos. E os dois parti-
ram Régine, em passo vagaroso, conduzia
Paul ipela mão, que ele apertava fortemen-
té. como receando perdê-la.

A jovem professora permanecia grave e

serena. Mais tranqüila do que nunca. A

sua vida parecia começar — consagrada,
como tanto ela desejara, ao amor de um

sêr eleito peio destino para receber e de-;
volver a sua ternura.

. -*
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Com "ASO", 
que restitue as cores primitivas

aos cabellos e dá a quem o usa vinte annos

menos, os attestados de edade nada

significam! '

Tenha a edade que 
"ASO" lhe dá e não

a que parece, antes de usar "ASO".

"ASO", Azeite» Vegetal Perfumado,

o restituidor das cores naturaes de

seus cabellos e de sua mocidade!

Seja amigo de "ASO",

poraue 
"ASO" é seu amigo.

PEÇAM PROSPECTOS GRÁTIS AO LABORATÓRIO "ASO"

RUA DOMINGOS FERREIRA, 92 - RIO DE JANEIRO

"yj".
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Especial para CARIOCA
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DIG BiLL ouvia a narração que os rapa-
*-* zes faziam sem piscar um olho, sem
tremer o lábio, sem soltar uma praga. Pa-
rado, estático, escutava os vaqueiros, con-
tando, pormenorisadamente, o fato. Dentro
dele, entretanto, era um mundo de indig-
nação, de revolta, de ânsia de desforra. E,
imaginando intimamente um plano de vin-
gança, ele, como que saboreava detalhe por
detalhe do assalto de que tinha sido vi ti -
ma o rancho de MDad" Pugsley, indagando
pormenores a respeito das "visitas" 

que os
ladrões de gado vinham fazendo na região
e, agora, na propriedade vizinha, que lim-
param completamente... Big Bill ouvia os
rapazes junto á cerca dó curro, onde eles se
achavam trepados, comentando a façanha
e aproveitando a calma da tarde, untando
cs laços uns, outros arcando as esporas, ou-
tros concertando uma sela, emendando um
loro dos arreios, todos de lenço ao pescoço
e chapelâo de couro. . . Big Bill ouvia os
rapazes. . . Mas, escutava, principalmente,
a sua indignação interior, os olhes para-
aos, fixos, mas injetados de sangue, ver-
melhes como a própria tarde do Arizona,
na linha do horizonte longínquo, em que
se recortava dura e bravía, como os pro-
prios homens daquela terra, a silhueta an-
gulosa de um cactus. . .

Big Bill. Big Bill era o decano dos "cow-

boys" da região, e o seu rancho um dos
primeiros que se ergueram naquelas para-
gens. Ele fora para o Oeste rapazola ain-
da, quatorze, quinze anos. Fora por aca-
so, quando, já sem pai, a mãe lhe morreu,
e ele se viu a sós no seu vilarejo agrícola do
Sul. Criado como menino pobre, não en-
tendia nada de lavoura, de cana, de algo-

dão — coisas boas para os negros... E, ao
passo que sentia essa repulsa invencível
pelo serviço braçal da lavoura, vinha-lhe
uma sedução enorme pelas coisas vaquea-
nas, acordando-lhe o espirito de aventura
e um pastoreio atávico ás narrativas que
mascates, de passagem em Chestej-tonn,
contavam na venda, entre dois goles de"whiskey". 

Quando perdeu a mãe, quasi
não sentiu que morresse. Porque, enfim,
era a sua oportunidade de se livrar da-
quele meio, de coisas de fazendas, de ir
embora, de "ir Oeste"..'. Bill, o pequeno
Bill, arranjou a trouxa e meteu o o-â na
estrada. Foi longo o caminho. Cheio de er**
ratas e privações, até que chegasse ao pri-
meiro povoado do Oeste. Ali, aceiíou o
primeiro emprego que lhe deram, num bar
ruidoso e diariamente alarmado pelas rixas
e tiroteios. Nesse emprego de lavar pra-
tos e copos, que a principio aceitou para
pagar a comida, Bill ficou muito tempo.
Havia a ambição e, desde que recebeu seu
primeiro 

"buck", seu primeiro níquel, Bill
sentiu um estimulo enorme, de trabalhar,
de ficar rico, de jogar á roleta, com aque-
les homens, de beber com aquelas mulhe-
res do bar e, principalmente, de ir para os
campos, para os ranchos do Arizona com
aqueles "cow-boys" fortes e alegres que.
aos fins da semana, vinham festejar no'saloon", dançando danças do México e
cantando gozadas e intermináveis canções
corais... Havia a ambição. E havia Paula,
a filha do "Cabeçudo", dono do botequim...

*

Alguns anos mais tarde, já proprietário
dc'"saloon", enquanto Paula, no sobrado,
criava o garoto, Bill dirigia o negocio com
tino comercial e, sobretudo, com "braço"

OTEJÁ SE
DO SUOR

VEST os
ALEM do seu odor desagradável, o excesso de

suor debaixo dos braços, invariavelmente, es-
traga as roupas. Náo ha toilette que escape! Para
não comprometter a sua elegância, use um bom
desodorante como o Magic, que supprime a trans
piração excessiva. fazendo desapparecer completa-
mente a humidade e o cheiro caracteristico do suor.
Magic é um preparado inofíensivo á saúde, não
irrita a pelie e é recommendado por médicos de
renome, entre, os quaes, os professores Drs. Aloy-
sio de Castro, A Austregesilo, Werneck Machado
e outros.

Magic é econômico, pois cada vidro dá para seis
mezes

Distr: Araújo Freitas <S Cia., Ourives, 88-Rio
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e "pontaria". Muito tempo passou assim.
Quando o garoto cresceu e começou a ir
para a sala, a se meter com os fregueses,
fazer gracinhas para os vaqueiros e joga-
dores e beijar as mulheres, Bill, então já o
"Big Bill" ligeiro em "puxar" o Colt e ca-
paz de agarrar dois valentes em cada mão
— Big Bíir resolveu dar o fora. Nào que-
ria que o filho crescesse ali:

— Isto não é meio para criar gente. . .
Paula concordou, embalando, no regaço,

o seu pequeno joe, de louros caracóis, a"gracinha" do bar do "Cabeçudo"... "Tor-
raram" o negocio. Arranjaram a bagagem
c Big Bill, com a mulher e o filho, rumou
para o "far-west". Aí, comprou o rancho e,
vestindo a camisa listrada dos vaqueiros,
Big sentiu-se outro homem, alegre e oti-
mista, certo de que enriqueceria e daria ao
filho um futuro brilhante.

*

Trabalhou duro, pegou no pesado. Pos-
suia os melhores rebanhos da região. Sa-
bia negociar. Ganhou dinheiro. Ensinava o
filho a vaquear, a ser forte e valente. Dava-
lhe o gosto das cavalhadas e a coragem dos
potros chineses, ensinou-lhe a manejar o
laço, a pegar á unha. E, quando Joe se fez
moço, Big Bill levou-o para a cidade, para
a cidade grande. Queria que fosse um im-
portante negociante de gado, não um sim-
pies vaqueiro, como ele. Pôs-lhe na mão
um rolo de notas de cem, levou-o á cidade,
comprou-lhe o negocio, estabeleceu-o na
praça. Depois voltou ao rancho, feliz e sor-,
rídente, para contar á sua Paula as belezas
dc cidade, as maravilhas que viu e o su-
cesso do seu "Joe", belo e inteligente, ves-
tido como um rapaz da cidade e domi-
nando os outros marchantes com o seu ta-
lento e a sua experiência, deslumbrando os
homens e dando á vista ás moças. . .

*

Tudo corria muito bem para Big Bill. Joe
acertara a carreira. E o rancho continuava
n prosperar. Joe chegara a "tomar conta"
do negocio de gado de Chicago. Cada ano,
ganhava uma fortuna. Big Bill via crescer
as boiadas. Comprava-as aos outros ranchos.
E enchia comboios e comboios de gado em
pé. Era a rotina da prosperidade. Uma ro-
tina bem merecida pela vida honesta e útil
de Big Bill, agora envelhecendo com a sua
Paula, na vastidão daquelas pastagens...

Mas, essa rotina vinha agora a ser que-
brada por aqueles assaltos... Varias regiões
pastoris, em todo o país, haviam sofrido o
verdadeior flagelo que eram esses roubos
de gado. Nunca se vira, em parte alguma,
latrocínio de tal vulto, de tal violência. To-
dos os criadores estavam alarmados. A po-Ircia, o governo. Já fora lembrado um con-
gresso de vaqueiros, afim de estudar-se
uma ação conjunta a ser posta em pratica
contra os ladrões. Enquanto isto, crescia de
intensidade o banditismo, organizado de tal
maneira, que nada podia contra ele. E os
assaltantes talavam os campos, devastavam

(Conclue na pag. 48)
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jfeoOMui , reira com menos dc um ano, cm v-...i-

dos do.céu", com Joan Blondell. Bing Crosby e Mischa Auer. Em

scguiUi, fe* "Pai inexperiente", com Dcn.n-is 0'Keefe. Mischa c

Shirley Ross. Agora, está filmando sua terceira película, 
'Little

Accident

iby San<(y ainda não caminhava, quando filmou "Caídos dp ceu-.
Mas em "Pai 

^^^•íéíi^^ já lhe foi possível dar alguns passos
com firmexa, sendo possível a filmagem do truque, ha qual ap»-
recia caminhando na platibanda de um "arranha-ceu", como Tía-

rold Lloyd em "O homem-mosca,,

V l • 19 •
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J\ Warner está procurando
uma nova Tugboat An-

nie.
Recordando-se do sucesso

alcançado por 
"Narcissus", um

film que a Metro realizou em
1933, a companhia de Sur-
bank resolveu comprar todas
as historias da vigorosa dama,
interpretada anteriormente pe-
ia saudosa Marie Dressler. As-
sim, todas as historias de Nor-
man ReiHy Raine, que têm
como principal personagem
Tugboat Annie, foram com-
pradas pela Warner.

Segundo os atuais planos da
Warner, essas historias serão

transformadas em uma nova
série de aventuras, seguindo o
exemplo da "Familia Hardy",
"Charlie Chan" e outros. Alan
Hale já foi designado para o
papel de chefe de maquinas,
papel antes interpretado por
Walace Beery.

Ainda não se sabe qual se-
rá a nova "Tugboat Annie",.
mas sempre ha May Robson,
que já terminou o seu pa-
pel em ,fm Right, YouVe
Wrong". Fala-se tambem da
excelente atriz característica
Marjorie Main e, aqui entre
nós, estamos torcendo por
ela.
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il NAS SUAS UNHAS! \\\
ll HPAMBEM suas unhas podem ostentar \ \-*- côr cia moda Ciclame, que sc encontra en-
l\\ tre os 14 tons bellos, modernos e originaes do li
\\\ esmalte especial Super Creme ck- Fátima. ///
v\ mini» Peça na sua perfumaria Ciclame Super ///
\\ (SlP^r^ Creme para as suas unhas ! Expcri,»-ncn- ///
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A Columbia acaba de con-
tratar a atriz Claire Rochelle,
para quem reserva grandes pa-
peis no futuro. Claire apare-
ceu ao lado de Richard Arlen
em "Missing Daughters" e im-
pressionou tanto os magnatas
do estúdio que logo um con-
trato foi-lhe oferecido.

Miss Rochelle, que come-
çou a sua carreira como coris-
ta, já foi designada para um
importante papel em "The In-
cridible Mr. Williams", a no-
va comedia de Melvyn Douglas
e joan Blondell. É provável
tambem que ela seja empres-
tada á Paramount, para um
papel em "Strange Money" .

*

0 trabalho de Ida Lupino
deve ser qualquer coisa de es-
tupendo em "The Light that
Failed". A Paramount, compa-
nhia que trouxe a atriz ingle-
sa a Hollywood, acabou por
abandoná-la. Agora, quando
planejava filmar "The Light
that Failed", o diretor-produ-
tor William Wellman convi-

dou Ida a desempenhar um
importante papel na pelicula.
0 resultado é que Ida Lupino
acaba de assinar um longo
corrtrato com a marca das

estrelas . . .

*

Irene Ware, atriz teatral e
cinematográfica, foi contratada
pela Columbia para ser a he-
roina de jack Holt em "lllicit
Cargo", o próximo film do ve-
terano ator. Holt ainda faz pa-
peis de herói, apesar de estar
em vésperas de ser avô. . .

Outros no elenco de "lllicit
Cargo" são Harry Carey,
Eduardo Cianelli, Kathleen
Howard, Ben Weldon, John
Wray, Dick Purcell, Paul Fix•e Donald Briggs. 0 diretor é
Lewis D. Collins.

Lucille Bali já voltou á ati-
va, ocupando o principal papel
feminino de 'Tm Right
YouVe Wrong", o film mu-
sical que Kay Kyser e sua or-
questra estão fazendo par? a
RKO-Radio. A seguir Miss
Bali aparecerá ao lado de Ri-
chard Dix e Chester Morris,
em "Marines in the Air".

Outros, no elenco de "Tm
Right, YouVe Wrong" são

Adolphe Menjou, May Robson
e Edward Everett Horton.

/¦

Tanto sucesso alcançou o
ultimo film de Lupe Velez,
"De cabelinhò nas ventas",
que a RKO-Radio resolveu fa-
zer uma seqüência para o
mesmo. Assim, Lupe já está
outra vez nos estúdios de Go-
wer Street, fazendo "Hot Ta-
male", com os mesmos com-
panheiros que teve em "De

cabelinhò nas ventas", isto é,
Donald Woods, Linda Hayes,
Leon Errol e Elizabeth Risdon.

*

Leonid Kinsky está final-
mente recebendo bons papeis.-
O comediante russo já estava
farto de aparecer como anar-
quista e revolucionário. Só em"On Your Toes", e mesmo
porque Mischa Auer recusou
o papel, pôde ele mostrar que
nada fica a dever a Mischa.
Agora Leonid está caminhando
a passos largos em direção á
fama.

Em "Everything Happens At
Night", Leonid tem o princi-
pai papel cômico ao lado de
Sonja Henie e Ray Milland. 0
veterano ator Maurice Mosco-
vich está tambem no elenco.

Seria ótimo se alguma em-
presa de Hollywood se lem-
brasse de juntar Leonid Kinsky
e Mischa Auer num só film.
Que tal ?

*

Mae Clarke está de visita
a Hollywood-, onde já teve os
seus dias de gloria. Uma das
primeiras visitas que Mae fez
foi aos estúdios da Universal,
onde Douglas Fairbanks Junior
filma "Green Hell". No film
aparece tambem George Ban-
croft, chará do marido de Mae,
que é um aviador atualmente
estacionado no Chile.

*

Muita gente pensou quedepois de "In Name Only" a
carreira de Kay Francis esta-
ria acabada. Pelo contrario;
alem de ser elogiada por to-
dos os críticos por seu papel"no film da RKO-Radio, KavFrancis está recebendo mai?
ofertas que qualquer outra"estrela" 

em Hollywood.
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Leo McCarey já anunciou
qual será o seu próximo film
para a RKO-Radio. O titulo é
"Woman Overboard" e a his-
toria é de Bella e Samuel Spe-
wack. Carey produzirá e Car-
son Kanin dirigirá. Os três
films que Kanin dirigiu até
hoje foram todos grandes su-
cessos — "Um benemérito","O 

grande homem vota" o
"Mãe 

por acaso". Kanin é ain-
da muito moço, pois conta
apenas 26 anos.

Tudo faz crer que jean Ar-
thur será a heroina da nova
aventura cinematográfica de
McCarey. jean alcançou re-
centemente notável êxito com
a interpretação que teve em
"Mr. Smith Coes to Wash-
ington", o ultimo film dc
Frank Capra para a Columbia.

*

A carreira de Helen Cilbert
está avançando a largos pas-
sos. Helen fazia parte da or-
questra da Metro até gannar
o papel de professora ne Mi-
ckey Rooney em "Andy Har-
dy Cets Spring Fever". Agora
a Metro pretende transforma-
1a em uma legitima 'estrela".

A loura e linda Miss Cilbert
acaba de ser designada para o

terceiro film da série do "Dr.

Kildare", a ser "estrelado" por

Lew Ayres, Laraine Day e
Lioneí Barrymore. O film, ba-
seado numa novela de Max
Brand, publicada no Cosmopo-
li tan, terá o título de "The

Secret of Dr. Kildare".

*

A novata Brenda Marshall
foi contratada pôr sete anos
pela Warner. Brenda apareceu
logo como "estrela" em seu
primeiro film, "Espionage

Agent", ao lado de joel Mc-
Crea,* Jeffrey Lynn e Ceorge
Bancrof t.

Agora, Brenda Marshall foi
designada pela Warner para o

principal pape! feminino ao
lado de Errol Flynn em 'The

Sea Hawk", nova versão do ro-
mance de Rafael Sabatini, que
vimos no silencioso, com Mil-
ton Si Hs.

*

Outro novato é Douglas
Kennedy, recentemente con-
tratado peia Paramount. Dou-
glas foi descoberto pela marca
das "estrelas" quando cantava
com uma orquestra em Santa
Barbara, Califórnia. Chegou a
ser emprestado á Columbia,
para um papel em "Arizona",

que foi agora abandonado.
Voltando á Paramount, Dou-

glas Kennedy está esperando

tpoca

(A Opinião do fiíspeclalistai)
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O único preparado com que obtivemos este
resultado: a pele está sadia, vigorosa, assetma-
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uantas vezes na
vida da mulher,

um "dia mareado", des-
ti nado a prazeres e
divertimentos torna-se
triste pelos dolorosos
sofrimentos a que ela
está sujeita!
K. (juantas vezes, ela
se vé privada da ale-

gria que outras desfrutam, por
causa dessa úõv enervante, íonte
eterna de depressões e amarguras.
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todas que o experimentaram, a certeza de
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o seu primeiro trabalho no ci -
nema.'

Charles Chaplin, o popular
Carlitos, não abandonou a
produção de seu novo film,
"The Ditactors". Pelo contra-
rio, Carlitos anuncia que ,.r*
contratou diversos artistas pa-
ra a sua "produção n. 6". En-
tre eles estão Paulette Cod-
dard, Henry Dainell, Emma
Dunn, Maurice Moscovich,
Bernard Corcey, May David-
son, Nellie Nichols e Esther
Michelson. Carlitos escreveu o
enredo do film e será o seu
"astro", 

produtor e diretor.

*

E ainda outro novato —

john MacCuire, vindo dos pai-
cos da Broadway. MacCuire
fará a sua estréia cinemato-
grafica em "Strange" Money",
film óa Paramount, ao lado de
Eilen Drew, Robert Paige e

• 21 •

wfeàjâsá

judith Barrett. O diretor fran-

cès Robert Florey estará
cargo da película.

O RKO-Radio continua a
lançar uma porção de novatos.
Agora a companhia de Cower
Street anuncia que em "Ma-

nhattan Miracle" serão apre-
sentados definitivamente dois
novos futurosos 

"astros" —

Adele Pearce e Dick Hogan.
Ambos já têm aparecido em
diversos films da mesma com-
oanhia.

*

Outra novata, june Clayton,
foi escolhida pelo produtor
Harry Sherman para ser a he-
roina de "Cun Chores", o novo
film da série de Hopalong Cas-
sídy. No elenco tambem está
Russell Hayden, o habitual
companheiro de Bill Boyd, que
na vida real é o marido de

june.

Caneco.
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Walter Wanger, que ha
tempos fez "Bloqueio", vai
agora realizar outro film de
caráter anti-guerreiro, "Dy-

nasty of Dea th". 0 enredo é
de autoria de Taytar Caldwell,
talentosa escritora, que fará,
tambem, a adaptação, de par-
ceria com Sheridan Gibney. É
esse o primeiro trabalho cine-
matografico de Miss Caldwell,
mas Gibney tem uma longa
bagagem de serviços cinema-
tograficos, entre eles as adap-
tações de "Adversidade",
"Pasteur", "Stanley e Living-
tone", "Dia de promessa" e
"Passagem disputada"."Dynasty of Death" conta-
rá a historia dos fabricantes
de armamentos, os verdadeiros
causadores de todas as guerras.
Antes, porém, Wanger lança-
rá "Eternally Yours" (Loret
ta Young-Oavid Niven),
"Send Another Coffin" (Pat
0'Brien), "House Across the
Bay" (joan Bennett) e "Per-
sonal History".

Maria Sheiton, que inter-
rompeu a sua carreira no ci-
nema para ser mãe, vai agora
voltar como a heroina de "Es-
cape to Paradise", o novo
film de Bob Breen para a RKO-
Radio. Maria foi escolhida pelo
produtor Sol Lesser para tur

a namorada de Kent Taylor
nesse film. Na vida real ela é
a Sra. Jack Dawn e seu ma-
rido é o chefe do departamen-
to de maquilagem e caracteri-
zaçâo da Metro, Erle Kenton
é o diretor de "Escape to Pa-
radise".

