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A única maquilagem que dá uma aparência
fresca e juvenil — num instante! Nao esfareia,
não endurece. Não torna amarelecido seu rosto !
Creme Puff de Max Factor, combinação exclusiva de pó
facial e base cremosa, foi criado especialmente para dar à
cútis um frescor duradouro, um ar de juventude imperecível
Para maquilagem completa ou um retoque instantâneo - use
Creme Puff hoje mesmo!

Sobressalente cm
nova embalagem

de plástico azul.

p
Creme Puff (marca registrada) §g||
significa Maquilagem de creme
e pó de Max Factor Hollywood

MAX
HOLLYWOOD

^^ 7\m^^^l ^ "faces /ímm^S^Ê^mm^

Nas secçães de beleza
dos magazines, farmácias, perfumarius e casas do ramo.
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^mmtV KÊ m Le ruego entrar! Entre por obséquio.!
Come in please! Entrez vous -M k 
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» mnr1é<:ria à oarte - devo declarar que você
o equipamento e as instalações das grandes ca- e - modesua à parte

~ ¦ r ,n^« Ho Lóide também desfruta do melhor serviço de bordo
bines dos aviões Curtiss Comando do Lóide

A' In nas melhores nas aeronaves do Loide Aéreo porque meus
Aéreo, me permitem atende-lo nas memores

„;,;,r colhas e eu tudo fazemos para tornar sua
condições, toda vez que você quiser viajar coleis

. . . viagem um verdadeiro prazer!
mais rápida e confortàvelmente. Y"&

, ;-., Jn< -Aviões Chtüss Comando do Lóide Aéreo!
um prazer viajar nos amplos salões dos avwes C«r«»

1

(3\xfa'ii/* -/7^Lruur-

-fatores de conforto!

Na cabine dos aviões Curtiss Comando do
Loide Aéreo você tem estes fatores de conforto:

o Melhor distribuição de lugares (44 passagei-
ros) graças à amplitude da cabine.

Poltronas com encosto reclinável. Estofamtnlo
em espuma de borracha.

Perfeito sistema de circulação de ar.

Piso de fórmica. Teto e paredes inteiramente
forrados em higiênico plástico lavável.

E, no fundo da cabine, o compartimento da
comissária, fartamente provido de apetitosos lan-
ches, frutas da região, refrigerantes, etc.
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NA SEARA DA POLÍTICA
Comentários de BIÀNÕR PÈNÁLBÉR

Conduta estrankável
O eminente Deputado Gusta-

vo Capanema sabe que já o te-
mos elogiado, e com justiça nes-
ta seção. É, com pezar, por
isso, tanto mais porque o admi-
ramos, que vamos agora fazer
o contrário: estranhar uma sua
atitude.

Encontrava-se na tribuna da
Câmara o Sr. Rui Santos, re-
presentante da União Democrá-
tica Nacional, pronunciando um
bom e oportuno discurso sobre
o projeto que traça novos ru-
mos à educação em nosso país,
o qual, por coincidência, sendo
apresentado pelo Executivo em
1947, só em poder do Sr. Ca-
panema, que dele discorda, es-
teve engavetado sete anos. Re-
feria-se o Deputado Rui San-
tos a emendas sugeridas pelo

Um. grande Senador
representante mineiro, declinan-
do-lhe o nome diversas vezes.

Pois sabem, o que fez o Depu-
tado Capanema? Colocou-se de
costas para o orador e, de pé,durante muito tempo, conver-
sou com os seus colegas Hora-
rio Láfer e Armando Falcão.
Não tomou conhecimento de
quem estava na tribuna, reti-
rando-se do recinto quando o Sr.
Rui Santos ainda cumpria o seu
dever.

Positivamente é uma conduta
estranhável. Mais ainda por se
tratar do Sr. Gustavo Capane-
ma, cuja compostura e digni-
dade todos lhe reconhecem no
exercício do mandato que de-
sempenha, e dum ex-ministro da
Educação, o qual se presume se-
ja um homem com noções am-
pias de civilidade e polidez.

._.., UMA PITOMBADA

O Deputado Ari Pitombo, de Alagoas, é um dos homens do
partido 

Trabalhista Brasileiro que mais raiva alimenta contra oDeputado Carlos Lacerda. Diz mesmo, em rodas da Câmara, queum dia, se puder, lhe arrancará a língua e cortará as duas mãos
para nao falar e não escrever mais contra ninguém.

^ Várias vezes o representante alagoano tem criado casos emtorno da pessoa do parlamentar carioca, assanhando as sessõesdo Palácio Tiradentes. Uma das suas investidas ocorreu há diasEncontrava-se na tribuna o líder do seu partido e que atacava ri-
jamente o Deputado Lacerda. E lá veio o Sr. Ari Pitombo em-
punhando um microfone:

— V. Exa. dá licença para um aparte?-~ Pois não3 valoroso colega, responde o líder trabalhista.
E o Sr. Pitombo, sem papas na língua, declara:—- O Sr. Carlos Lacerda é um poltrão, que se escondeu, emnovembro de 1955, na caixa dágua do Ministério da Aeronáutica.
A sessão, que ia calma, pegou fogo. O Deputado Mário Mar-tins, em outro microfone a pouca distância, gritava e reagia, acom-

panhado doutros deputados. Ao lado do Sr. Ari Pitombo coloca-ram-se os seus companheiros de agremiação política. Foi um ba-rulho dos diabos, felizmente sem mortos nem feridos. O presiden-te tocava insistentemente a campainha, ameaçando suspender uma
das mais divertidas sessões da Câmara, uma autêntica pitombada.

VINHO DA MESMA PIPA
Alguns deputados da União

Democrática Nacional estão pon-do, também, as manguinhas de
fora no que se refere à reforma
do processo eleitoral.

Dois ou três deles acham que
nao faz mal era que se prorro-
guem os títulos eleitorais anti-
gos, isto é, sem o retrato. Ou-
tros acham que a exigência do
eleitor fazer o requerimento do
próprio punho, em cartório, de-
ve ser afastada, o que conside-

ramos erro tremendo para a ver-
dade eleitoral, além de contri-
buir para impedir o combate ao
analfabetismo, pois os Partidos
terão interesse em dar lições aos
seus eleitores.

O que se deduz dessa resistên-
cia é que muitos parlamentares,
quer pessedistas, quer udenistas
e de outras agremiações, sabem
que não voltarão a ser eleitos
sem o apoio das muletas dos ti-
tulos falsos, para os quais, infe-

O Rio Grande do Sul man-
dou — e mandou muito bem —
um dos seus melhores homens
públicos para representá-lo no
Senado.

Quando vemos, especialmen-
te na Câmara Federal, certas
mediocridades, o que aconte-
ce também nas Assembléias dos
Estados e nas famosas Câmaras
de Vereadores, baixando cada
vez mais o nível moral e inte-
lectual do legislativo, é um con-
solo ver um parlamentar da es-
tirpe do Sr. Mem de Sá.

Trata-se realmente duraa per-
sonalidade à altura do L,eu ele-
vado mandato. Sua vigilância,
em defesa do interesse público
e principalmente no combate
aos deslizes que por aí se vão
amontoando, tem sido inexce-
dível. São incontáveis as vezes
em que sobe à tribuna para
causticar, com veemência e bri-

fC\'.-'- :;--V;':V''*v.t.v-:
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5/-. Mem de Sá

ção. Por isso, em pouco tempo,
lirmou-se como um dos mais ca-
tegorizados representantes do
povo. O eminente Sr. Mem de
Sá é na verdade um grande

lho, aos que desservem a Na- senador.

PROSSEGUIRÁ A MAROTEIRA?

O Partido Social Democrata deveria mudar de nome. A sua
democracia é só no rótulo. Basta recapitular as suas atitudes, a
partir de 1945, quando se formou, com os rebutalhos de ditadura,
ao lado de alguns homens de bem, e veremos que elas representam
o que há de mais atentatório à liberdade de opinião.

Iniciou a farsa o falecido Sr. Agamenon Magalhães, que, não
obstante ser um homem público de altas qualidades, era dum maquia-
velismo político apurado. Devemos-lhe o que aí vemos perdurando
lamentavelmente: os títulos sem retratos, para facilitar o eleitorado
fantasma, e o alistamento ex-ofício, graças ao qual, em sucessivos
pleitos, votam estrangeiros nao naturalizados, especialmente em São
Paulo.

O Partido Social Democrata, portanto, é responsável por elei-
ções fraudulentas, tão diferentes daquelas que tivemos a partir de
1934 e antes do golpe de novembro de 1937, quando assistimos a
magníficos pleitos livres e admiráveis.

Ao apresentar-se candidato à presidência da República, o Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, aproveitando-se do eleitorado
fantasma imaginado pelo Sr. Agamenon Magalhães, assumiu um
compromisso formal: que influiria, logo no início de sua adminis-
tração, para a reforma do processo eleitoral, que não pode persistir
nas condições em que se acha. Mas o que vemos: o Partido de S.
Exa., falsamente chamado de Democrata, entravando a mesma
reforma, com o rolo compressor da sua maioria, e alguns deputados,
como o Sr. Último de Carvalho, amigo e comensal do presidente
da República, propondo a validez dos títulos sem retrato para 1958.

E' o caso de perguntar: Vai continuar a maroteira?

lizmente, contribuíram alguns
juizes que deslustram a magis-
tratura.

A opinião pública que preste
nem a atenção para a conduta

de certos representantes da
União Democrática Nacional:
são, em confronto com a maioria
dos pessedistas, vinho da mesma
pipa.
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8' Anúncio da série «RESIDÊNCIAS» »*¦¦ *¦*

APRECIE
mensalmente, nestas páginas algumas das
magníficas residências já construídas no edênico:
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situação privilegiada '

UM JARDIM NO MEIO DA SERRA !
à margem da Estrada Rio Petrópólis (Km. 33)

panorama deslumbrante

clima salubérrimo

água puríssima em abundância de nascentes próprias
calçamento - arborização - piscina - parques recreativos, etc.
farta condução: ônibus de 15 em 15 minutos
a 2 passos da praça Maná, 25 minutos apenas

PLANTA DE SITUAÇÃO
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\ BAR TICO-TICO

/Km. 16 FN.M.
RANCHO ALEGRE

BAR DAS \fiA* 
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onças A Km 33
ALT. 4-50 MS.
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K̂m. 43

loteamento inscrito pe-
Io Dec.-Lei n9 58, no
Registro de imóveis de
Duque de Caxias, Est.
do Rio de Janeiro em
data de 2 de Janeiro
de 1948 inscrição n9 26.
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DEPARTAMENTO DE VENDAS
Av. Rio Branco, 135 — 89 — Salas 801 a 804
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A formosa «agulha» da Catedral de Salisbury, tema de vários dos qua-dros de Constable, domina o verde e agradável vale de Wiltshire.

A Inglaterra Secular
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Se tomarmos um mapa da In°-la-
terra e traçarmos uma linha de Norte
a Sul, passando pelo centro do país,e uma outra, de Leste a Oeste, vere-
mos que se cruzarão nas proximidades
de uma tradicional cidade episcopal,
que fica no coração das colinas de
Wiltshire — Salisbury. Mais ao Nor-
te estão o vale do Alto Tâmisa e os
cerros dos Cotoswolds. Em direção ao
Oeste, chega-se ao Condado de So-
merset, de maravilhosas paisagens.
Para o Leste, estão os Condados de
Sussex e Hampshire. Finalmente, parao Sul, localiza-se o protótipo dos con-
dados ingleses — Dorset.

A pouca distância de Salisbury cor-
re o Rio Avon (conhecido como o
Hampshire Avon, para não se confun-
dir com o de Shakespeare e outros do
mesmo nome). Às suas margens en-
contra-se outro dos vínculos de Salis-
bury com o passado: o Hospital de S.
Nicolau, uma instituição medieval, on-
de passam os últimos anos de vida ai-
gumas dezenas de velhos, sob o am-
paro da Catedral.

Todo este distrito é conhecido co-
mo Salisbury Plain, a despeito de plain
ser uma palavra dúbia, de vez que a
região se caracteriza por extensas co-
linas — ainda que de leve ondulação,
cobertas de bela vegetação. E' aqui
que se sente mais nitidamente a pre-sença do povo que viveu, lutou e mor-
reu muito antes de haver história da
civilização, quando os vales eram den-
sos bosques ou extensos lamaçais. Se-
guem-se várias aldeias, entre as quaisse destaca Fonthill Bishop — um lu-
gar sumamente atraente, onde cada
casa tem sua ponte de pedra sobre
o arroio que margina o caminho até
Hindon.

Indo-se em direção ao Sudoeste, en-
contra-se algumas das regiões mais
tradicionais da terra de Thomas
Hardy.

Winchester fica a 36 km a Leste
de Salisbury. Esta antiga e admirável
cidade, conta com uma catedral quedata de 1079. (mil e setenta e nove
mesmo). Aí está uma das populaçõesmais antigas do país, pois há quemnustente sua existência desde um sé-
culo AC. Além da catedral, conta com
um dos mais velhos colégios da In-
glaterra. Também é notável o famo-
so Hospital da S. Cruz — nos mesmos
moldes do de S. Nicolau, no entanto,
mais conhecido.

Não há dúvida de que o caminho
do Norte é o que merece maior cui-
dado por parte do turista. Conduz,
inicialmente, aos aterros de Old Sa-
rum, onde começou a história de Sa-
lisbury, mesmo antes de se construir
a cidade, no vale abaixo. Chega-se a
Amesbury, que é uma aldeola muito
pitoresca, ainda que ofuscada pelosvizinhos. A menos de 3 km para o
Oeste está a maior e estranha carac-
terística dessas colinas — o enorme e
silencioso círculo de Stonehençe. Es-
sas enormes pedras, quase tão antigas
quanto as colinas, foram erigidas porseres humanos, sem a menor dúvida.
Constituem mais que um laço com o
passado, porque permanecem como o
próprio passado no presente.



EURICO SERZEDELLO MACHADO

Paschoal Ranieri Mazzilli é o tipo do ho-
mem de valor que se fixa por si próprio. De
fato, poucos, dentro de nossa história política,
podem simbolizar as gerações estudiosas essa
vontade pessoal de vencer, como a figura im-
pressionante do representante paulista. Assim
é que surgiu aos eleitores com a própria rou-
pagem de seu passado infatigável de lutador
leal, consciente c firme. Ativo sem escândalo,
rnas produtivo ao máximo, alarga o seu pres-
tígio público, revelando, ao lado de magnífico
conhecedor de todos os nossos problemas eco-
nômicos financeiros, soberbo modelo de par-
tidário democrata.

E' a esse homem inteligente e culto, que
VIDA DOMÉSTICA se dirigiu para ouvir
impressões orçamentárias, precisamente numa
época em que poucos são os que se voltam
para matéria tão árida e impopular. Encaran-
do as nossas perguntas com a seriedade de um
campeador da felicidade brasileira e da gra-
vidade de seu pronunciamento, êle pesou e
externou, sem sofismas e fugas parlamen-
tares, as suas palavras.

Não o empolgando a oratória, êle responde
singela, mas firmemente ao que perguntamos:

Fala-se muito em inflação. Vozes são ou-
vidas na defesa das mais contraditórias teses
financeiras. Mas, nenhuma procurou situar o
problema dentro do esquema orçamentário,
que é a base fundamental de toda política
econômica. E' comum afirmar-se que o nosso
procedimento, nesse setor, tem sido de expe-
riência e aventuras. Pergunto ao nobre denu-
tado por S. Paulo, grande estudioso e velho
conhecedor da matéria, como define a nossa
legislação diante da paliçada de nossa buro-
cracia?

— A inflação é sentida por todos em sua
manifestação inequívoca de elevação geral dos
preços. A alta do custo da vida, em contínuas
espirais, acusa a existência de mais moeda e
mais propensão, para consumir em presença
de uma quantidade de mercadorias que per-
manece invariável. A causa se resume no
aumento imoderado do ,-oder de compra, e o
efeito se traduz na alta dos preços.

Quando os poderes públicos gastam no
custeio dos seus serviços e na execução de
obras mais do que arrecadam, é evidente que
de algum modo buscam obter maior quanti-
dade de recursos para os pagamentos devidos.
O déficit deve ser coberto por uma das formas
asseguradas pelo mecanismo das finanças pú-
blicas. E como no Brasil não há economias
particulares em condições de criar o mercado
de títulos públicos, o que acontece é, invarià-
velmente, o recurso à emissão de papel moeda
para a cobertura do déficit verificado na
execução orçamentária. Em linhas singelas,
podem ser esboçadas assim as relações de causa
e efeito, entre a execução orçamentária e a
inflação: os deficits orçamentários continuados,
são causa principal da pressão inflacionária.

A nossa legislação sobre moeda e crédito,
vem-se mostrando deficiente no trato da relê-
vante questão e seria urgente, rever as nor-
mas legais sobre o assunto, especialmente no

que diz respeito às autorizações para a emissão
de papel moeda. O Congresso, aliás, não des-
cuidou da matéria e vem estudando projetos
de leis que visam a disciplinar esses setores
fundamentais da vida nacional.

Lembro-me que Campos Sales, o notável
Presidente da República, paulista, como V. Exa.,
teve como norma fixa de seu governo, enca-
minhar a execução das medidas relativas à
receita, c para legitimar na consciência pú-
blica, as exigências do executivo nessa esfera,
promover a mais rigorosa economia em todos
os departamentos da administração. Será que
realizamos agora, com os olhos postos nesse
passado memorável e histórico, providências
legislativas idênticas às lembradas e rigorosa-
mente cumpridas pelo vencedor do "fundin-

loan"?

— Cada homem pertence à sua época, e deve
ser julgado, portanto, em razão de seu tempo.
Os problemas de governo nos dias atuais, com-
plicaram-se muito com os encargos que o Es-
tado moderno deve suportar no campo social,

dade, é não comprometer nos planejamentos
audaciosos do orçamento público a parcela re-
servada à iniciativa privada, no Estado demo-
crático. Sem esquecer o papel de entidade eco-
nó/nica que o Estado contemporâneo repre-
senta, torna-se indispensável, por outro lado,
estimular todas as atividades privadas que
promovam a criação de riqueza, fonte, afinal,
da receita que irá suportar aqueles encargos
estatais, no regime constitucional brasileiro.

0 progresso nacional em nosso país, apre-
senta índices bastante elevados, e a industrial!-
zação avançou satisfatoriamente. Todo o pro-
blema agora está em mantermos os já alcan-
çados níveis desse desenvolvimento, assegu-
rando as margens indispensáveis de expansão
do nosso parque industrial. E isto só será pos-
sívei, evidentemente, se forem fortalecidas as
bases da nossa agricultura de exportação, sem
descurar das culturas de manutenção. Sem
amparo à lavoura, que nos dá o poder de troca
no exterior e pode melhorar o abastecimento
no interior, jamais manteremos os atuais ín-
dices do nosso desenvolvimento econômico.
Merecem, por isso, aplausos as últimas medidas
do governo no setor do café, mas ainda se
impõe outras de maior profundidade no amplo
campo das indagações da política cambial.

Sendo a feitura do orçamento, trabalho que
exige dedicação, estudo, saber e patriotismo,

inflação e "déficit99

que ultrapassou e superou o conteúdo poli-
tico na esfera estatal.

Nesta altura do progresso sócio-político das
Nações, já não seria possível estruturar um
comportamento orçamentário, baseado sòmen-
te no conceito clássico que recomendaria a
obtenção do equilíbrio do orçamento, partindo
do princípio de precedência absoluta da receita,
sobre a despesa. O que se impõe fazer, na ver-

pediria ao douto representante bandeirante que
informasse ao público leitor de VIDA DO-
MESTIÇA, o que julga necessário ao governo,
realizar para a feliz e proveitosa execução da
mais alta incumbência legislativa das nossas
Câmaras?
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— Realmente, o trabalho de elaboração do
Orçamento é a mais alta incumbência legisla-
tiva das Câmaras, por que deve representar

um plano de governo. Nele são tratados todos
os assuntos que interessam diretamente à vida
nacional; educação, cultura, saúde, transporte,
comunicações, produção, segurança nacional,
etc. Assim, a economia e a finança nacionais,
devem aparecer nesse documento em retrato
de corpo inteiro.

A proposta encaminhada ao Congresso para
o Orçamento de 1958, apresenta a mesma
estrutura, na distribuição da matéria, do Or-
çamento para este exercício de 57.

Os números foram, porém, bastante majo-
rados. Mas as cifras da receita e da despesa
apresentam-se equilibradas.

A Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputadas, deverá esforçar-se, certamente, no
sentido de aceitar a inestimável colaboração
dos representantes do povo, através do estudo
das emendas oferecidas ao projeto, ao mesmo
tempo que saberá cumprir o seu dever bus-
cando elaborar uma lei de meios, à altura das
necessidades do bem-estar dos brasileiros.

O Deputado Mazzilli, palestrando com o
cronista, em seu gabinete de trabalhe.

A evidência do que nos revelou, com pro-
iunda sabedoria e justiça, possui um sentido
soberbo de tese orçamentária. E o mérito de
nosso esforço está em oferecer, aos que pen-
sam no destino da Pátria, esses ensinamentos
de mancipação de uma raça que vive sem pro-
grama e sem líderes humanos e honestos. E'
nisto que se destaca a preocupação de Ranieri
Mazzilli, figura positiva de estadista.
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O 
corretor de imóveis, procurava atender os fregueses com toda
a solicitude, mostrando vantagens da compra, citando preços,nomes dos compradores e o que seria daqui a alguns anos,

aquele loteamento situado no subúrbio da capital. Na sua opinião, não
haveria distâncias, depois de construídas as ruas radial e perimetrale «isso», afirmava, categórico, era a «coisa» mais certa na solução do
trânsito do Rio de Janeiro...

E os terrenos do Parque Tupy, após algumas propagandas nos perió-dicos, começaram a ser procurados; o movimento do escritório passoua ser contínuo e João não tinha folga, cuidava de todo o serviço e ainda
acompanhava os possíveis compradores.

Naquela segunda-feira, depois do almoço, João sentou no sofá da
saleta e ficou pensando na sua mulherzinha, em casa, cuidando do filhi-nho de três anos... Há três anos se casara e há muito, não saíam a pas-sear. Precisava ganhar bastante dinheiro; seguia a risca, o lema: tra-balho; quanto à economia, não conjugava com o seu temperamento.
Uns olhinhos pretos, uma voz cantante, um requebro bamboleante e umsorriso malicioso, João ficava preso à dona, até desvendar a fascinaçãodo encantamento... Desde solteiro, assim procedia; passado o período da«lua de mel», continuou a proceder... era o único pecado que não sabiavencer. Seu caderno de endereços ficava na gaveta da escrivaninha
guardado a sete chaves e suas aventuras, também...

Naquela segunda-feira, João não tinha nenhum problema amoroso.Nisto, surgiram uns fregueses, vindos do interior de Minas e bastanteinteressados na compra de um lote. Apresentaram-se e imediatamenteJoão foi com eles, até o local; eram dois senhores, uma senhora e umajovem, de nome Maria.
_ Gostaram e marcaram um encontro para o pagamento. SatisfeitoJoão regressou ao trabalho, porém, dando antes o seu telefone particular-'teria prazer em mostrar aos visitantes, a «cidade maravilhosa»'

Quando João chegou na portaria do edifício, uma senhora se anro-ximou e disse-lhe... y
- Desculpa-me cavalheiro; o porteiro indicou-o como sendo o cor-retor de imóveis...