A* mais sensacinoal novida-
de da semana é o inicio das
filmagens de "Hitler, Breast
of Berlin" nos estúdios da
Grand National. O film con-
tara a historia de um movi-
mento revolucionário em pleno"front" alemão e promete ser
sensacional. Encabeçando o
elenco veremos Steffl Duna,
Roland Drew, Greta Grans-
tedt, Allan Ladd e Bodil Ro-
sing, enquanto que a direção
caberá a Sherman Scott."Hitler, Beast of Berlim"
não é o primeiro film sobre a
guerra atual. Em Londres,
Alexander Korda produziu e
dirigiu em doze dias apenas
um film chamado "Lion Has
Wings", qué é a historia do
bombardeio de Kiel pelos
aviões, britânicos. "Lion Has
Wings" é "estrelado" por Mer-
le Oberon e Ralph Richardson.
Na Republic prèpara-se outro
film sobre a guerra, "Lon-

.don Blackout",

Ann Dvorak, que andava
pegando pontinhas despreten-
ciosas, recebeu' agora o pri-
meiro papel de "Street of
Missing Men", um film da
Columbia, que Sidney Salkow
dirigirá. Preston Foster é o seu
galã.

*

Outra "estrelinha" da Me-
tro que avança a largos pas-
sos para o "estrelato", é Vir-
ginio Grey. Miss Grey, que
ganhou o principal papel fe-
minino de" "Thunder Afloat",
o film de Wallace Beery e
Chester Morris, vai agora ser a
heroina de Eddie Cantor em
"Forty Li tle Mothers", que
Busby Berkeley dirigirá. A
cantora juvenil Leni Lynn te-
rá outro papel destacado no
tão esperado film de Eddie.

Outras jovens 
"estrelas" da

Metro que se vêm destacando
ultimamente são Lana Turner,
Ruth Hussey, Rita Johnson e
Ann Rutherford.

*

Apesar dos efeitos da guer-
ra sobre a industria cinemato-
grafica, a Paramount acaba de
comprar, por 50 mil dollars, a
peça teatral "The Monster",
de Ben e Charles MacArthur.
A historia é descrita como o
drama de um maníaco de ho-

micidio. Howard Green está
fazendo a adaptação cinema-
tografica e George Arthur* já
foi designado para produzir.

A Paramount está ansiosa
por conseguir o concurso de
Laurence Oiivier para o pa-
pel-titulo, mas parece que
Oiivier está francamente in-
cünado a voltar ao teatro. Em
todo o caso, ó provável que
ele fique em Hollywood — se
Vivien Leigh pedir. . .

Ann Rutherford, que se vem
destacando ha muito nos films
da Familia Hardy, recebeu da
Metro um dos papeis princi-
pais de "Ziegfeld Girl", o
grande film revista que vai ser
"estrelado" por Margaret Sul-
lavan, James Stewart, Lana
Turner e Hedy Lamarr.

Miss Rutherford revelou-se
uma ótima dançarina em
"Dancing Co-Ed", o film de
Lana Turner e Richard Cari-
son, e terá tambem o seu pe-
dacinho de gloria em "Zieg-

feld Girl".
*

Isa Miranda casou-se outro
dia, inesperadamente, e no
mesmo dia rescindiu o seu

(Conclue na pag. 58)
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O novo film de Patrícia Morison. a maior
Lamarr e Lamour

De Dante Orgoliní, especial para CARIOCA

Lamour. Agora a Paramount
reserva para ele o principal pa-
pel da nova versão de 'The

Way of Ali F!esh"r que vim>s
no silencioso com Emil jan-
níngs. No Brasil 'The Way of
AU Flesh" foi exibido com o
titulo de "O 

pecado da car-

É notável o grupe de ar-
tístas característicos que apa-
rece em "Untamed". Além de
Akím Tamiroff, ha William
Frawley, que teve destacada
atuação em "0 meu amado";
Eily Malyon, lembrada por
suas performances em "O cão
dos Baskervilles", "Confissões

de um espião nazista", "San-

gue cigano", "Os miseráveis",
"A 

queda da Bastilha", "M-

versidade", "A filha de D<*a-
cuia" e outros films; j. M.
Kerrigan, o inesquecível com-
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desempenhou o principal pa
pel feminino de "The Magni-
ficent Fraud", ao lado de Akim
Tamiroff e Lloyd Nolan.

"Untamed" é um dos maio-
res films da Paramount para
1940. É baseado na conheci-
da historia "Mantrap", de Sin-
clair Lewis, que foi adaptada
para o cinema por Frederick
Hazlitt Brennan e Frank Bu-
tler. O produtor Paul jones
resolveu fazer o film em tec-
nicolor, afim de realçar ainda
mais a beleza de Patrícia Mo-
rison e os maravilhosos cena-
rios que são usados em "Unta-

med". A direção foi entregue
a Ceorge Archainbaud e a fo-
tografia a Leo Tover, dois dos
mais conhecidos técnicos de
Hollywood.

O primeiro film de Patrícia
Morison como "estrela", reúne
um grande elenco, onde se
destacam os nomes de Ray
Miland, Akim Tamiroff, Wil-
liam Frawley, Eily Malyon, j.
M. Kerrigan, Esther Dale, ja-
ne Darwell, Charlene Wyatt e

j. Farrell MacDonald.
Ray Milland é um galã que

sc vem impondo. O ator irlan-
dês subiu, desde as pontinhas
que teve em "Bolero", "Cupi-

do ao leme" e outros films até
os principais papeis de films
como "French Without Tears",
"Hotel Imperial", "Dize-mo

em francês, etc. Agora é uni
dos galãs mais cotados ^ de
Hollywood, tanto que a 20th
Century-Fox o pediu empres-
tado á Paramount para ser o

galã de Sonja Henie em seu

próximo film, "Everything

Happens At Night". Ray é
realmente um bom ator e,

principalmente, um ótimo co-
mediante. Em •'Untamed" eis
faz o papel de um medico que
vai perder-se nas enormes fio-
restas americanas do nordeste.

Akim Tamiroff, o grande
ator russo, tem mais uma des-
tacada performance em "Un-

tamed". Akim é um verdadei-
ro artista e não recusa o me-
nor papel, logo que nele pos-
sa mostrar qualquer coisa dife-
rente de seus papeis anterio-
res. A prova disso é que em
"Honeymoon in Bali" ele apa-
rece numa simples pontinha,
como um limpador de vidraças
de um grande arranha-céu de
Nova York. E ele proorio pe-
diu para desempenhar essa
pontinha! Se todos os "astros"

fossem tão temperamentais
como Tamiroff, os diretores &*>
cinema não teriam cabelos
brancos tão prematuramente...

Ainda ha pouco Akim termi-
nou o maior papel de sua car-
reira em "Disputed Passage ,
com John Howard e Dorothy

panheiro de Victor McLagíen
em "O delator"; Esther Da!<*f
que nos deu um grande tra-
balho em "Vencida a calunia" ;fe
Jane Darwell, que ainda ha
pouco brilhou em "The Rains
Carne" e que muito concorreu
para o sucesso de "lesse 

ja-
mes", "Ramona", "Ilusão su-fe
blime" e outros; j. Farrelíl
MacDonald, um legitimo ve-\
terano do cinema, herói de "A

grande barreira", "Magnolia'*,..
"A rosa da Irlanda", etc. E,.:
além de tanta gente boa, "Un-

tamed*' conta ainda com o
concurso da linda garotinha
Charlene Wyatt.

Como se vê, Patrícia Mori-
son teve sorte com o seu prí-
meiro estrelar. "Untamed",

filmado em tecnicolor, servirá
para colocá-la entre as maio-
res "glamour 

girls" do cinema.
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TODA A POESIA DA
PRIMAVERA... NUMA
NOVA CÔR RIV-.QN!

Uma nova e maravilhosa
côr... para rimar os seus en-
cantos com os encantos da

primavera !' 
Nova! Diferente! Sedutora!
TRINGAR satisfaz as exi-

gências de seu tino gosto,
pelo matiz discreto dc seus
três tons e pela excelência de
sua qualidade — Revlon!
Preconizamos, para unhas
frágeis e quebradiças, o uso
de ADHERON — um
tributo Revlon para firmeza
de suas mãos.

OKiribuido.es. NtASI & CIA.

Ru Cens. Crismai». 63 - SÃO PAUIO

Ruí Senado, 2CA — Rio de ian»'»

__.:.—... ^. à tmWmSm' St
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Revlon oferece, «í/<"'« *? ***$
2.} cores, em vários matms -me-
;ho> asrtto, maior ti Habilidade.
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Quadro "Quartier Latin
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Quadro "Blue of Hawaii

ESTÁ 
quasi pronta a versão cinema!.igra-»

fica cie "Jaujoux e Balangandans". A
reportagem de CARIOCA visitou o es-
tudio da Cinedia onde se está .realizando
a filmagem. Os trabalhos estão sendo di-
rigidos pelo técnico Amadeu Castelaneta,
diretor cinematográfico de renome e pre-
sentemente entre nós, na qualidade de
delegado do Instituto Internacional de Ci-

%ZXZ70<X7CL

neniatografia Educativa, dependên! da
Liga das Nações e sediado em Rcfrna. Ter-
minada sua missão ria Argentina e no
Uruguai, o delegado do instituto Interna-
cional de Cinematografia Educativa trans-
portou-se para o Brasil, onde se encontra
desde algum tempo e, recentemente, pro-
pôs-se a realizar a versão cinematografi-
ca da fantasia teatral com que Henrique

• 26 •

Pongetti e as senhoras Léa Azeredo da
¦Silveira e Hilda Boa Vista tantos aplau-
sos calorosos obtiveram no Municipal, na
campanha iniciada e patrocinada pela se-
nhora Darcy Vargas, em beneficio dos pe-
quenos jornaleiros e das meninas desam-
paradas.

— Por que veio filmar no Brasil? —
perguntamos.

— Propus-me a filmar no Brasil — disse-
nos o Sr. Amadeu Castelaneta — por-»
que o considero um pais de raras condi-
ções cinematográficas. Possue grande
mercado interno e nenhum outro tem as
suas possibilidades naturais para a indus-
tria do film* Encontramos aqui cenários
incomparaveis, fauna e flora altamente
decorativa e, de ponta a ponta, todas as
temperaturas do ano nas vinte e quatro
horas de urn dia. Na verdade, a parte tec-
nica ainda se ressente de algumas falhas.
Mas, com um pouco de experiência mais
e realizações maduramente feitas essas fa-
lhas serão rapidamente vencidas, restan-
do apen;is o perfeito equipamento mate-
rial, coisa que não se torna impossível,
ein face dos preços não muito elevados
da maquinaria para o completo desen-
volvimento da industria cinematografi-
ca brasileira.

Os brasileiros conhecem aliás muito
bem essas dificuldades e com patriotismo,
inteligência e tenacidade procuram re-
solvê-las.

O governo Getujio Vargas deu um exem-

(Conclue na pag. 62)
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Dos fabsos d-tpand#
A expressão do rosto I

Que mysterio de encantos se cz~

cr,r.de nos lábios de uma mulher!

El les influem sobre a expressão de

todo o rosto. Dê-lhes a vida, a gra-

ça e a juventude que empresta o

Bôton Colgate. De perfume caracte-
ristico e suave, o Bâton Colgate dis-

tingue-se por sua firme adherencia,
Feito de ingredientes puros e selec-

ciona"dos, protege os lábios, evitan-
dc que se resequem.

Claro, médio, escuro e variável,

eis quatro tonalidades á sua escolha!
E si prefere, use a nova creação —

ORCHIDEA — que conserva a mes-

ma côr sob a luz artificial. Use-a de

dia e de noite.

y: -

; 
¦ ¦

COLGATE é o bôton discreto...

que não sae dos lábios... e por isso

dura mais. Compre, hoje mesmo, um

BATON COLGATE.

Quadro "Casaim-nto de .lotiJotix ,
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m rio £ s. paulo m. /J&l

n
COLGATE

IMPORTADO

Quadro "Aquarela do Brasil
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"CARIOCA" RESPONDERA9 A TODAS AS
PERGUNTAS DOS "FANS"

¦nHBHH

/"\ endereço de Carmen Miranda nos Es-
^~^ tados Unidos é o seguinte: Broad-
hurst Theater, West 44th Street, New
York City, U. S. A. Larry Crahbe, cujp
verdadeiro nome é Clarence Linden Crab-
be, nasceu em Oakland, Califórnia. "Bus-

ter" não é o seu nome e sim o seu ape-
lido esportivo. Tem 1 metro e 83 de altura,
cabelos e olhos castanhos. É graduado da
Universidade da Califórnia do Sul. Passou a
sua infância no Hawaii. Foi campeão olimpi-
co de natação. Está no cinema desde 1933.
Films: "O homem leão", "Rixa antiga", "A

conquista da beleza", "Tarzan, o destemi-
do", "Apesar dos pesares", 

"Doida 
pela

farda", "Nevada", "Flash Gordon", "Cer-

ca inimiga", "Roubada a tempo", "Paladi-

nos do Arizona", "Mistério na Universida-
de", "0 amor é como o jogo", 

"Red Barry","Fiash Gordon em Marte", "Buck Rogers",
etc. De Ralph Byrd daremos brevemente
tcdos os detalhes de sua carreira. Está sa-
tisfeito, Carioca, de São Paulo.

 Louis Hayward nasceu em Johan-
nesburg, África do Sul, a 19 de março de
1909. Tem 1 metro e 76 de altura, cabe-
los e olhos castanhos. Estudou na Inglater-
ra. E casado com a atriz Ida Lupino. Teve.
grande experiência nos palcos da Inglater-
ra, passando depois a trabalhar na Broad-
way. Fez a sua estréia cinematográfica ao
lado de H. B. Warner, em "O 

pecado dos
pais". Outros films: "Adversidade", "O

Club dos Suicidas", "Sensação de Paris","0 Duque de West Point", "0 homem da
mascara de ferro", etc. Seu próximo film
será "My Son, My Son". Nan Grey, cujo
verdadeiro nome é Eschal Miller, nasceu
em Houston, Texas, a 25 de julho de 1918.
Tem 1 metro e 60 de altura, cabelos lou-
ros e olhos castanhos. É casada com o jo-
ckey jack Westrope. Films: "Ave do fo-
go", 

"Os amores de Suzana", "O 
grande

impostor, "0 Czar do Ouro", "A filha de
Dracula", "Sentinelas do mar", "Tres 

pé-
quenas do barulho", "Herói de ontem","Tres meninas endiabradas", "A borrasca",
etc. Seu ultimo film é "The Underpup",
com Gloria Jean e Robert Cummings. Ann
Sheridan, que tambem já usou no cinema
o nome de Clara Lou Sheridan, nasceu em
Denton, Texas. Tem 1 metro e 64 de al-
tura, cabelos e olhos castanhos. Ganhou
um concurso de beleza organizado pela
Paramount em 1933 e fez a sua estréia ci-
nematografica em "A conquista da beleza"
É divorciada do ator Edward Norris. Films:"Boler o", "Fusileiros da fuzarca". "Segue
o espetáculo", "A celebre 'Miss Lang","Musica, maestro", "0 mandarim de Lon-
dres", "0 templo da beleza", "Entrez, Ma-
dame", "Um sorriso para tudo", "A mu-
lher em tudo", "Vencer ou morrer", "Ca-
sados por despeito", "Invalido 

poderoso","A chave de vidro", "As cruzadas", "Can-
ta-me os teus amores", "0 

grande 0'Mal-

Iey", "Legião negra", "Anjos de cara su-
ja", 

"Queridinho das ti tias", etc. Seu ulti-
mo film é "City of Lost Men", com john
Garfield e Burgess Meredith. lan Hunter
nasceu em Capetown (Cidade do Cabo),
África do Sul, a 1 3 de junho de 1900. Tem

1 metro e 80 de altura, cabelos e olhos
castanhos. Lutou na Grande Guerra. Este-
ve no palco inglês e" trabalhou tambem no
cinema de além-mar. É casado. Films: "So-

nho de uma noite de verão", "Amores tra-
gicos", 

"Anjo de bondade", "Ventura rou-
bada", "0 diabo é um poltrão", 

"Vamos

brincar de amor", "Robin Hood", etc. Seu
ultimo film é "Tower of London", com
Boris Karloff, Basil Rathbone, Barbara
0'Neill, Vincente Price e Nan Grey. Bob
Breen nasceu em Toronto, Canadá, a 4 de
novembro de 1927. Tem cabelos e olhos
castanhos. Cantou em clubs, teatros e es-
tações de radio. Fez a sua estréia no ci-
nema em 1936, com "Cantemos outra
vez". Seu ultimo film é "Escape to Para-
cííse". Espero que esteja satisfeita, Odette
Ferreira Barros, de Palmeiras.

 Robert Taylor terminou ha pouco
o seu desempenho em "Remember", ao
lado de Greer Garson e Lew Ayres, Robin
Hood, de Crato, Ceará. Antes de "Remem-

ber", Bob filmou "A flor dos trópicos",
com Hedy Lamarr e joseph Schildkraut.
Ainda não sabemos qual será o seu pro-
ximo film.
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PÂRá TOSSE E AS DO PEI ÍO
Com o seu uso regular: 1 — a tosse cessa rapidamente. 2 —

As gripes, constipações ou defluxos cedem, e com elas as dores do pei-
to e das costas; 3 — Aliviam prontamente as crises (aflições) dos as-
maticos e os acessos da coqueluche, tornando-se mais ampla e suave
a respiração; 4 — As bronquites cedem suavemente, assim como as
inflamações da garganta; 5 — A insonia, a febre e os suores noturnos
desaparecem; 6 — Acentuam-se as forças e normalizam-se as fun-

ções dos orgâos respiratórios. Labor. Alvim Cr Freitas — S. Paulo.

CABELOS BRANCOS,
QUEDA DOS CABELOS,

CASPAS,
são males que se eliminam facilmente com o

BB. il
O Tônico Ira-
cema é uma lo-
ção que atua
pelas suas pro-
priedades toni-
cas sobre o
bulbo capilar,
devolvendo aos
cabelos brancos
sua côr natural,
sem tingi - los
nem queima -
los.
O Tônico Ira-

• cema fortifica
os cabelos quocaem pela de-bilidade da raiz e elimina rapidamente as caspas.Pela sua superioridade, o Tônico Iracema foi

premiado com Medalha de Ouro em diversrsExposições Internacionais, inclusive em Turim
(Italia).

1 UWlt#U i\y M !

A' venda nas Farmácias, Drogarias e
Perfumarias

VENTRE
A Salvação dos Sofredores

O VENTRE-SAN é a salvação dos que so-
Trem do estômago, do figado e dos intes-
tinos. Encontra-se á venda vm todas as

Farmácias e Drogarias.
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trabalhos nesses dois últimos films foram

premiados pela Academia. 1937-38:
candelabros do imperador", "Labirintos da

Metrcipole", 
"A Grande Valsa", "Escola

dramática", MCM.
Os# próximos films de Bob Breen

são: "Way Down South" e "Escape to Pa-

radise", Raymundo Silva, de Belo Horizon-

te, Minas. Bob já apareceu em "Cantemos

outra vez", "Cantando saudades", "Musi-

ca do coração", "Piruetas do destino",
"Vida de pescador", etc.

 Não conhecemos nenhu.m artista
com o nome de Robert Foster, Antônio Mu-
niz júnior, de Santos, Sâo Paulo. Você

clfcve estar se referindo a Robert Preston, o
novo "astro" da Paramount. Preston já apa-
receu em "Cumplicidade feminina", "O

rrano de Alcatrás", "Aliança de aço",
"Beau Geste" e está atualmente filmando
"Typhoon", com Dorothy Lamour. Ele e
Preston Foster nao têm nenhum parentes-

co entre si. Ainda não foi anunciado o pro-
ximo film de jon Hall. Sim, foi Ceorge
Houston o galã de josephine Hutchinson

erri "^ melodia perdura". Anna Neagle fojf

a heroina de "Doce amargura". 0 irmão de
Mickey Rooney, em "Com os braços aber-

tos", foi Leslie Fenton. Leslie nasceu em

Liverpool, Inglaterra, a 12 de março de

1903. Tem 1 metro e 80 de altura, ca-

belos e olhos castanhos. Está no cinema ha

muito tempo. Alguns de seus films: "Vôo?

noturno", "O mulherengo", 
"Marle galan-

te", "Rapto da meia noite", "Caravana mu-

sical" "Homens sem nome", "O mistério

do casino", 
"Inimigo maldito", "Noite sem

fim", etc. É casado com a atriz Ann Dvo-

rak 
'Deixou 

de ser ator para ser diretor,

estando sob contrato da Metro. M.íton

Sil li morreu ha muito tempo, Antônio.
 O fox em questão, Antônio Ran-

gel de Belém, Pará, já teve a sua letra pu-
blicada nesta secção. É "Says My Heart",

fe' >l
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O Leite de Beleza
criado especialmente para as peles de-
licadas, sejam gordurosas ou secas. —

Ótimo fixador do pó de arroz
Formula do DermatoSogisfa

Dr. DEBAT de Paris
__-.

Dos quatro artistas citados, os ddis
melhores são, sem duvida, Spencer Tracy
e Cary Cooper, Carlos Alves, Rio. Uma
carta para Hollywood deve ser selada com
400 réis. Use, para escrever a Deanna Dur-
bin, a norma em inglês publicada diversas
vezes nesta secção. Deanna já terminou
"First Love", com Robert Stack e Helen
Parrish, e vai fazer "lt's a Date". A nova
versão de "Beau Geste" está alcançando um.

grande sucesso nos Estados Unidos e, cer-
tamente, terá tambem uni grande êxito
aquí no Brasil. Depois de "Beau Geste",
Gary Cooper já fez "The Real Glory", tam-
bem bastante elogiado pela critica. Seu pro-
ximo film ainda não foi anunciado, mas
deve ser uma comedia do estilo de "Mr.