Pois não, às suas ordens... A senhora já esteve no escritório9~- Ja... falei com um senhor que mostrou-me a lista dos aparta-mentos a venda, em Copacabana. Gostei muito, principalmente daquelesdo Lido... Será que o senhor poderia fornecer-me detalhes ou se possí-vel o projeto? p^ooi

outro"dia 
Senh°ra nã° 2°staria de vê-los?... ou prefere marcar para

Boa idéia... podemos ir agora?Neste momento!... Estou com o carro ali, na esquinaE João vendeu o apartamento; soube que ela se chamava Maria dosAmos não era casada e que o dinheiro provinha de suas economias comomodista. Por experiência própria, soube também que Maria dos Aniosera cem por cento fiel ao seu amante... Espirituosa na conversação elegante no vestir de seu corpo exalava uma fragrância sutil de perfumeestrangeiro. .. Alguns encontros foram suficientes para que João sonhaSeacordado, com a frustração de sua conquista. manasse
Passado um mês, o telefone do escritório bateu. João atendeu Erauma voz feminina, melódica, perguntando-o se êle não a reconheciaNao... nao posso adivinhar... wmw.i*....

letTa^Entã0'. .Sã°.tantaS' 
assim>-- escuta> ° meu «orne começa pela

M... Margarida, Maricota, Marieta...Não!. Nada disso!... é um nome bem comum...Maria!... e Maria dos Anjos!...Ainda bem que re lembrou... não se esqueceu de mim9
nha~" nUnCa poderia me es(luecer de sua encantadora figuri-

E a conversa durou dez minutos, naquele dia; no outro vinte edepois, levava meia hora a quarenta minutos! O amor foi ficando mai!firme e o colóquio mais sério. Após muita insistência da parte de Joãoela aceitou ir ao teatro. Sabia que êle era casado e por isso marcaramo encontro para a primeira sessão. No dia combinado êle èsS ^Sfante! Escolheu o melhor terno, a gravata mais sugestiva; a camfsa brancade seda, o lencinho com um pouco de extrato da múlh-n barbecu"s?cortou o cabelo, engraxou os sapatos. No final, olhou o dinheiro na Cartelra, enfrentou o trabalho do dia e ficou esperando a hora mírcada,
(Cont. na página 92)

Conto de

WALTER FARAH

Ilustração de Doriam

«Você também se chama «Maria
dos Anjos»?

«Claro!... Porque sou de côr,
não posso ser dos Anjos? ...»

— 10 VIDA DOMÉSTICA



Vida Doméstica no JLar
DECORAÇÃO DE INTERIORES
DECORAÇÃO DE JARDINS
ARQUITETURA

Responsável : DE SOUZA.

Foto: Architectural Digest.
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D fff

Uma vez mais, focalizamos nesta
página, o aproveitamento de peças an-
tigas como elementos da decoração mo-
derna.

Contratando as linhas retas e for-
mas quadradas dos móveis modernos,
vemos neste "living" o aproveitamento
do embasamento de pedra trabalhada,
como base de uma mesa de centro, com
tampo de mármore e algumas outras
peças de arte em metal polido.

Esses aproveitamentos são sempre
interessantes economicamente e, tam-
bém, sob o ponto de vista cio valor esti-
mativo das peças.

Junho-1957 — 11
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NA RUA, COM O FRIO.

V estido-manteau em kasha de lã, estilo "chemisier". Apre-
sen/ação de George Carmel, US/\. Chapéu de John Frederic.
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(Cortesia do New York Dress Inst.)
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/VO COQUETEL,
MESMO COM
FRIO. . .
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Interessante modelo
decotado igualmente à
frente e às costas. Em
crepe de seda (negro,
no original). Drapea-
dos no busto. Da cole-
ção de Mollie Parnis,

U. S. A.

CABELOS BRANCOS só tem quemquer, quem não os auer, usa JU-VENTUDE ALEXANDRE.
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O único baton que não
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borra...e brilha sempre!

deMAXrACTOR
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HOLLYWOOD1

Você ficará encantada pelo encanto

que seus lábios irradiam com o

baton Colorfast de Max Factor! É um

baton que nunca, nunca mesmo,

resseca seus lábios porque é riquíssimo

em lanolina! É um baton que fica

dentro das linhas de seus lábios

. .. que fica em seus lábios

. . . que fica brilhante sempre !

Escolha hoje, nas tonalidades

Max Factor, a côr de baton que

mais diga com seu tipo:

SORRENTO CLARO

SORRENTO BRONZEADO

TOQUE ITALIANO

DESIRÉE

CHAMA DE OURO

CARMIM VIVO

ROSALEGRE

CORALINA

ROSA FESTA

ROSALINDA

CYCLAMEN

.mmm fiflk.
JB B?W9 BBi

àU W/Ir . -.SÊÊL.

fll mW vi^-WSÊmm
;#S7í. BflPWPIsPff '''ÍM^flfl^v "¦¦¦'¦¦'"'•
l0Ssr '-fx£f*AW Wf"' , "WÊÈ fl .. ^<%^-%"v.

BI SÈÍ;r-.'A'i-': Jw B fl;V ^flfcSifll Bmmt** Éflr ^Bl Br 7tBP™mB»^»iii ¦ ^SBmíÍ JL ¦ ¦'

.flfl BBffl^ls^^^ííw^^^flfl W]^lffi$BtÊtm^' %\% , *IWi Bww^BB»- flP* '»#;¦ ¦¦-"'sM&..,'.7' P «Si IKB BHilfl fl^*P^'^tet'''*"^ ' ' ,-'"»' TÉku' ¦'• ^'ffl^^B B0tl''':

^Bfl ¦!*¦ yv'$M'Í~:' ''"'"Piafet'."'-- ^ .'I^Bl BBKfr »¦'^J^^MmmBl BBBmV£'fa«iiÍL- ^âá.fr' ^BflflflB^» IC "^ 2

•'IBl BksbIIkSSÍ Í$ À\\wW"-: li¦:-y:fàmmWfffi' 
' Jn4fll flWflfl 

BM*Ju^flflflB^i'B RÜlü Bsiiii *''_df il aBr' ' Ir aE sfl BaB B':MrBl Bfei
*fll BMSBi Hflflpl!!! BT ''«l»l^ ÜBIK ^> ¦? se ¦« fll BÉten^Bl B fljfll^HflflflflflBBBBP/ !*'Pfl] ^iflr mfr' fl y fl -n^flKvl Ififl I' 'JBflWWWWWWWWWWWWWWJpw^&Jiff^ u k ^'*7v9èü£^ BflP v Wf- ^¦^'-«ÍI í'^ÍSí iflflifWB BI :Jif BtIB Bfc_ ^ajl^sm PraJgflPffr!ÍHmÍB Be~@I^£ÉÍBBP*^ fíi pflkji,^1 Bf¦ OjB B'¦•"tB BlÉÉWSll M^WWS^F" edÊkM ¦'¦¦ "ffll Afl Bflfll

^flH >' ÍsSÇjpA ^^Hkuí3(i^£íSMakWyi flflflflSk ^MuVJ BBpTjF.nKÈuflfl
^«B HÊHffif^ ''-'^Si'™Sftj ¦" Bt ' v™ Brl "Bfe

^BflflflflflB^^^ fl "'¦"¦. flfl&i'-' . *sBl ISirSfetaa^lWp
^B| BP^ Jflfl 'flfl bB^sSÉ:^ ' Ifll BP^-^^Ê^-irflK^

^flflK^^^ffi^TO^^?fe^§a&fcX;"- :^mm BM^SBjfl mr7 ' '^P^

.^BBBBBBBBBBBk^ Bla'<. iPifll rlkífa ^ ' #^l

fl kk. 'S' ^ flflsMifl BJntH.jH BBe Mm m\mmmf: -^m^
Jmm\\ flHPv^1 r^B flB^flfl ''JP:':¦'"' ::^i»fll B^Bflr'--'
v^JB BBdpBK ¦$?'-¦'¦' '"^Í^HH HBf^JHbÍj'^
jflB BBflgk: flB^ BflMflflB -^— ^^^^M BflF^^(!JEflmJ

jjB BPBW7 S^fl Bâ
^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflPr^^P ^j
^^B BBBliir. ''¦-.¦ ^Xr^ "^ff^B
flB Bf^1'' "''^bW''' '"'¦-'í^^^^^fi^P^B

'¦(';'--':i?jBbJ BflK -w '"JiB ' %^8e ^B1 .bB ^K-ÍÍ-v.^ • -í 'fíg^fc - 'flfl
- Bfll flflr «f " I^t&frt ^%o$$lk> ^Bi

^BB flflF^'' ^' *í^»^t trtiíl3mB5 :'o^B
.. ^VJ ^fefã1" ^'''^^B^' '^^Bfl^Bflflfli

BB '.». 'JÜÉiBl

; fl BJI" ;Ir^B
¦fl Bml !J^n^^flBflflflfll;:í^B BB<. gBBB^^BB

'¦¦fl B^i' ; 
^

flj B& n
' ^B B^L -<£gaB
Tmm mmWi'1'"'' <-^m

í3arbor3 Hale
i» estréia de Hoilywoo

NAS SECÇÕES DE BELEZA DOS MAGAZINES. FARMÁCIAS .PERFUMAR IA SE CASAS DO RAMO
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Arquiteto-, A. C. Coutinho

SR. JOÃO BAPTISTA M. DIAS LEITE - Faz. S. Simão— Congonhas, MG: No projeto que apresentamos como sugestão
para a sua futura residência, procuramos empregar materiais defácil aquisição para o caro leitor. Assim, temos um projeto em-
pregando de preferência, a madeira que o leitor com a serraria
que possui na fazenda, terá facilidade de conseguir e trabalhar.

A planta obedeceu às exigências feitas em sua carta, incluindo
um pátio interno. Prevendo no futuro a necessidade de maior nú-
mero de cômodos, fizemos o estudo de forma a permitir um acres-
cimo no próprio corpo da casa. Esse acréscimo é indicado naplan-
ta por meio de linhas interrompidas.

Esperando que o nosso projeto seja do seu agracio, convidamos
o leitor a tornar a nos escrever na necessidade de maiores detalhes.

QUESTIONÁRIO
De modo a nos permitir o estudo dos pro-blemas do leitor interessado, solicitamos que nosremetam este questionário devidamente respon-dido e acompanhado de um «croquis» mostrandoa forma do terreno, suas dimensões, a direção deonde nasce o Sol e outros dados, que nos permi-tam melhor conhecer as condições locais de ter-reno, tais come a declividade, se houver a me-lhor vista, etc.

a) forma, dimensões do terreno;b) qual a sua orientação;
O quais as condições do terreno (plano ou ineli-nado) — indicar vegetação ou outros elementosexistentes;
d) qual a localização do terreno;e) qual a finalidade da construção (moradia oucampo);
f) qual o estilo de construção;
g) qual o número de pessoas que habitarão a re-sidencia;
h) qual o número de compartimentos (salas, quar-los, etc.) indicando aproximadamente as suasáreas; e
i) quais os recursos financeiros.

— 14 VIDA DOMÉSTICA
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nzío ytfrftrfo aza/, com bolso laterale pregas; original gola abotoada Oamarelinho, de saia-balão, leva ligeiros bordados a cores. Interessante odetalhe das alças pregueadas no ves-tido estampado (branco, rodinhas co-londas). "Forreau" de listras verme-lhas, com decote quadrado; casacobranco, adornando frisos de listras

.«, m.i«. «Cy»,,, Cama e mesa «Loucaspara preientes. ^°uças
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Experimente você tambê

deste cobertor t
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casa
que lhe mostre a linha completa

dos cobertores PARAHYBA

Você verá a grande variedade de padrões e preçose sentirá o toque inconfundível,
que só os "COBERTORES PARAHYBA" podem oferecer,

Escolha qualidade - Escolha padrão
Escolha preço

Escolha PARAHYBA!
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PARKER

Quink
a melhor
tinta
para
qualquer
caneta

í

T-^5^

PARKER QUINK melhora a escrita
e prolonga a vida de qualquer caneta.
E é fácil saber o motivo. Apenas
QUINK contém so/v-x, que protege c
limpa a parte interna da sua caneta,
à medida que escreve, proporcio-
nando escrita regular e perfeita. Se
deseja permanência ao escrever, expe-
rimente Parker Quink Permanente. Para
segurança, use Parker Quink Lavâvel.

Preços:
59 cm3

473 cm3
946 cm3

Cr$ 20,00
Cr$ 85,00
Cr$ 130,00

lh,i ooT* U"f rA Hs BB 51l> * F/^///ZíjBob^B rtíL
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nMS i*si^i9 iâP
- a única tinta
que contém so/v-x

Representantes exclusivos para todo o Brasil:
COSTA, PORTELA & CIA.

Avenida Pres. Vargas, 435 - 8.<> andar - Rio de Janeiro

SubAgente em São Poulo- CARLOS PESSOA & CIA. ITDA.-Rua Benjamin Conjtont, l71-7.0S.Pauio
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COMO ARRUMAR 0
RECPTOR DE TELEVISÃO ?

Graciela Elizalde
Da Globe Press

NOVA YORK — Não disponho de provas, mas estou certa
de que têm sido realizados inquéritos sobre a maneira como
os norte-americanos compram aparelhos receptores de televisão.
E, se as pessoas minhas conhecidas representam uma opinião
típica, estou convencida de que aqueles inquéritos revelaram
que se discute muito, especialmente entre as mulheres, a ma-
neira como o aparelho de TV se combinará com o ambiente
doméstico.

Conheço, por exemplo, uma família que adiou a aquisição
do aparelho de TV até que os filhos conseguiram convencer
o pai, tudo porque a mãe, achava que o aparelho iria preju-dicar o aspecto da sala de estar. Muito depressa, porém, ela
estava assistindo aos programas de televisão, tão entusiasmada
quanto o resto da família.

1—1

De qualquer maneira, há alguma coisa a dizer àqueles
que se preocupam e se queixam, a menos que seja feita umaarrumação^ inteligente na sala. E, infelizmente, muitas donas
de casa não se sentem suficientemente capazes para fazer as
modificações necessárias.

Os autores de "Como decorar e iluminar o lar" — E. W.Commery, chefe do departamento de iluminação residencial da
\y. E., e C. Eugene Stephenson, famoso decorador de NovaYork — resolveram o problema, pois, entre as "43 maneirasde dispor os móveis" apresentam uma solução viável e eficiente.Na^opinião de Commery e Stephenson, o que se deve pro-curar, e colocar o aparelho de televisão de maneira que omesmo nao tenha grande destaque, não chame muita atenção.Um cios melhores meios de se conseguir isso — salientam —
e incorporar o aparelho ao divisor da sala".Para isso, recorrem ao que chamam de divisor com pra-teieiras, coisa que qualquer carpinteiro, ou mesmo um amadorhabilidoso pode fazer. Trata-se de uma espécie de estante aberta,com três prateleiras, separadas por uma largura suficiente paraentre elas caber o aparelho de TV, que deve ser colocado entrea primeira e a segunda prateleiras, ao passo que o espaço entrea segunda e a terceira prateleiras, deve ser mais estreito, o quedará mais interesse ao móvel e constituirá um lugar ideal paracolocar revistas ou alguns livros. Na prateleira do alto, podemsei colocados objetos artísticos coloridos e um vaso de plantas.
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REFLEXÕES DE UM DIA
DE MAU HUMOR

Maria Eugênia Celso

AO RECEBER O — «E' sempre assim. Desde que nos
ORDENADO: cai em cima um aumentozinho qual-quer, o abutre do I. A. P. C. muitomais depressa ainda cai em cima dele e lá se vão maisuns cem cruzeirinhos que não fariam mal nenhum, ficandoem nossa bolsa. E isto sem prevenir a gente, sem explicarsem nem sequer anunciar o desconto. Quer dizer que háuma entidade, legalmente constituída, com mais direitossobre o dinheiro que ganhamos, do que nós mesmosE não se pode fazer nada!! Se isto não tem cheiro deditadura, francamente, nada mais o será...»

SUBINDO NUM
LOTAÇÃO

— «Como são altos estes carros!...Com o esforço de subir, senti minha
, meia desfiar... Sempre este azar!...Logo hoje que calcei esta «nylon» caríssima, havia de ro-çar a perna neste desgraçado degrau... Cento e tantoscruzeiros postos fora!... Também por que é que eu meobstino em andar de meias?... Ninguém mais anda hojeem dia. Por mais que eu queira, porém, não posso. Pernade velha deve andar coberta. O verdadeiro decoro residenestes pequenos recatos. ,»

NUMA POLTRONA «Fiz muito mal em sentar nesta
DE CINEMA: ponta. Vão me pedir para passar atoda hora até lotar a fila. Maçadamestra! Dito e feito... «Com licença?» — «Pois não,mas não precisa, por isto, pisar-me nos pés.» Essas

poltronas são tão apertadas que a gente não pode deixarde se levantar, senão nos sentam no colo.»«Oh! Que bonita paisagem...» «Com licença?...»Pois não. Perdi a metade do beijo que eles estavam sedando... O que vale é que foi dos compridos. «Com li-cença?...» Meu Deus do céu! Será que a fila ainda nãoencheu? Vou passar a fita inteira dando lugar a esta sériede idiotas que só procuram esta fila... Até parece de
propósito. Como se não houvesse outras em todo o ei-neraa!

«Com licença?» Arre! Que isto é demais... Nãolaço outra coisa a não ser dar licença... O primeiro queaparecer agora, não dou. Vou fingir de surda. Para quee que botam poltronas na ponta das filas de lugares?...ko para chatear...»

ENCONTRANDO — «Oh! Que prazer...» — Prazer
UMA AMIGA: nenhum. Está tão convencida com

o marido deputado, que só fala na
primeira pessoa do plural: nós vamos veranear em Petró-
polis, nós recebemos todas as primeiras terças do mês, nós
pensamos, nós achamos Brasília realmente... nós fizemos...
nós... Ora bolas! Nem que fosse a Rainha Elizabeth...
Convencimento ali é «mato»... Convencimento e feiúra.Apesar da maquilagem que não engana ninguém. Até
piora. Acentua o feio. E está sem meias... Com certeza
depila as pernas... Sem meias... Para mulher de deputado
não acho conveniente...

— Você não pensa que o Juscelino... — Ah! Cá isto,
não... Não me fale em Juscelino... nem em Presidente
de República nenhum... Sou contra todos. Hoje estou
monarquista até a raiz dos cabelos... Do que nós precisa-
mos, fiquem sabendo, é de um imperador...»

SIEMENS
DOBRASIL

dpicVi

Ventilador SIEMENS
Brisete'

Exaustor SIEMENS ^^SjBrf^^ÒMiSMviiW ""¦-•¦^¦*w

mmmm mWm

¦
H ¦

Ferro elétrico SIEMENS
com controle automático

Liqüidificador
SIEMENS

Motor elétrico
SIEMENS para

máquina de costura

II

í

Receptores de rádio SIEMENS

S I E M E N S - a marca' mun d í a I
d e q u a lidade tradici o n a I

.;;
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Aspecto do Super-Mercado que funciona à
Rua Elpídio Boamorte, à Praça da Bandeira.

No Super-Mercado a freguesia é de tôd as

Reportagem de CARVALHO RAMOS

A COLABORAÇÃO DO SAPS NA
BATALHA DO ABASTECIMENTO

Bflb^^^lBnHS _"r rwi»v _
B—BB- ,^___a?—% BBBfcfi*., . _i_Bfc1'fte -^%.^fcB*E*|S?",, . _B^ _o_Be%SS%^^™v.; 

"w'. <*a_.

I^BéIJSiflflflflB ¦ 1íBSBBBbobS8 S&sH^íe^_ ^^Beliiifl BtSÍ I "^»'í,
Bm eoeoBk BK?i_flJ8HB '*™^SafisS5B| B^Sfr*' cbbobobÍ

Por estes Postos se escoa a produção dos
Núcleos Coloniais, a preços acessíveis-

Onde a dona de casa poderá comprar gêneros alimentícios
por preços baixos — Restaurantes e refeitórios populares

Diariamente, do gigantesco armazém geral, à Avenida Ro-
drigues Alves, saem dezenas de caminhões carregados dê gêneros ali-
mentidos de primeira qualidade, para a competente distribuição
aos 60 Postos de Subsistência e 13 restaurantes e refeitórios 

'do

SAPS. espalhados ao longo da cidade.
Igualmente a enorme produção dos Núcleos Coloniais, loca-

lizados na Baixada Fluminense, é canalizada aos mesmos Postos
de Subsistência e Restaurantes, inclusive para Super-Mercados
pondo-se à disposição do povo carioca legumes, frutas, aves, verdu-
ras, etc, a preços convidativos.

A dona de casa poupa, pelo menos, 25% nas compras efe-
tuadas nos órgãos abastecedores do SAPS. O trabalhador, o fun-
cionário público, o estudante têm por CrS 15,00 uma explêndida
refeição.

Tudo isto representa algo de positivo, palpável, visível no
orçamento caseiro. Não há aqui ambigüidades. E' um benefícioreal ao alcance da população carioca.

Mas por expressa determinação do Presidente Juscelino Kubits-
chek. o Diretor do SAPS, Sr. Gabriel Vivacqua. está reaparelhan-
do os 738 Postos de Subsistência, em pleno funcionamento do Pará
ao Rio Grande do Sul. dando assim à Batalha do Abastecimentoa amplitude necessária para que todos os brasileiros aproveitemos benefícios da Organização ímpar que representa o SAPS.

A "Batalha do Abastecimento", programada pelo Presidente
Juscelino Kubitschek c já. portanto, uma explêndida realidade,
uma batalha vitoriosa na luta contra os preços altos.
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POSTOS DE SUBSISTÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL

Pilhas e pilhas de mercadorias su-
perlotam o Armazém Geral do
SAPS, na Avenida Rodrigues Alves.

Copacabana, R. Torteleros, 260;
Gávea, R. Marquês de São Vi.cente, 217;
Fundação da Casa Popular, Av.

das Bandeiras, 76 a 82, 
'Deo-

doro;
Encantado, R. Manuel Vitorino

46;
Engenho Novo, R. Ana Nerv1708; '
Marechal Hermes, R. Io de

Maio, 32 (Avenida Cordeiro de
Farias);

Benfica, R. Leopoldo Bulhões,
147;

Ilha do Governador, R. Formo-
sa, 30, Zumbi;

Inhaúma, Av. Suburbana, 5.472;
Bangu, Praça da Fé, 18;
Olaria, Travessa Etelvina, 2-G;
Santa Cruz, Estrada cio Mata-

douro;
Cavalcanti, Caminho do Caste-

Io, 640;
Paty do Alferes, R. Cel. Manoel
Bernardes, 10;
Paquetá, R. Pinheiro Freire, 51;
Santa Cruz (Mercado), Mercado

N. S. da Conceição;
Paracambi, R. Visconde de Ni-

terói;
Catete, Jardim do Palácio do

Catete;
Maracanã, Largo do Maracanã;
Ministério do Trabalho, subsolo

do Edifício do M.T.I.C.;
Galeão, Prefeitura Militar do

Galeão;
Nilópolis, Av. Getúlio de Moura;
Cachambi, (Conjunto Residen.

ciai do I.A.P.C.);
Botafogo, Praia do Botafogo;
General Osório, Praça General

Osório;
Urca, Praça Ten. Gil Guilherme;
Honório Gurgel (Conj. residen-

ciai do I. A. P. I.);
Ira já, (Conjunto residencial do

I. A. P. C);
Usina da Tijuca, Praça Usina;
Realengo, (Mercado N. S. da

Glória) Realengo;
Penha, Largo da Penha (Mer-

cado);
São Cristóvão, R. Fonseca Teles;

Coelho Neto, Praça Professora
Virgínia Cidade;

Padre Miguel, R. F., s/n, (Con-
junto residencial do I.A.P.L);

Sind. Construção Civil, R. Had-
dock Lobo, 75;

Jacarèpaguá, Praça Seca;
Quintino, R. Goiás (Conjunto

residencial do I. A. P. C.);
Thomaz Coelho, (Conjunto resi-

dencial do I. A. P*. M.);
São João do Meriti, R. Ramiro

Gonçalves;
Sind. Trab. Cortume Carioca,

R.. Jacurutã, 88 (Penha);
São Januário, R. Cel. Cabrita,

62-A;
Tijuca, Mercado São Lucas;
Pavuna, Praça Um;
Santo Aleixo, R. Itaocara, 86;
Água Branca, R. F., s/n (Con-

junto residencial do I. A. P.
O;

I. A. P. I. (Penha), R. 8, s/n;
Realengo, Praça Gen. Simião;
Sepetiba, Travessa da Floresta,

210;
A. B. I.f Edifício da A. B. I.,

2o andar;
Guaratiba, (Fazenda Modelo) na

Fazenda Modelo;
Copacabana, Praça Inhangá;
Vila Isabel, Av. 28 de Setembro,

(Mercado São Paulo);
Caju, Arsenal de Guerra, Caju;
Fábrica Nacional de Motores,

Estrada Rio-Petrópolis;
Piranema, Estrada Piranema;
Itaguaí, R. General Bocaiúva,

60-A;
Ki,n 47, Estrada Rio-São Paulo;
J. J., Avenida Mal. Abreu Lima,

5-A;
Bandeira, Praça da Bandeira.

Super Mercado
Rua Elpídio Boamorte, na
Praça da Bandeira, das 7 às
19 horas.

RESTAURANTES

E
REFEITÓRIOS

Sr. Gabriel Vivacqua,
Diretor do SAPS eim
sua mesa de trabalho.
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Central, Praça da Bandeira, 96;
Servidores, Praça da Bandeira,

96;
Imprensa Nacional, Av. Rodri-

gues Alves, 1;
Ministério do Trabalho, Av. An-

tônio Carlos, 251-14°;
Aeroviários, Aeroporto Santos-

-Dumont, subsolo;
Klabin, Av. Suburbana, 5.332;
Estiva, R. Antônio Lage, 42-tér-

reo;
I. A. P. C, R. México, 128;
Estudantes, Av. Beira-Mar, 133;
Faculdade de Medicina, Avenida

Pasteur, 458-B;
Santa Cruz, R. do Matadouro,

s/n;
Palácio do Catete, R. do Catete;
Diários Associados, R. Sacadura

Cabral, 43-10° andar.

3 refeitórios:
Rua Leopoldo Bulhões, Pala-

cio Guanabara e Ponta do
Caju.
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Conto de HILDAMAR DE ASSIS.
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Foi coisa feita!
Foi coisa feita, sim! e tudo aconteceu por causa da-

quelas malditas bananas. Há quem nao acredite nessas
coisas de feitiço, macumba, mau olhado, mas o que acon-
teceu só podia ter sido obra de feitiçaria. Coisa feita, como
dizem.

Aquela menina não era de brincadeiras. Nao era
criatura que andasse fazendo bobagens. Muito sensata e
comportada, sabia muito bem em que lugar devia carregar
a cabeça. Na família de João Polidoro nunca aconteceu
nenhuma pouca vergonha. O caboclo trabalhava duro, de
manhã à noite; e o fazia com orgulho. Tinha uma linda
prole para alimentar e vestir. Brasilina era a mais velha
dos cinco irmãos. Já andava pela casa dos 18 anos e ainda
não se resolvera a casar. Caboclinha sensata estava ali.
Bonita e caprichosa, não lhe faltavam pretendentes. Era
uma flor mimosa dos campos, mas, digna de figurar entre
os mais ricos jarrões, nas grandes salas. Quando havia
festas na vila, ela comparecia com sua blusa de renda bran-
ca e sua saia ramada; com as trancas muito negras, caindo-
-lhe sobre os ombros e flor no cabelo, parecia que a primave-
ra havia chegado mais cedo, naquela ano. A rapaziada, ao
vê-la, ficava inquieta e ciumenta, uns dos outros, à espera
de um olhar ou um sorriso. Entretanto, os olhos negros de
Brasilina passeavam, doces e indiferentes, sobre todos eles.
Nunca lhes dera um motivo de esperança. O único mere-
cedor de um seu olhar mais terno era o capataz da fa-
zenda Santa Rosa, o Tônico Breves. Por esse rapagão o
coração da caboclinha batia mais apressado do que de
costume.

Para êle parecia que os olhos dela se ameigavam e
sorriam. E os seus lábios, corados como um fruto maduro,
se entreabriam deixando entrever uns dentinhos alvos como
leite.

Todavia, a rapaziada não desanimava e alimentava
ainda alguma esperança de que Brasilina se decidisse por
algum deles. O Chiquinho Braz, continuava a oferecer uma
perna ao diabo por um olhar da rapariguinha, e o Tônio
Martins, ultimamente, andava bebendo pelas vendas,^deses-
perado da vida, porque a menina lhe dera um "não' .

A coisa andava ainda nesse pé, quando o diabo em

pessoa apareceu por aqueles lados.
Brasilina e Tônico Breves já andavam fazendo planos

para o futuro. Era só chegar o novo capataz, que o iria
«ubstituir na fazenda, e êle rumaria para o sítio que havia
herdado do pai, lá para os lados de Córrego da Estiva.
Trabalhariam bastante, é verdade, mas isso apenas no
começo da vida, depois as coisas haviam de melhorar e
eles seriam felizes.

Finalmente, numa manhã de maio, garoenta e fria,
chegou à fazenda do Coronel Morgadinho, o novo capataz.
Era um caboclo tisnado, com olhos de cobra suçuarana,
retaco, de peito aberto e forte, rompante, de lenço verme-
lho no pescoço, botas altas e chapelão batido pelo sol.
Chegou fazendo "farol" e contando muita coisa. Com ele
ninguém brincava. Só respondia a desaforos com a mão
no gatilho. E um punhal de lâmina fina era seu compa-
nheiro de passeios.

Com a chegada do substituto, Tônico Breves pediuas contas e partiu, não antes de se despedir de Brasilina
e prometer que voltaria, tão depressa lhe fosse possível,
para acertar o casamento, com seu pai. A despedida se
dera na porteira do sítio, e enquanto a caboclinha se com-
prometia em casamento com o rapaz, o diabo já andava
rondando por perto.

Entretanto, a coisa vem mesmo quando menos se
espera. Foi só o Chico bater com os olhos em Brasilina e
o mundo deu uma reviravolta. Chico Diabo que viera de
Goiás, na qualidade de capataz da fazenda Santa Rosa,
trouxera com êle uma bagagem de valentia e má fama.
Valentão, brigador, desordeiro, e, pior do que tudo, mu-
lherengo. Não havia mulher que desejasse que não lhe
caísse nas unhas. Gabava-se de sua condição de conquis-
tador e andava sempre cantando: "Quem tiver mulher
bonita esconda do gavião". Andava pelas vendas a contar
proezas. Não havia mulher que êle quisesse, que não con-
seguisse. Nenhuma resistia ao seu poder maligno.

Na noite de Santo Antônio houve festa na capela.
Era a noite mais divertida do ano, toda a rapaziada se
reunia à volta de uma grande fogueira para dançar, soltar
fogos e saltar por cima do braseiro. Brasilina lá estava,
mais bonita do que nunca. Os olhos negros da caboclinha
brilhavam como a luz dos fogos, e uma alegria diferente
inundava a fisionomia angélica da moça. Chico Diabo
apareceu por lá, com a viola embaixo do braço, convidando
a moçada para um desafio. Foi só ver a caboclinha e
começou a desejá-la. Perguntou a uns e outros, mas a res-
posta era sempre a mesma. "Ela 

já está apalavreada com
o Tônico Breves". Diziam outros: "Aquilo é uma rocha
difícil de se subir". Chico Diabo deu uma gargalhada de
desprezo. "Isto é porque vocês não sabem que Chico Diabo
tem pés de cabra e manha de tinhoso. Sobe em qualquer
rocha e agarra o que êle quer."

Depois das dez horas da noite alguns violeiros se pro-
puseram a um desafio com Chico Diabo, e o tempo fechou.
A voz do Chico fêz-se ouvir pelo silêncio da noite:

"Eu desci daquele morro
Com dinheiro e muita fé,
Sou caboclo que não vive
Sem o amor de uma muié".

E os desafios começaram a girar em torno de Brasi-
lina. Isso obrigou a caboclinha a se retirar mais cedo da
festança.

Dessa noite em diante o cerco do conquistador serta-
nejo começou a envolver a moça. De tal forma que ela
já não desejava sair de casa, com receio de encontrá-lo.
Sentia medo e asco pelo capataz. Mas, certo dia, isso
que uns chamam de feitiço, macumba, despacho e outros
nomes, foi encomendado para a caboclinha. E chegou
mesmo, muito bem arranjado numa cesta de bananas,

(Cont. na página 88)
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nVERA CRUZ e íi SANTA CRUZ M

Carros de aço inoxidável
com amortecedores
hidráulicos.
Moderníssimos cabines e
carros restaurantes
com ar condicionado

VERA CRUZ

Ida o Volta Cr$ G14.00
Ida Cr$ 341,00

BELO HORIZONTE

Saída : 19,30 — Checada : 11,00
RIO DE JANEIRO

Saída: 20,10— Chegada: 10,15
Informações: Rio — Tel. 43 2000 e 43-3360 — S Paulo — Tel. 9-
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Preços de Passagens e Horários

SANTA CRUZ

Ida e Volta Cr$
Cr$ 299,00

SAO PAULO
Saida: 22,40 — Chegada: 8,15

RIO DE JANEIRO
Saída : 22,30 — Chegada -. 8.00
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Fotos de Leonice

As homenagens ao General Craveiro Lopesmovimentaram com brilho e beleza, a vida min-dana do Rio. Durante uma semana não se pensou em mais nada, mas outras festas bonitasoram-se escalando, no "motu" 
contínuo da socie-dade, onde ha sempre motivos excelentes paraalmoços, coquetéis e jantares elegantes. Também

junho foi o mes escolhido para 
"avant 

premières"de grandes filmes em benefício de obras sociaisAssim continuou intenso o "merry 
g0 round"'.
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Berta Singermann e Margarida Lo-
pes de Almeida têm n<i vida um
objetivo altíssimo: divulgar arte e
beleza através da excelsa poesia

Kelly ainda mais alegre e gentil que de costume (se bem que isto pareça Inpostel)> seZ
modnrJ' V 

° e ]°a0 receberam manifestações muito carinhosas, que%u7^raZcià%rvde

»Zl ¦ , I nte Parecia ier marcado encontro aquela noite em casa dos Xellvr"r/l rntina' uPrusuai> ?iie>Grécia- m™rágm °™^ s»"^™
Rní z?" [n?man-- Príncipes Czartoryski, Ministro Conselheiro do Chile Sr Pastor
PereZ^T"' 

E"'baaÍ°r. Ba™ Knmfá, Professor Aloysio de Castro, Acadêmico e Sa
Ke lír 2 Tiú"' 

'Tr Pm'°' SK ' Sr"- Paul° Celso M°»tí»ho, Deputado PradoKelly, Escultor Hildegardo Leão Veloso, Sr. e Sra. Haroldo Valadão, Sr. e Sra MarcosCaineiro de Mendonça Sr. eSra. Elmano Cardim, Sr. e Sra. Francisco Souza Brasil, Sr e
SamrJn%e8 Ç 

* 
*thayt* 

EncaiJeZad° de Negócios de Costa Rica e Sra. Luiz MeloSampaio, Sr. e Sra. Artur Martins Sampaio, Sr. e Sra. Oto Sachs, Raul, Olga e Misabelfedroza Sras. Georgette Monteiro, Aida Bianchini, Hélène Guériot, Professor e Sra Hera-cudes de Souza Araújo, Sra. Yvonne Daumerie Ramos, Pintor Ismailovitch, Pintora MariaMargarida, Srtas. Janine Ramos e seu noivo Sr. Geraldo Peres, Jeanne d'Are Martins Sam-paio, òr. Aecio Martins Sampaio.

Inaugurou nova sede no Edifício Brasília, o'"üituto Cultural Brasil-Alemanha. Vamos ter¦¦^ora, cursos de alemão, conferências, exposições,todo um programa tentador. O presidente é oMinistro Cândido Motta Filho, o secretário-geral,Professor Celso Kelly. Juntamente com a inau--yração oficial, — discursos do presidente e do*¦ mbaixador Werner Dankwort, título de mem-'» honorário da Sociedade de Geografia de Ber-' "?, conferido ao Professor Hilgard 0'Reillk Stern-rS, houve um elegante coquetel às autoridades,¦undOi diplomático, cultural e social. Parabéns ao¦cretário Erich Huesch a cuja inteligente e
[iianuca atuação, deve-se a ressurreição do Ins-a luto.

-oOo-

Esta de volta o Embaixador do Egito, Sami
^maika, 

tendo festejado já entre nós, sua data
i 
'Kpnal'.com uma esplêndida recepção. As festas

_ embaixada do Egito contam-se entre as mais• egantes da sociedade e têm fama por sua orga-•/-ação impecável. São também concorridíssimas.¦ncontramos o Ministro de Saúde, Dr. MaurícioMedeiros, os embaixadoresEspanha, Boi ívia.
da Itália,

do Canadá
índia,

T v' 
"' "«"»«, México, do Canadá e Sra.

e ^n, 
da Suécia e Sra. Stenstrõm, da Finlândiaara Ingman, Embaixador do Paquistão Prin-

cesa Abida Sultaan, Ministro do Irão e Sra.
Navab, encarregados de negócios de El Salvador,
Guatemala, Indonésia, Iugoslávia, Ministros Con-
selheiros da Espanha e Sra. de Muhiz, do Uruguai
e Sra. de Larramendy, da Alemanha e Sra. von
Ostermann, Secretário Cultural da Síria Sr. Geor-
ge Lian, Presidente do Supremo Tribunal, Mi-
nistro Orozimbo Nonato, Embaixador e Sra.
Carlos Martins Pereira de Souza, Embaixador e
Sra. Fernandes Pinheiro, Embaixador e Sra. Pon-
tes de Miranda, Sr. e Sra. Mário Collazo Pittalu-
ga, Sr. e Sra. Ricardo Jafet, Sr. e Sra. João
Borges, Sr. e Sra. José Nabuco, Sr. e Sra. Cher-
mont de Brito, Sr. e Sra. João Melo Franco, Sr.
e Sra. Oscar Vieira, Sr. e Sra. Lulu Franklin
Sampaio, Escritor Christovam de Camargo, Jor-
nalista e Sra. Pimentel Gomes, Pintora Isabel
Pons. A ceia, como sempre, excelente.

—oOo—

Enquanto as recepções enchiam as tardes, di-
versas "avant 

premières" de filmes de grande
categoria ocupavam as noites elegantes, a maioria
para fins beneficentes. A Sociedade Teatro de
Arte convidou para o filme sueco "Uma Lição
de Amor", o Art Palácio exibiu "A Mulher Mais
Bela do Mundo", com Gina Lollobrígida, para
o Centro Católico Assistencial Italiano, e o As-

tona, "Ricardo 
III", de Shakespeare, com Law-rence Olivier, filme impressionante, feito comarte consumada. O espetáculo foi em benefício

do Sanatório Infantil de São Miguel, da Cruzada
Nacional contra a Tuberculose. A Embaixatriz
Lanza d'Ajeta patrocinou o filme italiano e Lady
Harnson, o inglês. Platéias muito selecionadas.

—oOo—

Berta Singermann foi recebida pelo Embai-
xador de Nicarágua, e Sra. de Sansón Balladares.
seus velhos amigos, desde uma "tournée" 

na Bepú-
blica Dominicana. A grande declamadora ar-
gentma, invariavelmente bonita e genialmentetalentosa, recitou diversos poemas de Rubén Dario,
arrancando aplausos calorosos, sobretudo na"Marcha 

Triunfal". Os mais valiosos e entusias-
mados foram os de Margarida Lopes de Almeida.
Alguns amigos dos embaixadores de Nicarágua
tiveram a dita de participar da encantadora reu-
nião — Ministro Nereu Ramos, Embaixador de
Espanha e Sra. de Suner, Embaixador do Para-
guai e Sra. de Sánchez Quell, Embaixador da
Bolívia Sr. Gutierrez Granier, Embaixador do
México Sr. Alvarez dei Castillo, Embaixador do
Equador Sr. Neftali Ponce Miranda, Ministro
Conselheiro do Chile e Sra. de Román, Reitor
Pedro Calmon, Escritor Albano Lopes de Almei-
da, Almirante e Sra. Matoso Maia, Acadêmico e
Sra. Gustavo Barroso, Desembargador e Sra.
Faustino Nascimento, Sr. e Sra. Paulo Tacla,
Sr. e Sra. Celso Kelly, Sr. e Sra. Francisco de
Souza Brasil, Sra. Olga Ramos de Paula, Sr. e
Sra. Sérgio Brandão Azeredo, Sr. Rubén Stolek— marido de Berta, Empresário Carlos Brand,
Adido Comercial de Cuba e Sra. de Fernandez,
Sr. e Sra. José Luís Blanco.
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Presentes a recepção dos embaixadores de Nicará-gua, a Embawatriz da Espanha Sra. Martha Videlade Suner, Sra. Lisete Tacla, Sra. Olga Rodriguez denoman, esposa do ministro conselheiro chileno.
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O Embaixador de Nicarágua e Sr«. de Sansón Baila-dares conversam animadamente com sua convidada,
a festejada declamadora Senhora Berta Singermann
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CRISE DE BOAS MANEIRAS
Armando de Carvalho

A falta de educação é evidente em nossos dias. Falamos
de "educação" como sinônimo de boas maneiras, de cortesia.
Educação, em seu termo absoluto, é muito mais do que isso.
Levar-nos-ia longe o estudo aprofundado do seu conceito.

Todavia, é necessário observar que 
"ilustração" não

é o mesmo que 
"educação" ou, melhor explicando, poder-se-á

dizer que a cultura é a "educação intelectual". Mas existem
a "educação física", "a moral", "a cívica", "a 

política", 
"a

religiosa" e por aí afora, como ramos de uma única e fron-
dosa árvore chamada 'Educação".

Nestas linhas limitamo-nos ao seu aspecto social, à
simples maneira que uma pessoa usa no trato com outra
pessoa.

O que se vê, todos os dias e em todos os lugares, é de
constranger.

Não importa que seja fenômeno universal o grosseiris-
mo imperante. Cada um que fale do seu país. Por aqui,
os que nasceram no princípio do século, ficam, às vezes, mais
espantados do que irritados, com a série de gestos e palavras,
das novas gerações.

E' um flagelo. Não existe a mínima noção do que seja
educado ou mal educado. A crise envolve os dois sexos. Em-
purra-se, acotovela-se, pisa-se, berra-se, injuria-se; usa-se a
astúcia, o ardil, a força, a insolência. O lema é chegar pri-
meiro, conseguir o melhor, tirar o maior proveito de quais-
quer circunstâncias.

Ninguém respeita, reverencia, pede ou agradece com
boas maneiras.

O homem educado — cada vez mais raro — sente
que cai no ridículo. Repara no assombro ou no sorriso mor-
daz dos circunstantes, se dá o seu lugar sentado a uma
senhora, se pede licença para acender um cigarro, se não
trata por 

"você" a torto e a direito.
A disciplina dos gestos e palavras, é, contudo a mais

bela flor da civilização. E' o seu perfume, a sua renda, o
seu mel.

Nada disto se relaciona, como dissemos, com a cultura,
com a soma de conhecimentos que o indivíduo possui. Pode-se
ser ilustradíssimo e ser grosseirão ao mesmo tempo. E po-
de-se ser analfabeto e ter, por instinto, modos educados.

Recordemos — agora que tanto se fala de Portugal —
o gesto costumeiro do rude campônio, que se encontra em
qualquer aldeia lusitana. Avistando o forasteiro, o lavrador
tira o chapéu esburacado e, respeitosamente, solta o seu"Deus 

guarde Vossa Excelência" que entra em nós como
uma lufada de simpatia. Esse homem, que não sabe ler nem
escrever, é um fidalgo de boas maneiras.

E' lícito perguntar, porque será assim.
E' o meio-ambiente. Até aquele homem não chegou a

dureza do nosso tempo, a vertigem da competição, a luta
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implacável pela sobrevivência. O que nele é calma, é em
nós agitação; o que nele é quietude, é em nós velocidade;
o que nele é doçura, é em nós azedume; o que nele é saúde,
é em nós doença.

Isto nos ajuda a ter mais tolerância com o sujeito bru-
tal que nos pisa os pés e não pede desculpa.

Êle, afinal, é o fruto duma sociedade que se devora
a si mesmo, numa orgia de falsas necessidades e de falsos
conceitos.

Como é mais fácil impressionarmo-nos com o fenômeno
individual, para êle vai a nossa queixa e a nossa crítica.
O da sociedade, quase sempre escapa à nossa precepção, nele
residindo, contudo, a causa desse defeito.

Se a falta de boas maneiras se nota nos adultos, também,
nas crianças, se repara o mesmo grosseirismo e desequilíbrio.

A Escola ensina muito mais do que educa. No lar, à
displicência dos pais, junta-se um sentimentalismo vesgo
que manda tolerar todas as estravagâncias do "menino" ou
da "menina".

As crianças crescem teimosas, glutonas, mentirosas, auto-
ritárias e rebeldes. À travessura mais insolente, açode logo
a proteção da mamãe, da titia, da avó, quando não, do pró-
prio pai. Os "modos" da família, já também não são dignos
de serem imitados, porque as questiúnculas no lar são cons-
tantes e barulhentas. Quando a criança começa a espigar,
vêm as leituras de heróis e super-homens, o rádio, a televisão,
o cinema, destruir o pouco de gentileza que nela exista.

Da Escola primária — onde a criança é acompanhada
com uma solicitude educativa ainda apreciável — salta o
infante para o ginásio, onde ninguém trata de modos edu-
cados. Ali o aprendizado é outro, incluindo-se as licenças
mais primárias.

E assim vem a adolescência, a maturidade, amanhã a
velhice não simpática e agradável, mas rabugenta, exigente
e irascível.

Lemos algo, sobre uma projetada 
"Semana de Educa-

ção". Será mais uma "semana" inoperante. O velho adágio
que aponta o mal educado como não tendo "tomado chá
em menino", é deveras exato. A educação vem mesmo do
berço.

Se querem que as atenções gerais se virem para a falta
de boas maneiras, façam como fizeram os franceses. Criem,
permanentemente, a "Cruzada da Amabilidade" e concedam,
a quem merecer, a "Ordem da Cortezia".

A pessoa que ostentar a condecoração, mal vai poder
com os sorrisinhos de troça. Mas isso não terá importância.
O pior é o exame honesto dos candidatos. Há por aí muita"educação" 

que é como o verniz nos móveis. Um leve arra-
nhão nos seus interesses e lá se vão as boas maneiras num
chorrilho de palavrões.
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A impressionante figura da
Sra. Paulo Cunha: em segun-
do plano, seu ilustre marido.
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De porte majestoso nas cerimônias oficiais de gala..

Reunindo tudo em sua pessoa, beleza, finura,

inteligência, simpatia e até modéstia, a Sra. Paulo

Cunha — Maria Amélia Pitta Cunha, foi figura

muito marcante nas festas ao General Craveiro

Lopes. Seguramente a mais fotografada, impres-

sionou sempre por seu bom gosto e elegância.

Vestida de gala ou de esporte, com ou sem cha-

péu, suscitava um interesse muito grande e os co-

mentários os mais elogiosos. Todo o mundo queria
vê-la.

Pois bem, toda essa elegância é feita de sim-

plicidade. Ela mesma se penteia e seus vestidos

são adquiridos em Lisboa, numa casa que im-

porta cie Paris. Coloca a mulher brasileira entre

as mais elegantes que conhece. Terminando este
"flash", resta acrescentar que a Sra. Paulo Cunha

nasceu na Ilha da Madeira, veio para Lisboa com

4 anos de idade, tem um filho de 20 e uma filha

de 21 anos, que vai se casar em setembro.

Sempre linda
e simpática. •.
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A maravilhosa apoteose toai, com todas as bandeiras d« América.

mi ILoüe (ospanhou
•>•>

/
destiurn deslurn
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Iara Brandão
foi a
porta-bandeira
de Portugal.

Vilma Chame
levou com
garbo a ban-
deira do Brasil.

Coube a Aimée,
levar
a bandeira
da Espanha,

No Rio nunca se viu coisa igual. AEspanha de nossos sonhos tornada reali-dade por uma centena de jovens dasoeiedade, graciosas e belas, desfilando emvo ta da p1Scina do Glória, aureoladas
pela luz dos refletores, distribuindo sorri-sos, irradiando encanto. Exibiam trajesbelíssimos em tecidos suntuosos de veludoe cetim, ricamente bordados a ouro ematiz numa policromia maravilhosa deons. Em alguns, a graça de uma manti-lha punha um toque de beleza leveOutros mais campesinos, tinham todo oencanto das coisas simples. Parabéns àSra. Caeilda Garcia pelo êxito da festa

que planejou e executou com tanta arte

A EQUIPE DE D. CACILDA

Tudo foi bem ideado. O programacomeçou cum um "show", em que to-maram parte Conchita Gonzalez dei Rio.Fernando Lins Alonso, Nilza Pelegrino.o cantor argentino Alberto Lago, Juanitadei Castlllo, da Rádio Nacional, Aureliade la Sierra, em números de canto, dançae declamação. Seguiu-se o desfile, paracuja beleza contribuíram Walkiria Be-
navente com os croquis, Gilda de Abreucom a encenação (a ela deve-se em gran-de parte o sucesso da festa) e José Vicen-
te Payá, que compôs o texto e apresentouas figurantes. Cada província de Espanha
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Texto de Diana

Fotos de Rogério

reviveu com seu pitoresco e suas parti-
cularidades, na exposição do animador,
cheia de arte e poesia, verdadeiro quadro
vivo em que pintor e motivo, integra-
ram-se com perfeição para criar beleza.
O resto foi embeber os olhos de cores,
passear deslumbrado por aquela geografia
viva, gozar plenamente a feérica visão.