Deeds". 0 ultimo film de jean Arthur é
"Mr. Smith Góes to Washington", com

lames Stewart, Edward Arnold, Thomas
Mitchell e Claude Rains.

Annabella nasceu em Paris, Fran-

ça, Bella Kesetnberg, Rio. Apareceu em pa-
peis pequenos, em películas realizadas em

Joinville. Seu primeiro papel importante foi
em "O milhão", de René Clair. Outros
films: "Paris-Mediterraneo", "A batalha",
"Barcarola de amor", "Véspera de comba-
te", "A fortaleza do silencio", "Idilio ci-

gano", 
"A baroneza e o mordomo", "Suez"

"Hotel do norte", "Bridal Suite", etc. É
divorciada do ator francês jean Murat e
casada com Tyrone Power. Jane Withers
nasceu em Atlanta, Geórgia. Começou 3
sua carreira aos quatro anos, imitando

pessoas celebres e artistas do radio e do
cinema. Atuou no radio e iniciou a sua car-
reira cinematográfica em papeis pequenos.
Films: "Ofhos encantadores", "Travessa",
"Perdida na metrópole", "Perdendo, ga-
nhamos", ,fO avião misterioso", "Um anjo
em férias", "Pimentinha", "Sem ela perde-
riamos, "Miss. arranja tudo", etc. _ Luise
Rainer nasceu em Viena, Áustria. Tem 1
metro e 58 de altura, cabelos e olhos cas-
tanhos. É casada com o escritor Clifford

,Ociets, de quem está separada. Começou a
sua carreira com a idade de 16 anos. Es-
tudou com Max Reinhardt. No cinema, em
1935: "Flirt", MCM. Em 1936: "Zieg-

feld", "A terra dos deuses", MGM. Seus
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("HOM 
a vida moderna, faetores in-

J números concorrem para a dimi-
huiçào da belleza e juventude do
busto feminino. Padecimentos mo-
raes. doenças physieas, a gravidez,
o uso de soutien — razões multi-
pias contribuem para que os seios

percam a plástica: tornem-se a pias-
ticos.
Actualmente. entretanto, a mulher
já dispõe de um methodo rigorosa-
mente scientifico. para a restaura-
cão da belleza do seu porte: a
Pasta Russa, formula do celebre sa-
bio (J. Ricabal.

Friccionada levemente, a Pasta
Russa, introduzindo-se pelos poros,
a) activa a circulação do sangue,
regenera us conduetos làctiferos e
penetra nos louulós das glândulas
— desenvolvendo os seios;
l>) remove os tecidos adiposos e re-
activa os tecidos fibrosos muscula-
res atrophiados, restabelecendo a
plástica.
Se a senhora tem sinaplastia, ex-
perimente este methodo scientirico.
licenciado pela Saúde Publica do
Brasil e isento de qualquer perigo
para o organismo.

_______

Aalrophia do tecido
fibroso tu uscula>' de-
termina a aplustia.

WS.
A Pada Russa re-
activa o tecido fi-
broso muscular.

* Sin-a-plastia: expressão greco-latina
para designar o busto sem plástica.

P/\ST/\ R VV N. /

J de Carvalho - Caixa Postal 1.724 - Rio de Janeiro
Envia-se para qualquer parte do Brasil, mediante a quantia de Rs. 15$, remettida por carta com valor declarado
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que alcançou grande sucesso nos Estados
Unidos e no Brasil.

 Você já foi respondida, Pequena
Vienense, de Sâo Paulo. Escreva outra vez
e faça outras perguntas, OK ?

 Eis os endereços pedidos por você,
Sta. Martins, Rio: Ginger Rogers, RKO-
Radio Studios, 780 Cower Street, Holly-
wood, Califórnia, U. S. A. Fred Astaire,
Metro-Goldwyn-'Mayer Studios, Culver Ci-
ty, Califórnia, U. S. A. O ultimo film de
Ginger é "Fifth Avenue Girl", com Tim
Holt, james Ellison, Walter Connolly e Ka-
thryn Adams, Fred Astaire está fazendo
"Broadway Melody of 1940", com Eleanor
Powell e George Murphy.

 Gene Autry nasceu em Tioga, Te-
xas, a 29 de setembro de 1907. É casado.
Trabalhou num rancho de Oklahoma e de-

.pois numa estrada de ferro. Entrou para o
radio em 1928. Está no cinema desde 1924.
É o "cow-boy" mais cotado nos Estados
Unidos e na Inglaterra. Artista contratado
da Republic. jeanette Mac Donald nasceu
ém Philadelphia, Pennsylvania, a 18 de ju-
nho de 1907. Fez uma longa carreira nos
palcos da Broadway até ser escolhida por
Emst Lubitsch para o principal papel femi-
nino- de "Alvorada do 

'amor", 
com Mauri-

ce Chevalier. Outros films: "O rei vaga-
bundo" (1930), Paramount; "A noiva 66"
(1930), United; "Naufrágio amoroso"
(1930), Paramount; "Monte Cario"
(1930), Paramount; "Uma hora contigo"
(1931), Paramount; "Ama-me esta noi-
te" (1932), Paramount; "O 

gato e o vio-
lino" (1934), MGM; "A viuva alegre"
(1934), MGM; "Oh, Marieta" (1935),
MCM; "Rose Marie" (1936), MGM; "San

Francisco" (1936), MCM; "Primavera"

(1937), MGM; "O vagalume" (1937),
MGM; "A princesa do Eldorado" (1938),
MGM; "Canção de amor" (1939), MGM;
"Serenata na Broadway" (1939), MGM,
etc. Está fazendo "Lover, Come Back to
Me", com Nelson Eddy. Allan jones nas-
ceu em Scranton, Pennsylvania. Tem 1 me-
tro e 80 de altura, cabelos e olhos casta-
nhos. Foi cantor de radio e opera. No ci-
nema, em 1935: "Tentação dos outros,
MGM; "Uma noite na opera", MGM. Em
1936: "Rose Marie", MCM; "Magnolia",

Universal. Em 1937: "Um dia nas corri-

"Sociedade rural,
seus problemas e sn

educação"
Carneiro Leão, antigo diretor da Instru-

ção e atual professor de Educação na Uni-
versidade do Distrito Federal, retraça nes-
te livro um estudo profundo da sociedade
rural brasileira, encarando-a por varias fa-
ces com serenidade e clareza. E' um livro
de boa brasi tidade, honesto e seguro, pelo
qual se pode conhecer com segurança a
evolução social do país. Numerosas ilustra-
ções completam a unidade e a vivacidade
exposi tiva dos temas.

Editado pela S. A. A NOITE
A' venda em todas as livrarias

Preço: 10$000
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das", MGM; "Diabinho de saias", MGM;
"C vagalume", MGM. Em 1939: "Honey-
moon in Bali", Paramount; "The Life and
Melodies of Victor Herbert", Paramount.
Irene Hervey, cujo verdadeiro nome é Ire-
ne Herwick, nasceu em Los Angeles, Ca-
lifomia. É casada com Allan Jones. Tem 1
metro e 60 de altura, cabelos e olhos cas-
tanhos. Está no cinema desde 1933. Al-
guns de seus films: "Charlie Chan em
Changai", "Tres 

padrinhos", 
"Dize-mo em

francês", etc. jackie Cooper nasceu em
Los Angeles, Califórnia, a 15 de setembro
de 1923. Tem cabelos louros e olhos cas-
tanhos. No cinema, em 1929: "Fox Mo-
vietone Foilies"; "Skippy" (1931), Para-
mount; "Sooky" (1932), Paramount; "O

campeão" (1932), MCM; "O bamba da
zona" (1933), United; "Homenzinho va-
lente" (1933), Paramount; "A ilha do
tesouro" (1934), MGM; "Fúrias do cora-
ção" (1935), MGM; "O diabo é um pol-
trão" (1936), MGM; "Novos horizontes"
(1938), WB; "Idade 

perigosa" (1938),
Universal, etc. Jackie é, atualmente, artis-
ta contratado da Paramount. Spencer Tra-

cy nasceu em Milwaukee, Wisconsin, a 5
da abril* de 1900. Tem 1 metro e 76 de al-
tura, cabelos castanhos e olhos azues. fc
casado. Teve experiência teatral. Films:
"Vinte mil anos em Sing Sing" (1932),
WB; "Loucuras de Changai" (1933),
Fox; "Procurando encrenca" (1934), Uni-
ted; "Paraiso de um homem" (1934), Co-
lumbia; "Marie galante" (1934), Fox; "O

conta prosa" (1934), MGM; "O inferno
de Dante" (1935), Fox; "Uma ladra en-
cantadora" (1935), MGM; "Raia miúda"
(1936), MGM; "Fúria" (1936), MGM;
"San Francisco" (1936), MGM; "Casado

com minha noiva" (1936), MGM; "0

mundo ensinou-me a matar" (1936),
MGM; "Marujo intrépido" (1937), MGM;
"Labirintos do destino" (1938), MGM;
"Stanley e Livingstone" (1939), Fox;
"Northwest Passage" (1939), MGM. Fred-
die Bartholomew nasceu em Londres, In-
glaterra, a 28 de março de 1924. Veio
para a America e recebeu o papel-titulo de
"David Copperfield", em 1934. Outros
films: "Anna Karenina" (1935), MOM;
"Soldado mercenário" (1936), Fox;
"Lloyds de Londres" (1936), Fox; "Um

garoto de qualidade" (1936), United; "Ò

diabo é um poltrão" (1936), MGM; "Ma-

rujo intrépido" (1937), MGM; "Pequeno

petulante" (1938), MGM; "Um marido
pVa mamãe" (1938), MGM; "0 espirito
do dever" (1939), Universal. Freddie é ar-
tista contratado da Metro. Deanna Durbin,
cujo verdadeiro nome é Edna May Durbin,
nasceu em Winnipeg, Canadá, a 4 de de-
zembro de 1921. Tem cabelos castanhos e
olhos azues. Films: "Tres 

pequenas do ba-
rulho" (1936), "Cem homens e uma me-
nina" (1937), "Louca 

por musica"
(1937), "Idade 

perigosa" (1938), "Tres

meninas •endiábradas" (1939), "First

Leve" (1939). Por hoje é só, Luiz Sam-
paio, da Baía. Da próxima vez pergunte
menos, sim ?. . .

Pois não, Eva, aqui vai o seu anun-
cio: — Eva Sablon, residente á rua José
Veiga, 165, em Florianópolis, Santa Cata-
rina, deseja manter correspondência com
os Jeitores dc "Pergunte o quc quizér". Procure estudar arte dramático e
lente trabalhar em alguma companhia
teatral, Desconhecido, de Sâo Paulo. É o
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0 "ACID0 URICO" DOS PÉS
Inúteis os diyreficos, a dieta, etc.

RtNAfOt Ha muito tempo esperava
e*te momento para falar-lhe ... Ê a
primeira vez que podemos conver-
sar á vontade, sem que nos ouçam...
C^HMINt Queira desculpar-me, Re-
nato. Não posso mais dançar. Meus
pés me incommodam horrivelmente!

ni ¦ mm mmmsssmmmmsssmmmsmmmm

mrni*i ¦'¦ -tr-tf.i-n rrir* er fi -rr ^ ¦Y- '¦"' 'Hvi-**- *-*¦¦¦¦>¦--»¦*¦-*»***<* .^^^-* .i****; ^a^»j> WM| I <á fimmmmm

CARMEN t Imagine, mamãe, era a pri-
meira vez que dançava com Renato...
e tive que interromper! Este terrivel
ácido urico nos pés...
A mAIi Ácido urico, nada, minha
filha; isso é um parasita, que o
Antiphytol acaba num instante!

ESSA 
coceira insupportavel — que apparece nos

pés, formando bolhas, que se descarnam, ra-
cham ou parecem frieiras — não é devida ao ácido
urico. Ê uma affecção externa (Epidermophycía)
causada por um parasita. Ê mal sem importan-
cia; desprezado, porém, pôde dar logar a eeze-
mas, erysipelas, etc. O remédio é o Antiphytol
Silva Araujo. Antiphytol extermina o parasita,
cessando a comichão no primeiro dia. Com
Antiphytol seus pés ficarão logo curados.

A PHYTOL
SILVA ARAUJO

Formulo do Prof. Ed. Rabello
Êmíf
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melhor começo para qualquer futuro ator
cinematográfico.

Eis os endereços das principais
companhias argentinas: W. H. Melo. Ar-

geiitina Sono Film, Uruguai, 641; Aso-
ciaclori Argentina de Distribuidores de
Films, Comentes 1783; Coinpunia Argenti-
na de Films Rio de Ia Plata, Uruguai, 158;
FMudios Cinematográficos Argentinos Si-
de, Campichuelo, 553; Produtora Argentina
de Films, Callao, 435; Sociedad Anônima
Radio Cinematográfica Argentina "Lumi-

ton", Cangallo, 2186; todas em Buenos
Aires, Argentina. Escreva mesmo em por-
tuguê*. • . .

 Sim, Silvio dc Castro, de Ribeirão
Preto, São Paulo, Herbert Marshall per-
deu uma perna na guerra. Katharine Hep-
burn abandonou o cinema e está traba-
lhando na Broadway na peça "Philadcl-

phia Story", com grande sucesso, alias.
Carole Lombard tem 1 metro c 55 de ai-
tura e pesa -cerca dc 50 quilos. Ramon
Novarro ia começar a trabalhar em seu

primeiro filme francês quando a guerra
arrebentou; ele ainda está na França

A letra que você pede já foi publi-
cada nesta secção, Leinha, Rio. Dc Peter

Grovden só sabemos que ele é alemão.
Aliás, si Croyclen tem aqui no Brasil uma

grande popularidade, nos Estados Unidos
ele é quasi desconhecido.

 É Lee Powell o "Guarda Vinga-
dor", Flor de Lis, de Divinopolis, Minas.
Errol Flynn nasceu na Irlanda a 20 cie

junho de 190». Tem 1 metro e 85 de ai-
tura, cabelos e olhos castanhos. TeVe uma
vida de aventuras até 1935, quando se ca-
sou com Lili Damita foi tentar a sorte em
Hollywood. Filmes: "Capitão Blood , A
Carga da Brigada Ligeira", "Luz de Es-

perança", "O Príncipe e o Mendigo ,
«Outra Aurora", "Bobin Hood", "Aman-

do Sem Saber», "Irmãs", "Uma Cidade

que Surge", "The Private Lives of Eliza-
beth an^ Essex".

 Sim, Carmen Miranda esta mes-
mo fazendo um sucesso >uco nos Esta-
•dos Unidos, Anor, de Goiânia, fioiaz
\lém de ser uma das principais atrações
da revista "Ruas de Paris", Carmen can-
ta tambem no programa radiofônico de
¦R-udv Vallee e no grill-room do famoso
Hotel • Waldorf-Astoria. Naturalmente
você iá sabe que ela foi contratada pela
2()th Centâry-Fòx e que o seu primeiro

filme, a ser feito em tecnicolor, será
"South American Way". O endereço de j
Carmen Miranda nos Estados Unidos é o
seguinte: Broadhurst Theater, West 44th
Street, New York City, ü. S. A. Não con-
seguimos descobrir coisa alguma sobre a
artista que tanto a interessa, Anor. Não
fique zangada e volte dentro em breve.

 Não podemos julgar a voz das três
artistas em questão porque não somos
técnicos no assunto, Pequena Vienense, de

Sao Paulo. Entretanto, sob o ponto de
vista cinematográfico a melhor das tres^ é
Martha Eggerth. Aquela valsa de "A

Grande Valsa" é "One Day When We
Were Young". Sim, "A Grande Valsa"
foi o primeiro filme de Miliza Korjus.

>  Eleonor Powell não gosta de dizer
a sua idade, Lourival Macedo, Rio. Ela
deve ganhar de dois a três mil dollars por
semana. Na opinião dos críticos a loura
mais perfeita do cinema é Betty Grable.
E a morena é Hedy Lamarr. Em "The

Rains Carne" Tyrone Power faz o papel
dc um medico hindu que é depois o her-
deiro
anos

do marajá. Robert Young tem 32

(Conclue na pag. 58)
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* A pellc crivada de pontos negros tem

um aspecto desagradável Não raro, dá

a impressão de falta de asseio.
Os cravos e espinhas são causados, geral-
mente, pelo accumulo de sujidade nos

poros. O Creme Rugól elimina e evita

cravos, espinhas e outras imperfeições
da pelie, porque penetra nos poros e

remove todas as impurezas, deixando a

cutis macia, fresca, sadia e cheia de viço.

O Creme Rugól tem a virtude de pene-
trar até ás camadas sub-cutaneas, fortale-

cendo os tecidos e envigorando a epider-

me. Fazendo massagens diárias com Rugól

na testa, nas faces e no pescoço, evita-se

a pelie flacida, emmurchecida, que enve-

Ihe<íe precocemente os rostos mais jovens.
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A pelie se compSe de vario*
camada» Justapostas, perfu-
radas por milhares de poros.
Rugól penetra nossos poros •
deites remove todas as impuro-
xas, revitalixando a opiderme.

LABORATÓRIOS ALVIM A FREITAS,

SÃO PAULO e RIO
Pote 9$ - Tubo 6$5

• SÃO PAULO
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lista, o negrinho sorrindo, com
uns imensos sapatões, o negri-

nho olhando as nuvens, no
céu, o negrinho sério, é real-
mente uma realização perfei-
ta. Outra série de grande be-
leza é aquela em que as foto-
grafias descrevem os movimen-
tos de um barco de pesca e
dos marinheiros que o condu-
zem. Existe tambem uma fo-
tografia da "Bolsa de Valores",
na qual ha algo de sátira, co-
mo ha algo de trágico na fo-
tografia de uma criança negra
e um cachorro, abraçados.

Talvez seja, porém, no re-
trato que Jorge de Castro te-
nha conseguido o máximo. O
retrato do poeta Raul Bopp é
perfeito. Temos a visão de
Marco Polo, pronto para todas
as viagens e- para todas as
aventuras e descobertas. O de
Annibal Machado, igualmen-
te, é belíssima. A do jornalista
Osório Borba, com um fundo
de jornais, manchetes e noti-
cias, é de uma precisão psico-
lógica absoluta..

Retratos e paisagens que
consagram Jorge de Castro
como o ponto mais alto da
nossa arte fotográfica atual.
A sua exposição no Palace Ho-
tel mostrará algo de inédito
em matéria de fotografia. Dois
caminhos se abrem na frente
de Jorge de Castro: a reoorta-
gem fotográfica para grandes
revistas e o cinema. Em qual-
quer dos caminhos ele pode
realizar grandes coisas. Talen-

to e vocação estão sobrando
nesse rapaz que, com sua ma-
quina, tem descoberto belezas
até então desconhecidas nesta
cidade do Rio de janeiro. Ou-

4mtro caminho para jorge
Castro é um aibum historice
pitoresco da Baía de Todos cs
Santos, tipo da cidade fotoge-
nica,
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.OMO JOEL E GAÚCHO
ENTRARAM PARA O RADIO
ALGUNS DETALHES DESCONHECIDOS DA VIDA DA

DUPLA RADIOFÔNICA

Reportagem de Lourival Coutinho yyyyy-?;-
???y ¦^:WW¥%mè'h^mf^ '*i>R
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special para CARIOCA

JOEL 
e Gaúcho. Aí está a dupla mais an-

tiga do "broadcasting" carioca. Apare-
ceu mesmo antes da\ parceria constituída

por Mario Reis e Chico Alves, de curta du-
ração, aliás... É natural, portanto, que
muita coisa se tenha dito a respeito desses
dois rapazes, que, a pouco e pouco, foram
construindo um cartaz de peso. Mas é na-

tural tambem que muita coisa não se te-
nha dito.

UM POUCO DE BIOGRAFIA

joel cujo nome por extenso é joel de

Mmeida, nasceu aquí no Distrito Federal.
É carioca da gema. Traquinas desde o ber-
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Seja um delles!
NADA 

deste mundo se compara á
riqueza da saúde)... Se o senhor

quer ser um verdadeiro "Millionario

de SaúdeT cheio de vigor, de ener-
gia e de optimismo; se o senhor quer
conhecer uma vida nova, de cons-
tante bôa disposição para o trabalho
e os prazeres, enriqueça seu sangue,
tornando-o puro, íorte e sadio, com
o Tayuyá de S. João da Barra. E
então, "vendendo" saúde, o mundo
será seul Depurativo que se impôz
ao conceito dos médicos e do povo,
o Tayuyá de S. João da
Barra é recommenda-
do, ha meio século,
como o mais eíficaz no
tratamento da syphilis,
em quaesquer das suas
manifestações. Rheu-
matismo, arthritismo,
escrophulas, feridas ul-

3 VEZES APPROVADO:
Pela Saúde Publica

Pelos Médicos
Pelo Povo

ceras, boubas, darthros, eczemas, fis-
tulas, empingens, dores nos ossos,
doenças no estômago, no baço e no
figado, quando de origem syphiliti-
ca, desapparecem por completo com
o uso do Tayuyá. É o que provam os
attestados, sendo um dos mais anti-
gos o do saudoso dr. Carlos Seidl, ex-
Director da Saúde Publica, e um dos
mais recentes, o do dr. João Lacerda,
Chefe do Serviço Medico da Cruz Ver-
melha de Lavras, firmado em Jcneiro
de 1939. Comece hoje mesmo a ser

um "Millionario de Saú-
de," depurando-se com
o Tayuyá de S. João da
Barra. Não exige dieta
nem resguardo e pôde
ser usado em todas
as idades por ambos
os sexos. Toma-se aos
cálices, ás refeições.
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ço meteram-lhe os "velhos", logo que
atingiu ele a idade escolar, num colégio in-

terno. i
Mas o diabo do garoto não se contorma-

va com a prisão, e tantas fez, tantas vezes
fugiu, que os pais acabaram por consentir .

que joel deixasse o educandario.
Ingressou, então, no comercio e, mais

tarde um pouco, no British Bank. Aí era

por todos estimado, mesmo pelos direto-
res, mas o temperamento boêmio do rapaz,

quê se deixava ficar até alta madrugada na
orgia, não lhe permitia a observância fiel ao
horário do banco. E, assim, dias havia em

que joel chegava ao estabelecimento quasi
á hora da saida... Essa situação contra-
riava, afinal de contas, a ele próprio,^ que
acabou por demitir-se. E passou, então, a
levar uma vida de plena farra.