E para que o espetáculo fosse completo,
terminou numa apoteose, com majestoso
desfile de bandeiras de todas as nações
da América, culminando na apresen-
tação da Espanha, Portugal e Brasil,
rnquanto do trampolim, a jovem Mi riam
Gespe, atirava pétalas de flores.

A OBRA BENEFICIADA

O "show" maravilhoso foi patrocinado
pela Sra. Martha Videla de Suher, em-
baixatriz de Espanha, em benefício da"Obra Internacional de Proteção à Jo-
vem, Comitê Espanhol". Formam sua
diretoria as Sras. Cacilda Garcia, pre-sidente. Lisete Tacla, vice-presidente.
Glória Domenech, 1* tesoureira. Carmen

kramento
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De leque^ e mantilha,
E.iane Estrela parece mes-
mo vir de Guadalajara.

Leve e gracioso o
traje de Logrono que
veste Wanda Góis.

Esta linda vestimenta é ca
racterística de Badajoz. Mar,
Fraga Machado a realçou.
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O chapéu bordado e florido dá
originalidade à vestimenta do
Cáceres. (M. Alice Figueiredo).

Muito graciosa e ricamente vesti-
da, Maria Teresa de Jesus Gar-
cia que representou Toledo.

Muito decorativo este traje
de Leon, apresentado por
Eiisabeth Portugal Pinto.

i BBB1 ¦¦¦¦¦¦.|H RH

™J™IH» wJ I tJ
gí;ÍSH HH^íV < „ >HJ ^H^^9fl Wwk^W^mW B^^l^B
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A bandeira dos Estados Unidos é levada
por Itália Maria Looes, enquanto Deldith
Souza e Sônia Rosa Guajará, empunham

as de Honduras e do Haiti.
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Muito gracioso em sua simphcida-
de, o traje de Viscayc apresentado
por M. Augusta Teixeira Silva.

A bonita Marta Patrícia Hermanny,
que representou Toledo, tirou no sor-
teio, o prêmio de viagem à Espanha.

A vestimenta é de grande efeito
e Solange Corte' Real, dá-lhe o
devido realce. Representa Huelva,
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Mercedes Meirr>
representou
Gerona.

Um traje riquíssimo, este
de Zamora exibido por
Giomar Gonçalves.

Aurélia Utino
representou
Ávila.

Muito fino este traje
de Madri, exibido por
Olga Rico Durán.

Maria dos Milagros
Valentim, de uma bonita
camponesa de Lugo.

Esta sorridente camponesa
e de Pontevedra e chama--se Carmen Pérez Ária-;

"A N0/7Ê ESPANHOLA" FOI UM DESLUMBRAMENTO (cont.)
Estas moças chamaram a atenção. Maria
do Carmo Abreu Alves com um traje de

Teneriffe e Leda d'Avila de sevilhana1 ¦N

_Í_K
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Cou„. Ma>ogo - „. Inê° MoS^?^- 5?'^. <ÍS^ 
I°lefí»s-Glae,t

Neste grupo, Milagros
Gomes Branco repre-senta Teruel, Heyde
íe ,¥elZ Lr- Coruna eMalba Pimentel. Jaeii
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Bonito este grupo formado por NoelyMaria de Moraes representando Gra-nada, Maria dei Pilar, Barcelona, Ma-ria do Rosário R. e Silvo:, Navarro
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Maria Lina Quintero e Luís Alon-
so Paladino, foram muito aplaudidos
em números de dança espanhola.
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Diferente de todos, o
traje de Rosa Amélia

Nunes, de Guipuzcoa.
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A graça de um 3 íina
mantilha sobre um rico
vestido bordado. De Sa-
lamanca e a moça e
Marly Fraga Machado.
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Tarragona, vestiu Ma-
rilita Carneiro e lus-
sara Maria Cardoso
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Lilian Sufier Pinto re-
presentou Valladolid.

Pérez Árias, 2? tesoureira. Carmen Cui-
nas Pihon, 1? secretária. Nelida Cuinas
Pinon, 2íl secretária.

A festa grandiosa foi o que o público
viu. O trabalho diário, que ninguém con-
tou, é a assistência contínua, prestada as

jovens espanholas, que aqui aportam e

que podem sempre recorrer à infatigável
solicitude da presidente, para resolver
todos os seus problemas. D. Cacilda

promete repetir a festa. Que seja quanto
antes.

Os Embaixadores
Bazán Dávila do
Chile e o casal
Valentim Bouças
estiveram na «Noi-

te Espanhola».
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Rosaura Gomes
Sesto exibiu este
traje de Santander.
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O embaixador de
Espanha e Sra. de
Sufier assistem à

festa, empolgados,
em companhia de
uma jovem hós-
pede chilena.
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Jovem, simpática e perfeita delinhas, Teresinha merece repre-
sentar o Brasil em Long Beach.

fl ^fl fl
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Teresinha. abraça Mal-
vina, «Miss Maranhão».

Teresinha Gonçalves Morango, «MissAmazonas», foi eleita «Miss Brasil-1957»no ja. tradicional concurso realizado em(qíuitandinha, na noite de sábado, 22 de
junho.

Conquistando o título máximo da be-leza brasileira, representará o nosso paísem Long Beach, em 11 de julho, quandose decidira, entre candidatas de todo omundo qual a beldade que ficará sendo«Miss Universo-1957».
O público que lotava (de mais) o sa-lao do Hotel Quitandinha, recebeu, comojusta, a decisão do júri.Rapidamente escolhendo a terceira

quarta e quinta classificadas, respectiva'mente Sandra Hervé, «Miss Rio Grandedo Sul» Lia Pires de Castro, «Miss Cea-ra», e Kanno Japp, «Miss Paraná», fi.cou indeciso, contudo, entre TeresinhaGonçalves Morango, «Miss Amazonas» eMana Dorotéa Antunes, «Miss MinasGerais», para o almejado primeiro lugarNao era fácil a escolha. Duas jovens'igualmente lindas e de plásticas perfei'tas, faziam jus ao título de «Miss Brasil»A própria fita métrica ajudou a hesitação
porque registrou, de altura, 1,68 m. para

111"/»* 
''"'y^^^^^^^^^^i^^^:' '^spülfí "• • .:,;.;-•--.- ,i

¦•-\: +.:-'¦ - •• ... jJbv ::.y

I Wk WÊÊÊà / Wâaaí' 
* * * * 

abi" 
*' 

^r^P^l
Wk ¦* JH Hítey.i* * •

..¦**** ¦ ¦MmmmmW^^':^i^;^^ '¦
Wk ": 9B Paft ai BüL. ? âü

fl •;iÉÉÍ Br BB -

^ -já P^ BB
PK ~;/ J* ¦¦^^ Bfl ü 1 -
bBPJbk^^BbW^^k IflF oáafl Bfl íi^sB aai

.«fl L* il

fl: fl r't^l B

BbbbbbbbbbbW^ fl/-Jlii!fl Bf^fl ?sêè ? :.^fl m*
fl flB?' «is mífl ifl H

¦fl '^sbbmB * IHBllBfl w&
¦afs^^' «iB"° £ÉllPiflTÍ bIÍF
ií<--•'>* BB *^*ifr** *
^fl$W - IliaT BaBaBaBaBli "BBBBt ¦HsS" WM mWÈÊ&ém Wm^flPw ¦'¦ WmmÈw ¦BBBaBnBaBB mWÊB&m ¦'¦

^m^m^Ê^SMãfí-ÊM^W^. A'-' ^ll&fl|B

BwBwBwBwB^^^BwBwBwBwBwBwBwBwBwBaBwBwB ^*' '¦^'^¦^ • j.Baw

fl^ liflBBBBBflaaa

BBaB^BWaaaolfl -à Ja "Tr B

Bfl,**' BB fl HaaBBBaB
Br -j^Baeüflfl

fl BÜF Bi
BaajgBPaaBaBaBaBBBaaaaBHBBBaBwa^ Bfla <aBBBBBBBBBBBBBH¦a; - m

WÈvÉjjL iBbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI
mÉÊL .¦.¦£¦£££¦'/. fl B

,;wflflfl

— 34 VIDA DOMÉSTICA



1957
uma linda amazonense de 20 anos e de olhos azuis
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Teres.nha Gonçalves
Morango, elegantíssi-
ma em trajo de gala.

«Miss Brasil 1957» que
já tinha sido «Rainha
dos Estudantes», de
Manaus no ano de
1953, sua cidade natal.

Teresinha e 1,67 m. para Maria Dorotéa; do quadris, respectivamente,
94 cm. e 94 cm.; de busto 91 cm. e 91 cm.; de cintura 62 cm. e 55 cm-;
de coxas 58 cm. e 56 cm.; de tornozelos 22 cm. e 23 cm. — «M.ss Ama-
zonas» pesava 58 quilos e «Miss Minas Gerais», 54.

No desempate, venceu Teresinha. E foi logo para a cabina vestir
o maio dourado, símbolo da vitória, desfilando depois, sob aplausos, pela
passarela do salão.

O júri era presidido pelo Sr. Herbert Moses, dele fazendo parte o
Ministro Clóvis Salgado, titular da pasta da Educação, o Critico Accioly
Neto, o Cronista Jacinto de Thormes e o empresário e Colunista Carlos
Machado (todos dos Diários Associados); o Sr. Reinaldo Reis, represem
tando o Prefeito do Distrito Federal; o Sr. Harry Stone, da Motion
Picture Association; D. Maria Helena Raja Gabaglia; D. Mena Fiala,
da Casa Canadá, e mais o Sr. Francisco Olímpio de Oliveira, Diretor-Pre
sidente dos Laboratórios Leite de Rosas, patrocinador comercial, exclu-
sivo, do concurso.

Concordamos com a decisão de júri. Agora, é esperar o veredicto em
^ong Beach. Algo de extraordinário já o Brasil apresenta: depois de con-
correr em 1956 com uma «Miss» (Maria José Cardoso) vinda do extremo
sul (R. Q. S.) concorre em 1957 com uma «Miss» (Teresinha Gonçal-
ves Morango) vinda do extremo norte (Amazonas).
.. Isto quer dizer que, de norte a sul, em distância de milhares de qui
lometros, a Beleza é uma constante, neste imenso e abençoado território'
brasileiro
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"As semelhanças e diferenças entre os dois grandes
ídolos das juventudes brasileira e americana".

<^*^ fêfa&é*
O "ELVIS

PRESLEY
brasileiro •>•>
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Texto de Lysa Castro
Fotos de Rogério
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O «Bar-man» quis verificar se as fãs aprende-ram a receita do «Fabulous Cauby-Drink»
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Simpolismo perfeito: Cauby inteiramente preso
no coração das fãs, que o adoram muitíssíimo. i

f;
Ü

Na palestra com a redatora, Cauby recebeu
um aviso: «Contrato Canadá está firmado!»
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Cauby Peixoto o "Elvis Presley orasileiro" ou Elvis Presley
o "Cauby Peixoto americano"? Sim, porque se atentarmos para
o início da carreira do cantor brasileiro, veremos que o que
ocorre atualmente com Presley nos Estados Unidos, já acontecia
com Cauby no Brasil há quase dois anos. Realmente, pouco
depois do lançamento de Cauby, as jovens de nosso país começa-
ram a se manifestar de modo idêntico ao das fãs americanas,
com relação ao seu cantor e era muito comum, vermos Cauby
Peixoto, assaltado por uma legião de meninas que não se con-
tentavam apenas em ouvi-lo cantar; queriam mais, queriam
autógrafos, pedaços de sua roupa como "souvenir" e muitas
vezes a polícia era chamada a intervir para proteger a integri-
dade física do artista. Mas, de qualquer forma, nesse ponto, a
semelhança entre os dois ídolos é marcante. Ambos foram lan-
cados por seus empresários procurando ressaltar a simpatia pessoal
aliada à voz e um estilo próprios. Porque convenhamos quedos
dois artistas se bem que combatidos e criticados por muitos, têm
que ter, indiscutivelmente, grandes qualidades, para conseguir
tremenda popularidade. Ninguém alcança sucesso e êxito na vida
artística sem valor para alcançá-lo.

Cauby apareceu de uma maneira diferente de todos _ os
outros cantores brasileiros. Foi lançado através de uma maciça
publicidade baseada nos moldes norte-americanos e não desme-
receu a confiança que nele depositavam os seus empresários.
Hoje, é dono de uma enorme popularidade e também um grande
vendedor de discos. O mesmo acontece com Elvis Presley: bateu
todos os recordes de vendagem de gravações nos Estados Unidos,
suplantando cantores de 20 ou mais anos de carreira, como Bmg
Grosby, Sinatra, Pery Como e outros.

A vida dos dois cantores é acompanhada de perto pelas suas
fãs e qualquer detalhe de suas existências é sempre notícia
para a imprensa. Não apenas se interessam pelas suas vidas ar-
tísticas, como também os seus passos são policiados por uma legião
de garotas que se preocupam com a vida sentimental de ambos
e vão ao extremo de criticar ou apreciar o laço da gravata ou
qualquer outro detalhe na vida dos dois ídolos. Eles já não mais
se pertencem. Cauby por exemplo, recebe uma média de 150 tele-
fonemas por dia e confessa muito simplesmente que 

"lamenta não
poder atender a todas". Presley tem uma verdadeira organização,
uma firma que controla todos os seus negócios que já andam
pela casa dos milhões, dando um lucro fabuloso a êle, e a pessoas
que estão ligadas por interesses artísticos ou comerciais. O
mesmo acontece com Cauby: guardando logicamente as pro-
porções entre os dois países, Cauby realiza idêntica façanha, con-
seguindo perceber até Cr$ 40.000,00 por uma audição. E' orien-
tado por 3 empresários que dirigem a parte artística, comercial
e publicitária.

A carreira de ambos é dirigida também, para um público
que paga para ver. Existem cantores que são grandes vendedores
de discos, mas pequena bilheteria. Isto não acontece com esses
dois rapazes. Ambos lotam qualquer auditório e grande parte
do público compra entradas apenas para vê-los, não importando
a voz ou as músicas que cantem. São artistas que irradiam
simpatia e que agradam aos olhos do espectador. Cauby e
Presley, além dessa qualidade, aliam a de grandes vendedores
de discos, juntando assim, a sopa ao mel. O cantor brasileiro
vem figurando em todas as paradas de sucesso e apesar de ausente
do país, mantém o nome no cartaz pela repercussão e agrado
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CÁUBY PEIXOTO - (Cont.)
que vem tendo com as suas últimas gravações. Elvis Preslcy
vendeu de um só disco, 5 milhões de exemplares.

Cauby leva entretanto uma grande vantagem ao seu concor-
rente. Cantando em 5 línguas c cm qualquer estilo agrada a um
público de jovens c velhos, enquanto Presley, tem o seu forte,
apenas na juventude americana. Por essa razão, acreditamos cm
uma longa vida artística de Cauby, enquanto a duração de
Presley é duvidosa. Além disso, Cauby canta o estilo romântico
— o am^1 eterno, que começou com Adão c Eva e irá até o juízo
final. . . Presley canta o "Rock and roll" grande sucesso no mo-
mento, mas não sabemos até quando.

Outro fato interessante é a reação que o nosso patrício
Cauby vem conseguindo junto aos auditórios das jovens norte-
-americanas. Declarou recentemente Cauby, que só agora, isto

há poucos meses, teve oportunidade de cantar em clubes juveni
nos Estados Unidos. E com surpresa sua e dos seus empresário
a reação foi magnífica. Aconteceu o mesmo que sempre aconte*
no Brasil. As garotas norte-americanas dispensaram ao noss

patrício, uma manifestação calorosa e Cauby teve os botões d
roupa arrancados, sofrendo assim, aquele "agradável mâssácn

que já está habituado no Brasil. Tão forte foi a manifestaçã

que os seus empresários nos Estados Unidos resolveram de ago
cm diante, lançá-lo mais junto ao público feminino, aproveitar;
assim a simpatia, o sorriso franco e o trato amável que Cáuh
sempre dispensou ao seu público brasileiro. Acreditamos que c
um pouco de sorte, já que valor não lhe falta, Cauby, de;
de algum tempo consiga furar a barreira e a grande concon
cia que qualquer cantor luta quando fora de seu país. Co;
sua bonita voz, com o seu metro c oitenta e três de altura, e a
grande simpatia pessoal, o nosso "Elvis Presley", pode, de \.
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Cauby, todo contentamento, disse às visi
zam meu coração, assim como as flores

Nota extra: Também nos «States», comprova-do esta, as fãs não deixam o querido Ron Coby.
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hora para outra, ser um sério concorrente ao seu rival america-
no A°"ora, fazemos a nós mesmos, esta pergunta: Conseguiria

Elvis Presley alcançar no Brasil o que Cauby já realizou nos
Estados Unidos? Já imaginaram o cantor americano cantando
um samba canção? Pois bem, por aí podemos avaliar o grande
esforço e o valor de Cauby, que com a sua grande força de
vontade, continua lutando, para levar e elevar o nome e a música
do Brasil, no estrangeiro. E bem que precisamos. Nós, e as fãs

de Cauby, também estamos certos, de que esse modesto rapaz
conseo-uirá êxito e sucesso nos Estados Unidos. São os nossos

sinceros votos.
Vamos, por fim, atender às fãs que nos têm solicitado o

endereço de Cauby, nos "States". Podem escrever:
Mr. Ron Coby
RCA Victor — International Division — Rádio City —

N.Y.C. - N.Y. - U.S.A.

ÍBIS
¦: :¦-¦;¦ ¦¦¦¦¦¦¦. ¦ ¦¦¦-¦-.

-¦-:>: '

mr^y cy};yy
ül y - y..¦:,-

Yysmy-
-.>:'¦¦.¦¦¦;.: :¦.;,-: :-.-.:v-:::-;:.:-:.,..yyyy:yyy:y::mmm.
WÈsiÈiÈbÊSsibÊSA

'¦¦y.y —,;y:-yyy.yyyyy.y¦v,yyy»!^;yry:

-.! . ¦ - •..,' :. ¦¦• ."¦.•¦..,. ;v:'ív.:.>".:.'/:ysy

¦ :,.•: ¦¦¦¦¦:¦¦¦:¦/'

fe;.'..iVyy:.ísy ,>¦*¦'.:¦?:.¦;¦'-¦..¦:¦¦;:.>.:
¦'y;::A',yyyã:-y':;:.:'..y yyyyy: ü."S

: : TI^^4H!^^^BBBflB[' ':'¦¦: :;>^^»
f ' '-S^yBãPBjBflflB

' 
«BflBflBflflH li l^^^^k, '

"¦ ¦' II n ! fimP >s!^§pSí a!Sk§£ Wk

MMwmOtk/ÈSl 'mL
f///MII™Il ^S k

w ~f:í« >'-."'*'v, I uVíwMmBiãrà mí L&*, * I \isKiBBBBBfl If-'• * • ''*.A ísf BI
ilflPl 1 -: I afflfl SAI BBJI BB 'AF- BliBlMÉBf ^i^iS I BKAWBPlVflf' '•Al BV^^ . : jJ[ J SSal B^^Bf'• •• jBwaHP . Jf ABBflBflB'

M; *bB BBÜ@&:-V jlÍllVsil«TiÍB ' ÉBBBBBBBBBBBBlknBHroflHa&V¦•¦ 1 HiBBim^i PB BH^S '"•"-' pPPBflflflIB
k S^fe- ^?SÍbBIÍ1?I|1ÍBflBrBKh Bt_ ' "^B - J>J JmmWZ <4BBkT ü^*^Í^BBflBflBflBflBfl^^^*^''''---"

IH ^Vllal m ^ flBflBflBflL^iOf' \'í:':.JMmmY
2 /Brl ii -1 *

IJk 

v ¦§ B B a í " ^wPflB**! •; - -: ¦
sbí *^^^ ^B BB4 BB BflflflW-'W^^h PK. _^i- HF

i^flflH^flBflflflflUSflflBflB^BflBflBflflflflfli! rl^BflBflK^flBfl^flBflBflBflBflBfll

vyymymi&m.
yyyyyyyyyyyfiyy:

^-'''xv:«iy:y:«&S>?-

'¦":y v:y:i:;yyyyyyyy>'y¦yyiyy-

w
.yv.;'7'':y>;;¥tóyyy''¦:'J''vv.sa«yS.s:«

SyvM^/yy

Sil«
lllll
::s:;si -i%Bvfti

WÈ
s!y|ígisn

tantes: «Afirmo sempre que as fãs alegram e embele-
enfeitam e parecem dar vida ao lugar onde se encontram».
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Ã hora de
aparecer ante
o público ami-
go, há sempre
uma fã preo-
cupada com
seu completo

«aploimb».

Cauby promete à simpática fã:
«Em cada uma das prezadas admi-

111radoras, verei sempre voceü .»
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ADOLFO CRUZ

0 CRIADOR DE "ESTRELAS"!

Um novo Ziegield faz descobertas sensacionais s
Novos estúdios na vizinhança do Morro do Sampaio
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Grande Otelo, grande ator, inúmeras vezes utilizado pelo diretor W. Mace.
$0, Eufórico quando fotografado, parecia perguntar: — 0 que é que hq?, , ,

«Cria fama e deita-te na cama. . .»
Watson Macedo lhe oferecera,
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Catalano e Dercy Gonçal-
ves num dos bonitos qua-dros de «É pra Valer», que,aliás, já mudou de nome,
passando a chamar-se «A
Baronesa Transviada».

^ÊÈ&f', fs A\mm7^:'-^^mmmrmtm\mT* mRíJl Bw »^1 ¦:'@nl li

Fizessem um inquérito popular e o nome
c!o diretor de cinema no Rio de Janeiro,
mais conhecido, não tardaria a ser aponta-
do. Pelos sucessos artísticos e de bilheteria
de seus filmes como «Aviso aos Navegan-
tes», «A Sombra da Outra», «O Petróleo é
Nosso», «Depois eu Conto», «Sinfonia Cario-
ca» e «Rio Fantasia», o homenzinho dinâmico
de portela e que está merecendo um título
de «Cidadão honorário carioca» pela exce-
lente divulgação que tem feito das belezas
desta nossa metrópole, conquistou uma po-
sição invejada. Atuando há muito, nos Es-
túdios Carmen Santos na Ti jucá, vai, afinal,
ficar emancipado, com a próxima instala-
ção de seus amplos «Sets» de filmagens,
num amplo terreno adquirido na encosta
do Morro do Sampaio. Sabemos que naquele
local, três grandes palcos serão construídos
em homenagem aos incansáveis batalhado,
res da indústria cinematográfica brasileira,
que em vida foram Moacir Fenelon, Edgard
Brasil e Carmen Santos- Antes porém de
inaugurar seu promissor «campo de opera-
ções», Watson Macedo vai filmar de pés
descalços, ou melhor dizendo, em plena rua,
apelando para o neo-realismo tão em voga.
Fará assim com aproveitamento de persona-

gens da vida real, os filmes: «Gente de
Rua» e «Um Dia a Casa Cai», este último,
com argumento do laureado Alinor Azevedo.

Mas voltando ao tema principal desta
pequena reportagem, deve-se a Watson Ma-
cedo, o condigno lugar que a atriz Dercy
Gonçalves conseguiu firmar no cinema bra-
sileiro, com seu destacado desempenho na
comédia «E' pra Valer» e no filme «A Gran-
de Vedete» com duas partes finais que pa-
tentearão seu talento num desfecho drama-
tico. E' Dercy no cinema, um valor positivo
recentemente revelado pelo Ziegfeld verde
amarelo.

Acrescente-se ainda que em «É pra Valer»
o público verá uma jovem tragicamente de-
saparecida — Zaquia Jorge — e para qual
Watson pensava em preparar um celulóide
especial. Infelizmente esta sua descoberta
cinematográfica teve sua carreira interrom-
pida. O que vimos, pois, foi um resumo de
uma faceta já famosa de Watson Macedo;
a porta que êle sabe abrir da fama e da
fortuna, àqueles que nele confiam, como su-
cedeu com Eliana, José Lewgoy, agora
um sucesso internacional no festival de Can.
nes; Adelaide Chiozzo, Ankito, Emilinha
Borba, Ruy Rey, Bené Nunes, Gilda Valen-
ça, Trio Irakitan e muitos outros.

9

Assim com a oportunidade queDercy está triunfando no cinema.

Isll i
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ADOLFO CRUZ apresenta «CINELÂNDIA
MATINAL», na Rádio Nacional, de 2<? a

sábado, às 10,15 horas.
ENTREVISTAS * Críticas — Comentários

Música !
ATENÇÃO — Este anúncio tem valor durante o
mês de julho, 1957. RECORTE-O!

,1 fc^fP^' T*' > sSSS

«Foto EstúdioUma fotografia grátis de seu filho -
VIRMARCO»

Rua Santa Luzia, 275 — 6? andar — Tel. 42-8735
"•'Z:^^SS^ÊmWÍ
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Direção de ADOLFO CRUZ

NÃO PERCA O EQUILÍBRIO

A advertência não e para o
amável leitor, e, sim, para a
novata da Paramount Shir-
ley MacLaine, que fêz para o
produtor Hal Wallis, a pelí-
cuia "O 3- Tiro". Com uma
atuação segura, a aludida
atriz está se mantendo na cor-
da bamba que é Hollywood... A «OPERAÇÃO» ELVIS PRESLEY. . .

O rapaz de origem modesta, hoje é
rei da popularidade nos Estados Unidos.
Rei do "Rock and Roll", cantor que vive
desafiando com o desmaio de suas fãs, o
prestígio de um Frank Sinatra, tem, como
exclusivo da RCA Victor, feito inúmeras
gravações. Diga-se o que quiser, mas Elvis
Presley, o ex-chofer de caminhão, está ven-
cendo em toda linha. Havendo sido revê-
lado que é dedicado aos seus pais e avesso
à toda sorte de vícios, não fumando sequer
ou bebendo, ficam sem argumento os seus
acusadores qué o consideram nocivo à moci-
dade. ,i
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PARAMOÜNT EM FOCO

Estivemos nos estúdios da Paramount,
numa cordial visita que relembramos
com prazer. Lá encontramos Danny
Kayc, no restaurante; conversamos dis-
traídos com Eleanor Parker; gravamos
com Bob Hope e percorremos os "sets"

de filmagens. Estampamos hoje, uma
vista aérea dos grandes estúdios nor-
te-americanos — uma verdadeira cida-
c]e  ca entrada dos seus escritórios,
onde qualquer mortal só de posse de um
vale assinado, carimbado, vistoriado e
sem máquina fotográfica, consegue en-
trar naquela fábrica de filmes. .. E, as-
sim mesmo, se levar boas credenciais. . .

/; ll'.1 ¦¦"¦¦^«v pwmiwjii a<__ ÜMB—UIMBIIMIM. MBBMIII !BMBMMaBMKBfcalB&: ''WBBflBBBBflJBL. ''d iEJp!3lflBEH&í3&:' Êfêm
BB * «**' 4*i^*t b^íw *ív*7! vm ^B^BuBHLBk^BteiMBÉBflBUfl' ^Bbbb8B ^mT^^SmBF'' *Bfl ^fRB^^Bflflflt. •***^^^^^^^^^*"^*^*^^B^^**BBBBB8WW'
rUaiki ^dÉKMP <• 'x8fè*Wl Hk»»'^5' BJL ^^f? . """¦'^— s?K"" 3p»» ¦k «i«fc>-.Vr^ilMttBMfiBttks. _^^HWMMHi^rABaPPHfJBB ilRw.íJMjRffHHBBÉL^ ^^aflti^ .-JWt^gZB BBBWITj BmWWlt " A.-^*r 4 *¦* *'fiHã?Mw#' -ífe ¦¦r^- ¦ ¦¦¦¦. ^^^BBHKii «B BBft' ^ftn&BBLJ«hT*j£jMBBfr7 UA jNBau flflfl BbWk. "*Bflj| BBB ¦*""¦! ^^TÍ ¦>¦ .**.. »/ AflAfet ¦ BflEãu» ^fflPJ ÍTj *W^ X/flBgP^^sJB^BilBMJMay1^^ ^.: JBi^PlILfBBBI

..- * *>É*fr»BBBBBflBP^ywBF^BflflÉ^T» 'BtB »^ByflC^mlr *A<lBBffflBflBBL«M»- mmimmlàmtm Bb» SEI IbB bW ^E" PBak. ^^VS * UHfiflri^: ««««^""Tll BMJ< liBKisãj-"4fSmM$wB'¦ ^"T£&Ên uwwT" ,m!M"sm.mHF:s!m ¦¦apfc^ãpi - ^MMf^B&£ wBBBfliJair ri JBTir B b^tLáB^ rfíkiwii ' v jB^^^n^jBBübl jmTtbBmaazi _Tf Ifei: r&* >«*. *BB
íbbVm^^B' *B2 ^Sée^i bB P^bT! BI %. 4BbuBBuS í> "á «•¦*/ êêèêéê** *a B ""*¦ -^P* ^Bl*T T^ Bi ^i ."BLaI HbBIí/' .jBS»" *-^— —KflPi "Ml a ABBP^ Lfcrr J Wk- mWmm * AJWh*L»AbKu. «ilf' yA,»J, ¦- y.pBBat. ^^Bjk^JlKm vá^J^üAP^

PflBBjBBrrjtfB BB^m^^-bEb! *^W^ BB& SJvÍ^bB ^BAlIwSBÍlIlÉv^r *^-'i^i^nBl&'%ilfl Bu ^b^ BB BlBlt

aBJrBM^PPP»1' jp Hte ^gjjjjj^Kjgj^ ¦ Ml jjffesZjBH «iiwtBBSPíBbIS^^^^ '^Bk^^?*-aí- B.BflB^lllK^aattBiaaÉVftB&i li I :^ ^^^ \_A' A HV ^flWB£*B B
¦H .^jm^giaÉ&^Miiii^MÀ'.»».. »«gr Jt AJ Br ¦ "¦ "k ^¦*-im':'r*i-'V;:wMÈStiBÍMsW ''^gjjjjjjj

I BJ K* >*WBSB*IW"JBK1BR>WBHPÍ5!B7 B| BI ¦¦¦ABA- Y,.:~—?°v*- ~*Htf**mm WíttKWSQBfâ BPjV iln» ¦ ¦¦^w BJ¦w ¦*. ryT1-.* g « »nMr*r*"*f"F~'jt"sr*T' '•^Vtt rirn»» ^B BflBMMflB flJ W^pW ^^mf^k-1. 'TK*A^ " "" ^^B BTBflV^^Bh^H* B^Bjf' »¦«.«« «i i <».»j»i^i. «to^^q -'AjA bBBJI^^bT^tAaAbb! ''''Ignwtòy^wiffii Bb\ ^JIb^^^^^^^JÍ Bffll
rf-gjpbbbb3bBbb8wbbBk k^^^à"^^ ^'"'K '" *" '"'-4tfgir^^BEMBMBB

ílfLS^ÍLjLiB — ' : Ü3£ r*'*'*;*^*5flPr^ ^PpBPP"" X *1*^2^-4'-miAiJ|iâA^...JhMÉlBflBB^BfBfBfBBY^X^%Ji .-^ü faaaariB4 ¦• •-• *" - ;^ -^^ABBBbP'¦• «Sm '^biH
AwhiwimUp. .—* r^ PB ' * ' a ¦: ¦ l'.. ,-i. -^ -*¦ ^- ¦¦¦ - ^BBAtÉBSafeiiyiJBBãBãM

í6fc ' wBBBBBBBj^; 1y.*iyja!fc*^KSÍ'í '•• ^^VWW^^BSPBBI
wTTn?» w*i»?««•<«•'¦"« 'JaaMBBBBP^I^iSBWWill^r-f-h» » * * 'tlüB P^ -^bW^B^*^"^^:»' VI ?»'%»*•»*;; * ' JflBBff^ST festóS' ' V.-a^t^.,^rtj^:»m.'^Ét8Mig SA3BJ Bi^^E^.^Bk^AIllIPliBkgBBBBHI mmmd %tNÊ

l«fc*ywp>;.í/-;«. i:- ™*^tBí ." 1 
mBMfllffrxBÍBl'1 

L^BBtjlB(BlMBlflBBBBBBB^^B.^B3L]^B»i

BBÉl^jjL«flttBBBSBBaHB£á rJrtL,,í-iirt!A>#f*mBb^,^i^-J-,£^».--^^Ai

BV BBbbB BBbk. .^ÉB^Kf' ,' J'4^^^BBJ BbbJBÍ* JB BBA _jfl

1' >^BH ' ^^L^^^bB "¦ BB^^w^' "

HS:'> wl ü&ÉÚK; «^méBt Bk '"^ >.wt3flAs'^ -
gi tBBK^bmí^3 BrllH '* *BJI.i
bm^mA' 4 V^ Hfl -mm^' Bb%'Bk; üIL ^€ ^Èm\ Bfl?BÍ IÉM *=¦¦ ^F^. >^4^

¦¥* >í8B. H ^BBs BK:W. B ^BBSí:: - '•¦PlL,
bpI RbI ¦Hb1^^-"^'íí^^ BpPfiteíK^i^ ¦.

A MORTE DE JAIME PINHEIRO

Vítima de mal súbito, faleceu Jai-
me Pinheiro que foi, indubitavelmente,
um lutador idealista pela indústria do
cinema nacional. Sua perseverança e
espírito devotado às coisas da sétima
arte em sua pátria, valiam como um
motivo de profunda admiração. No
flagrante acima, assinalado, vemos o
saudoso Jaime Pinheiro num dos mui-
tos encontros que a família do cine-
ma brasileiro teve com o Presidente
Vargas.
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O NOIVO. . . DE CELENEH

Depois de haver participado do concurso "Miss Cine-
lândiá", Celeneh Costa foi parar no cinema.

Ali conheceu Mazzaropi, seu companheiro na comédia"0 Noivo da girafa".
E tanto falaram em noivado que acabaram, também,

firmando compromisso de casam.ento.
Resumo: para Mazzaropi, Celeneh é "A MAIOR!
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0 Deputado Gurgel do
Amaral que no clichê apa-
rece ao lado de S. Emi-
nència, o Cardeal Dom
Jaime de Barros Câmara,
foi uma das poucas vozes
que se levantou em favor
do numeroso público cine-
matográfico, contra o de-
sejo de um novo aumento
do preço dos ingressos de
cinema.

Comparecendo ao pro-
grama 

"Cinelândia Mati-
nal", da Rádio Nacional,
o parlamentar que lidera
na Câmara dos Deputados
a Campanha Divorcista,
nem por isso deixou de
censurar as facilidades ofe-
tecidas ao Divórcio em
Hollywood.
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Bucolismo: a boiadi a caminho dos currais, na tarde que morre. . .
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Cinema ao ar livre
"Homens sem Paz", novo "western"
rodado no interior de São Paulo —

Maurício Morey e Norma Monteiro, os
principais protagonistas.

Maurício Morey, o protago-
nista de "Homens sem Paz" Por Zenaide Andréa
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¦ 11
Wí/ío: Norma Monteiro e o astro dessa produção paulista.

Com os poucos estúdios que ora possuímos pa^ a produção
de filmes em ambientes fechados, e ainda a inevitável deficiência

que se observa na fatura da maioria das películas que ambicio-

nam retratar a vida mais requintada dos salões e interiores seme-

lhantes, parece-me solução acertada sair a filmar pelos conanos

naturais do país, não só em busca do pitoresco da natuieza e

dos nossos tipos e costumes mais autênticos, como retratando

histórias heróicas do nosso povo. Este último gênero, que se

confunde com aquele que se convencionou chamar de westein ,

6 rico de emoção e fácil, até certo ponto, de ser trazido para as

telas com fidelidade aos meios originais que o determinam, possi-
bilitando também que se gaste menos na confecção de um mme

capaz de agradar às mais diferentes platéias.
E' o que vem fazendo, com método e propriedade, o cinema

do interior paulista, nos últimos tempos. Nem todas as tenta-

tivas nesse sentido conseguiram, é fato, maior sucesso por sua

realização menos cuidada. Mas houve algumas — "Da Terra

nasce o ódio", por ex. — que vingaram beim
Aoora, temos o mesmo protagonista desse filme, noutro

magnífico desempenho à feição daquele: trata-se de Maurício

Morey, que reaparece, assim, em "Homens sem Paz", realizado

por Lorenzo Serrano em Lucélia, São Paulo.
Foram aproveitados os cenários naturais das fazendas Santa

Marta e Chevareli, naquela região bandeirante, para o desen-

rolar de uma história vigorosa e sincera, que se baseia em fatos

reais da vicia rural paulista, e que focaliza um caso de amor, em

meio a lances dramáticos pela posse da terra.
O Jornalista Oswaldo Mariano, que está à frente de várias

iniciativas relacionadas com o cinema paulista, é o diretor de

produção desse "Homens sem Paz", para o qual o Maestro

Walter Schulz Porto Alegre, escreveu músicas especiais, e que
tem, ainda, o concurso musical do astro Maurício Morey e de

Poli, em algumas de suas canções.

Junho-1957 — 45



—-————————» ' -» .. ____umiw
ffflflflflflflflflflflflflflflfl .flfl 

- ¦ 
|Bfl fl * J^kXifl I

¦ *^
Bj55*r''-sfl B • 'WJPPB
Bl| flPifl 5PB1
fll 98l "flfl I

l»flflE^^ .,,ir>^ /flBPlfl
B'.*"j fl - jabflflm*':* flfl P"%**«.%?#?B Jfl flk. ¦ .;wlflfl-" JH «flfl

Bk jfl IHpf fll

BB b B:? JBflflflflfl!*-, B fl fl Ja
¦ fl • -^-':? fl fl BBPfl

O Homem,
o Esportista
e o Político
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O Senador Apolônio Sales de
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Fotos de Rogério Gelmini

Nereu, Apolônio, Hugo e esposa.
Negrão e Alencasiro Guimarães.
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O pretexto foi a eleição de Hugo Ramos Filho para Presidente
da Câmara dos Vereadores, cargo em que foi colocado pela vontade
unânime de seus pares, num pleito singular em que não chegou a
laver contendores. Esta foi a consagração do político que traz na
massa do sangue a tradição dos Ramos, de que Nereu Ramos é, semdúvida, um exemplo digno de menção.

O local, porém, foi aquele que deu a Hugo Ramos Filho a opor-tunidade de demonstrar a sua capacidade como administrador, tanto
quanto sua habilidade como político. A obra projetada e em execuçãono Ti jucá Tênis Clube, do qual o Vereador Hugo Ramos Filho é Pre-sidente (e não o deixarão pedir demissão ainda por muito tempo) éde tal importância e vulto que inegavelmente caracterizam um ho-mem de visão, de ação e de capacidade administrativa.Assim a presença de cerca de oitocentas pessoas, entre corre-ligionanos políticos, amigos, admiradores, esportistas, (entre muitosoutros podem-se mencionar o Prefeito Negrão de Lima Ministro NereuRamos, Senadores Apolônio Sales e Alencastro Guimarães, DeputadoEuripedes Cardoso de Menezes, Vereadores Levy Neves e Gama Filho),foi uma merecida consagração ao jovem político que ainda muitos ser-viços ira prestar ao país com sua visão e dinamismo.

O Deputado Eurípsdos Ccrdcso d-; Menezes iam-
J?cm loi um dos quo íêz uma bela saudação.
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...selecionada a seu gosto pelos 
"bacharéis do disco"

da RÁDIO TAMOIO!
V. tem agora na Rádio Tamoio a pro-

gramação que desejava duma emissora: músi-
ca, exclusivamente música! A qualquer hora,
das 6 a 1 hora da madrugada, você ouve os
musicais que tanto aprecia e apenas um anún-
cio por intervalo!

A nova linha de programação da Rádio
Tamoio é orientada por uma fabulosa equipe

de especialistas em música de gravação, sob
o comando de José Mauro, um dos mais
famosos produtores do rádio brasileiro!

Gravações perfeitas, de todos os gêneros
de música e procedentes dos maiores centros
musicais do mundo, proporcionarão a V. esse

novo prazer de ouvir rádio .. . e vontade de

o deixar ligado o dia inteiro!

Os "bacharéis do disco"
são:

Airton Amorim
Jair Amorim
Kosinski de Cavalcante
Paulo Gesta
Vitorino Vieira

Ligue para
|^^^^»'W»'^l

900 kc no meio do dial

RÁDIO TJiWlwlw música... exclusivamente música!
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Na "èoí/e" da fládzo Nacional, alguém queria uma receita para uma "salada artística . Paulo Netto

afirmou: junte um pouco de rádio-ator; umas "pitadas" de atriz de teatro, de cinema e TV; uma

parte de produtor e narrador; duas partes de cantora de rádio e "boite e uma porção de novelista,

para ter uma primorosa 
"salada". Foi feita a prova. Entraram: Roberto Faissal, Renata Fronzi,

César Ladeira, Julie Joy e Álvaro Aguiar. O resultado foi, de fato, uma deliciosa (!) salada... artística!

0 SUCESSO DE UM PRO RAMA
Quando cheguei à redação, um colega foi logo me dizendo:

 Está com a recepcionista uma mocinha que o procura. . .
Como não é costume ser procurado pessoalmente, por mocinhas que

preferem o gênero epistolar para os seus elogios ou censuras, lá fui eu um
tanto intrigado ao encontro da visitante, pensando até, que era brincadeira.

Mas não. Efetivamente uma jovem bonita e elegante, esperava-me

já um tanto impaciente.
— Em que posso servi-la?

"Bem, podia escrever-lhe, mas resolvi procurá-lo para conhecer

pessoalmente o cronista de "Rádio Society", que leio sempre com prazer
e curiosidade e, ao mesmo tempo, perguntar-lhe por que não se referiu
ainda em sua coluna ao sensacional programa 

"0 Céu é o Limite".
 Engraçado! disse eu. Se você acredita em telepatia, pode estar certa

de que por sua influência, escrevi ontem, algo sobre esse discutido pro-
grama. Um momento...

Correndo à minha mesa de trabalho, apanhei o scnpt feito na ves-

pera e entregando-lhe, acrescentei:
. A sua agradável visita vai ter como modesto prêmio, ler estas li-

nhas em primeira mão.
A mocinha, com um sorriso encantador, pegou nas tiras de papel

e foi lendo à meia voz: ...
Todas as segundas-feiras, uma grande parte da população^ da nossa

cidade maravilhosa, e cercanias, volta sua atenção para um céu onde as
estrelas são homens e senhoras que têm dedicado a maior parte das suas
vidas ao estudo intensivo e que, respondendo às mais difíceis perguntas sobre

os mais diversos assunto, vão-se transformando em exemplos. Esse céu, onde

tantos e tantos estudiosos têm brilhado, começa no palco da TV-Tupi e cobre

as telas de todos os receptores de televisão, durante trinta minutos, quando
aquela estação transmite o seu sensacional programa — "O Céu é o Limite".

Exatamente há um ano, vem o "O Céu é o Limite" monopolizando a

atenção de todos, metamorfose and o anônimos em personalidades famosas no

Brasil inteiro da noite para o dia. Produzido pela Standard Propaganda,

vinha ele até pouco tempo, sendo patrocinado por Helena Rubinstein. Pre-

mios fabulosos foram distribuídos durante a primeira fase do programa, culmi
nando com um cheque de Cr$ 500.000,00 entregue à Sra. Wilma Hari

que durante semanas impressionou os telespectadores respondendo 
' absolu

tamente certo" às perguntas que lhe fazia o animador, perfeito 
" 
gentleman

J. Silvestre, a respeito da vida e obra de Beethoven. No programa seguinte
a Varig iniciou uma nova fase do programa, apresentando três grande
candidatos ao céu, inclusive um menino de 6 anos que se propunha a res

ponder sobre Prêmio Nobel de Literatura. Proibido pelo Juiz de Menorc
de voltar ao programa e continuar sua jornada, o garotinho transformou-s
em assunto para a primeira página de todos os jornais brasileiros, provocand
discussões nas ruas e sendo citado até mesmo na Câmara dos Vereadore
Se não chegou ao céu, sentiu de perto a mesma fama alcançada por aquél
que se mantiveram meses no programa, demonstrando os mais profunde
conhecimentos dos temas que escolheram para suas empreitadas.

Algumas semanas já se passaram após o início da nova fase Varig d>
"O Céu é o Limite" e agora, dois candidatos prendem a respiração dos fã
do programa, subindo vertiginosamente rumo ao zenith. O primeiro, Jeai
Eughene Constatin Boghici, pintor de profissão, usa longa barba, que Int
empresta uma semelhança extraordinária com Van Gogh, responde justa
mente sobre a vida e obra do famoso pintor flamengo. Seus conhecimentos,
do assunto, são excepcionais. Deverá ir longe, da mesma forma que o^ poeta
Paulo Armando, o outro candidato, que comparece em frente às cameras
com seu cachimbo, fleumàticamente, respondendo com uma segurança im~
pressionante sobre a vida pregressa de Charles Chaplin.

O desembaraço deste segundo concorrente e as suas completas noções
com relação ao gênio do cinema, levaram-no em pouco tempo, a tornar-se
uma figura popularíssima na cidade. Passou êle a ser apontado nas ruas
como "o homem do cachimbo que acerta sobre Chaplin"!

Êle e Jean Boghici são, no momento, os astros de maior brilho no ca-
que domina a cidade, contribuindo, de maneira inconteste, paramera

tornar menor a distância entre o homem e o livro.
A encantadora e sorridente jovem, levantou-se e partiu satisfeita apesar

do tempo perdido... à minha espera!
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Ilustrações Radiofônicas

Acontecendo
em Rádio

Society
Direção

de
Orlando Caldas
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Fu/ encontrar Consuelo Leandro dizendo à Belinha
Silva: — Pois é minha filha! Na festa junina no
Retiro dos Artistas, eu era a "noiva" e o Ribeiro
o "consorte". Na hora do casamento, quando o
Dr. Delegado ia-nos mandar seguir para o altar,
senti um "choque" da Polícia Militar entrar no"arraia". Eu então protestei... P'ra eme metra-
lhadora, se o Ribeiro queria mesmo se casar?

Os diretores, artistas e funcionários da Tupi do Rio, receberam um
grupo de amigos no "Cabeça Chata"'. Motivo: Homenagem a Rodolpho
Mayer pela sua magistral apresentação em "O Médico e o Monstro".
Mário Provenzano, José Luiz Aromates, Aliomar de Matos e Artur
Farias compartilharam da satisfação do homenageado, ao receber o "diplo-

de médico. Dizem que o "médico" é um monstro para comer!!!. ..ma

Durante uma recepção organizada pelo prefeito de S. Paulo, Dr. Adhemar
de Barros, Alvarenga e Ranchinho, da Tupi do Rio, estiveram presen-
tes e, como não podia deixar de ser, cantaram as modas políticas mais
em voga com as habituais irreverências. Dizem que cada vez que os
"caipiras" se referiam a Jango, brotava um sorriso na fisionomia dos
assistentes. E' que, quando caipira diz Jango, muita gente entende Jânio...
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/foi tóo autêntica a Festa Junina do "Programa

Pr*do Gracindo" que nem mesmo a "baiana"

falhou. 0 palco todo enfeitado, coreto, balões, flâ-
mulas, fogueiras, pamonhas, aipins e bolinhos, o

querido animador da Rádio Nacional, o PG, fêz
entregar a Orlando Silva e sua esposa D. Lourdes,
uma flâmula pela passagem dos 23 anos de ativi-
àades radiofônicas, ofertada com os dizeres: "A

Orlando Silva, o eterno Cantor das Multidões."
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O novo"0 Céu é o Limite"
Estúdios modernos
e cámeras modernas
0 sucesso de"A Severa"
A cobertura da visita
do General Craveiro
Lopes
Nova linha de
programação do meio
-dia à meia-noite
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Gilda Valença e Aracy Cardoso, conforme aparece-
ram na peça «A Severa», de Júlio Dantas, um su-
cesso de Jacy Campos no programa «Câmera Um:>.