A essa altura joel já compunha e can-
tava sambas, acompanhado do seu incrível
chapéu de palna. É era mesmo o "enfant-

gaté" de uma turma de rapazes que se reu-
niam na praça Saenz Pena, num ponto em
que chamavam de "escola".

Mas joel sentia que apenas o seu chapéu
de palha não era o bastante para que obti-
vessem sucesso os seus sambas. Precisava
de um companheiro, ao violão. É então que
o outro aparece.

GAÚCHO
i

Falemos, portanto, um pouco de Caucho.
Este é mesmo dos Pampas. Mas, como joel,

¦fi.... iíS*»,
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foi sempre um garoto levado da breca e
boêmio de nascença. Levou sempre, mais
ou menos, a vida alegre e despreocupada
do seu comparsa. Diz ele que a unica coisa
séria que fez na vida foi a Revolução de
30. E foi com a Revolução de 30 que Cau-
cho veio parar aqui no Rio. Como não ar-
ranjasse emprego conveniente e precisas-
se, no entanto, fazer qualquer coisa, toca-
va violão e cantava tangos. Com isso ar-
ranjara admiradores e amigos, e os amigos
e admiradores sempre prestam algum ser-
viço. . .

O seu primeiro reduto foi Vila Isabel.
Mas, logo depois, transferia-o para Saenz
Pena,' e aí foi que conheceu Joel. Em pouco
estavam amigos.

Um dia, Joel, ao cantar um samba,
acompanhado ao violão por Caucho, pediu
ao companheiro que fizesse uma "segun-
àa voz", para maior realce da melodia. PVa
quê!

Descobriram logo que as suas vozes ca-
savam-se admiravelmente, surtindo efeitos
formidáveis.

Daí por diante só assim cantavam. E os
dois rapazes começaram a sentir o sucesso
que causavam as suas musicas pelos repe-
tidos convites que constantemente rece-
biam para festas intimas e noitadas ale-
gres.

Á PROCURA DE "CHANCE"

Mas a situação econômica de ambos era

(Conclue na pag. 621
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O IVO TEM-
ME EVITADO
ULTIMAMEN-
TE, MANA.
ACHA VOCÊ
QUE SEJA
ESSA A
RAZÃO?

, 
(

BEM! PEÇO-LHE
DESCULPAS
PELA DORA —
MAS ACHO QUE
VOCÊ DEVIA
CONSULTAR O
SEU DENTISTA
SOBRE O MAU
HÁLITO!

EXPERIÊNCIAS RECENTES PRO'
VAM QUE 76 V. DAS PESSOAS
DE MAIS DE 17 ANNOS TÊM
MAU HÁLITO. NA MAIORIA DOS
CASOS, O MAU HÁLITO É MO-
TIVADO PELA MÁ LIMPEZA DOS
DENTES. RECOMMENDO O CRE-
ME DENTAL COLGATE PORQUE...

/

"COLGATE É OPTIMO PARA
CLAREAR OS DENTES"

diz o drurgiáo-denHsfa
A* LilTÃO OC CARVALHO

E PORQUE COLGATE ELIMINA 0 MAU HÁLITO
"A espuma de Colgate contem
o novo ingrediente que pene-
tra até ás fendas escondidas

'¦&.

Is*'
entre os dentes as quaesr
os dentifricios communs nào
podem limpar — livra-as dos
resíduos de alimentos e das
bactérias quc sào a maior

causa do mau hálito, dos den-
tes embaçados e amarellos,
das gengivas molles e das ca-
ries dolorosas. Por isso é que
Colgate limpa realmente
os dentes, embelleza, con-
serva as gengivas firmes e
sadias e o hálito perfumado*'.

6 SEMANAS DEPOIS - GRAÇAS A COLGATE

VOU CON
TAR A MA
MÃE, TIA
CAROLINA!

MUITO BEM,
DORA! DIGA-LHE
QUE A TIA CARO
UNA ACABA DE
ME PROMETTER
QUE SERÁ MINHA
ESPOSA. SIM?V/Üi^ [ESPOSA. SIM?)
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Barbosa das beíjocas radiofônicas, cujos
estalidos recebemos nos ouvidos atra-

vés das ondas hertzianas, e das quais não

podem fugir nem mesmo os bebês que tra-
zem ao peito o babadouro, com a adver-
tencia higiênica: "D'ont kiss me!", a me-
nos que arrolhassem com algodão os pavi-
lhões auriculares, vai voltar novamente ao
"écran" . . . Será o simpático jeremias na
comedia de Gastão Tojeiro, criado no palco
por Leopoldo Fróes.

Depois de consagrada no Trianon, desde
sua estreia, em fevereiro de 1918, com su-
cesso enorme, esgotando lotações, com a
colaboração, ao lado de Leopoldo F-óes, dos
consagrados artistas, Apolonia Pinto, Bel-
mira de Almeida, Amélia Capitani, Eduardo
Pereira, a popular comedia ' vai ser agora
apresentada na tela, numa realização da
Sonofilm, a mesma fabrica que nos deu
"Footbali em familia" "Banana da terra" e
tem pronto 

"Anastácio", de joracy Camar-

go, cuja exibição está marcada para a pri-
meira quinzena de novembro.

Nesse novo film, que tem como diretor
Moacyr Fenelon, um dos baluartes do cine-
ma brasileiro, que, embora profundo conhe-

t I
;¦¦'..

^**«__%^_fe_fe;í

* *\iB. *" J*Wi^>**í*Ra_íh*__Í itfá^f?** i J^'? 5_&_íír*M_* ^"^^.Hsíffl B-Hf ' a\*S&! ¦'''¦_wÉS__'*^*-' ' ¦ *'' '"^__________________t «HBfiSK^j^i^^Pfe^SWBEKS^ hS

H___wt_í*r^"í' .»4^^B €, 
'c-r :.",>:i^v-j^.3^.-^p^-T-.^,.:'>^-*^^m9\m\%\\^a\\mL\nv8$fê!í^i^3m .;______¥ ¦¦ ~..?^BK' *«.' '^IwdB__iS_h__'íl '».mÊKms^aWXWni^-- •&& ...¦ -r,-L-^v^fSyfiw^T-^As¦_¦¦,-v.v.'>--¦*. ^.«v^"-...*¦ .-vy.'-. .^^jfiíj^^tiV^^íS^í^^í''^- f? ¦

v3fà*¥&$$Wm $ÍH f*"31__^lÍ»í-* 
'^'"IS 

lk$%w»* > j 
^ 

« '.S?*/ r- "t^TK^"^ M *>sp"* "* 
t *'*'''* * 

iMBlIPWW^^^^^^^^^^^ I ''^^ri______|___H^^^^B______B

Ê1ÍÍÉÉ__________H •''
t_éÉE_____H rt___!£Í.I ___gna_H__ttHB_S_&_H___

cedor do "métier", só agora se aventurou
a ter sob sua responsabilidade direta a
realização de um film, será prestada signi-
ficativa homenagem ao grande ator do Bra-
sil, o inesquecível Leopoldo Fróes, criador
do "Jeremias" .

*

Em baixo: Arnaldo Amaral, o galã de "Footbali em família", e
Zexé Porto, em uma cena da comedia de Castão Tojeiro
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CARIOCA foi ouvir Barbosa junior nos
estúdios daquela produtora brasileira. Ter-
minava a filmagem de uma das cenas da
pelicula, na qual intervinham além do po-
pular humorista, os artistas Modesto de
Souza e Carlos Barbosa .

Corta! — gritou Fenelon, aos seus
auxiliares.

As luzes foram apagadas, a maquina pa-
rou e Barbosa veio atender-nos.

—- Teremos então o "beijoqueiro" nova-
mente no celulóide ?

Isto é uma entrevista ? Uma "inter-

view" ? Está-se a ver fácil, clara, canja-
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que se inclinava para o lado esquerdo e co-
meçou;

As minhas fans ver-me-ão, já na pri-
meira quinzena de dezembro, poucos dias
antes da chegada de Papai Noel numa pro-
dução super. . . Serei o jeremias da goza-
dissima comedia de Gastão Tojeiro, o escrí-
tor formidável que tem meio centenário de
idade e o dobro em peças. Chamam-no:"Tojeiro, o relógio", porque tem peças por
todos os lados. . .

Depois da indefectível "barbosada", o
chiste marcante de sua personalidade, o
Barbosa prosseguiu:

O "cast" 
que vai apresentar na tela

a comedia de Tojeiro é um dos mais ho-
mogeneos que têm aparecido nos celulóides
nacionais, neste século de dois xises. Ouça;
Belmira de Almeida,
criadora do papei de
Laura, no teatro, e
que no film desem-
penhará o de Mag-
dalena, feito no pa
co pela grande Apo-
lonia Pinto; Zezé
Porto, que pela pri-
meira vez aparece
no cinema; Modesto
de Souza, o "Cacha-

cinha" do "Anasta-

cio", Antonieta Ma-
tos, Carlos Barbosa,
Arnaldo Cou tinho,
Norma Geraldy, Ar-
naldo Amaral, An-
tonio Moreno, Alva-
ro de Souza, outros
"batutas" e, de con-
trapeso, o dégas...

Houve uma inter-
rupção na "verve"

que vinha pontilhan-
do a entrevista e.
externando sua gran-
de admiração pelo
nosso jamais esque-
cido ator de que
tanto se orgulha
o teatro brasileiro,
concluiu:

— Leopoldo Fróes,
o criador do Jere-
mias, será homena-

geado por Moacyr

Revivendo na tela um papel que Leopoldo Fróes criou no palco
Moacyr Fenelon estreará como diretor de films - Zezé Porto pela
rimei ra vez no "écran" — Por J. Ferreira Gomes — Especial para CARIOCA

! w.

ix-

mente. . . E um "astro", um "star" da
Hollywood verde e amarela, como este seu
criado, não pode estar com preâmbulos. . ..
Vou pois despejar o pote. . .

— Isto! — aplaudiu o repórter.
Diga o que de certo podemos • Iransmitir
ás suas fans.

Barbosa arrumou sua gravata 
"papillon",

Fenelon nessa pelicula que relembra um Disposto a fazer um Jeremias perfeito, que
de seus mais legítimos triunfos na ribalta. se aproxime o mais possivel do criado pelo
E eu quero tambem prestar um testemunho grande Fróes.
da minha grande simpatia ao saudoso mes-
tre... _— Qual r — perguntou, com nferesse,

o repórter.
—¦ Superando todos os meus trabalhos.

E agora, para fechar, uma novioade sen^
sacional: Barbosa, o homem das beijocas, o
animador do Programa Piccolino, o troca-
dilhista do "Olha a ondaí" estrear-se-á na
Sociedade Radio Nacional, proximamente.
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RESPONDENDO AOS AMADORES

POMPILIO SILVA —- Pelotas:

Deseja construir um receptor de galena,
seguido de um estagio de amplificação em
baixa freqüência.

Construa o circuito que apresentamos
abaixo, empregando o condensador varia-
vel de 23 placas que o amigo possue. A bo-
bina L2 será bobinada sobre um tubo de
cartão ou outro qualquer material isolante
de 10 centimetros de diâmetro, e compor-
tara 55 espiras de fio de um milímetro de
diâmetro com dupia camada de seda. Lí,
deverá ter apenas 12 espiras de fio de 0,5
milímetros de diâmetro de dupla camada
de seda, e bobinada sobre a bobina L2, na
sua parte central, aproximadamente. O
transformador de baixa freqüência deverá
possuir uma relação de 1 :4. Pode empre-
gar uma válvula- do tipo G. E. 30, alimen-
tando seu filamento através de uma unica
pilha seca de 1,5 volts. Este circuito é
muito bom.

JOAQUIM PINTO DE .MAGALHÃES —
Formiga:

Deseja vários esclarecimentos sobre um

aooos sr/ /r^\ ~_J
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transmissor de amador que projeta montar.
Primeiramente, devemos dizer ao pre-

z?do consulente que o seu receptor é com-
pietamente independente do circuito trans-

ATUM
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AUDIÇÃO DO PROGRAMA
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missor que pretende construir. Não existe
mesmo, ponto algum de connexão entre
um e outro. Construa um dos transmisso-
res que CARIOCA tem divulgado em suas
paginas, ,É necessário, entretanto, conse-
guir permissão dos Correios e Telégrafos
para poder utilizá-lo. Se seu receptor é de
ondas curtas, empregue-o então na sua
estação como controle. 0 custo de um
transmissor é muito variável, dependendo
do que o amigo deseja construir. Um trans-
missor pode ficar em alguns mil réis, como
tambem poderá custar muitos contos de
réis. Escreva a esta secção mais detalha-
dsmente, para uma resposta mais positiva.

JOAO PEREIRA DA SILVA FltHO —
Ceará:

Deseja montar um receptor de galena.
Aconselhamos construir o circuito indi-

cado ao amador Pompilio Silva, que apa-
rece nesta mesma secção. Procure lêr aten-
tamente a contestação que demos ao refe-
rido amador, e ali encontrará solução para
o seu caso.

JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA Rio:

Deseja indicação de um manual de radio
capaz de lhe proporcionar plenos conheci-
mentos sobre o assunto.

Propomos ao amigo seguir os volumes
que Renato Andrade está escrevendo sob o
titulo "Curso de Radiotecnica", cujo se-
gundo tomo já se encontra á venda e custa
8S000. Ali encontrará o amigo todos os
elementos necessários para entender radio.

O pianista Arnaldo Rebello quando executava um beio numero para o "Programa

Fátima de Beneficência11 MORANCY São Paulo:

Na Rede Fátima, constituída das emis-
soras Sociedade Radio Nacional, Rádios
Tupí, do Rio e de São Paulo, os radio-ou-
vintes do Brasil têm recebido os mais finos
presentes musicais. Numa das suas ultimas
audições, a Rede Fátima deu-nos, além do
concurso de Cândido Botelho, seu artista
exclusivo, a colaboração artistica de dois

grandes musicistas: Arnaldo Rebello e Isaac
Feidmann, o primeiro, eximio pianista e o
segundo, violinista de grandes recursos, O"Programa Fátima de Beneficência", na
Rede Fátima, é uma oferta das Industrias
Fátima, produtora do Super Creme de Fa-
tima e da maravilhosa série de perfumarias
Volúpia.

• 38 *

Faz varias perguntas sobre uma descri-
ção aparecida em números anteriores de
CARIOCA.

Etapa quer dizer estagio. Assim temos,
estagio de alta freqüência, estagio detec-
tor, estagio de baixa freqüência, etc. Tam-
bem poderíamos chamar de "porção", en-
tretanto, "estagio" ou "etapa" é que é a

(Continua na pag. 631
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Se você deseja
realmente uma
pelie clara e ma-
cia, faca como
eu: Use o Sabo-
nete Lever regu-
larmente. Elle
conserva a minha
pellesemmacula //
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espuma Lever, abundante e activa, penetra nos
poros e restitue á cutis uma belleza radiante.

Por isto é que 457 das 486 estrellas existentes
em Hollywood usam regularmente o Sabonete
Lever para assegurar a belleza da pelie.
Adquira hoje mesmo um Sabonete Lever. Notará
logo que a espuma mais parece um creme. Ficará
tambem surpreza com a sua economia — é
aproveitável até o ultimo pedacinho.

ABON E LEVER
LTS26 033
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avela, com os seus barracões ae
fé considerada o berço do samba

.- ¦. 'f.,' BIHBHMBHH M^f^SitMrafflHBWI ..... .*<

w s»

H I

Cidade maravilhosa,
Cheia de encantos mil. . .
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

0 Rio náo tem sido esquecido pelos seu*
compositores. A nossa musica popular can-
té tambem as belezas da capital brasileira.
L aí estão os versos de André Filho:

Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n'alma da gente,
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente!

A metrópole moderna, cheia de arranha-
céus, parece, vista do alto, uma cidade de
brinquedo. E é assim que a define Silvino
Netto. Vejamos a segunda parte da letra da
marcha gravada por Orlando Silva:

Rio,
És pequeno para os olhos meus,
Olhos que veneram os encantos teus. . .
Adoro
O teu céu da côr do anil...
És a cidade-brinquedo
No bazar do meu Brasil!

Os morros constituem uma das notas ca-
racteristicas da paisagem carioca. E, tra-
tando-se de melodias populares, não po-
diam deixar de ser lembrados. Foi lá em
cima que nasceu o samba. E a Favela, fcom
os seus barracões de zinco, surge engala-
nada em uma composição de Roberto Mar-
tins e Waldemar Silva:

Favela — oi! -— Favela,
Favela que trago no meu coração,
Ao recordar com saudade
A minha felicidade,
Favela dos sonhos de amor
E do samba-canção .

OPÜLA
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As montanhas e as colinas, separando a;
partes componentes da nossa capital, em-
prestam-lhe a fisionomia de muitas cidades
aue se ligam por estreitas passagens. Este
teparo já foi feito, aliás, pelo escritor Lim3
Barreto. Cada bairro é um mundo. Mas, na-
hora da partida, o carioca, empunhando o
violão, irmana na sua despedida todos os
lugares queridos:

Adeus, Estácio,
Adeus, eu vou partir.
Adeus, Mangueira.
Adeus, Catumbí.

Adeus, Salgueiro.
Adeus, minha Favela,
Vai dizer á minha amada
Que eu parto pensando nela.

Não faltam, entretanto, compositores
exaltando os seus bairros ou os seus subur-
bios. Quem não se lembra de "Mangueira",

a marcha que joel e Gaúcho lançaram, em
1937, para as festas de Momo? Os ver-
sos são assim:

Mangueira!
Mangueira!
Terra a que o povo deu valor,
Foste e serás a primeira,
Rainha do samba,
Princesa do amor.

i

Este ingênuo bairrismo sonoro espouca,
não raro, em desentendimentos. Ciumadas
dr irmãos. E surgem as advertências, como
aquela feita, ha alguns anos, pelo saudoso
Noel Rosa:

4)

Quem é você, quc não sabe o que diz?
Meu Deus do ceu!
Que palpite tr.fi lix!
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Como a Cidade Maravilhosa tem sido cantada pelo seus compositores
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Reportagem de Marcello Vianna Especial para CARIOCA
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Salve Estaeio, Salgueiro, Mangueira,
Oswaldo Cruz e Matriz,
Que sempre souberam muito
Que a Vila nâo quer abafar ninguém,
Só quer mostrar que faz samba tambem!

*

a se apresentar como o tema inesgotável
das mais lindas melodias. Ainda agora, te-
mos, em um disco de Arnaldo Amaral, um

poema em louvor da "Bonequinha da Ave-
r.ida":

Diante do mar, nas manhãs de sol, as
barracas coloridas sugerem uma floração de
gigantescos cogumelos. A brisa, que vem
de longe, é mansa como uma carteia. E
temos a justificativa das palavras gravadas,
em ritmo de marcha, por Lolita França:

Praia de Copacabana,
Panorama de beleza,
Ao Brasil deu do presente
A divina natureza.

A cidade não é, porém, apenas, o bair-
ro aristocrático criado pelo engenheiro Coe-
iho Cintra. , Existem tambem — da Tijuca
ao Leme e de Santa Teresa á Urca — ou-
tros lugares que são uma festa para os
clhos. E vale a pena repetir os versos de
João de Barro:

Rio
Das manhãs prateadas,
Das morenas queimadas
Ao brilho do sol.
Rio,
És cidade-desejo,
Tens a ardencia de um beijo
Em cada arrebol.

O autor de "Dama das Camelias" falou,
aí em cima, em garotas queimadas pelo
sol. Foi bom. Porque já iamos esquecendo
de dizer que não são apenas as belezas na-
turais que inspiram os nossos compositores.
A graça e a elegância da carioca continuam

™.fe..fffe

Bonequinha de alta roda.
Vives nas casas de meda.
Na Colombo e na Doret.
É sempre pela Avenida,
Caminhando distraída,
Que toda gente te vê. .
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De "artilheiro" dc Sirio Libanês A. C, a amador de teatro — Do
do Andaraí para o microfone da PRÃX — Um pouco da vida

artistica do "humorista" patricio

K.-'M.«a. tir* do STT De Julio Pires, especialmente para CARIOCA —

do palco e do gramado...