O casamento de Hilton Gomes foi
o acontecimento social de junho.
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Acontecimentos culminantes
agitam a Urca De ORLANDO ABREU

A Urca continua se agitando e agitan-
do os outros. Casa-se o locutor Hilton
i í ornes e a igreja recebe a maior lotação

possível. Foi um acontecimento social.
Seus colegas do vídeo compareceram em
grande forma e as ovações aconteceram
à porta do templo. Hilton estava feliz
e a noiva muito mais. Mas lá na Urca
as obras dos novos e gigantescos estúdios
continuam como atração. A estréia vem

por aí e novas câmeras serão lançadas
no complemento de uma série de inova-
ções que vão revolucionar o meio. A vi-
sita do General Craveiro Lopes, Presi-
dente da República Portuguesa, pôs em
campo o Departamento de Engenharia
cia TV-Tupi. E cs telespectadores pude-
iam acompanhar os acontecimentos
culminantes daquela visita, cm seus mi-
nimos detalhes. O programa 

"O Céu é
o Limite" entrou em nova fase'j/:sob o

patrocínio da VARIG e esse foi outro
acontecimento de vulto na Urca. Trata-
-se de um programa consagrado pelo pú-
blico mais exigente, como a maior atra-
ção da TV Carioca. Também tivemos
o espetáculo magnífico de Jacy Campos
em seu "Câmera Um". A encenação de"A Severa" mostrou o que se pode fazer
de grandioso na TV. O espetáculo foi
tão primoroso, que até a Embaixada de
Portugal festejou-o condignamente. E
vem aí mais uma novidade para os te-
lespectadores cariocas, principalmente
mulheres e crianças. Está resolvido que
a t programação matutina dará lugar a
uma outra programação diurna, que ofe-
reeera' espetáculos seguidos do meio-dia
à méiá-noite. Doze horas no ar a Tele-
visão Tupi. Com filmes de longa metra-
gem, novelas e programas infantis. Por
essas e outras, é que a Urca vai se agi-
tando e agitando os outros.
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Os novos estúdios da Urca têm os re-
cursos destinados às grandes montagens.
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O Diretor Geral da TV Tupi, Sr. José de Almeida
Castro, em companhia da nova locutora lllca
Soares e o dirigente da VARIG, nova legenda
publicitária do programa «O Céu é o Limite».

Eis um dos candidatos quando apre-
sentado pelo an:mador, J. Silvestre.
Observem o trabalho do «câmera».
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«Ora, direis, ouvir estrelas. .» Ontem, apenas uma bela poesia, onde se
dizia que «certamente perdeste o senso» por estar ouvindo estrelas. Hoje,
todavia, com o instrumento acima, já se ouvem estrelas. Trata-se de um
radar construído para ouvir o ruído dos astros em geral. Com êle, pesquisas
estão sendo feitas sobre o sol. (Foto gentileza do «Correio da Manhã»).
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Faz uma porção de
coisas, ao mesmo tem-
po- Além de general do
Exército (já retirado
da atividade), dedica-se
a um sem número de
misteres. E sempre en.
contra tempo para pa-
I e st r a r cordialmen-
te com os jornalistas
que o procuram. Ape-
sar das várias grandes
empresas de cuja dire-
ção ou presidência par-
ticipa. Apesar de ser
dos mais ativos imem-
bros do Conselho Na-
cional de Pesquisas.
Apesar dos estudos que
realiza incessantemen-
te sobre obras do mais
alto interesse oúblico.
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a
energia
do

sol
De Claudionor Luttgardes CARDOSO DE CASTRO

AS NECESSIDADES DO MUNDO

M exemplo é o conjunto de trabalhos que o general já escreveu
a respeito de energia solar. No assunto, é o pioneiro, no Brasil.
Há pouco, o Conselho Nacional de Pesquisas, a instâncias suas,
aprovou se iniciem as experiências para captação desse tipo de
energia, para fins industriais. O local, já se sabe, será o nordeste,

onde há muito sol e nenhuma energia de outra qualidade.
O general é, aliás, um entusiasta da matéria. Com aquela voz de trovão

que Deus lhe deu, vai dizendo ao repórter:
— "Olha, meu caro amigo, nessa questão de exploração de novas fontes

de energia, não se pode dormir, porque as exigências do mundo são cada vez
maiores, não se tendo notícias, por outro lado, de um tipo de energia que,
surgindo, acabasse com outro. Quanto mais, melhor. Na Conferência de Ge-

nebra ficou patente que, por volta do ano 2.000, necessitará a Humanidade
de energia numa porcentagem 300% maior do que a atual. Não nos esque-

çamos de que a população humana, cresce à razão de 70 mil pessoas, por
dia exigindo cada ser vivo, em média, de 2.400 quilos-calorias, em 24 horas,

de'alimento, para sobreviver, além de 6.000 quilos-calorias para calefaçao

em geral Assim o consumo provável de energia, no ano 2.000, será equi-

valente a 7 e meio bilhões de toneladas de carvão. Ora, como as fontes de

hulha só podem fornecer 2 bilhões e as hidrelétricas mais um bilhão, resta-

rá ao fim do século, um déficit de 4 e meio bilhões, a ser coberto pelas
fontes de petróleo e gás natural. Mas como essas talvez se vejam esgotadas

dentro de 70 anos, só nos resta, mesmo, _ a energia nuclear (de alto custo)

e a energia solar (relativamente barata)."

O GENERAL E SUA ATIVIDADE

O General Bernardino de Mattos é um nome não muito conhecido do

núblico do seu país. Não é nenhuma vedetta do noticiário dosjornais. Mas,

L meios técnicos, seu nome já varou as fronteiras nacionais. Falando-nos do

que se faz, sobre energia solar, pelo mundo, mostra-nos uma publicação da

Tssociatior. for Applied Solar Energy", de Phoemx, Arizona, nos Estados

Unhte subordinada ao titulo 
"The sun at worV. Lá na terce™ pagma, seu

nome como o pioneiro desta parte do continente. E diz que 3a e tempo de

trairmos do assunto, pois todos os países civilizados, estão metendo mãos a

°bra'"A 
Franca diz-nos, que ocupa a vanguarda no estudo da energia solar,

dispõede uma'cidade, chamada Montlouis, nos Pirineus ,a cognommada de
•Stal do sol" onde existe uma fábrica de gelo alimentada por energia capta-
capital o sol laboratório 

solar de Nagoya, ]á se esquentam
': 

et com esse' ipo de energia. Na Bélgica, há um "Centro de Recherche

d-U, St oTde L-Energie Solaire". E assim por diante. Por que vamos f.car

„T passo, se o nordeste, região subdesenvolvrda, clama por energra,

enetcva^ammhaepÍ sala e fala, um pouco, de sua vida, provocado pelo
' V rmico militar numa família de dez irmãos, foi o primeiro colocado,

Ti 5 0 no exame à Escola Militar. Andou a seca e meca, de tenente a co-

J até que deixou o Exército. A partir daí, teve sempre, um pouco mais de
roncl ae que de geus lmlbos (que so
tempo Pa* 

7d ^ ao de*seu filll0 Haroldo (hoje, já engenheiro casado, com

TVfi hos Má elo R berto e o Ricardo, que mandam no vovô). Isso enquanto
dois filhos o Marc ^ ^^ cmsa

reSt o?Zn Deus nos aeuda. Chama de cá, solicita de lá, e.-lo sem

Lmpo nem'para se cocar, trabalhando de manhã à norte.
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«Aqui está — diz
pórter — onde já
triais.» E aponta,
dade francesa de
Tem o general a
para nos ajudar e
vagens não vão
seu progresso».

o General Bernardino de Mattos co re-
se usa energia solar para iins indus-
no volumoso tratado, o nome dç* ci-

Montlouis, a chamada «capital do sol»,
intenção de trazer um técnico de lá,
outro de Stanford EE. UU. «Só os sei-

buscar nos demais povos lições para
arremata, categórico. (Foto Rogério).

po k energia i ea pa a regioe
VAI PARA O NORDESTE

Não fica o General Bernardino de Mattos, todavia, no campo
das discussões acadêmicas. Já meteu mãos à obra, constituindo uma
equipe de técnicos nacionais, com cujo auxilio começará, já em
julho do corrente ano, a captação de energia solar, em plena
caatinga nordestina, ponto ideal para esse trabalho. E afirma,
apontando para o jornalista que o ouve, com aquele seu espirito
dinâmico e irrequieto de quem gosta de aproveitar todos os mi-
nutos das 24 horas de cada dia:"Vou com o pessoal. Mas logo que tudo engrene, volto para
o Rio. Há muita coisa mais a fazer. Não se pode perder tempo".

1
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Da esquerda para a direita, vemos: um coletor plr.no, existente nos Estados Unidos; um coletor parabólico de energia solar também americano; e, finalmente,

De repente, volta o general à energia solar:
"A energia atômica, exige capitais vultosos, só se indicando

para a construção de usinas de 100 mil quilowatts ou mais. A ener-
gia solar, não, é modesta, sai barato, pode ser usada por qualquer
fazendeirinho menos próspero de zona não servida por outros
tipos de energia".

O SOL E SUA FORÇA
Alguns dados interessantes nos fornece, sobre o sol, o General

Bernardino de Mattos. Conta-nos, por exemplo, que cerca de 35%
da energia solar interceptada pela Terra, são imediatamente re-
fletidos de volta ao espaço. Outros 19% ficam absorvidos pela
atmosfera. Sobram, assim, 46%, que podem ser por nós apro-
veitados.

Outro dado não menos curioso, é o de que teríamos de
dispender (todos os habitantes da Terra) 566 trilhões de cruzeiros
por minuto, se fôssemos pagar, ao preço que nos é cobrado pela
Light, toda a energia que o sol nos manda. E, para termos idéia
da grandiosidade da energia solar, basta dizer que a bomba
atômica que os americanos lançaram sobre Hiroshina e que cor-
respondia a 20 mil toneladas de TNT, tinha a mesma quantida-
de de energia solar que, diariamente, se projeta sobre 4 quilômetros
quadrados de superfície terrestre, apenas.

Diz-nos, depois, o general que essa coisa de explorar o calor
solar não é novidade, como se possa pensar. Qualquer menino
sabe que Arquimedes, no distante ano de 212 A. C., com o auxi-
lio de raios solares refletidos em espelhos, conseguiu incendiar a
esquadra de Marcellus que sitiava Siracusa. Buffon também, em
1745, nos jardins dos reis de França, usando 140 espelhos planos,
ateou fogo a um toro de madeira, afastado 60 metros. E Lavoisier,
o célebre Lavoisier (todo corpo mergulhado num fluído...), de
1772 a 1774. construiu seu forno solar empregando duas lentes,
a maior das quais, com 1,30 m de diâmetro, obtendo a tempera-
tura de 1.5009 C, na época, bastante elevada.
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A exploração da energia solar, apesar de ainda não usada, quase, em ati-
vidades industriais, não é coisa nova para o mundo Na fotografia acima vemos

oíin Lavoisier, diante do engenhoso forn0 solar, que construiu há
quase 200 anos e com o qual obteve a temperatura de 150 graus centígrados.
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subdesenvolvidas
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um forno solar «Convair», instalado na Califórnia.

Lá se editam revistas/ nos EE. UU.»
versando unicamente sobre energict so-
lar. Acima, a primeira página da «The
sun at work», publicada pela «Asso-
ciation for Applied Solar Energy», de
Phoenix, Arizona. (Foto Rogério).
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Pelo quadro acima pode-se avaliar
o que é c energia solar. Comecand 3
na imobi.idade das moléculas, que
significa 273? abaixo de zero, va-
mos pela escala acima até a expio-
são nuclear, que produz o calor
de 25 mil graus acima de zero. Ma'S
a temperatura do sol ainda ultra-
passa a desintegração atômica, pois
que é de 50 mil graus acima de zero.
Por aí se vê o que pode significar
a exploração da energia solar.

De lá para cá, muita experiência foi feita. E, presentemente,
além dos países já citados, muitos outros trabalham no assunto.
A Rússia, por exemplo, assim como Israel, a Argélia, etc. Na
índia, o emprego da energia solar está bem desenvolvido. Como, to-
davia, trata-se de um país pobre, os meios são rudimentares. Não
há, assim, emprego de espelhos. Usam os fazendeiros, lâminas de
alumínio colocadas em excavações de forma parabólica, no solo,
artifício usado para evitai- o aparelhamento necessário a fazer o
espelho acompanhar a marcha do sol. Dessa maneira, sempre
há incidência dos raios solares sobre alguma parte da chapa ex-
posta, podendo-se, portanto, sempre captar alguma energia.
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«ESCREVO BUSCANDO A VERDA-
DE» — diz RENATO JOBIM

Simões dos Reis S Schmidt

- 
fl :
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Há dois tipos de críticos: os que,
acima de tudo, primam em exibir um
«show» pirotécnico dos seus próprios
conhecimentos em matéria de litera-
tura, e os que procuram realmente
transmitir uma idéia clara, direta e
objetiva do livro em discussão.

Renato Jobim é desses últimos. Não
escreve para «épater», mas para to-
mar posição e orientar- Seu recente
livro Anotações de Leitura, estudos
críticos sobre 37 autores, tem esta
gostosa qualidade: é enxuto de pre-
ciosismos. Artigos de duas, três ou
quatro páginas, tomando posição pe-
rante autores da atualidade, em sua
maioria brasileiros. Breno Accioly,
Cyro dos Anjos, Armindo Pereira,
Campos de Carvalho, Afrânio Couti-
nho, Stella Leonardos, Mário Palme-
rio e muitos outros. Renato Jobim
é crítico literário do «Diário Carioca»
cujo suplemento dominical obedece
à sua orientação. Anotações de Leitu-
ra (edição da Revista Branca,, 116
págs.) é uma coletânea de artigos
publicados nesse matutino, e será se-
guido por outras séries que futura-
mente irão constituir seguro ponto de
referência: a palavra de um crítico
da nova geração sobre os seus con-
temporâneos-

Mas vamos ao questionário. Pergun-
tamos a Renato Jobim:

—• Por que você escreve?
R.: Já escrevi por prazer. Hoje, es-

crevo buscando a verdade. Sei que
é uma busca penosa e muitas vezes
inútil...

Qual o seu conceito de crítica
literária?

R.: Faço minhas as palavras do
velho Paul Souday: «A literatura é a
consciência da humanidade; a críti-
ca é a consciência da literatura».

Quando começou a se ocupar
com literatura?

R.: Creio que aos 11 anos de idade,
garatujando uns versos sobre o Natal.

—¦ Lê todos os livros que recebe?
R.: Não. E' humanamente impôs-

sível. Mas, no mínimo, passo os olhos-
E noticio todos.

Como encara o livro de um es-
treante?

R.: Com simpatia. Endosso o pen-
samento de Tristão de Athayde: que
satisfação para o crítico é descobrir
um estreante de talento!

. Por qual crítico brasileiro de no-
je tem predileção?

R.: Brito Broca- E' erudito, claro,
correto e harmonioso.

Como reage ao desagrado manifesto
por este ou aquele autor que você cri-
tica?

R.: Ao oferecer seu livro ao critico,
o autor deve esperar que êle emita

Dez minutos de palestra com Antônio Simõesj£*%

valem por uma injeção de óleo canforado, tal o entusiasmo

dtse bZlhador ela causa do livro, 
^""idals Wra

inveja a muito moço de 20 anos. Sempre tem novidades para
mu a- e um punhado de iniciativas pela ftente.

A pergunta sobre recente notícia que andou circulando,

Antônio Simões dos Reis me responde:
- Sim, convidei Augusto Frederico Schmidt paia cotabo

rar comigo Mas, ao contrário do que se pensa por ai, o pio-
b ema Zé de' dinheiro. Claro aue não me oporiajuma
colaboração dessa natureza. Mas o que me 

fff™""™.™
tudo é a participação de Schmidt na escolha dos ^rosajeiem
lançados porque jamais houve no Brasil, alguém com jaio
tão fabulosamente seguro na seleção de novos valores.

Si-eSEu°níeVíTaCenlor 
dúvida em lançar imediatamente um autor novo desconhecido, ,

de recomendado por Augus,o Frederico Schmidt. SuasCaçoes neste >%$^Jf™>

iá tenho no prelo um volume do próprio poeta: Aurora Li vida e, poi indicação sua, publ
'MaHnheho o Tempo", de Fernandes Mendes Viana. São os primeiros volumes de uma serie,

tiragem se limita a 700 exemplares, e „ue, em parte se dest.narao a subescntores. Sao obras de ,

rada confecção gráfica e impressas sobre, papel especiat.
 E o resto do programa editorial? . , , r> • j «,-

- No mais- responde A. Simões dos Reis - meu programa editorial e vasto. Depois de ( nas

da Vida Amazônica", de José Veríssimo, publicarei 
"A Pesca no Amazonas , do mesmo autor e apre-

sentarei um grande romancista novo: Nemésio Calazans, mineiro que aparecera com O Sol doira a

Montanha". Lançarei também a correspondência de Mário, de Andrade com Manoel Bandeira num vo-

lume de umas 700 páginas, assim como "Machado de Assis e o Conselheiro Aires , de Brito Broca.

A seguir. Simões enumera as seguintes edições próximas:
1 "O aue é o Cristianismo Social", do Senador Domingos Velasco; O Nihilista.Machado de

Assis" por Otávio Brandão; "Polêmicas de Carlos de Laet com Constancio Alves_, compilação de An-

tônio JChediak e introdução de Eugênio Gomes; "O México em terceira edição, de Hermes da Fon-

seca Filho; a Poesia de Cruz e Sousa; "Apoteose", de Hermes lontes. 
^^

Isso, para citar apenas os principais. ,
E para terminar, uma boa notícia: Antônio Simões dos Reis voltai a

em breve à sua conhecida especialidade que é a bibliografia nacional,
tendo já no prelo dois importantes volumes que, ainda este ano, serão
lançados pela Casa de Rui Barbosa: "A Crítica e os Críticos no Brasil
em 1907", com 200 págs., e "Bibliografia dos Vocabulários e Diciona-
rios da Língua Portuguesa", com quase mil verbetes e mais de 700

págs. em formato grande. Pondo a modéstia de lado, Simões dos Reis,
sempre enfático, explica:

— £' livro ímpar na bibliografia mundial! Não existe nada seme-
lhantc, nem entre os alemães, nem entre os ingleses. Nunca se fêz
tão completo levantamento de vocabulários e dicionários. Lançarei a
obra, pela Casa de Rui Barbosa, graças ao espírito compreensivo do
Dr. Américo Lacombe, que me deu todo o apoio.

VIDAS FAMOSAS
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nova coleção "Vidas Famosas",
Melhoramentos acabam de pu-
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Na sua
as Edições
blicar:

"CATARINA, A GRANDE, IMPERA-
TRIZ DA RÚSSIA", por Otto Schneider.
188 páginas, com numerosas ilustrações.
Preço Cr 60,00.

"CRISTÓVÃO COLOMRO, corsário, aven-
tureiro, descobridor", por Otto Schneider.
172 páginas, com numerosas gravuras.
Preço Cr$ 60,00.

À venda em todas as livrarias.
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livremente sua opinião. De outro mo-
do, que mérito teria a crítica?

E' capaz de sentir-se absoluta-
mente imparcial em face de livros de
amigos seus?

R.: Não. Mas me esforço por sê-lo.
Acredita que suas apreciações in-

fluem no mundo literário e entre os
leitores?

R.: Quem escreve em jornal não
pode fazer uma idéia exata do poder
de penetração das opiniões que emite.

—¦ Como se sente, intimamente, in-
vestido de funções de crítico literá-
rio?

R.: A palavra «crítico» me incomo-
da- E' uma palavra antipática. Vejo
em mim um leitor e redator que é
pago para informar e opinar sobre
livros do momento.

Qual o escritor brasileiro que
mais o impressionou como pessoa hu-
mana?

R.: Augusto Frederico Schmidt. Um
caso fascinante de dupla personali-dade: grande poeta e grande «entre-
preneur».

E estrangeiro?
R.: Antônio Boto. Poeta e narcisis-

ta as 24 horas do dia.

EM BUSCA
DO TEMPO

PERDIDO
Já faltavam apenas dois

volumes, do total de sete,
para completar a edição
brasileira da obra de Mar-
cel Proust, pela Editora
Globo. Ei-los agora publi-
cados: "A Fugitiva", na
tradução de Carlos Drum-
mond de Andrade, e "O
Tempo Redescoberto", tra-
duzido por Lúcia Miguel
Pereira. Anteriormente ha-
viam saído: "No Caminho
de Swann", "À Sombra das

Raparigas em Flor", 
"O

Caminho de Guermantes ,"Sodoma e Gomorra" e
"A Prisioneira". Está ter-
minada assim, com o se-
timo romance, a composi-
ção monumental da sm-
fonia de Proust. Monumen-
tal pelo método e pelas
proporções. Está completa
a partitura, cujos grandes
temas, surgidos desde o
inicio e então apenas in-
sinuados, mais tarde reto-
mados e então gradativ -

mente desenvolvidos, cbo-
garam ao final com O
Tempo Redescoberto". De-
ve o Brasil à Editora
Globo, mais esta grande
realização cultural, ..l»n-
çando quase simultân a-
mente, em excelentes tra-
duções, duas das maioi >s

obras literárias dos últimos
tempos: "A Comédia Ha-
mana", de Honoré de B&l
zac, e "Em Busca do Ter),
po Perdido", de Man »
Proust.

ACONTECEU NAS LETRAS

(o

Saldanha"Mural'
mais

O Saldanha Coelho, autor de dois volumes de con
e "O Pátio", e de "Memória de Inverno

discutido romance do ano passado) esta prepa
rando um novo livro de contos.
» Com prefácio de Brito Broca e ilustrações de Da

as Edições "O Cruzeiro" lançarão em breve a
1,
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STELLA LEONARDOS
PREMIADA PELA

ACADEMIA

Com sua trilogia "Poesia em Três
Tempos", Stella Leonardos acaba de
merecer o Prêmio Olavo Bilac, da
Academia Brasileira de Letras. Seu
maior concorrente foi Tiago de Mek >
Na comissão julgadora houvera um
voto vencido (o de Manuel Bandei-
ra) que dera o prêmio ao poeta
amazonense. Assim, o assunto teve
que ser levado a plenário, onde Stel-
Ia Leonardos saiu vencedora."Poesia em Três Tempos" — ora
premiado — compõe-se de três pe-
quenos volumes recentemente lan-
çados pela Livraria São José, e eme,
afora o último, aqui têm sido opor-
tunamente apreciados: "Pedaço de
Madrugada", "Fantoches" e "Pedra
no Lago".

Tem assim Stella Leonardos, já
bem uma dezena de livros publica-
dos, entre versos, teatro e romance."Quando os Cafèzais Florescem"—
romance — teve boa aceitação. Tem
para lançar outro romance: "Vós
sois o Sal da Terra" e um volume
de crônicas: "Pelas rotas das Amé-
ricas".

Gosto da poesia de Stella Leonar-
dos pela simplicidade dos motivos.
Não recorre a artifícios. Não pre-
cisa do empolgante. A poesia e a
beleza estão nos olhos do poeta, não
nos motivos. Estes não passam de
pretextos para a poesia jorrar. Um
fato épico é capaz de inspirar qual-
quer imbecil. Mas paia cantar a
poesia de um tacho de cobre tem
que haver "um saudoso, afogueado,
ardente coração"."Babá dos Anjos", que aqui vai
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transcrito de "Pedra no Lago", de
Stella Lecnardos, mostra bem a sim-
plicidade do motivo. Os versos dizem
assim:

Era preta, voz de mel
Sim meu anjo, não meu anjo,

Vou pedir a meu arcanjo,
Graças ao anjo Gabriel.

Dizia que anjo era louro
Côr de sol que reluzia.
Se contente agradecia

E que os anjos façam coro.

Nunca vira anjo de breu
E ficava muito triste

Meu anjo, será que existe?
E meu filho que morreu?

Chamaram-na lá do céu.
Ela subiu — Sim, meu anjo,
Aqui estou, meu santo arcanjo.
Que farei, anjo Gabriel?

Disse o anjo muito louro
Torne conta dos anjinhos:

Dos brancos e dos pretinhosl
E os anjos fizeram coro.