O 
sucesso que vem obtendo a marcha de

Jorge Murad e Oswaido Santiago,
"Mamãe, eu vi o touro!" vem comprovar
o que a bem pouco tempo dissemos do pri-
meiro. dos autores: "Jorge Murad não con-

ta somente anedotas!".

Perfeitamente. Jorge Murad não é so-

mente aquele que imita o "turco". NaOv

Jorge Murad é um dos mais completos ar-

tistas do nosso "broadcasting".

Humorista, sua graça não tem malícia.

Entra pelo seu receptor, leitor amigo, ^
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Ondife irão parar? O repórter Gust
yol-o relatará a segujr:

)er9ia e audácia pm™ ~ *.-ndanteaHeor:rn oT:^T*r d° ^
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°90 o mim que Voçê ^^ 
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En
do com
l°9o dizendo a"Essa 

é boa! loa. u
sobre a pasta Pebeco^Ho ha ^.^"P™ dar entrevista
vontade e lhe dou minha opin.ã Que7 

°°! M°S faÇ0-,he aos chnncs do mundo, preasPa ^£w 
ciando por todos

dentes nessas condições tem a,ÍPT , ' e qUem ^''«r ter
*<£> á noite, com p^ ^eco ' ^ 

'^^ °S dios' -bre-

pebeco?" perguntei.-"Porque nós hn j 
P°rqUe lusta™ente

de uma pasto dentifricia de obsol to T$ 
° ^ nece^o™os

* ofé mezes sobre o mor . n~o Toò. ^ 
PaSSamos se™nas

dentista. Além disso, fumamos e^tT 
" ° ^W hora 00foo capaz de conservar limoo, Z T 
^'^ E qud é a Posta

Posta Pebeco? Està ««fc^*"* de 
^nte, 

como oo cach,mbo e accendia o seu S A 
* 
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PFRFrr. ¦-. 'bueiro. Agradec e tomei«BCCO a Pasto dentifrido de cQnfiQnça

í í.S-M>fMíâfr,ri-25i&,

pode passear sem receio pela sua residen-

cia Não ofende a ninguém. Não tem mal-

dade. Ele tanto sabe arrancar a gargalhada
solta, como provoca o sorriso fino e sutil

Sem constrangimento algum, ele diverte o

nosso publico.

1 DE "ARTILHEIRO" DO SIRIO LIBANÊS A...

Jorge Murad, esse que todos vocês, ás

tardes, encontram na Cinelândia, tem uma

vida bastante curiosa. Digna de uma gran-
de reportagem. Artista de radio, teatro e

cinema, Jorge Murad Lasmar, nasceu a 13

de abril de 1910, como ele mesmo diz:

"Jura brá Deus, é verdade
Não vá pensar que é uma pândega,
Nasci "aqui" na cidade,
Ali na rua da Alfândega!...".

Como todo garoto, jogou bola de meia.
Um dia, viu-se ao lado de Leonidas, o
discutido Leonidas da "Copa do Mundo".
Defendia as cores do Sirip Libanês A. Ç.

Segundo nos informou um técnico da

pelota, Jorge Murad era um "foward" com-

pleto. Jogava em toda a linha. Na "ponta",

os seus "centros" constituíam o terror dos
"goal-keepers" . . .

Preferiu ingressar no Teatro Club do An-
daraí, a esperar pelo profissionalismo. En-
tretanto, o radio era a grande atração. E
assim, em 1931, desceu do palco do bair-,
rc para o microfone da PRAX —— a Radio
Philips do Rio de Janeiro.

Foi a "coqueluche" do "Programa Case".
As suas anedotas eram ouvidas e comenta-
das com grande interesse. Dessa fase bri-
lhante, lembramo-nos da dos "sete bb", a
historia daquele "batricio" 

que telegrafou
de Petropolis, comunicando a seu pai, que
apostara no Sirio Libanês, o resultado do
jogo. O telegrama estava assim redigido:

— "Baitroblis. Babai! Badrice berdeu,
brecisa baciencia. Bichara".

Era o inicio de sua carreira brilhante.
Entretanto, não se fixou aí a manifestação
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"Footbali em família", numa cena com Arnaldo do Amara*

í
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Jorge Murad em

do seu talento. Escreveu "Arak-Said" e
, 

"De 
ponta a ponta". 

"Arak-Said", um li-
vro que correu o Brasil todo. "De 

ponta S
ponta", uma revista que fez cartaz no"Carlos Comes". A seguir, no estúdio,
Eros Volusia, levou a sua comedia "Rumo-^
á Turquia", com Barbosa Júnior e a pro-

. pria Eros.
¦f 0 cinema tem tambem recebido o con-

curso de Jorge Murad. Lembram-se de"Alô! Alô! Brasil", "Estudantes", "Alô!
Alô! Carnaval", "O 

grito da mocidade" e
por ultimo, "Footbali em familia"?...

COMPOSITOR CARNAVALESCO

Jorge Murad, esse que procuramos fi-
xar nas linhas acima (não sei se o conse-
guimos) é, além de tudo isso, um consa-
grado compositor carnavalesco. Em 1935,
o sucesso dos três dias de folia, foi "Puxa
cordão", de Herver Cordovil. No ano se-
guinte, não saiu de casa. Mas em 1937,
ao lado do saudoso Luiz Barbosa, espalhou
que 

"Quem nunca comeu melado!"...
No ano passado, a saudade do parceiro

não permitiu que Jorge Murad expandisse
a sua alegria. Este ano, porém, o mundo
está assistindo, mais uma vez, aos horro-
res de uma luta armada. E como, com
muita propriedade, Martins Castello, no ou-
tro dia, nos dizia: "Esta situação talvez te-
nha servido para aumentar a popularidade
do touro Ferdinando, que, com as suas fio-
res, é um símbolo curioso do pacifismo".

E assim Jorge Murad, com a cooperação
de Oswaldo Santiago, foi buscar na notável
criação de Munro Leaf, o motivo de sua
marcha, que será o hino do folião brasi-
leiro em 1939:

l S- •

, "Mamãe, eu vi o touro,
Cheirando flor no jardim!

I Ha tanto touro no mundo
E eu nunca vi outro assim

Coitado! Coitado!
Ferdinando é um touro avacalhado!
Coitado! Coitado!
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Fe
bem
melhor. . .
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Ferdinando é um touro avacalhado!

Ele nio quer brigar com ninguém!
Muito bom! Muito bom!
Elo é da paz, úo sonho o do amor!

Sim, senhor! Sim, tonhor!
Doi valentões * fúria nao tem!
Muito bem! Muito bem!
NSo dà chifrada em toureador!
Sim, senhor! Sim, senhor!".
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os defeitos
da pelie!

AO levantar-se* é que a Sra. deve
xi examinar seu rosto, para ava-
liar o pouco que adiantam os artifi-
cios usados para disfarçar as imper-
feições da pelie. Forque a Sra.
perde tempo encobrindo os defeitos
de sua pelie e nâo os corrige para
sempre ? Comece a usar Leite de
Colônia. De manhã e á noite, use
sempre Leite de Colônia, e os resul-
tados logo apparecerâò. Leite de
Colônia é um tônico que limpa, ai-
veja e amacia a pelie, corrigindo
todas as suas falhas e imperfeições.
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STAFIX é indispensável para conservar o penteado úês Senhoras e CavalheirosI
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O REPERTÓRIO DE ORLANDO

Valsa, samba, marcha, tango ou fox?

Qual o gênero em que as fans de Orlando
Silva preferem ouvir o "astro" popularissi-
mo da PRE-8 ? A consulta de CARIOCA,
lançada em uma reportagem, teve a mais
viva repercussão entre os admiradores do

interprete de "Numero um". E, em poucos
dias, recebemos centenas de respostas, pro-
cedentes dos quatro cantos do país.

Começaremos no próximo numero a di-
vulgar os resultados do nosso inquérito. E
os leitores que continuem enviando a sua
opinião para 

"Por trás do dial...". Por-

que assim o repertório do "cantor das mu!-
tidões", sempre caprichosamente escolhi-
do, refletirá, com maior fidelidade, as pre-
ferencias dos radio-ouvintes.

Nos problemas da vida é sempre X

que resolve qualquer equação, . .
Foi por isso, talvez, que a Moda quis
aumentar o valor dessa expressão. . .

E;s porque X, no Rio ou em Paris,
entre gente elegante e de bom tom,
é valor geométrico que diz
originalidade e criação...

Razão, tem, pois, a dama que se ufana
do seu sapato X e gaba a fama
do gênio que o fez e concebeu. . .

deu-lhe prazer, saude e bem estar
Mór beleza e elegância no pisar
e, em lugar do inferno, deu-lhe o Céu!. . .
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O SUCESSO DA SEMANA

As musicas destinadas ás festas do Momo
continuam no cartaz. E, entre as ultimas
composições do gênero, temos "Catharina",

de Oswaido Santiago e Roberto Martins,

gravada pela voz bonita de Carlos Galhardo.
i: uma marcha de sucesso.

X,não c incógnita!
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Lina Pcsce c um nome de prestigio nos

nossos circules radiofônicos. Compositora
de mérito, as suas musicas, cheias de sen-

timento e beleza, marcam sempre esplen-

didos sucessos. E, como se isso não bastas-

sc, a apreciada artista vem-se revelando
uma concertista de grandes qualidades,
como alun3 dos professores Tomas Tteran e

Lorenzo Fernandez

Eis a letra da mais recente criação do
interprete de "Reminiscencias":

II

Catharina, me dê o jantar.
Catharina, me dê o amor.
Catharina não quer
Que eu pense em trabalhar.
Catharina já prometeu
Que será novamente meu
O "bungalow"

Que ela veio me comprar.

A MUSICA DO LEITOR

Dyrcinha Baptista lançou, recentemente,
"Louquinha por você", um samba de Era-
tostenes Frazão. E a. interessante compo-
sição agradou. Entrou para o numero dos
êxitos da festejada "estrela" do Radio Club.

Aí fica, atendendo a inúmeros pedidos,
a letra de "Louquinha por você":

Vou contar o meu segredo
E tenho medo
Que você vá espalhar.

Sou louquinha por você,
Não sei por que,
Diabo mau,
Sujeito pau
P'ra conquistar!. . .

Vou tratar de me esquecer. . .
Com você — não pode ser. . .
Cabeça dura de entender!

E você não sabe o que perdeu
 Uma garota amorosa, como eu!

NOTICIÁRIO
-„*•"¦'

Djalma 'Maciel, o brilhante cronista

ladiofonico do "Diário de Noticias", vai pu-
blicar, breve, uma biografia de Catullo da
Paixão Cearense. O volume, que se desti-
na a invulgar sucesso, focaliza tambem o

aspecto anedotico da vida do grande poe-
ta de "Um boêmio no céu".

Estreiou ontem, no Rio Club, a

I

Eu fiz com a Catharina
Um negocio da China!
Vendi meu "bungalow"

Que herdei de meu avô.
Oh, Catharina! Oh, Catharina!
Se moro nele
É porque você chamou.

í;M& \7:7-

R. SETE DE SETEMBRO, 138
Canto da Ramalho Ortigão
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é motivada pelo figado que não produz a bilis
necessária aos intestinos para efetua» a diges-
tão. Estimule seu figado e limpe suavemente seu
estômago e intestinos com PINKLETS. São pura-
mente vegetaü o não criam habito.

Receberá amostras gralis, recortando e en-
virado oste anuncio com seu nome o endereço
á Caixa Postal %2. Rio de Janeiro. 2 F-2
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OLHOS CANSADOS
Depois de urna leitura prolonga-
da ou de um esforço visual conti-
nuado, ponha algumas gottas de
La volho nos olhos. Além de des-
congestionai-os, lhes dará uma
agradável sensação de frescor.

CONFORTA OS OLHOS
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CLAREZA NO PENSAMEN-
TO E FIRMEZA NA AÇÃO

Significam conquista de
melhores situações

A vida é cada vez mais complicada e abo-
riosa. exigindo continuamente dos homens e s<«-
nhoras grandes dispendios de energias íisicas e
mentais

Para agirmos com superioridade, necessitam©;*
permanentemente — saúde e nervos fortes. Com
este cabedal tornaremos mais produtiva a exis-
tencia, mentalmente discerniremos melhor, con-
trolaremos e orientaremos com mais eficioncia
as emoções e a conquista do que ambiciona-
mos

Aproveitar portanto as compensações qi e a
vida tão exigente por outro lado nos proporc.o-
na, é possível a quem elevar ao máximo o vi-
gor íisico e mental, o que será alcançado me-
diante o tratamento com o Elixir Sorèt

O Elixir Sorèt levanta as forças fisicas depau-
peradas, aviva a memória e tonifica os nervo.-* e
glândulas. Uma excelente disposição até então
ico sentida impelirá todo o sêr, e o cérebro
s«»t beneficamente influenciado pelo normaliza-
ça-* do sistoma nervoso.

Vasco Ferreira serão as principais figuras.
Odette Amaral gravou um samba-

batucada de ). Cascata e Leonel Azevedo,
Chama-se "Já mandei buscar".

Foi lançada em discos, na voz de
José Lemos, a marcha-cançáo "Leva-me
•contigo", de Milton Amaral. Uma compo-
sição interessante.

0 Trio de Ouro incluiu no seu re-
pertorio a valsa "Sofri 

por te querer". Pro-
dução de Humberto Porto.

Fez a sua estréia, na semana pas-
sada, na PRG-3, o cantor Gilberto Alves.
Uma boa aquisição da emissora de Theo-
philo de Barros.

Lolita França está apresentando,
com êxito, um samba-chôro de Edgard de
Freitas e César Brasil. 0 titulo é "Darei um
prêmio" .

 O leitor tem acompanhado os ul-
timos programas dominicais do 'Teatro em
casa" ? O vitorioso cartaz da PRE-8 conti-
nua oferecendo, ás treze horas e trinta mi-

nutos, espetáculos magníficos aos seus ou-
vintes.

Arnaldo Amaral gravou uma mar-
cha carnavalesca de Alberto Ribeiro e An-
tonio Almeida. Chama-se "Se houver a
gum valiente . . . " .

"Onde moras tu ?", marcha de
Nássara e. Eratostenes Frazao, foi gravada
por Murillo Caldas. Um êxito garantido.

Orlando Silva deve seguir ama-
nhá, de avião, para a capital gaúcha. O
"cantor das multidões", atuará, durante 15
dias, ao microfone da Radio Difusora Porto
Alegre.

—— Um programa vitorioso da Educa-
dora — "Um 

presente musical para você".
É transmitido diariamente, ás quatorze ho-
ras, com o locutor Luiz de Carvalho.

 Transcorreu, na semana passada,
mais um aniversário da Radio Difusora
Porto Alegre, que conta com uma posição
destacada entre as emissoras do país. Pa-
rabens aos diretores da PRF-9.
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orquestra de Fon-Fon. Estão de parabéns os
ouvintes da emissora da Organização
Byington.

:— Dyrcinha Baptista gravou o s.ímba
carnavalesco "Lesco-lesco". Produção de
Wilson Baptista e Germano Augusto.

Uma boa gravação de Xerém e
Bentinho — "Oh, Theresa!" Fox-salada do
Pequeno Edison e da conhecida' dupla cai-
pira.

Augusto Calheíros está apresen-
lando uma bela valsa de Oswaldo Santiago
e Anthenogenes Silva. Chama-se "Se amas,
és feliz" .

—!— A Victor resolveu lançar, apesar
da aproximação do Carnaval, uma valsa de
Gastão Lamounier e Mario Castellar — A
vigília da lâmpada". Gravação de Albenzio
Perrone.

Attila Nunes compôs, de parceria
com Alvarus de Oliveira, uma marcha com
um trecho cantado em japonês. O nome é
"Colombina do Japão".

0 samba "Vá 
p'ra casa sossegar",

de Oswaldo Santiago, Antônio Aímeida e
Alcyr Pires Vermelho, está obtendo um
êxito digno de registo. A gravação foi fei-
ia por Aurora Miranda.

Ary Barroso acha-se disposto a
abandonar, definitivamente, a crônica es-
portiva radiofônica, desgostoso com o am-
biente do nosso footbali. Foi esta, pelo
menos, a declaração feita, ha dias, á im-
prensa pelo popular 

"speaker" da PRG-3.
A Sociedade Radio Nacional trans-

mitiu, no domingo passado, em cadeia com
a Radio Cultura, de São Paulo, a empolgan-
te corrida do "Trampolim do Diabo", tendo
Celso Guimarães, Saint-Clair Lopes e Ni-
colau Tuma ao microfone. Uma excelente
reportagem esportiva da PRE-8.

—,— "Ai, amor" é a legenda de um
novo samba de Roberto Martins e Roberto
Roberti. Criação de Carlos Galhardo.

Patrício Teixeira gravou uma mar-
cha destinada a sucesso — "Pele verme-
lha". Produção de Haroldo Lobo e Milton
de Oliveira.

Uma batucada de Kid Pepe e João
da Baiana — "PVa 

que tanto orgulho ?".
Gravação de Aracy de Almeida.

Orlando Silva gravou um samba de
^\rlindo Marques Júnior e Roberto Roberti.

titulo é "Está em festa a minha alma
apaixonada".

Teremos, brevemente, no Radio
Oub, um novo programa de Renato Mur-
ce — "Nhô Néco turista". Lauro Borges e
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USO SOMENTE
ZINO-PADS
Df SCHOLL
E TENHO OS
PÉS FELIZES/

A dôr dos pés se reflecte nas rugas do seu rosto.
Não envelheça prematuramente!
Os Zino-pads Dr. Scholl num instante acalmam a dôr
mais rebelde esupprimem a pressão e attrito do calça-
do. Recorra aos Zino-pads Dr. Scholl e verifique como
essas linhas de aborrecimento desapparecem mila-
grosamente do seu rosto.

As caixinhas de Zino-pads con-
têm Discos Medicados que ex-
tirpam o Callo ou Callosi-
dade em 48 horas»
Os Zino-pads não se mancham
nem se pregam ás meias e não
se desprendem no banho.
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Uzando ó
APARELHO PARA SURDEZ
WeâUmEteetric
Modelo Orfho-téchnico

... com o auxilio dos novos
modelos Âudiphone Ortho-Tec-
nico "WESTERN ELECTRIC"

Escutar pouco não é motivo para preo-
cupações e desanimos, pois, mesmo em ca-
sos de extrema surdez, este problema é
facilmente solucionado com o uso dos Au-
diphones Western Electric. ,

Este resultado obtido é o fruto de 5/
anos consecutivos de esforços, com estudos
e "tests" feitos na fabricação do Bell Te-
lephone e baseada nos métodos da técnica
avançada dos desenhos do "Hearing Aid".
Recomendamos um Âudiphone por ser o
que mais poderá satisfazer as suas neces-
sidades individuais.

Pessoas que se utilizam desse aparelho
alegam que podem compartilhar em pa-
lestras de reuniões, mesmo a certa distan-
cia e em qualquer posição, sendo que o
aparelho fornece um som natural por mel^.
da condução óssea ou aérea. As suas bate-
rias são de longa durabilidade.

üm Âudiphone poderá proporcionar-lhe
grande auxilio. Por que não o experimenta ?

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO CRAtülTA

LUTZ, FERRANDO & CIA.
Rua do Ouvidor, 88 -—- Rio de janeiro.
Rua da Direita, 33  São Paulo.

Queira enviar-me informações sobre o
novo Âudiphone Ortho-Tecnico "Western

Electric"'.

Nome:
Endereço:

Cidade '.. Estado

NOTICIÁRIO DE S. PAULO

Hoje é a data que assinala o quinto
aniversário da popular Radio Cosmos, que
ha meses vem sendo proficientemente di-
rígida por joào Ferreira Fontes. Para- co-
memorar condignamente a efeméride, a
PRE-7 levará a efeito um grandioso pro-
grama-revista de programas e artistas,
dentre os últimos destacando-se Paraguas-
sú, o veterano e sempre querido cantor pa-
tricio, Marly, a graciosa interprete de sam-
bas e marchas; Miris de Oliveira, a "dona

da voz faceira do Brasil" Bertorino Alma,
com sua Orquestra Brasileira e seu cantor
França Pinto e o novel porém já famoso
Trio Reale.

Desde que Ferreira Fontes dirige a Cos-
mos esta emissora está de parabéns, mas
hoje, mais do que nunca, pelo seu aniver-
sario, que será brilhantemente comemorado.

 Amanhã voltará ao' ar, na Bandei-
rante, o querido "Teatro para você", que
sofreu uma interrupção, ocasionando milha-
res de reclamações.

 Dias 28 e 29 do ultimo mês, as
instalações da Radio Tupí, de Sâo Paulo,
vibraram intensamente, pois ali se apre-
sentou o "idolo do mundo feminino", jean
Sablon. A grande orquestra que acompa-
nhou o "astro" francês foi regida magis-
rralmente pelo maestro Francisco Ferreira
Filho, vindo do Rio de Janeiro especial-
mente para esse fim.

¦ Dia 29 de outubro próximo fin-
do, ás 15 horas, teve lugar no Teatro Mu-
nicipal de Campinas, promovido pela So-
ciedade Sinfônica Campineira e fazendo
parte do programa de comemorações do bi-
centenário da cidade natal de Carlos Co-
mes, um grande concerto sinfônico. Nesse
concerto, que alcançou significativo exito,
foi apresentado um conjunto de cem pro-
fessores, sob a regência do maestro Leon
Kaniefsky, orientador artístico da Radio Di-
fusora São Paulo.

 jayme Moreira, o mais novo dos
"speakers" da Cosmos, estreou como lo-

0 CENTENÁRIO DE
ANTONIO JOSE' DA

SILVA
,
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cutor esportivo, dia 29 de outubro proxi-
mo findo, logrando agradar.