GUIA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL

meira viagem, não dispensam este"Guia de Alimentação Infantil" que
foi elaborado por Rachel Horowicz,
e publicado recentemente pela Edi-
tora Lux. O Dr. César Pernetta. nossa
autoridade máxima em pediatria,
prefaciou o volume, recomendando-o.

Rachel Horowicz trata da alimen-
tação infantil desde a primeira
mamadeira, mostrando a preparação
do leite em pó e o preparo dos di-
versos tipos de leite, passando dali
para o chá e café com leite, os min-
gaus, as vitaminas e as comidas sal-
gadas, sempre segundo a idade das
crianças. "Incluímos também, recei-
tas — diz a autora — que não só
pela criança, mas por toda a famí-
lia possam ser aproveitadas, facili-
tando assim a árdua tarefa da dona
de casa".

Enfim, como se vê, é livro emi-
nentemente prático. Além das muitas
dezenas de receitas, inclui também
sugestões para festas infantis, bolos
de aniversário, sorvetes e dietas. O
belo volume cartonado tem 240 pági-
nas e é vendido a 120 cruzeiros.
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0 problema vem desde que Adão
e Eva, com seus dois primeiros pir-
ralhos, Caim e Abel, começaram a
povoar o mundo. E hoje, o problema
e de tal maneira complexo que as
mãezinhas, principalmente as de pri-

gunda edição do romance "Flagelo",
de Armindo Pereira.
• Um fenômeno literário que está

chamando crescente atenção e
ainda recentemente foi objeto de uma
comunicação à Academia de Ciên-
cias Morais e Políticas, de Paris, são
as literaturas em língua francesa

fora da Europa. Acentua-se cada vez
mais esse tipo de literatura no Ca-
nada, no Haiti e nas terras antilha-
nas, e ainda mais destacadamente na
África Negra, onde uma literatura
francesa escrita pelos indígenas, suce-
de à literatura dos franceses ceie-

(Cont. na página 90)
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Uma das paisagens pintadas por Thomas Ender, mostrando
o panorama que se descortine*, no caminho para o Corcova-
do. Ao longe, o Mangue, a baía e a Serra dos ÓrgEos.

GRAVURAS DE THOMAS ENDER

0 VELHO
RIO DE JANEIEO
THOUV: KSW*
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Contando apenas 24 anos de idade,
quando aqui desembarcou em 1817, fa-
zendo parte da missão científica aus-
tríaca formada sob cs auspícios da
Princesa Dona Leopoldina, Thomas En-
der passou só 10 escassos meses no
Brasil- Logo teve que regressar para
a Europa, porque sua saúde não se dava
bem com o clima tropical. Na sua atl-
vidade aqui foi nada menos que fabu-
losa. Em 10 meses produziu aproxima-
damente 700 desenhos e aquarelas, fi-
xando o Rio de Janeiro colonial, nos
seus mais diversos aspectos: paisagens,
conjuntos arquitetônicos, tipos huma-
nos, igrejas, chafarizes, brancos, mulatos, pretos, ricos, pobres,
militares, escravos, interiores de palacetes, casas e ranchos. E tudo
isso com carinhosa espontaneidade e naturalidade, produzindo uma
documentação de ricas sugestões para o estudioso, o historiador,
o sociólogo. O que seus companheiros da missão científica, Martius,
Spix, Pohl, Natterer e outros, deixaram documentado em livros até
hoje fundamentais sobre o Brasil, o jovem Thomas Ender do-
cumentou-o com seu lápis de artista.

Temos agora sua obra num belo e luxuoso álbum de 174 pá-
ginas lançado pelas Edições Melhoramentos: «O Velho Rio de Ja-
neiro através das gravuras de Thomas Ender», com texto e le-

gendas por Gilberto Ferrez, e introdução de Siegfried Freiberg,
da Academia de Belas Artes de Viena- O preço da obra encader-
nada é de 420, e, em brochura, é de 350 cruzeiros. Há numerosas

policromias. Todas as reproduções de gravuras foram feitas sobre

papel «couché». Uma realização gráfica de elevado padrão.

ARTE DE RERER E RECEPCIONAR

Eis um livro que faltava: 
"A Arte

de Beber e Recepcionar", pela Con-
dessa de Serradayres. Diz a autora
na introdução: 

"Excetuados os be-
berrões e os glutões, a quem a gula
priva de sensibilidade e paladar, ex-
cetuados os profissionais pelas pró-
prias características da sua especiali-
dade, há muita gente procurando
esclarecer-se em matéria de bebidas,
sem encontrar onde nem como. Desde
o casal que recebe convidados, até a
senhora a quem no bar perguntam
o que prefere, todos podem em dado
momento, 

'verse 
em embaraços, se

não tiverem alguns conhecimentos
das normas que regem a escolha e o
uso de bebidas".

Pois bem, com "A Arte de Beber
e Recepcionar", acabaram-se as dú-
vidas. £' ao mesmo tempo livro de
etiqueta e de muitas dezenas de re-
ceitas. A autora nos esclarece sobre
os diversos tipos de bebida: vinhos,
champanha, aguardentes e licores,
bebidas de composição, coquetéis,
refrescos, bebidas geladas, refrige-
rantes, café, chá, leite, cacau e cho-
colate, águas, e finalmente explica

CONDESSA DE SERRADAYRES

A ARTE DE BEBER
E RECEPCIONAR

©
U>M LUX UU

o uso e os tipos de copos para as
respectivas bebidas. Os apreciadores
de coquetéis vão apreciar a quanti-
dade de receitas de toda espécie, com
que o anfitrião poderá, surpreender
seus convidados. O volume cartonado
de 142 págs. (preço 120 cruzeiros)
acaba de ser lançado pela Editora
Lux.



Um moderno e científico lejtejejejeza

Deep Cleanser
LIMPA • IMUNIZA • HIDRATA

TRÊS AÇÕES VITAIS REUNIDAS NUM SÓ PRODUTO

PARA UM TRATAMENTO COMPLETO DE BELEZAJ—W ^^H-^mtBlHflflflflBB*-,,, aflfl

^¦1 flflkllflH'' j^lllllllllJHjj^^, ' ^ilmWr^BnimÊ^' ' "-IlIP^ ' •ÉÈtiiÉr aP '

,,¦¦-'¦"' ..d,,.u ™isBi3*:':AA'AAA:;fl!. flflA- 'JflK j ||1;
"' '"i11 " iu ' ¦';¦'' ';'' ¦ •¦ ¦¦¦,'¦.'¦ fll *

SH!™™ffli: :;':'"'h,%fiÍÍíÍHflB BflMíl'1 +'

* Deep Cleanser 11^

amWkWÊmmW&>^ 
'. .«ubihswtff

MÊÊÊISÊÊÊMÈÈÈÈmWmWB*^^ v" ¦¦- 'f
i,m.. ¦¦>¦¦

i RíííhIh
'¦':":ii'ij;,i

SflV
iaiiiiiiliils

;! A p Ai fl 'i : A;:'íí..fl:fl"
¦ f:.'flJ\Ar.:.':::flflflfl;fl;»flfl;:fl .,fl «iSjS6"

^YJ^ijiüjjjijijl;

¦iíISIS!

A 
'.

Helena
Rubihsfiíi

DEEP CLEANSER é apresentado numa
embalagem especial que preserva

a integridade do produto e torna seu
uso prático e agradável

HELENA RUBINSTEIN lhe oferece agora o meio de manter durante o

dia todo, sua pele macia, limpa e radiante, mesmo que você não possa
renovar seu maquillage freqüentemente.

Limpar a pele de dentro para fora

DEEP CLEANSER, por sua composição fluida, penetra profundamente
nos poros, traz para a superfície até a mínima parcela de maquillage

e de impureza, operando assim uma limpeza realmente "a fundo".

Imunizar e proteger
DEEP CLEANSER contém ingredientes bactericidas que imunizam e pro-
tegem contra espinhas e qualquer inflamação. Seja sua cutis seca, oleosa

ou extremamente sensível; Deep Cleanser lhe assegura saúde e beleza.

Hidratar e amaciar

DEEP CLEANSER, graças ao seu poder penetrante umedece em profun-
didade os tecidos cutâneos, garantindo a hidratação adequada, indis-

pensável para manter o equilíbrio ácido-alcalino da pele, o famoso
PH, que a preserva da secura, da oleosidade e do envelhecimento.

Helena Rubinstein PARIS • NEW YORK • LONDON
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iiito em Moda

Crônica de ZENAIDE ANDRÉA

A SEÇÃO DA BELEZA
E ELEGÂNCIA FEMININA
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A IMPERIAL
Imperial Esporte — Imperial Palace

Apresenta sempre no Rio. em 1? lugar, a nova J^g. £moda das melhores Casas de Paris. — Gonçalves
56 — Tel. 22-1296.

Nem só da moda e dos seus caros figurinos vive a mulher. Há mo-
das e modos que a interessam da mesma maneira graciosa ou arrebatado-
ra, vocês não. acham?

Se acharem, concordarão comigo em que o assunto desta crônica,
ainda que possa parecer, à primeira vista, um tanto divorciado do es-

pírito habitual desta nossa página, está rigorosamente dentro dos temas
da conversa que aqui mantemos de longa data — e com muito prazer,
para mim. . .

Confesso, porém, haver hesitado um nadinha antes de tomar essa
simples resolução. Não fosse também mulher. . . Pensei, então,^ em es-
crever, o mais detalhadamente possível, sobre as últimas criações para
o inverno. Mas se o frio chegou com uma bruta antecedência ao Rio e
a São Paulo, e tudo quanto é Dior ou Givenchy que se preze — e capaz
de agasalhar bem as nossas "morenesas" — já anda circulando por aí,
nos salões e nas ruas. . . Aconselhar então o que, a essas intuitivas da
moda internacional?

Outra sugestão que me veio: falar do inigualável charme da Sra.
Paulo Cunha, dos modelos de Mme. Craveiro Lopes, do baile do Ita-
marati, com aqueles cisnes brancos boiando, faceiríssimos, num lago que
se diria — para quem já não soubesse das tradições (paisagísticas, pelo
menos) da Casa de Rio Branco — feito só de espelhos, tão bem refle-
tiam as suas águas, sob o céu brumoso da noite, o desfile de Cantos e

tantos vestidos inesquecíveis. . . Hum! será que isso tudo já não deu a
volta ao Brasil, como notícia e ilustração, nas asas da imprensa, nos jor-
nais da tela? E já não está devidamente comentado, até nas bocas fe-

mininas?.,:. ,,,,,,
Fiquemos, pois, com q. assunto referido. Este, se nãoe medito, pelo

menos não se mostrou assim tão insistente nestes derradeiros tempos. E

promete estar em moda, daqui para diante... E' o caso que se discute,

no momento, o novo Estatuto Civil da mulher casada. Sim, senhoras,
isso mesmo... Leio, numa entrevista da Advogada Romy Medeiros da

Silva, que, enfim, há possibilidade de ser encarado o atualissimo pro-
blema. jurídico e social nos seus exatos termos, dentro do Projeto de Re-

forma do Código Civil, apresentado ao Senado já em 1952, por inter-

médio do ex-Senador Mozart Lago, e que agora se encontra na Comissão

Especial dos Direitos da Mulher, para ser relatado pelo Senador Atílio

Vivaqua. Não sei se todas vocês estão a par da questão, em suas linhas

principais. Dá-se, porém, que nós, as brasileiras, pelo Código Civil vi-

„entt _ e que data de 1917! — estamos equiparadas aos menores, aos

silvícolas, aos pródigos... Casadas, não temos nem o direito de exercer

nenhuma profissão, assumir um emprego, assinar um papel de impor-

tância na vida pública, sem a autorização ou, também, a assinatura do

marido... E há, ainda, muitos outros impedimentos de ordem legal

às nossas atividades, à liberdade a que aspira naturalmente cada ser

humano adulto e consciente das suas responsabilidades em relação^ à fa-

mília e à sociedade. Não é do meu desejo emprestar um ar de polêmica
a estas linhas singelas, nem cansar as leitoras com a citação de tudo quan-

to não podemos ainda fazer, por lei, só por que somos casadas... En-

tretanto peço-lhes um pouco de atenção para o caso. Procurem mfor-

mar se a respeito, não custa nada. Um dia, com o apoio esclarecido de

todas as mulheres do nosso querido país, deixaremos, enfim, de estar

em inferioridade, nesse ponto, diante das mulheres de tÔdasr as nações

civilizadas E — rezemos por isso — esse dia pode ser amanha. . .
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A Primavera começa

Sugestão espanhola.
Çm Loveline Royale.

«Chemisier»
Loveline de Paris.

?Bleuôt» —
para a tarde-

«Swing»
para a noite.

Conjunto
para o dia.
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Em Loveline
de Tolède.
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«Vibrato».
Estamparia moderna.

Modelo «petit-soir».
Loveline Royate.

A exemplo do que se verificou no Rio de Janeiro, São Paulo
assistiu, noutro dia, a um maravilhoso desfile de modas que
anunciava a primavera de 1957... O frio podia ser muito, lá
fora, na cidade dos arranha-céus, e refletia, sem dúvida, a sua
presença um tanto têmpora (afinal, ainda era outono, então!)
nos abrigos e peliças das elegantes senhoras que se reuniram

Vestido para mooinha, em Loveline Alcaaar-Original modelo para jantar, o«m drapée-

no Salão de Exposições do Prédio Matarazzo, à Praça do Pa-
trlarca, para assistir a essa "avant-première" da primeira grandecoleção de tecidos Matarazzo-Boussac, através de um desfilede modelos de Paris. Mas, logo raiou o sol e brilharam as floressobre a passarela onde os manequins começavam a apresentaríazendas e feitios da decantada estação dos amores. . . Tamanha
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Loveline de Chenonceaux,
neste vestido infantil.

ra buates e coquetéis, respèfr
t< vmente: «Toccata» e «Passion»-

Modelo «grand soir», K jj tBL*'- v-^*^;^-^'¦'"'-ífiBl.. I
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A PRIMAVERA COMEÇA

AMANHÃ — (Conclusão)

«Boston» — em
alegre estamparia.

«Pastorale». Vestido
para «garden-party»
e passeios ao campo.

U im conjunto
para as férias
ou para praia-

é a força de convicção da moda, e tão insinuantes foram os mo-
delos em revista.

Além do seu caráter de beleza e graça, o desfile em aprê-
ço oferece outro ângulo à nossa apreciação. E este interessa,
bem de perto, ao gosto que temos, cada vez mais acentuadamen-
te, pelas coisas do nosso Brasil. E' que esses modelos parisienses
são confeccionados em algodão brasileiro, fiado nas fábricas
Matarazzo. Desses fios nasceram os tecidos que foram tingidos
e^ estampados de maneira idêntica aos que saem dos teares das
fábricas francesas de Boussac. Depois, já se sabe: figurinos de
Paris serviram de inspiração direta à criação dos modelos quevestiam as bonitas moças em desfile. Esses tecidos e, portanto,esses vestidos, estarão nas ruas e salões de todo o país, à sua dis-
posição, gentis leitoras, já em setembro próximo. . .

Uma gostosa atmosfera de entusiasmo (primaveril, já se
vê...) tomou conta geral do ambiente. Parecia (e, de certo
modo, era assim) um dia de grande festa. Ou os grandes dias
da apresentação dos modelos parisienses. Dos dirigentes da Casa
aos manequins, e às mais modestas trabalhadoras da indústria
têxtil ou dos "ateliers", todos estavam em estado de euforia. Triun-
fou o esforço de equipe, o espírito de unidade, juntamente com
o ideal que se renova sempre e que busca ir além no caminho
do progresso. Parabéns aos bandeirantes desta nova jornada
industrial e artística.

Vocês, que nos lêem, estão querendo, é lógico, mais algumas
. explicações sobre os modelos então lançados. Podemos dizer,

em síntese, que satisfazem qualquer mulher e — o que não dei-
xa de ser importante —• agradam, também, aos homens. . . Ve-
jam, pois, as fotos que publicamos e, se tiverem paciência, es-
perem saber o resto lá para setembro, com a chegada da pri-
ma vera.
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descerre
o véu que
encobre
a sua
beleza !

Hoje em dia, basta a

mulher querer para ser bela.

Os métodos modernos para
o tratamento de beleza pro-

piciam meios que garantem
esse sucesso I ANTISARDINA

I i ¦ t
é um moderno creme de be-

leza, preparado escrupulosamen-

te com ingredientes selecionados,

I | eficazes para a limpeza e revitali-

zação das células da epiderme.

P ANTISARDINA atinge as camadas
*

mais profundas da pele, agindo direta-
mente sobre as causas das imperfeições.

E, mesmo que a sua pele seja "um pro-
blema", ANTISARDINA torna-a suave,

assetinada, dando-lhe mais viço e Frescor !
o

TI
C
O
O)oao

<
S

ESCOLHA, DENTRE ESTAS, A' FORMULA DE
ANTISARDINA QUE RESOLVERA PLENAMENTE

O SEU CASO DE BELEZA:

FÓRMULA N° 1 (fraco) Protege a cútis dos rigores do
so! forte e ventos frios, limpa os poros, tonifica as células,
prevme o aparecimento de imperfeições. Finíssimo creme,
base para po de arroz

FORMULA N> '2 
(moderado) Elimina manchas, cravos,

espinhas, sardas e demais imperfeições da pele. Para ser
usado no rosto, pescoço e colo.

FORMULA N.° 3 (fone). Porá ser usado no tratamento
das mãos, braços e ombros. £ a fórmula mais eficaz contra
sardas espinhas e manchas rebeldes.

I iflff • ':'Mo segredo da
beleza feminina !

Você poderá sentir umâ leve reâçào inicial, âs primeiras
aplicações de ANTISARDINA N°' 2 e / Essa reação,
naturdl e benéfica, desaparecerá com o uso diéno do
moderno creme revitõlindor das células da epiderme I

SIGA A RISCA AS INSTRUÇÕES DA BULA QUE ACOMPANHA CADA POTE DE ANTISARDINA
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COMO CUIDAR DAS PERNAS
Xs pernas femininas merecem cuidados especiais porque re-

nresentam ponto de destaque na beleza da mulher moderna.
Ás pernas devem ser depiladas periodicamente de acordo com

a necessidade. Muitas mulheres têm pêlos dos joelhos para o tor-
nozelo Nesse caso, recomendo depilar somente dos joelhos para
baixo- Nos casos de pernas com pêlos até a parte alta da coxa,
digo pólos grossos e escuros, deve a depilação atingir até essa
região.

A depilação pode ser feita de várias formas:
O depilatório é aconselhável para depilar as pernas, porém,

é a forma mais dispendiosa, posto que, duas pernas gastam muito
depilatório.

A gilete é ainda a forma mais fácil e menos dispendiosa.
Deve ser feita no banho, com água quente, sabão e um aparelho de
barbear.

A luva óu lixa depilatória é também um elemento impor-
tante para conservar as pernas raspadas- Após raspar as pernas
com a gilete ou depilatório, a mulher pode conservá-las lisas, pas-
sando diariamente uma lixa depilatória, evitando assim que os
pêlos cresçam.

E' recomendável, após depilar, raspar ou lixar as pernas,
aplicar um leite de beleza nas pernas para amaciá-las e evitar
o ressecamento.

Para desinchar seus tornozelos cansados de um dia de trabalho,
deite-se no chão e levantes as pernas apoiando os pés na parede, o
mais alto possível. Faça depois uma massagem nos tornozelos, de
baixo para cima, utilizando as duas mãos- Se você tiver tornozelos
grossos, repita este exercício todas as noites e depois da massagem
envolva-os numa faixa úmida em álcool e conserve-a para dormir.

X"V'-: •

RESPONDENDO ÀS LEITORAS
MIRIAM — B. Horizonte:
Estou fornecendo um regime su-

per-alimentar que resolverá o seu
prot>; tiia. Seguiu carta particular.
Volte.

ELu
ladai i

Eu
contra
costu
tureii
Cuiu.

CH MARQUES — Gov. Va-

Vida Doméstica", você en-
• os mais lindos modelos de
s criados pelos famosos cos-

de Paris e Nova York. Se-
rta.

CJ y DOS SANTOS — Recife:
Vo< precisa fazer um regime su-

Per-; mentar. Seguiu carta. No fu-turo íavor enviar selo para res-
posta

Cl
Est

carta

n/ •— Sarandi:
respondendo sua consulta por-ontinue com o tratamento.

EJjy H MARQUES — Vitória:
Sc: -u carta particular.
SpXy MARTINS — São Paulo:
Na sua idade, o melhor conselho

para tnagrecer é praticar exercícios
Jísicos 

diários. A ginástica, o espor-e. (i!-<«indo praticados diariamente,com método, ajudam a moldar a piás-
p03 

f!:-ninando a gordura excessiva.ara a pele, recomendo fazer lim-Peza diária com creme de limpeza,ritando espremer as espinhas com
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as unhas. Desejando resposta por car-
ta, é favor enviar selo para resposta.

KATIA MARIA:
Estou respondendo sua consulta por

carta, porém, no futuro, quando de-
sejar resposta particular, é favor
enviar o selo para resposta.

SUSIE — Curitiba:
Seguiu carta.

FENEY — Xarqueada:
Seguiu carta em resposta a sua

consulta. Volte.

MARIA REGINA — J. de Fora:
Estou lhe prescrevendo um trata-

mento por carta. Volte dando noti-
cias.

RACHEL — Ponta Grossa:
Cara amiga, os seus problemas

não apresentam a gravidade que você
supõe. Siga o que recomendo em
carta. Disponha sempre.

TEREZINHA — Araguari:
Seguiu carta em resposta a sua

consulta. Volte.

MAURA MARIA - U. Gerais:
Você deve procurar um medico

e fazer o tratamento. Na sua idade

ainda é possível crescer. Seguiu carta.

JÚLIA BASTOS - Rio:
Seguiu carta particular.

"Exercícios simples ,
para ter um corpo impecável

¦¦•¦ S4! /
• ¦ V \l N 1

(Cortesia de Helena Rubinstein)

Conserve o abdômen jovem...

Descreva um circulo completo
com os braços estirados, girando
a cintura e tocando o solo
com os dedos ao passar.

1.1/ \\ \\

— xN

1 trJ_~T^ *V"u__ u.n,-\iVil'//i Para o colo e os braços...

Corpo firme e reto. Estique os
braços, gire-os rapidamente para
trás e logo depois para a frente.

i

'íw>Reduza os quadris...

Sente-se como Buda, separe
os joelhos, segure os pés
e balance-se lateralmente.

Ainda para os quadris...

Deite-se no chão, dobre
os joelhos e vire as pernas
unidas de um lado para o outro.

«^ ,__^^^

T
E agora, como uma gangorra.._^

Incline-se para trás, depois ^\

para a frente, até tocar o

chão com os pés juntos.



(Fotos do New York Dress Inst.)

Bordados a fio de ouro, brilhantes e pé-
rolas enfeitam o "manteau" branco, que
se vê acima. De Originala, Nova Iorque.

O modelo logo abaixo foi desenha-
do por Philippe Tournaye para 

"Mar-

quise Coats and Suits". Lã angorá.

Clássico e bonito o casaco cintado,
que Davidow apresentou às elegan-
tes nova-iorquinas, neste inverno.

Em lã inglesa este outro, "dou-
ble-face;}: branco e côr-de-mel.
Lançado por Ben Zuckerman.
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Céítf
resolve seu problema
Resposta de Correspondência por: DE SOUZA

FUTURA MÃEZINHA — Cru/
Alta, RS: — Infelizmente a. leitora
deixou de mandar um croquis indi-
cando a posição exata da porta e da
janela. Sem esses detalhes não nos é
possível atender a sua solicitação.
Torne a escrever-nos enviando o cro-
quis indispensável no caso.

SRA. ELENA W. DE LOS SAIS
TOS — Cruz Alta, RS: - - Talv.
devido a um atraso cio correio a su
carta só nos chegou às mãos após
data da inauguração da Escola.

Teríamos imenso prazer em çoí;
borar com a direção do estabclecime;
to de ensino, razão pela qual lamer

H - ¦'•? ¦ v <¦ - ^BBBMBBBBflflBHfllflBKHteii^
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ta, os bastante o atraso da correspon-
rlc ia e colocamo-nos, inteiramente,

posição cia Escola no eme ainda

po imos ser úteis.

JARIA HERMÍNIA - Flamen-
o( — Um belo apartamento o seu.
a ilo boa insolação e ventilação
P na vista realmente invejável.