 Nicolau Tuma, o grande locutor
esportivo que toda a America do Sul admi-
ra, irradiou o "Circuito da Gávea", para a
"Nacional", em cadeia com a emissora que
o têm preso a contrato,' a Cultura. E, por
falar em contrato, este — se não nos en-

ganamos — está por se findar. Continua-
rá Tuma a emprestar seu valioso concurso
á emissora do "Palácio do Radio" ? É ine-

gavel que aquele "speaker" é um dos es-
teios da simpática PRE-4.

 Mais um "bom filho que á casa
torna": Octavio Cabus Mendes, que ha
meses deixara a Radio Record para dirigir
a Bandeirante, voltou a fazer parte da or-

ganização dirigida por Paulo M. de Carva-
lho. Cremos não ser necessário dizer que
a PRB-9 lucrou extraordinariamente com
a volta do criador de "Ravengar", "Cine-

dia" e outros popularissimos programas.. "joujoux e balangandans", "Piro-

Jito" e "Não te dou a chupeta" foram gra-
vados por 

"Caó e sua secção de ritmo", em
magistrais arranjos de Gaó, o homem dos
dedos privilegiados.

 No "Tabu", o popular 
"grill-

room" do largo do Paisandú, estão alcan-
çando sucessivos êxitos, a orquestra cigana
Codolban-Zarou, o jazz e tipica Pecce e os
cantores Uiára de Goiaz, Fritsi Caieitner
l£ Martha Eggerth brasileira), Ma;-jg Ali-

çe, Leda Lopes, Raquel Puccio, Adolfina
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D. Miguel I, o rei dc Portugal que re-
presentou uma peça de Antônio José d*
Silva. Por equivoco de paginação, esta gra-
vura foi dada, no numero passado, com ou-
tra legenda. Aqui fica a necessária retifi-

cação.

centenário de Antonio José da Silva, o

primeiro escritor teatral brasileiro, foi
brilhantemente comemorado por iniciativa
de "A Noite".

Pro >ovida a representação de duas das
mais interessantes peças do grande teatro-
logo brasileiro, uma na Sociedade Radio
Nacional e outra no Teatro Ginástico, a co-
memoração assumiu dessa maneira um ca-
rater positivo de divulgação cultural, cul-
minada na edição popular das duas peças
representadas. A jpalestra realizada na
Sociedade Radio Nacional, por R. Maga-
lhães junior, sobre a vida e a obra de An-
tonio José da Silva constituiu um dos mo-
mentos mais interessantes do programa co-
memorativo.

Antônio José da Silva, o "judeu", é um
dos maiores autores na lingua, e o unico
aue teve a honra de ser representado por
um rei. D. Miguel I incarnou D. Quixote,
na "Historia do grande D. Quixote" e do
gordo "Sancho Pança", dando a Antônio José
da Silva, antes de um século sobre a sua
morte nas fogueiras da Inquisição, uma re-
habilitação publica.

SUíiiiiíi i ¦ i ii ii ¦ _ ri. t'l r-iji.il. mw ni »n iil"i i ." r i ir - i  -..-.- ¦«——

i__ mmm^__e______tBmmm^^^mm_\

^^ / -*\ i^%M_m
w*\fíi/i~i ^*D1

I ' - "'Wm- A Ws 1
VA#1dò-

£í"cnm o ma- /

toPromptoAJ11^

Quppr'imí> 
**

RadwaV Tanto

COm 
p»o Ali**»

pf0tf1

DVtfA
I&JP

í
-.1..... I fe-

™ 
jEai^ií-V



»..<£____ i.ii.i.ii...!.» ,.u.tj;iglK*»«»»»«_*'."IIHWWM>HI T mmmmmmmmmmmm

i

acosta, Aymond, Zé Coió e Bill Bois.
—i— Está atuando com apreciável su-

Jfcesso, na Bandeirante, o conjunto "Em-

boabas", cujo diretor e cantor solista é o
jovem Jamburá. Esse novo mas já vitorioso
^conjunto instrumental-vocal interpreta
fmagnificamente coisas nossas.

 Ás segundas e sextas-feiras os
[amantes do "bel canto" 

"deliciam-se, 
ouvin-

jjjdo na onda da Tupi a jovem e querida so-
fprano lirico Dora Guimarães.

 O Dr. Manfredo Costa, diretor-
^superintendente da Radio Difusora S. Pau-

lo, foi reeleito presidente da Federação
Paulista das Sociedades de Radio.

 Olegario Passos, redator-chefe da
Radio Cosmos, e . Egas Muniz, conhecido
jornalista de São Paulo, pretendem lançar
este mês, na PRE-7, um programa infantil
organizado de molde a ser um entreteni-
mento verdadeiramente útil á petizada pau-
hstana.

 Dia 28 do mês passado o Radio
|Club de Sorocaba apresentou, num dos

teatros daquela importante cidade, um
grandioso festival, em que tomaram parte
Nho Totico, da Cultura; Zilah Fonseca, da
Tupi e Vassourinha, da Record. Esse festi-
vai, que logrou sucesso completo, terminou
com um grande concurso, no qual foi eleito
o melhor calouro da zona, tomando parte
no mesmo calouros de Sorocaba, Itapeti-
ninga, Itú, Tietê, Tatuí e São Roque.

«¦"x  ^ orquestra tipica argentina "Co-

lon", pertencente ao elenco da Cruzeiro do
Sul, atua na PRB-6 duas vezes por sema-
na, com muito agrado. Atualmente aquele
conjunto está sem cantor, pois — confor-
me noticiámos — a cantora do mesmo re-
tirou-se do radio para se casar. Muito bre-
ve, no entanto, será apresentado um cantor
á altura do conjunto.

¦ Dia 1.° do corrente voltou á pro-
gramação da Bandeirante o programa 

"Bola

ac ar", escrito e dirigido pelo jornalista
Raul Villoldo, mestre em sports e humo-
rismo.

 Zé Fidelis, o "inimigo n. 1 da
tristeza", e artista exclusivo da Tupi, tem
apresentado, ás terças-feiras, formidáveis
paródias de trechos falados de operas ce-
lebres.

 Eunice de Conte, apreçiadissima
concertista de violino, foi a solista do mag-
nifico programa sinfônico, apresentado on-
tem pelo maestro Leon Kaniefsky, na onda
dos 960 quilociclos, Radio Difusora São
Paulo.

—¦>— Ao microfone da Cruzeiro do Sul,
C»d Franco, nome assás conhecido nos. cir-
culos intelectuais do Brasil, quer como cri-
tico de nomeada quer, como poeta de

grande sensibilidade, continua fazendo, com
brilho especial o "Programa do livro", in-
contestavelmente um dos mais apreciados
programas do radio brasileiro.

 Dia 24 de outubro ultimo, voltou
da viagem que empreendera a "Familia en-
crencada", que desde aquela data está no-
vãmente atuando ao microfone da Radio
Bandeirante.

 Ás terças e quintas-feiras José
Roberto W. Penteado apresenta, na Difu-
sora, o programa 

"Brasil de» norte a sul".
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A' base de amêndoas.
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Sua maravilhosa açào higienisadora da
pele nào se limita a extirpar cravos, tirar
manchas e aveludar a cutis.
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Distribuidora:
PERFUMARIA LOPES - RIO - SÃO PAULO

com' o concurso de Antônio Mar.no Cou-
vêa, Marilena, Veramor, Grupo X e outros
artistas brasileiros do "cast" de PRF-3. Aos
sábados, aquele mesmo jovem 

"broad-

caster" apresenta a "Revista Semanal
PRF-3", que constitue dos fatos sensa-
cionais da semana, apresentados em forma
de "sketches".

CORRESPONDÊNCIA

VALERIA GRANDINA — São Paulo —

C autor de "Sertaneja" é René Bittencourt.
fc a letra da vitoriosa criação de Orlandode-»

Silva já foi divulgada no numero 192 de

CARIOCA.
ROSALY ROLAND — Rio Grande — A

entrevista será publicada muito breve. E aí

fica o "cast" ideal da gentil consulente —¦

Nuno Roland, Carmen Miranda, Orlando
Silva, Dyrcinha Baptista, Francisco Alves,
Irmãs Pagas e Celso Guimarães. Sempre ás

ordens.
CARMEN NEVES DE CAMPOS — Cam-

pos — Escreva a Cândido Botelho para a
Radio Tupi — Rua Santo Cristo, 1 52.
muito grato pelos elogios.

i Conclue na pag. 59)

TJJ"gr.- EE INI EüL
0 vinho do pobre e do rico, feito com a melhor e mais pura uva nacional.
Distribuidores: Teixeira Barbosa & Cia. Ltda. Rua do Lavradio, 155 - Rio.
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(Conclusão da pag. 16)

os. ranchos, chacinavam vaqueiros, assassi-
navam, incendiavam . . .

Por ultimo, sofria toda aquela região.
Big Bill via desaparacer vertiginosamente
suas vastas propriedades. Rebanhos e reba-
rihos furtados. Pastagens queimadas. Ran-

,chos destruídos. Vaqueiros assassinados.
Apelara para o filho, mas Joe alegou que
aquilo não era um caso só do Oeste, mas
de todo o país, e do México, e que nada
podia fazer. Que entretanto, quando fosse
agora ao Éste, levaria ao governo de Wash-
ington as queixas dos criadores e boiadei-
ros do Oeste, prontificando-se a colaborar
com sua experiência e, até, a financiar a
campanha repressiva... Big Bill fez fé no
filho, certo de que o governo tomaria em
conta as queixas de um magnata do gadQ,
como joe. Mas o flagelo continuava e, todas
as noites, um dos ranchos sofria a invasão
dos ladrões. . .

*

¦ Na véspera fora o rancho próximo, de
"Dad" Pugsley, quem sofrerá. Os vaquei-
ros de Big Bill contavam-lhe as peripécias
do assalto feroz, da "limpeza" feita pelos
quadrilheiros. E avisavam o velho Big, por-
que desejavam preparar a defesa, ali. De
•todas as propriedades de Big Bill, só aquela,
em que residia, ainda não sofrerá. Era cer-
to», que agora lhe tocava a vez. Os rapa-
zes estavam corajosos, experimentavam os
'"CoIts", enchiam de balas os cinturões,

preparavam trincheiras. Big Bill, por dever
.de conciencia, aconselhóu-os a fugir. QuaT

nada! Nenhum deles arredaria pé. E zom-
bavam do perigo, antegosando o tiroteio e
a possibilidade de derrotar os bandidos por
um golpe de sorte. . .

— Sim, quem sabe. . .
Veio a noite e, como se esperava os ban-

dcleiros, atacaram o rancho. Parecia ser
muita gente, c>m longo treino, porque
chegaram sem Sc*- pressentidos, e bem arma-
dos, porque os rssaltantes "cobriram" com
fcgo cerrado tod* a propriedade. Não esca-
pou uma pessoa. Os rapazes defenderam-se
com bravura. Mas, os que não cairam vara-
dos pelas balas, foram algemados e jogados
para dentro de um caminhão fechado onde,
amarrado, estava tambem Big Bill, escor-
rendo sangue de vários ferimentos. . . 0
velho resistira até a ultima, como no seu
bom tempo . . .

*
0 dia vinha surgindo, numa linha de cia-

ridade, no horizonte longe... Os assaltan-
tes preparavam-se para pegar fogo ás ca-
sas, ás cocheiras, ás cobertas, a todas as
benfeitorias, arrasando tudo, quando um
grupo de cavaleiros chegou, a todo galo-
pe. . . Os bandidos suspenderam a faina,
mas não se alarmaram... Era gente sua. Um
dos cavaleiros apeou-se, rápido, dirigiu-se
ao comandante do assalto, em tom áspero
e ameaçador:

Blackieí foi você que chefiou este
ataque ?

Os bandidos aproximaram-se, medrosos,
e Blackie, de chapéu na mão e cabeça bai-
xa, confessou que havia tomado a iniciati-
Vc do assalto, para fazer' uma su.-presa ao
"chefe". E disse, com ironia e vangloria:

Sim, chefe, o rancho de Big Bill era
o único que restava nestas cem léguas em
redor. . .

O "chefe", como resposta á fanfarrom-

c- apenas puxou o revolver e disparou-lhe

toda a carga em plena boca. . . Depois, no

meio do pânico e da surpresa que se fizera

entre os bandidos, o "chefe" pediu para
vêr os mortos e os prisioneiros:

 E Big Bill, foi morto?
Preso, com a mulher, chefe...

No carro ?
No carro . . .
Vamos lá, Snug. . .
Vamos, chefe...

O chefe deteve-se um momento, cha-
mou Snug para um canto, deu-lhe, em voz

baixa, algumas ordens:
Mande embora os rapazes, Snug. Que

sumam daqui. Não quero encontrar-lhes os
rastros, nestas cem léguas... Veja se ha
algum fogo, já, e venha encontrar-me no
caminhão. . .

E como Snug ia se afastar:
E perto de Big Bill não me trate de

"chefe" nem, deixe entender o que so-
mos. . . Çhame-me senhor Joe, ou, ape-
nas, Joe . . .

0 sentido social
as artes

(Conclusão da pag. 9-

trema objetividade e precisão. 
"De 

que be-
los recursos dispõe o cinema". E Adalgiza

passa a falar com entusiasmo do cinema
francês. Não pode fugir ao confronto com
c americano. Este nr"--, habituou aos films
de enredo c m •.'íetv: films que acabam

1
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QUAN CABEÇA PARECE
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o CÉREBRO está CANÇÃDO!
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T TMA sensação de vazio... tontei
\J ras... insornnia... mal estar ge-

% *os_sroiur*
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ral! A senhora precisa tonificar seu
cérebro cançado. Tome Phosphatos
de Horsford. Ao primeiro vidro, sen-
tira a sua acção decisiva sobre sua
depressão e seu esgotamento. Os
Phosphatos de Horsford constituem
uma deliciosa bebida.

(Jucmlif n idcute cmi&Qa
a u Wmah ímâíacMo,... "y^
... é quando a pelie deve merecer maiores cuidados.
Evite, pois, as rugas, as manchas, os poros dilatados
e todas' as imperfeições; torne a sua cutis suave,
fresca e avelludada, usando a Água de Junquilho.
Não esqueça: o mulher bella não tem idade e a'Água de Junquilho é a verdadeira protectara da

t>£lleza.
fây.tribuidores: Araújo Freitas & Cia. Ourives, 88. Rio
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Como podem constatar» o tecido xadrez
ainda continua a merecer a preferenciadas elegantes. Aqui o vemos num vestido
de estilo princeza, azul e branco, fechado
nr frente com "éclair", e tendo gola "re-
vers" de veludo, que Prisciila Lane indica
póra um almoço na cidade. '

No costume de Bette Davis encontramos
tambem um bolero de tecido xadrez. Seu
vestido é remarcavel pela sobriedade e dis-
tínção de linhas. Magnífico é o colar de
cristal violeta, que a gloriosa artista traz
como ornamento.

Um "tailleur" 
para viagem é o que apre-

senta Virgínia Bruce. Compõe-se de saia
preta e casaco beige e preto. Blusa espor-
tiva de "pique", chapéu de feltro beige e
preto.

Qualquer destes modelos será uma nota
c!e bom gosto no seu guarda-roupa.

¦I15 
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3. BATON» Lábios juvenis ao
9 nn* nr iBOAT coque desce maravilhoso baconZ. PO Dt AgKUt, suave, i^clevel.
caridoso, muico mais fino que

1 ROUGE, dc colorido que qualquer oucro congênere.
tiiscina e apaixona os homens,
convidando os ao sonho! # CORES ADORÁVEIS PARA TODOS OS TYPOS •

BATON — Btonde, Brunecce, Capucine, Cherry, Raspberry, Scarlec, Vivid, Cyclamen.
ROUGE — Btonde, Brunetce, Cherry, Coral, Mandaria, Raspberry, Cyclamen.

PO* OE ARROZ — Nacural, Pêssego, Rachel, Ocre, Branco.

• Milhões de creaturas
adoráveis e intelligentes, em
todo o mundo, já conhecem
esses tres degráos para a bel-
leza. Pelle suave e assetina-

• 51 *

da, lábios attrahentes . . .
eis o encanto e o poder de
fascinação que MICHEL
offerece. Exija sempre o
legitimo baton MICHEL!
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E' por quanto o senhor pode
comprar na

GASA BARBOSA FREITAS
ótimo linho inglês para seus

ternos.
AVENIDA RIO BRANCO, 136
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DEANA — Minas — Envio-lhe estes
aois modelos. O primeiro é em "georgette"

de seda rosa, adornado de rendas valencia-
nas. Acho que deve deixar os cabelos sol-
los, ou voltados para dentro, como vê neste
figurino. Um rolo na frente, como costuma
usar, e dois "boucles" levantando os cabe-
los dos lados. Acho que você fará um gran-

• 52 •

de sucesso, pois o vestido é muito bonito.
Não lhe posso mandar, agora, o modelo de
sandália. Em todo o caso use-as com meio
salto e prateadas. O modelo de sua irmã
pode ser feito em organdí rosa com tiras
enviezadas de organdí azul claro. Veludo
côr de vinho á cintura, sem "bouquet". A
combinação á longa, enviezada, mantida
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por 
"bretelles" estreitas. O uso de jóias é

dispensável, a não ser um colar de pérolas
miudinhas e um anelzinho discreto. Rouge

lide côr "Persan".- "Bôton" : médio. Pó de
1 arroz raquel.

*

MARILÚ — Santos — Envio-lhe ape-
nas o modelo para o vestido de baile. No
próximo numero indicarei alguns vestidos
para a sua viagem.

O vestido de hoje é feito em "taffetas'

Saia cortada em forma, com casas, por onde
passa uma fita amarrada de quando em
vez. Blusa bem justa adornada de renda
guipure branca. Mangas presunto com "pin-

ces" sobre o ombro. Anagua de cambraia
branca com renda guipure. 0 penteado deve
ser levantado, na frente e atrás.

*

#
• 53 •

JUREMA RUSSO — Carandaí — Aí tem
os dois modelos que pediu. 0 que escolhi
para você tem a saia cortada em diversos
panos. 0 da frente sobe até a blusa, onde
prende os franzidos que lhe dão um movi-
mento bastante gracioso. Mangas com fran-
zidos. O de sua irmã tem franzidos sobre
a cintura e abaixo da pnla.
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QUEM 
não vibrará de emo-

ção ao contemplar os su-
blimes espetáculos da nature-
za ?

xxx

WB&'
¦--.,-'¦

¦/

Todos, talvez. Mas nem to-
dos sabem viver em contactó
com ela, nem todos sabem
desfrutar os tesouros que ela

generosamente oferece.
A vida ao ar livre, infeliz-

mente, ainda não é compreen-
dida em nosso país, embora

mm»
xxx:mm'

... yx-xx,,

seja ele um dos mais belos do.

t 7

mundo. Provam os aprazíveis
logradouros sobre as pitorescas
montanhas que cercam a cih
dade, sempre desertos, visita-
dos apenas por um ou outro
forasteiro.

País estrangeiro que pos-
suisse paisagem como a nossa»
onde a mata se confunde com
o mar e o céu, aparece entre
as copas floridas, veria que seu
povo saberia apreciá-la, pas-
sando os momentos mais di-
tosos da vida em contactó com
a natureza.

Nós, porém, preferimos o
cinema e a asfixiante atmos-
fera do centro da cidade. Agra-
da-nos muito mais ver um bo-
nito vestido numa vitrine que
os espetáculos que nos apre-
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sentam o mar ou as "nuances"
das montanhas, ao entardecer.

No entanto, a vida ao ar li-
vre é por todos aconselhada
como geradora da saúde e da
beieza.

Sigamos, portanto, o exem-
pio de outros povos: amemos
a natureza. Aquí vemos como
as artistas do cinema desfru-
tam a vida. Ann Shirley, "es-

trela" da RKO, dedica-se á
pesca nas horas de lazer. Lu-
ci 1 le Bali aprecia a vida das
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fazendas, para correr livre-
mente pelos campos, numa
sensação suprema de liberda-
de.

Jane Wiman e Ellen Drew
adoram o mar. A graça da pri-
meira e a beleza estonteante
dessa loura deliciosa, são dia-
riamente abençoadas pelo sol
de seu país.
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CREIO 
que nada poderá agradar mais as

nossas leitoras que alguns modelos de
vestidos de baile, ^s festas de fim de ano
aí estão e não ha senhora que não sinta

prazer em usar um vestido novo, ainda
mais quando esta "toilette" lhe oferece
oportunidade para revelar certos encantos
cue os, vestidos de rua soem ocultar.

já é bastante conhecida a superstição de
que para o "reveillon" devemos sempre
usar uma "toilettí" inteiramente nova,
para entrarmos no novo ano com outra dis^
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"Toda a mulher neces-
sita um desodorante
de prolongado efeito.*'

DOROTHY DIX
[conselheira íntima de
milhares de senhoras)

...,.
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posição de espirito, e atrairmos todas as
felicidades que desejamos.

Não será pois por falta de modelos que
as nossas queridas amiguinhas deixarão de
alcançar o que desejam. Eles aquí estão
prontos para ser copiados.

Ann Sheridan, nesse vestido estampado,
inteiramente "plisse", de cinto de tom cia-
ro, parece-nos ainda mais atraente.

Florence Ceorge, clara e loura, femini-
námente linda, ambienta os seus encantos
numa "toilette" de "tulle" e escumilha

¦B__«r-

mm
•^MSLwasBmm

preta que, como uma nuvem escura, dá
maior realce ás nuvens brancas de um can-
to do céu.

De grande distinção é o vestido de seda
preta de Ann Sayers. Traz como ornamen-
to um bordado a "strass" e pedras de côr.

Patrícia Morison vai executar sua dança
predileta: a rumba. Escolheu pois este ma-
ravilhoso vestido de veludo côr de vinho,
cuja saia ampla é feita de veludo, em com-
binação com "taffetas" "fuschia". A pele
branca do seu corpo espia pelo corte da
blusa, dando maior originalidade ao feitio.

C-^1 # transpiraçáo pode afastar o
homem atraído pelos seus encantos.

Não importa o quanto esteja fresca
e atrativa ao principiar o dia...pois
não poderá conservar-se assim, sem o
auxilio de um desodorante, cujos
efeitos perdurem apesar dos seus
movimentos.

Odorono líquido é uma fórmula
médica para suprimir a transpiraçáo
axilar. Protege eficazmente o seu
frescor e os seus vestidos.

Faça, também, uso do Odorono e
sinta-se protegida.
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IDADES,
E MEX

B
OS

Serviço de informações recem-chegado^de
H®IIyw#od, especial para CARIOCA

I. (Conclusão da pag. 22)

contrato com a Paramount.
Diz ela que quer ser uma
"free-lancer" e que de agora
em diante escolherá os seus

próprios papeis.
É provável que o primeiro

trabalho de La Miranda como
artista independente, seja
"African Intrigue", que os

produtores Gene Towne e
Craham Baker vão fazer para
a RKO-Radio. 0 papel fora
antes designado para Marle-
ne Dietrich, mas a "estrela"

alemã preferiu fazer "Destry

Rides Again", na Universal.

*

Noticias pequenas — Elsa
Lanchester retirou-se do elen-
co de "Vigil in the Night", por
achar o seu papel muito pe-
queno... Joseph Schildkrauí

estará ao lado de Douglas

Fairbanks Júnior e Madelei-
ne Carroll, em "Safari" . . .

Dick Purcell e Bernadene
Hayes "estrelam" "Heroes in
Blue", da Monogram. . . Ju-
dith Barrett é a heroina^ de
"Women Behind Bars" . . .
Maureen 0'Hara foi definiti-
vãmente contratada pela RKO-
Radio. . . Janice Logan, a he-
roina de "Dr. Cyclops", fará
"Opened by Mistake", com
Charles 

' 
Ruggles e Robert

Paige. . . Robert Kent e Lio-
nel Atwill estão em "The Se-
cret of Dr. Kildare" . . . Bing
Crosby já está trabalhando em
seu novo film, "The Road to
Singapore" . . . Virgínia Vale é
a heroina de George 0'Brien
em "The Legion of the Law-
less" . . . Joseph Calleia apa-
recerá pela primeira vez como
"astro" em "Damien the Le-
per". . . Kane Richmond foi
emprestado pela Fox á Para-
mount para 

"estrelar" "Road

Burners" . . . Onslow Stevens

está em "The Man Who
Wouldn't Talk", com Lloyd
Nolan, Jean Rogers e Mae
Marsh... Fritz Feld, Francês
Robinson, Anne Gwynne e
Peggy Moran estão com Baby
Sandy, Hugh Herbert, Richard
Carlson e Florence Rice em
'Little Accident". . . "Scoults

of the Air", da Monogram,
conta com John Trent, Mar-

jorie Reynolds e Milburne
Stone. . . Guy Kibbee e a ga-
rotinha Ann Todd estão com
Virgínia Weidler em "Patsy",

o seu Io film como "estrela"...
"Zorro's Fighting legions" ó
um film die aventuras da Re-

public, 
"estrelado" por Reed
. . Amanda Duff e
Woods estão com C.

Smith em "The

. Dennis 0'Keefe e
Kams são novas adí-

ções ao elenco de "Pm Right,
YouYe Wrong" . . . Maurice
Murphy está em "Abe Lincoln
in Illinois" e tambem em "Co-

vered Traiier", da Republic...
Mayo Methot, Sra. Humphrey
Bogart na vida real, tem des-
tacado papel em "Abraham

Lincoln Boggs", o film de
Edward Elüs. . . Alan Hale e
Robert Armstrong foram de-
signados para o notável elen-
co de "The Fighting 69th"...

Joyce Compton e Pedro de

Hadley.
Donald
Aubrey
City". .
Roscoe

Cordoba estão em "Escape to

Paradise" . . . "\ v0 ,a*°

mundo em 80 dias", o famoso

livro de Jules Verne, v»w

levado á tela por .Walter

Wanger... Com Errol Flynn

em "The Sea Hawk" estão

Geraldine Fitzgerald, Olivia de

Havilland, Brenda Marshall,

Allan Hale e Donald Cnsp...

Bette Davis e George Brent

estão novamente juntos em
"We Shall Meet Again .

atualmente em filmagem. . .

Fay Heim, jovem atriz carac-

teristica que alcançou grande
sucesso em "Our Leading Citi-

zen," tem papeis destacados
em "Untamed" e "Federal Of-

fense". . . Millie Cole, desço-
berta da Paramount, adotou
oficialmente o nome que usa

em "Our Neighbors, the Car-
ters» — Gloria Carter...

*

A comediante Joan Davis

tem o melhor papel de sua

carreira, em "Daytime Wife",
o novo film de Tyrone Power

que tambem conta com Linda
Darnell, Warren William e
Binnie, Barnes. 0 film está

sendo dirigido por Gregory
Ratoff, que dirigiu "Hotel for
Women", o film de estréia de
Miss Darnell.

Pergunte o que quiser
(Conclusão da pag. 31 )

piU«a nós Ty e Bob estão empata-
dos, Carlos Junqueira, Rio. O astro fran-
cês de maior projeção é, sem duvida,
Charles Boyer. Jean Gabin é outro que
tem grande popularidade no Brasil. Bar-
bara Stanwyek tem 32 anos. Os seus prin-
cipais films são: "0 ultimo chá do Ge-
néral Yen", "A Mira do Coração", "Men-

sagcm a Garcia", "Romance no Mississi-
pi", "Stella Dallas", "A Força do Cora-
ção", etc. Seus últimos filmes são: "Rc-

member the Night" e "Golden Boy". Ann

Sheridan não gosta de dizer a sua idade.
Seu ultimo filme é "City of Lost Men".
O astro de "Confissões de um Espião Na-
zista'; é Edward G. Robinson.

Você exagerou muito o nariz do po-
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bre Tyrone Power, Polo Romano, de Sâo
Paulo. A caricatura não está má, mas
lambem não está suficientemente bôa para
ser publicada.

 Sim, Gary Colbert, de Belo Hori-
zonte, Minas, foram Joseph Schildkraut e
Renée Saint-€yr os interpretes dos papeis
citados. Gcorges Fíamánt es,tava era "Gi-

braltar" e outros filmes franceses.. Paul
Muni é casado com a atriz Bella Finkèl;
Claudette Colbert com o Dr. Joel Press-
man„ medico; Basil Rathbone com Ouida
Bergere, escritora; Merle Oberon com o
produtor Alexander Korda; Dom Ameche
com Honore Prendergast. Dorothy La-
mour está se divorciando dc Herbie Kay,
chef e-de-orquestra.

 Robert Young nasceu em Chicago,
Illinois, a 22 de fevereiro de 1907, Carlos
Peixoto, Rio. Tem 1 metro e 80 dc altu~
ra, cabelos e olhos castanhos. Teve gran-
de'experiência teatral. É casado. Filmes:
"Narcissus", "Vivamos Hoje", "Caro}!-

na" "Quando os Deuses Destroem", "A

Casa dos Rothschild", "Cadetes do Ar''„
««.r*«i.wn Pessoal". "Roubada do Altar',

r s\ :<'/•
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Três Sabidões", "Noite Sem Fim *.
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"Ainda o Amor", "Agente Secreto", "A

Pequena Clandestina", "Cupido é dc Gi"-
co", etc. Seu ultimo filme é "Northwest

Passage", com Spencer Tracy. .
pred Astaire, cujo verdadeiro

nome é Frederick Austcrli.tz, nasceu em
Omaha, Nebraska, em 1900. É casado com'
Phyllis Baker Potter. Tem 1 metro e 73
de altura, cabelos e olhos castanhos. Teve
grande experiência teatral. Filmes:
"Amor de Dansarina", "Voando para o
Rio", "Alegre Divorciada", "Roberta",
"Pieolino", "Nas Águas da Esquadra",
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COMICHÂO!
Se está atormentado pel.» comichão de ecrema,
picadas de. insectos, fissuras, erupções da pelk,
LAVOL lhe proporcionará o ambicionado allí-
vio. Para suavizar, refrescar, normaluar a pelie
irritada, adquira a.iora mesmo um vidro do

UQUIDO-ANTISGP1ICO
PARASITICIDA-CICATRIZANTE

AVOL
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"Ritmo Louco", "Vamos Dansar", "Dan~ p

se Comigo", "A Vida de Vernon e Irene
Castle", "Broadway Melody of U40 ,
Eleonor Powell nasceu cm Springfield,
Massachussetts, tem 1 metro e 64 de altu-
ra, cabelos castanhos e olhos azuis. Gran-
de experiência teatral. Filmes: "Eseanda-

los da Broadway dc 1935", "Melodia da
Broadway de 1936", "Nasci para Dansar ;•
"Melodia da Broadway dc 1938", 'Rosa-

lie», "Honolulu", "Broadway Melody of
1940". Endereço dc Fred Eleanor: Metro-
Goklwyn-Mayer Studios, Culver City, Ca-
lifornia, U. S. A. Chega, Astairc-Powcll,
de São Paulo?

 Os críticos destacam cm "As Mu-
lheres" a performance de Rosalind Rus-
sell, logo seguida de Joan Crawford, Mary
Boland, Norma Shearer, Paulette Goddard,
Joan Fontaine, Phyllis Povah, Lucile Wat-
son, Mar.jorie Main e Muriel Hutchinson.
Tyrone Power tem 1 metro e 80 dc altu-
ra. Nós gostamos dele e de Annahclla.
Aqui fica o seu. endereço para algum fan
qiie queira manter correspondência com
yqcê: — Luiza Maria, Caixa Postal, 802,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
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{Conclusão da pag. 47)

SOLANCE — Ribeirão Preto — Carlos
Galhardo, que realizou uma excursão ao
Espirito Santo, já voltou ao microfone da
Mayrink. E a letra do samba será divulga-
da dentro de umas duas semanas.

LEYLA TORRES — Eloy Mendes —
Souza Filho está-dirigindo agora, diária-
mente, das onze ás doze horas, um novo
programa de estúdio da PRA-9. 0 retrato
será publicado brevemente. E a letra par-
tuguesa de "Pátria hermana" já foi apre-
sentada no numero 203 de CARIOCA.

«MARIA CLARA — Vitoria — A idade
e o estado civil de Aurélio de Andrade?
O brilhante "speaker" da Sociedade Radio
Nacional nasceu a 10 de abril de 1917. É
solteiro.

AABN — Aracaju — Dirija-se a Maria
Amaro aos cuidados da Brasil Vita Film

Rua Conde de Bonfim, 1.331. E dis-
ponha sempre desta coiuna de "Por trás
dc dial. . ." .

MARTHA MARIA — Baía — Cordelia
é esposa de Plácido Ferreira; Nena Roble-
do nasceu a 18 de setembro de. . . Bem

o ano é segredo. E, se César Ladeira
não canta, é porque não tem voz ou está
satisfeito em ser apenas "speaker" e radio-
ator, o que, aliás, já nâo é pouco.

FANRADIO — Crato — Publicámos, ha
poucas semanas, uma reportagem sobre Or-

iando Silva. Os últimos sucessos do "can-

tor das multidões" são, entre outros, "Vai

cumprir o teu fado", "Perdoar é para
Deus", "Zingaro" e "Numero um". E o
concurso foi adiado por tres meses.

CARMINHA — Casa Branca — A sua
carta foi entregue ao destinatário. Sempre
ás ordens.

ACALDEAMA -— Lorena — Escreva a
Aracy de Almeida, pedindo o retrato, por
intermédio da PRA-9 — Rua Mayrink
Veiga, 15. E Violeta Cavalcanti, a aprecia-
da interprete de sambas e marchas, acha-
se, no momento, um pouco afastada do mi-
crofone.

FAN NUMERO 1 DE MARCEL KLASS
— Vitoria — A amável consulente indaga
se as cartas dirigidas a esta secção são
mostradas aos artistas a que se referem.
Depende dos motivos apresentados pelos
fans. Um leitor de CARIOCA, externando
esse desejo, baseado em razões muito' es-
peciais — a sua missiva será naturalmente
levada ao conhecimento do profissional do
microfone interessado no caso.

A. VENNO — Poços de Caldas — Eis
o seu "cast" ideal — Orlando Silva, Aracy
de Almeida, Sylvio Caldas, Dyrcinha Bap-
tista, Roberto Paiva, Trio de Ouro, Almi-
rante, Ary Barroso, Celso Guimarães e Sou-
za Filho. Um "team" de valor.

LEYLA — Guará — O programa citado
vai ao ar. diariamente, ás doze horas e

trinta minutos. E o interprete de "Quero-te

cada vez mais" é Augusto Calheiros.
WALDEMAR MONTEIRO — São Paulo

— A unica solução é o amigo entregar a
musica a algum cantor que tenha contrato
com uma fabrica de discos. E escreva sem-
pre.

.MARINA SOUZA — Belo Horizonte —

Luiz de Carvalho náo é carioca. O festeja-
dc locutor da Educadora nasceu em Dia-
mantina, aí em Minas, a 1 de fevereiro dé
1919.

WALDEMAR VALLINI — São Carlos —
Vicente Celestino está ausente desta capi-
tsl, viajando, com sua companhia de ope-
retas, pelo interior do Rio Grande do Sul.
Quando esta resposta fôr publicada, o in-
terprete de "Patativa" deve estar em San-
t3 Maria, já de malas prontas para seguir
para Pelotas. E, assim, não podemos dar
um endereço seguro para a remessa de sua
carta.

MARIA APARECIDA 1NTROPEDI —

São Paulo — É este o "cast" ideal da dis-
tinta consulente — Orlando Silva, Aracy de
Almeida, Carlos Galhardo, Gastão Formenti,
Homero Silva, Renato Macedo e Waldemar
Forster. E escreva a Gastão Formenti aos
cuidados do Radio Club — Rua Bethen-
court da Silva, 21, 3.° andar.

MANOEL AUCH — Santa Vitoria do
Palmar —- Vamos publijcar, com a possivel
brevidade, as letras das musicas que dese-
ja. E disponha desta coluna dos fans.

NHANHÁ PEQUENA — São Paulo —

Orlando tem quatro irmãos. Nasceu a 3 de
outubro de 1915. E a data aniversaria de
Aracy de Almeida é 18 de agosto.
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ores nas Costas
Synonimo de

isturbios S©noes
Milhares de homens e mulheres que se

queixam de rheumatismo ou de dores
chronicas nas costas soffrem, de facto,
dos rins, sem o saber. Centenas de soffre-

dores gastam dinheiro com remédios inúteis, porque nào comprehen-
dem que o unico remédio que os pôde ajudar deve actuar directamente
sobre os rins e auxilial-os a libertar o sangue das impurezas e sub-
stancias tóxicas que sào a causa dos padecimentos que supportam.

O tratamento das dores chronicas nas costas e das dores nas juntas
deve começar por fazer voltar os rins á sua acçào revigorante, e e por
esse motivo que o afamado remédio Pilulas De Witt tem obtido
tonto exito na eliminação das dores e dos soffrimentos.

As Pilulas De Witt nào encerram mysterio algum. O seu modo
de i' mr esta claramente impresso em cada caixa e qualquer
pha maceutico lhe dirá como sào efficazes. 24 horas depois da
pr-Vieira dose verificará V.S. que já começou o seu effeito re-
y /orante, recuperando a sua saude por intermédio dos seus rins.

/ / As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas
ím qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e moços, ate
mesmo psias pessoas muito fracas. Sào um remédio especificamente
para os rins; nào sào purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pilulas De Witt estào ahi para trazer-lhe alhvio ?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dores, recon-
quistanto saude, força e vigor.

;1I
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PARA OS RINS I A BEXIGA
indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dores na Cintura, Distúrbios
Renaes, Moléstias da Bexiga e„em geral, enfermidades produzidas

por excesso de ácido lírico.
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NOMES QUE A
HISTORIA GUARDOU

(Conclusão da pag. 12)

tente que tem de sustentar é contra o
"Kent", navio da Companhia das índias,

com 38 bocas de fogo e 500 homens de

equipagem. A vitoria sorri-lhe e não o tor-
ha cruel. Sabe ser generoso com os venci-
dos e esses seus rasgos fazem-no adorado
du seus homens e até dos inimigos.

De volta ao seu porto, quer o governo
apoderar-se do ouro que traz. Mas se seu

coração é bom e nele mora a generosida-
de, sabe tambem tomar atitudes energi-

cas quando se julga vitima de .n|ust.ças

Assim, sob o olhar atônito das próprias au-

loridades, manda lançar todo o our?, ao

mar. •, Q/~, j
Sente a nostalgia da pátria e,. em 1 «U I,

empreende arriscada viagem a França, a

bordo da "Confiance", entrando no> porto .

de La Rochelle a 13 de abril de 1801. U

corsário ha muito tinha o coração ''gado ao

msmmmmasimmÊÊmmstmm

ande e Novíssimo
Dicionário da Língua

Portuguesa
Organizado por

LAUDELINO FREIRE

Com a colaboração técnica do Prof.
J. L. de Campos

3 ¦ ^J ;"™
ÁVENDA

E' O MAIS ATUALIZADO, FIEL E
COMPLETO DOS DICIONÁRIOS
DA LÍNGUA, E NÃO SIMPLES
COMPILAÇÃO DE VOCÁBULOS,
TRANSCRITOS, MECANICAMEN-
TE, COM AS ACEPÇÕES DADAS
EM OUTROS DICIONÁRIOS, OU
COM LIGEIRAS ALTERAÇÕES DE

FORMA OU PONTUAÇÃO.
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GRANDE E NOVÍSSIMO

DICIONÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
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Faça deste DICIONÁRIO da sua
língua, muito mais do que um sim-

pies livro para consultas: aumente
a sua ilustração, estudando-o do

principio ao fim
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Bosta jp^% páginas
estudar ,w por dia

A' venda em todas as livrarias
do Brasil

FASCÍCULO AVULSO

$0 á%

Assinaturas na Agencia de A
NOITE, Av. Rio Branco, 1 22, ou na

Secçao Editora de A NOITE, Praça
Mauá, 7-3.°
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Coisas e aspectos
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(Conclusão da pag. 5>

cia do antigo presidente da Republica, ma-

rechal Hermes da Fonseca, numa iíha pro-
xima, hoje quasi abandonada...

Vemos, aqui, as velhas igrejas, de cons-

trução antiga, imponente, imagens do Bra-

sil colonial, e nos lembramos de como foi

trágica a historia do primeiro vigário do lu-

gar, na época em que ali existia apenas a

chamada Vila Velha e os paroquianos, num

acesso de furor sacri lego, puseram uma

enorme pedra ao pescoço do padre e c ati-

raram na agua. . . Para castigo dos herejes,

ou por temor de novo ultraje, o bispo da

Bcía, que era então a autoridade eclesias-

tica'que tinha o lugar sob a sua jurisdição,
deixou-os durante sete anos sem assisten-
cia espiritual. Isso foi coisa que ocorreu lá

pelo ano de 1593 — menos de um século

depois do descobrimento do Brasil. Foi uma

nuvem que passou. No lugar marcado pelo
sacrilégio, não se construiu mais. O povoa-
co foi deslocado para outro ponto, e assim

foi que, mais adiante, surgiu a vila da

ilha Grande, em 1624 —¦ elevada a cate-

goria de cidade sob o nome de Angra dos

Reis (por haver sido dedicado aos Reis Ma-

gos o mais nobre altar da freguesia) em
1835. Depois de um periodo de verdadei-

ro esplendor, com o seu porto movimenta-
dissimo, entrou em decadência, e o

próprio convento do Carmo, monumen-
to belíssimo, foi abandonado pelos re-

ligiosos, e hoje se acha convertido numa
verdadeira ruina, já só restando dele a fa-

chada, . assim mesmo injuriada pelo tempo.
Angra dos Reis entrou, porém, ultima-

Cl

mente, numa fase de renascimento, com a

construção do seu porto, levada a efeito

pelo governo fluminense, que serve a lar-

ga zona fluminense e mineira. Angra dos
Reis, nas proximidades do Rio de Janeiro,

uma hora de vôo e a poucas horas de
viagem por mar ou estrada de ferro (com'
um complemento em lancha ou canoa) é
um excelente sitio de repouso, de passeio,
de turismo, um lugar ótimo para passar-
se um "week-end", pelo interesse que as
suas velhas edificações e seu aspecto tra-
dicional, a placidez da sua vida, as belezas",

paisagísticas que a envolvem oferecem ao
visitante.

As fotografias de Mario Baldi, que nos
acompanhou e colheu todos os aspectos que
figuram nestas paginas, falam melhor, a
esse respeito, do que as nossas palavras.

Pescadores

junto ao cais
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de uma jovem, Marie Blaize, e aproveitou
sua estada na pátria para a realização do
casamento, que se efetuou no mês de
maio. Viveu assim um periodo de paz, todo
devotado á esposa, á aquisição de proprie-
dades, e aperfeiçoar-se nos estudos, pre-
judicados por seu espirito turbulento na
mocidade. A paz de Amiens, assinada em
25 de março de 1802 veio fortalecer essa
vida despreocupada, que durou mais um
ano. Em 1803, entretanto, reabrem-se as
hostilidades com a Inglaterra. Napoleão,
perfeitamente ao par dos extraordinários
feitos do valoroso marinheiro, manda cha-
má-lo, oferecendo-lhe o posto de coman-
dante num dos navios franceses, com a
missão de cruzar os mares da índia. Sur-
couf, amante da independência, recusa,
alegando não querer estar osb as ordens do
almirante comandante da divisão francesa,
além do cabo da Boa-Esperança, e que um
corsário deve dirigir-se pela própria cabe-
ça. Surcouf, porém, se não vai ao mar, em-

1877- HA 62 ANOS -1939

ES.Air Esí OfirIGíjuicO _3€ CciiVIOítlIIQ
REBELLO GRANJG
O MELHOR ELIXIR NACIONAL

Para fraqueza do estômago, falta de apetite,
má digestão, eólicas, acidez, mau hálito, etc.
Aproveita sempre ás crianças e adultos quando

são aiacados pelos vermes.

A' VENDA EM TODOS OS ESTADOS DO BRAS,T

prega o seu tempo armando outros navios
corsários. Tal situação dura quatro anos.
Seu espirito aventureiro, entretanto, não
se pode manter insensível aos perigos e ás
ricas presas sujeitas a sua indomita cora-
gem, á discrição de sua experiência do cor-
sc. Arma um novo navio a que dá o suges-
tivo nome de "Révenant" e vai de novo
espalhar o terror entre os navios britani-
cos. Parte a 2 de março de 1807 para os
mares das índias. No ano seguinte entra
nc seu porto de refugio, na Ile de France.
O governador desta, estando em díficulda-
des por falta de assistência material da
metrópole, requisitou o navio corsário. Sur-
couf esbraveja, enfurece-se mas, afinal, tem
de ceder. Reunem-se, então, alguns arma-
dores e cotizam-se para fornecer-lhe um
barco novo. É a "Semíllante". Novo díssa-
bor esperava o audacioso capitão. Á hora
de levantar ferro, Decaen — o governador
óq ilha — obrigou Surcouf a levar alguns
oficiais portugueses que ali estavam pri-
5'Oneiros. O corsário simula concordar mas,
assim aue vai entrar em mar alto, reenvia
cs prisioneiros para o porto. Decaen irrita-
se e quer desforrar-se, seqüestrando todas
as propriedades de Surcouf. O cruzeiro
termina a 4 de fevereiro de 1809, quando
chega a Saint-Malo. Dirige-se logo o cor-
sario a Paris e solicita uma audiência a
Napoleão, a quem expõe o caso e pede jus-
tica. Obtém o que quer e ainda é nomeado
barão. Rico, dá por terminada sua vida de
corso, continuando, porém, com a sua ex-
periencia, a armar outros navios, destina-
dos á rapina no mar.

Em 1814 é nomeado coronel da Guarda
Nacional e mostra particular devotamente
por Napoleão. Com a Restauração, conti-
nuou no posto, dado seu grande e nunca
desmentido patriotismo. Conta-se que es-
tando certa vez num café em Saint-Malo,
irritou-se profundamente com as palavras
injuriosas proferidas por alguns oficiais
prussianos e que, num rasgo de temerida-
de, desafiou-os a todos para duelo, de-
pois de quebrar um banco na cabeça de um.
Ajustou-se o encontro e, um a um, onze
dos doze oficiais — que tantos eram! —
foram gravemente feridos. O décimo se-

gundo foi simplesmente mandado embora.
Desde então passou a viver para as suas

terras, que cultivava com carinho, recusan-
dc cargos e varias honrarias, até que a
morte o colheu a 8 de julho de 1 827, aos
cincoenta e quatro anos de idade.

Membro da Legião de Honra, Surcouf
ficou como um símbolo de audácia, de he-
roismo e de generosidade e perfilha-se no
coração dos franceses como um dos seus
maiores heróis.
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Eliminam-se com facilidade.

Applique-lhes. ao deitar-se. a POMADA
MÁGICA DE HANSON. Ao levantar-s?,
mergulhe o pé em água quente, e o caüc
sahirã sem dôr.

SEMANA SONORA DA SOCIEDADE RADIO NACIONAL
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Zezé Fonseca, que além de elemento des-
laçado do "cast" do "Teatro em Casa" da
"Nacional", é, tambem uma esplendida in-
terprete de musicas brasileiras, apresenta

pelo microfone daquela emissora, um pro-
grama interessante, com o concurso do Re-

gional de Dante Santoro. Esse programa da
simpática artista é sempre uma oferta de
Orgel, uma legenda de elegância e bom

gosto nos perfumes da moda.

\à
,-* **"*£'*„^, MV..»*

O gigante do radio, "Divertimentos Lever",
o mais arrojado programa do radio brasi-
leiro, prossegue com a sua série de sur-
presas gostosíssimas, através do microfone
da "Nacional" em cadeia com a PRA-9. Sob
o comando de Almirante, dirigindo 114 dos
mais destacados elementos do nosso
"broadcasting", "Divertimentos Lever", é
um presente feito aos ouvintes do Brasil,
pela Pasta Lever S. R. e pelo Sabonete
Lever, sob o patrocínio da S. A. Irmãos

Lever.
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Numa das suas ultimas transmissões de
sextas-feiras, o "Teatro em Casa" da "Na-

cicnal" apresentou uma emocionante peça,
de grande e notável atualidade: "Meu

crime", adaptação radiofônica de Victor
Costa. As transmissões do "Teatro em
Casa" da "Nacional", são sempre uma
oferta da Companhia America Fabril, a
produtora dos afamados tecidos Andorinha.
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Como Joel e Gaúcho
entraram para o

radio
(Conclusão da pag. 35 >

ü
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isso antes de enfrentarmos o microfone,
fizemos escala num "butéco", e aí, então,
acabámos com algumas cervejinhas. Den-
tro em pouco éramos os tipos mais ale-

gres" deste mundo, e tambem os mais au-

daciosos. Enfrentámos, assim, o microfone,
com a maior calma e parecendo ate dois
velhos "cracks". No fim, meu caro, a an-

gustia da espectativa. Não sabíamos se ti-
nhamos ou não agradado. É quando o di-

,ragica. Desempregados, sob a pressão de retor se chega a nj«.^'«f^urn.en-

H 
fa7'^daTesrtgradTaqr EsSTm « ZoT^U*» ser um "bi-

contra a vida desregrada que «cv« hipótese 
que, na frente das

a,nda a n-^'*£ ™penosa de -d*- ^^• 
^ontra^am nc, estúdio, nos

ntrem na vida, fizeram com que os e* h 
^ ^ ^ abrJm0S 0 en.

vados tomassem um i^ovo rum* vfi| 
do nos enc0ntravamos já na

Organizaram, então \>™'ePJ/°"°Ta'£ rua Que surpresa! 50$000 é o que conti-

T 
" 
Cr^se faziam P^gramar'de nha. íicámosboquiabertos com o "cachef.

Nessa época |a se faz'*™. pr°*u 
pro. Como se podia ganhar tanto dinhe.ro can-

cstud.0 n^PR^X..-orRdaad'eStaçâo 
e pedi- tando sambas! E esse "cachef foi um ver-

, dupla cantasse naquela mesma ocas.ao casa^me "^^P 
^ ^^ ^ ref|exos

um numero ao microfone. ^ ^^ sucesso qs envaideciam.
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"Joujoux e balangan-
dans" no cinema

(Conclusão da pag. 27)
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por excelência para qualquer infecçao capilar. Toma os caoe.os seooso ,
cor preta natural.
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VITORIA!

joel e Gaúcho contam que foi essa a
maior emoção que tiveram no radio. Dizem

que nunca sentiram tanto ridiculo e tre-
miam como varas verdes, não acreditando
absolutamente no sucesso. No entanto, to-
ram felizes. E não podia ser de outra ma-
neíra. Os rapazes apresentavam, de fato,
um estilo novo de interpretação, suas vo-
zes, afinadas e coloridas, se casavam es-

plendidamente, e eles surgiam com um re-

pertorio inteiramente desconhecido. Daí te-
rem sido avisados de que estariam inclui-
dos no próximo programa.

A ESTRÉIA DE UMA DUPLA DE VALOR

Que alegria! No dia aprazado, informa-
ram a todo mundo a hora em que canta-
riam, e seguiram para o estúdio.

É interessante ouvirmos joel e Gaúcho
sobre este episódio:

— Estávamos decididos a não nos ex-

pormos ao ridiculo da primeira vez, em

que trememos de fazer rir aos outros. Por

NA MAYRINK

Algum tempo depois era inaugurado o
"Programa das Donas de Casa", da May-
rink Veiga, e passámos, então, para ali.
Tanto o exito que César Ladeira passou-
nos para o programa de estúdio, á noite.
Daí por diante todo mundo sabe o que nos
tem acontecido.

*

Joel e Gaúcho têm razão. Daí em diante
muita coisa se tem dito a respeito deles.
Resta-nos, entretanto, acrescentar que a

dupla acaba de gravar o seu primeiro disco

para o Carnaval, com "Maria Cachucha ,
marcha de Antonio Almeida e Saint-Clair
Senna, e "Ninguém me obriga", samba de
Antonio Almeida e Francisco dos Santos.

E aí têm os leitores alguns traços inedi-
tos da vida da dupla mais antiga do nosso
'broadcasting", cuja constância e solida-
riedade é simplismente edificante.
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pio; nâo apenas k America, mas ao mim-

lo de interesse e cooperação dos pode-
ros públicos para o progresso da cinema-

grafia, còm ò decreto tornando obritfato-

rio nos programas o complemento educa-

tivo nacional. Isso vale por um «ramlc
estimulo para a produção nacional aper-

feiçoar-se sempre e cada vez ronis.
Continuará filmando no Brasil/
Deponde dò exlto de "Joujoux e lia-

hmfiamluns". Ilécèbl já varia» VW&to
mas agrada-me fazer cinema bom e, m*
merecer a confiança necessária e indw-

pensarei aos empreendimentos, prefiro
aguardar tranqüilamente a impressão^do

publico em contactó com o trabalho que
agora estou realizando. . -' _ Pül. que resolveu filmar «Joujoux e

Balangandans"? ,
Em minhas viagens a diferentes pai-

ses do mundo - respondeu-nos o senhor
Amadeu Castelaneta -• tenho assistido a

muitos espetáculos de amadores e com
fins de benemereneia social. Mas o alto
espirito artístico e o formoso sentido de

altruísmo da iniciativa da senhora Darcy
Vargas sao na verdade únicos no mundo.
E digo unico porque foram capazes de

reunir num espetáculo teatral, como rara-
mente se faz, tantos elementos da socie-
dade, numa demonstração espontânea dos
sentimentos de solidariedade e simpatia
humana da elite brasileira para com os

pequeninos que sofrem nu desconforto cia

pobreza. Ao assistir ás representações cie
"Joujoux e Balangandans" nâo pude re-
sistir ao desejo de vê-lo na sua beleza,
luxuosidade, ineditismo e «raça, transfi-

gurado pelo cinema. Os trabalhos de-til-
magem seguem admiravelmente. Tenho
colaboradores esplendidos na inteligência
desse grande escritor que é Henrique
Pongetti, na experiência de Flavio Uo da
Silveira, autor dos cenários e, sobretudo,
no entusiasmo e na boa vontade das se-
nhoras e senhoritas do elenco, legitimas
representantes da sensibilidade e da hele-
za da mulher brasileira, que se esfor-

çam para o perfeito exito dos trabalhos
em que todos se confundem nos mesmos
e humanitários objetivos. Espero que
possamos lançar no fim do mês "Joujoux

e Balangandans" nos cinemas desta capi-
tal e de São Paulo.

"Ateliers" €
»: mmexposições

Tgonclíisiio da ÊJÜHl

enganamos) de grande movi-
mento. Haydea Santiago dá
novos exemplos de suas qua-
lidades.

Percy Deane distingue-se
entre os demais expositores
pela personalidade de seu tra-

ço, que é muito vigoroso e
excepcionalmente expressivo.
Determina, nas suas pesquisas,
os traços essenciais e traduz
com força sua impressão. Is-

mailovitch, Maria Margarida e
Gotuzzo, colocados no mesmo
canto de parede oferecem nòs
seus retratos certa semelhan-
ça. Acreditamos que com essa
simples observação cada um
deverá considerar-se elogiado.

Raul Pedroza apresenta duas
composições hábeis e bem de-
senhadas. J. Moraes reuniu
uma série de estudos, nos quais
fixou, com felicidade, varias
atitudes.

Como se vê, ha muitos "re-

talhos" ótimos, nesses "saldos

de balanço". Mas são todos nas
mesmas cores, e a "colcha"/,

por isso mesmo, dá uma sen-
sação algo melancólica.

IDEAL'
EM DOIS MESES COM AS

PILULESORIEN
ATTENÇÃO Ul
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TÔNICAS E RECONSTITLMNTES

RECUSAR qualquer caixa qua
não levar m gravura colorida
raprasentando uma mulher oriental

Exigir o frosco de origem sobre o quol
devem figurar o nome e o endereço de

J. RATlé, farmacêutico
45, rue de 1'Echiquier, 45 - PARI5
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Agente aeral para o Braiil ¦ mmjtm
Jacauai PACHECO - Caixa Poital 2562
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DFLIÇÃO
FELICIDADE

(Conclusão da pag. 11)

mens são mesmo crianças grandes, querida.
É preciso que se compreenda e perdoe to-
das as suas travessuras. Em paga, seremos
sempre a mais querida, a esposa e, princi-
palmente, o que ele não esquecerá jamais,
a dona de seu lar. . .

Só a evocação desse amor te faz brotar la-
grimas nos olhos. Porque não me dizes
tudo, Regina ? Um segredo de dôr se torna
ás vezes muito mais suportável quando sa-
bido por um coração amigo, que nos quer
bem e nos compreende. . .

Com as costas das mãos, Regina tentou
enxugar apressadamente as lagrimas que
lhe molhavam o rosto. Estava como que
envergonhada de sua fraqueza, e seus la-
bios, muito brancos, ensaiaram um sorri-
so, comovente, pelo que continha de dor:

— Isso não é nada, querida... Boba-
gens de solteirona sentimental. . . Não te
preocupes e ouve toda a minha historia,
porque dela talvez tires algum proveito
para a tua felicidade. Como te disse, eu
era muito nova. Meu coração não tinha
ainda essa reserva de calma e experiência
e meu impeto juvenil desconhecia essa se-
renidade de reflexão que só o sofrimento
me deu. Gostava apaixonadamente de um
rapaz, e ele, apesar de alegre e brincalhão
(tanto se parecia com Aurélio no genio)

.parecia me devotar a mais profunda ami-
zade. Fazíamos castelos. Logo que ele se
formasse, seria o nosso casamento. Iríamos
residir então num pequeno 

"cottage", ro-
deado de flores e bem perto do mar. Por-
que o mar era a nossa paixão, sabes ? Pas-
savamos horas e horas fazendo lindos pro-
jetos, até que um dia. . . Aconteceu comi-
go exatamente o que está acontecendo con-
tigo: eu, que antes tolerava e incentivava
seu genio jovial e brincalhão com todos,

. inclusive minhas amigas, comecei, não sei
por que, a me encher de ciúmes, e cenas
horríveis se deram, então. Adormecia ago-
ra somente depois que meu travesseiro se
ensopasse de lagrimas e o cansaço me ven-
cesse a dor. . . Um dia, ele não pôde mais
suportar aquele estado de coisas; escreveq-
me uma longa carta, da qual até hoje sei
alguns trechos de cór: "amo-te muito, mas

jamais me casarei com uma mulher capri-
chosa e ciumenta como tu. É preciso que
compreendas a ducha de água gelada que
jorra sobre a ardencia do melhor amor,
quando na alma da mulher nascem essas
coisas mesquinhas que são a desconfiança,
o ciúme, o habito de ver em todos os can-
tos fantasmas de outras mulheres capazes
de lhe roubar o seu amor. Não, Regina, é
pela nossa felicidade que eu termino com
tudo. Talvez um dia encontres um homem
de genio diferente do meu que te faça fe-
liz. Eu por mim jamais toleraria uma espo-
sa de imaginação doentia e incapaz de com-

J preender um homem moço e sociavel. Por
mais que se queira a uma mulher, sua des-
confiança em breve tornará cinzas frias a
mais intensa chama de amor...". Nunca

pude esquecê-lo, Maria Lúcia. E me arre-

pendi tanto de minha leviandade! Os ho-

0 que Regina não dissera, naquela lição
de felicidade á sua amiga, é que seu que-
rido fora o mesmo Aurélio impetuoso e in-
constante, esposo agora de outra e que, no
entanto, apesar de tudo e de todos, era ain-
da aquele a quem seu coração desejava
doidamente, apaixonadamente. . .

Amava-o tanto que ensinara á outra, á
rival, o meio de retê-lo e tomá-lo feliz, o
que aprendera com a mais dolorosa das ex-
periencias e bebendo no cálice da mais
amarga das renuncias. m

CONHEÇA 0 SEU
RADIO!

(Conclusão da pag. 38)

denominação técnica. Alineamento, é uma
expressão muito usada na Argentina, e

quer dizer "calibrar". Calibrar um receptor,
consiste em submetê-lo a um oscilador ou

gerador de sinais, afim de regulá-lo con-
venientemente para que venha ter um ex-
celente grau de seletividade. Grade de con-
trol, é a grade principal numa válvula,

grade de entrada, diríamos melhor. Comu-
tador é uma chave ou interruptor, coloca-
do numa determinada parte de um circui-
to afim de abri-lo ou fechá-lo.

ANTÔNIO CARVALHO — São João dei
Rei:

Deseja construir um transmissor e soli-
cita dados.

O transmissor que o amigo pretende
montar e para os fins que tem em vista, m-
felizmente não é permitido pela legislação-
radio. 0 amigo só poderá construir um
transmissor para trabalhar na faixa de ama-
dores. Essa faixa é a seguinte:

1 .715 a 2.000 kcs. = 174,9 a 150
metros de onda.

3.500 a 4.000 kcs. = 85,71 a 75
metros de onda.

7.000 a 7.300 kcs. == 42,86 e 41,10
metros de onda.

14.000 a 14.400 kcs.
20,83 metros de onda.

28.000 a 30.000 kcs.
metros de onda.

56.000 a 60.000 kcs.
metros de onda.

Os amadores tambem estão proibidos de
transmitirem qualquer progjrama musical.
Seus transmissores devem ser utilizados
apenas para fins de estudo.

= 21,43 a

: 10,71 a 1.0

= 5,357 a 5,

GR
Está doente ? Quer saber o que tem ? ,

Mande nome, idade, profissão, residência,
envelope selado para resposta, endereçado á

CAIXA POSTAL 509 — Rio

HERMES BRAGUE — São Paulo:

Deseja saber qual a voltagem que deve
empregar no filamento de uma válvula que
pretende usar no circuito Wegant-Rei-
nartz do livro "Conheça o seu radio". O
amigo omitiu em sua carta a numeração
da válvula em questão, citando apenas:
"triodo". Ora, triodo, são todas as válvulas
constituídas pjor três electrodos ou ele-
mentos: filamento, grade e placa. Empre-

gando uma G. E. 30 é suficiente, uma
única pilha seca de 1,5 volts. Para bate-
ria "B", pode usar um "block" de 22,5
volts.
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SE 
a Sra. não experimentou

ainda o insecticida Raio-K,
compre hoje a sua lata! Baio-K
é mais econômico porque é mais
forte, e pode ser usado em
pulverização mais fina, com a
nova bomba Raio-K! Conserve
sua casa livre de moscas, mosqui-
tos e outros insectos! Para isso,
use Raio K, o insecticida moder-
no que não falha... Peça Raio-K
ao seu fornecedor. mwew-ii
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LUIZ GOMES — Santos:

Possue um condensador variável de 23

placas e deseja empregá-lo num circuito
de galena.

Aconselhamos construir o circuito que
apresentamos ao amador Pompilio Silva. Na

nossa contestação ao referido amador, en-

con trará todos os dados necessários para

poder construir o referido circuito.

CONSULTAS TECHN.CAS

Nesta secção, creada especialmente para
auxiliar os amadores nas suas difficulda-
des, attenderemos com o maior praxer to-
dos os que nos queiram confiar a solução
de seus problemas As consultas deverão
ser dirigidas áredacção de CARIOCA —

Praça Mauâ, 7 — Edifício d"'A Noite",
3o andar. -
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