-'•''"" MUM.
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Na perspectiva excluímos a separa-
ção entre o "living" 

propriamente dito
e o ambiente destinado às refeições,
de modo a permitir uma melhor idéia
do conjunto. Esse detalhe é mostrado
em separado.

Procuramos formar a sala de jantar
na localização indicada pela sua pro-
ximidade da copa-cozinha a fim de
facilitar o serviço e diminuir o per-
curso facilitando o tráfego.

A televisão c a rádio-vitrola, como
são peças antigas, foram situadas na
segunda sala, completamente separa-
das do restante do ambiente, forman-
do a unidade de uso diário.

As perspectiva dão uma idéia do
conjunto.

QUESTIONÁRIO

Solicitamos às nossas leitoras que se in-
teressarem por nossas sugestões, responde-
rem ao questionário que se segue. As solu-
ções por nós encontradas serão publicadas,
em cores, nesta seção, não só para atender
à leitora interessada como também, a tô-
das aquelas que tenham problemas seme-
lhantes.

a) finalidade do cômodo;
b) sua forma e dimensões;
c) condições de luz, se é sombrio ou não;
d) quais as ligações com os outros cômodos;
e) quantas pessoas dele se utilizam;
f ) quais os hábitos e preferências de cada

pessoa;
g) quais as suas cores prediletas;
h) quais os hábitos e preferências da pessoa

principal, (no que diz respeito à deco-
ração);

i ) qual a sua côr predileta; e
j ) qual o estilo de decoração.

Escrevam para :

DE SOUZA

Seção Vida Doméstica no Lar
Caixa Postal 2981 — Rio
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J moda vim

(Cortesia do New-Yorh Dresi
Insi.)

Nada de novo em assunto cm-
tÍSO?

Quem acha que isso c certo.

. . .aqui tem o desmentido,

Mangas desse tipo já foram usadas,
sim, senhora, mas não com esse jeito,
essa gracilidade, esse ar de "inedi-
tismo"... E' a última palavra da moda
para a temporada de 1957, em Nova-
Vork, em várias coleções apresentadas

RECAMIER
t o PORTA SEIO

PATENTEADO
de ELVIRA CORIDORI

Sete de Setembro 13 4 I and,u

A novidade aqui não será, própria-mente, a do decote. . . aliás, arrojado
como se vê muitas vezes em toda par-te. Temos, isso sim, que considerar a
pulseira e os brincos, de grandes con-
tas num estilo "Bahia" bem evidente...

•-í-Êjspi?!1? ¦¦¦ ^Bfl

^^iS-u. j|^_|_«BJBJBJBJBJBJBJ|
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H V HBIIImbHHI

O velho capuz das nossas avós ressurge
lindo e unido à capa ou casaco, emoldu-
rando roBiânticaniente os rostos leiiuninos
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Isto aqui. que lembra um conjunto olímpio:-, também
esteve em cartaz Ia pelos idos de 1!?20 e poucos Trata
de um casaco listrado e um. gorro no gênero campeão

Também as túnicas que exibiam as nossas ^ mamães.,
retornam ao cenário da elegância internacional em
novas versões, E como valorizam a silhueta ! . . .

Ah: esta não .. Vestidos compridos ^ assim., para o toe

para a noite, como querem signas modeiistas de >ovi-Wk..
só mesmo se não houver outro remédio, se a Eaoáa. pegar
dr fato .o que., aqui entre nos., bem que duvidados
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Vida Filatética
A. ANGRENSE PIRES

a que se fêz princesa

m UmíÊÊm B
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ffê

Aí está Grace Kelly, no dia venturoso (23 de
janeiro de 1957) em que se fêz mãe de Caroiine e
garantiu, dessa forma, ao Príncipe Rainier III,
de Mônaco, a continuação de sua dinastia.

E os selos estão deveras bonitos, nas suas
cores vivas e álacres, como convém ao evento.

A Grace, como grande e famosa artista de
cinema que sempre foi, certo, não foi difícil a
pose apresentada nas vinhetas, não de princesa,
mas de legítima rainha, da graça e da beleza...

Tudo vai bem no Principado de Mônaco. Prin-
cipalmente no setor filatélico.

A série do casamento logrou canalizar para
os cofres do Principado, a razoável quantia de
trezentos milhões de francos.

Quanto dará a série da maternidade?
Pagará os brinquedos para Caroiine? Custea-

rá a sua educação?
— Só o tempo, dirá, como já disse com as

séries do casamento: custearam as despesas dos
esponsais e até do rico presente de Rainier a Gra-
ce Kelly!

Mônaco é uma terra de poesia e de felicida-
de...

,y.y.yyyv-yy;:;y.v.y:yy:...;y: :^v.y.^.y^*::í>Yíy;y,,,/.:y'yv- y',-;v;:.v ^!£í;.£;H^ y-':^:,:¦:.,>". .. ,'"'.!—'' y-i-v ':\:.':/:::.'::^:.'i-\ ; .¦¦'¦'''.;'; ¦¦;,; "¦¦"¦:. .:.¦': r'ii^.,^M^W:»USM •«;>/*>; vM ^f^-t-tíS^""'''¦"¦ .¦'¦¦'¦/¦: V;:;>

Novidade

Entre dois selos da Bélgica, de propaganda da Exposição
Universal a se realizar em 1958, vê-se um selo, o da França,
com o castelo de Uzès, da série de propaganda do turismo.

(Continua na pág. 91)
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^^ií
Largura do frivolitê — 1,9 cm.

Abreviaturas:

An-anel
pd-ponto duplo
p-picot
ne-nó esquerdo

* An de 4 pd, p, 2 pd, p, 2 pd,
unir. An de 3 pd, unir ao último
p do anel anterior, 3 pd, p, 3
pd, p, 3 pd, unir. Anel de 2 pd,
unir ao último p do anel ante-
rior, 2 pd, p, 4 pd, unir. Ne;
repetir do ">:* mais uma vez, * an
de 4 pd, unir ao p do 3(-' anel do
seguinte até o último grupo, 2
pd, p, 2 pd, unir. Anel de 3 pd,
unir ao último p do anel ante-
rior, 3 pd, p, 3 pd, p, 3 pd, unir.
Anel de 2 pd, unir ao último p
do anel anterior, 2 pd, p, 4 pd.
unir. Ne; repetir do último ">5
até que haja suficiente compri-
mento para dar a volta ao redor
da luva e dorso, conforme o de-
senho fotográfico.

Arrematar. Fazer outra peça
do mesmo modo para a outra
luva.
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lercer-Crochet CORRENTE N^ 20

Um novelo de linha.
Um par de luvas.
Uma navete.

LUVARIA E GALERIAS GOMES — Ouvidor 185, c.té Ramalho
Ortigão, 38. — Bolsas, Luvas, Meias «Cysne», Louças para presen-tes, Cama e Mesa, Vestidos, Saias, Blusas, Casacos e Bijuterias.

_ 74 _ VIDA DOMÉSTICA



í-:$. f''""•" . Àf8! im______rííi_Ml_fli—BOflJKaBJKl'aIIí* .sfci-i,, n,_____l _rar_PNB_rT%'

O que é melhor para 150 milhões

(ÁW Jófr 0 mmsWZy&0ZcZ WúZ. . .

É verdade... Quando existe o testemunho de mais
de um século e quando existe a experiência de
mais de 150 milhões em todo o mundo a proclamar
a superioridade da máquina Singer, você não
pode mais ter dúvidas... A Singer é a máquina
de costura que mais lhe convém. Já não é pre-

iso fazer experiências. Basta acertar com milhões
¦ milhões por todo o mundo, adquirindo uma
oinger, para satisfação permanente.

' Procure a loja Singer mais próxima ou nosso
Agente autorizado. E adquira a sua Singer a
vista ou em prestações módicas.

SINGER
— o nome garante o produto

SINGER SEWING MACHINE COMPANY

Além do tipo clássico de pedal, você deve

conhecer o Gabinete fechado da Singer, com

máquina de pedal , ou a...

...máquina portátil, elétrica ou manual. Ma-
leta de luxo revestida de fibra resistente.
Mas ainda há outros modelos à sua escolha.

OUÇA/ todas as 2as. feiras, das 2 7.05 às 21:30 h, no Rádio Nacional do Rio

de Janeiro, "TODOS CANTAM SUA TERRA", programo patrocinado peía Singer

Sswing Machine Company.
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um produto

ANTISTR
\

TV ESMERALDA

a cabecinha
essa paixão
além disso,

CORRESPONDÊNCIA

MIMI — Niterói: «Estou loucamente apaixona-
da pelo meu professor de português. Êle é lindo e
inteligentíssimo, mas não me dá bola absolutamente.
Todo mundo na classe já notou a situação. Que devo
lazer? que me aconselha?»

Que ponha, de qualquer maneira,
no lugar. Você está meio biruta com
absurda. Êle é muito mais velho e,
desquitado. Que pode esperar daí? Nada de bom
evidentemente. Aliás, você mesma diz que êle «não
lhe dá bola», o que está muito certo. Aconselho-a a
pensar bastante e começar a reagir desde já. Prin-
cipie por adotar a atitude da indiferença, mesmo queseja apenas aparente. O hábito faz o sentimento, asse-
guró-lhe. Se você se mostrar sempre indiferente, aca.
bará por assim sentir-se, acredite. E todas as suas
colegas se habituarão a ver a sua atitude e até se
esquecerão dessa tolice que andou encasquetada na
sua cabecinha. Não fale a ninguém, não conte nada
de seus sentimentos e adote uma «posição de sen-
tiuo» consigo mesma. Esteja sempre alerta para não
deixar entrar o perigo. Fale o menos possível com
êle e dele. E espere o tempo passar, porque é o me-
lhor remédio, aliás, para todo e qualquer mal.

JULINHA — Rio: «Meus pais vivem dizendo que
não valho nada por mim mesma, que sem eles nada
serei na vida. Julgam-me incapaz de ccupar um car-
go público, ou mesmo em algum escritório particular.
Vivem metendo na minha cabeça a idéia de que serei
um fracasso se prescindir da ajuda deles. Que me
aconselha?»

Segundo você mesma diz no princípio da carta,
nunca foi estudiosa e não tirou diploma algum. Isso
é mau, mas não tanto, pois ainda está em tempo.
Com ou sem seus pais, nada será na vida se não se
dedicar a algum estudo. Antes de mais nada, ponha--se em campo. Examine bem as suas possibilidades
e se até hoje não sabe qual a carreira que lhe con-
vêm, será melhor fazer os testes de orientação pro-
fissional, que costumam ser muito eficazes. Infor-
me-se na Fundação Getúlio Vargas. De qualquer ma-
neira, o que você precisa é de decisão. Seus pais di-
zem essas coisas de você, porque já observaram que
você não toma nenhuma resolução, é indecisa, não
cria coragem, vai sempre adiando tudo. Mostre-lhes
que é capaz de fazer alguma coisa, de realizar uma
vida útil e proveitosa. Não deixe para amanhã, hoje
mesmo ponha-se em busca de um bom objetivo- Ba-
ta-se por qualquer coisa, lute, esforce-se, mas peloamor de Deus, não me fique aí jogada nesse desânimo,
que nada de pior pode acontecer a uma criatura.
Reaja, converse com amigas inteligentes — será
possível que não tenha nenhuma? Que não conheça
alguém que lhe possa indicar o caminho certo? Para
mim torna-se um pouco difícil orientá-la bem, pornão conhecer certos pormenores de sua vida e per-sonalidade. Em todo caso, pelo que já vi, indicando--lhe o caminho do trabalho e da ação, creio já ter
feito o que era indispensável, de início.

MARIA ROSA — Rio: «Estou como louca à es-
pera de uma carta dele... e nada! Que devo pensardesse silêncio? Por favor, Esmeralda, faça alguma
coisa por mim! Escreva a êle em meu nome... E
aqui vai o endereço.»

Justamente porque desejo de todo o coração
ajudá-la, é que não me atreveria jamais a fazer o
que me pede. Seria inteiramente contraproducente,
pois em matéria de amor nada se pode forçar. Se o

(Cont. na página 92)

todos os boas quolidodes num só fio de Io.
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^ss^s^s* -*§^'^ARAS LEITORAS»: Muitas vezes um;
rôãí) sofre mais porque não pode abrir-
noraue não encontrou eco ou compreen-
t>ara o seu sofrimento. Pode ser que ai

nfiâo venha de um conselho dado de boa;
Se. Espero poder ajudá-las, com a ex>:
'iência de um grupo de conselheiros, pro-

íidõs conhecedores da alma humana.

fartas para Esmeralda — Redação-de?
Vida Doméstica — R. Riachuelo, 414, Rio.^

adrão sem querer
¦fll

'1' WÊ

Abusara um pouco da bebida e vinha só, pela rua. na

Embora estivesse havia já alguns meses na cidade estran-

geira, como diplomata, não se sentia ainda ambientado.
Era um solitário. De que lhe adiantava a sólida fortuna,

a posição invejável? Finda a algazarra das festas boêmias,

deslizava pelas ruas frias como um fantasma de si mesmo.

Era nesses momentos que mais viva sentia a solidão, quase
como um ser que ao seu lado caminhasse. Uma piesença
feita de ausências na noite brumosa. __ _

O cérebro recusava-se ao raciocínio claro. 
^sl0^a-

va-se por discernir se estava realmente embriagado. Mas

os pensamentos insistiam em brincar de esconde-esconde.
Ora se agarrava às idéias como a móveis pesados, pontos
de apoio, de referência, ora sentia-se escorregar paia o

inverossímil, para o absurdo, numa confusão demoníaca

de raciocínios falhados.
Ia muito silencioso, procurando firmar-se bem nas

pernas, e a noite em volta era uma presença sufocante.
Entrou pela rua mais deserta. Calçadas gélidas, resvala-

dicas, uma sugestão de morte nos lampiões amortecidos,
e as luzes escorrendo pelo pavimento umedecido como se

chorassem. Um acabrunhamento.
Súbito, passos que lhe vem ao encontro. Um vulto

que cresce. As idéias que se animam umas as outias,

procurando uma estabilidade de emergências, bim, e a-

guém que caminha, vindo da rua mais próxima alguém
cujo volume vai aumentando na noite espessa. Vem peia
mesma calçada, em direção contrária. Que bruto. JJa-ine

tremendo esbarrão. Um bandido! E a idéia rápida vence

as brumas da embriagues e se delineia mtida: leva a ma

ao bolso e dá por falta do relógio. Ah! Com que habüi

dade incrível o sujeito lho tirou! Com que rapidez, qu
êle nem deu por isso!... Mas, para que serve a pistoi

que traz no bolso? E num fechar e abrir de olhos apon-

fa-a para o desconhecido.
— O relógio! exclama apenas.

O indivíduo parece hesitar um momento, mete a <

algibeira, dela tira o objeto exigido e trata de saia.-sc

com o máximo de celeridade. Se não contasse com a pre-

senca de espírito, teria ficado sem o seu magnífico relógio de

ouro! Felizmente, que sorte! O bandido não estava armado

Chega em casa, já curado da embriagues pelo susto.

Sente apenas a lassidão natural após uma noite de orgia.

Atira-se à cama como um fardo. .
No dia seguinte, ao despertar, seu primeiro movimen-

to como de hábito, é procurar o relógio para ver as horas.

Lembra-se, então, do episódio do assaltante e de que

quase ficara sem o seu Pateck-Febpe. Mete a mao no

, ôlso do paletó, mas, com espanto, encontrarmt^k^

no lugar do seu! Como pode ser isso?! Que lelogio e

esse? E onde anda o que lhe pertence?...
Abre a gavetinha da cômoda, lugar onde o guarda

de comum. Lá está êle, o seu Pateck de ouro Nao o havia

levado, então?... Como compreender tudo isso?! De-

via estar com a cabeça ainda fraca, recusando-se ao en-

tèndimento. Como podia ter 
yindo parar-lhe no bolso

aquele outro relógio ordinário, de metal barato. ;/q 
Leva a mão à testa, como para acalmar idéias de-

sencontradas e absurdas. Avista o jornal da manha que

o criado meteu por debaixo da porta e, no desejo de en-

contrar algum equilíbrio para o espirito, com a incursão

^ novas idéias, senta-se na poltrona e vagueia os olhos

pela folha matutina. Abre, ao acaso, a pagina dos fatos

P°lÍCUma notícia prende-lhe a atenção: "Ladrões elegan-

tes" Certo funcionário público ao passar na véspera, de

madrugada, por uma rua deserta da cidade, ora assaltado

po um homem elegantemente trajado, que lhe levai a ao

peito uma pistola, exigindo-lhe o relógio. A vitima, muito

aflita por se tratar de objeto de estimação, dirigira-se

imediatamente à polícia, solicitando providencias.
Ao-ora as idéias vinham-lhe claras, muito claras sem ves-

tíoio°de bebedeira da véspera: o sujeito encontrado na rua
(Cont. na página 92)

Junho-1957 77 -

. .isses*



'¦".*' Mm^F ¦¦ ¦'¦ m4t^^ ':________F : '"' ¦'*'¦"" '' '¦' '^ ÇwV ^^^^^3___H____________________Bli^^_P^ v* MMflL ^7^^ /'< "" ^'' ¦¦ í*í*_-_íl'_''

D« coleção apresentada por
Harvey Berin destacamos este
modelo, da autoria de Karen
Stark. Todo prelo, em "laina-

ge" tendo a blusa em especial
renda e "chifon". Faixa de ce-
tim, com broche de fantasia.

Exibindo a "linha blusada",
tão em voga em certos modelos
de agora, este vestido de coque-
tel é jeito em cetim de seda,
e tem uma gravata de pele
de "mink" (original, não?)
Criação Patullo-Jo Copeland.

Outro modelo de coquetel
em lãz.inha fina e negra.
Preciosa guarnição de renda
cVAiençon compõe o alto da
blusa e as mangas. Bonitoupanneau" na saia, atrás. De-
senhado por Gothé para a co-
leção de David E. Goltlieb.
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Para assegurar o viço
de sua pele é indispensável

uma limpeza profunda
e tonificante de seus

poros com a revigorante
ação medicinal do
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Pele limpa e viçosa diminui sempre de muitos anos

a sua idade real. Mas não basta que você faça apenas

uma limpeza superficial de sua pele. E preciso uma

limpeza profunda de seus poros. Sejam quais forem os

preparados que você use, nada se compara ao Leite de Colônia

para remover os resíduos de sua maquilagem. E o

Leite de Colônia elimina também manchas, sardas, espinhas

e outras imperfeições. Comece a prolongar a juventude

de seu rosto ainda hoje ... com Leite de Colônia!

É o mais simples
cuidado de beleza !

Embeba algodão em Leite cie
Colônia e use-o, em suaves pie-
ções, sobre seu rosto bem mo-
lhaáo de água. Assim, toda pele
aceita bem Leite de Colônia.

^C^U Si: $f|||~ x¦¦'

I p
11 .li

1

^•otO Insista com

jCeite de (?oIonta
- ¦preparado pelo médico Dr. A. Studart

1.131
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A BELEZA E AS VIBRAÇÕES
A IMPRENSA MINEIRA HOMENAGEIA O DIRETOR DA È.P?.C_8.

— massagens —

As massagens no tratamento da beleza já eram usa-
das por gregos e romanos, muitos séculos antes da nossa
era.

Os benefícios que delas ádvinham para a estética
feminina sempre foram verificados mas ignoravam-se as
causas que as provocavam. Modernamente sabe-se que
essas massagens conseguem tonificar os músculos, estimu-
lando-os, tirando-cs de uma inércia provecadora da rui-
na da epiderme.

Mas se as massagens tornam os músculos fortes e

portanto sadios é porque exercem sobre eles uma série de
vibrações que, todavia, podem também provocar indese-

jáveis deslocamentos de traços faciais, quando não apli-
cadas por especialistas.

Uma vez descoberta a necessidade de tonificar os
músculos para conseguir uma cútis lisa e perfeita e que
para essa finalidade nada melhor que exercer sobre eles
movimentos vibratórios, procurou a ciência substituir a
massagem manual pela massagem mecânica ou elétrica,

que conserva os benefícios no tratamento de beleza, sem
apresentar os defeitos.

A indústria nacional apresenta o "Vibrador Apelo"
de emprego simplísámo, com pequeno motor elétrico, si-
lencioso e uniforme, com quatro acessórios para aplica-

ções específicas:
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Limpa a pele e abre os
poros, deixando-os aptos
para serem tonificados

Esponja de borracha pa-
ra espalhar c fazer pe-
netrar o revitalizador

Para cs cravos, espinhas
e massagem nas curvas

menos accessíveis
do rosto.

Para a massagem da pele
que finaliza a ação tônica
tornando a fechar os poros.

VIBRADOR

Cr$ 1.650.00
Pelo reembolso postal

sem mais despesas

CAIXA POSTAL 2981
RIO

em São Paulo
R. Barão de

Itapetininga, 50 — s/622
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Para revenda, dirigir-se a Produtos Plásticos Slf. Ltda.
B. Bruno Seabra. 82-A — Telefone 29-1879 — B. de Janeiro
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A imprensa mineira homenageou, com un> auto almoço, n» tecae.ro domine. ,;««
maio, através da iniciativa da Associcção Mineira d9 Imprensa e do BSatikic. ••¦*,:
dos Jornalista Profissionais de Minas, o ilustre Ena. Jair Rego de Oliveira, dBrsS*:;
da Centrei do Brasil. Inúmeros jornalistas coer.parocoram ao almoço, d© _pj©
damos um aspecto na foto, realizado no Minas Tênis Clube, notande-ss a presença
de alguns ongonhçiros da Central do Brcbll, inclusive do Dr. J. M. de Andrade
Sobrinho que proferiu magnífica oração, inlerpreiando o sentimento da dosse.

TROVA
dc Luiz Otávio

PAI E FILHOS...

O meu pai sempre dizia,
da minlia alma isso não sai:"Um pai ê para dez filhos. . .
Não valem dez um só Pai. . .'

NO DIA DO PAI

Neste dia de ternura
rezar a minha alma vai.
para Deus dar-te a Ventura
que tens me dado, Papai • • .

COMPENSAÇÃO
Órfão de mãe, pequenino,
sem conhecê-la, jamais,
compensou-me o meu Destino,
no meu pai, deu-me dois pais. .

MENSAGEM AO CÉU
Lã do Céu onde nos ouves,
hoje ouvirás ainda mais,
votos de amor e saudade,— o melhor pai entre os pais

REZAI! (NO DIA DOS PAIS)

Rezai em dia tão lindo!
Todos vós, rezai, rezai!
— Para o pai que csiá sem filho!
Para o filho órfão de pai!. ..

INTERROGAÇÕES

Vida — mistério profundo!
Quem dirá da nossa Sorte?!
Que haverá depois do mundo?
Que haverá depois da morte?!

AGONIA. . .

Morre a Tarde, lentamente. ..
E o Sol, namorado ansioso,
parece que fica doente
c morre tuberculoso. . .

OUTRA MORTE

São tantos entes queridos
qua a Morte nos vai roubando,
que o coração nos aperta
e os olhos vão se secando. ..

PINGÜINS - ARTIGO DE EXPORTAÇÃO
Alejandro Izquierdo

Apesar de não ter qualquerimportância para a economia
nacional, há um artigo de ex-
portação de que o Peru se podeorgulhar: o pingüim. Contudo,
são poucos, os peruanos que sa-
bem ser o seu país o maior
exportador do mundo daquela
simpática ave. Pingüins pe-ruanes estão espalhados por jar-dins zoológicos em todo o mun-
do ou são exibidos em circos dos
quatro continentes.

A caça dessas aves não é
muito complicada, mas apresen-
ta certos perigos, pois, apesar
de sua aparência calma e dis-
plicente, o pingüim tem grandeamor à liberdade.

No coração de ilhas que se es-
tendem em frente do litoral ame-
ricano, desde a Terra do Fogo,
até as Ilhas de Lobos de Fuera,no Peru, inúmeras famílias dê
pmguins vivem uma existênciaaprazível, dedicada à pesca.Essa paz, contudo, se vê pertur-

bada, freqüentemente, pelos ca-
çadores.

Diversas empresas se dedi-
cam, no Peru, à caça dot; pin-
güins, para os jardins <. ;olo-
gicos de todos os países. Ao re-
ceber as encomendas, oa pes
cadores navegam até aXguxaa
das ilhas próximas da costa, a
noite, aproveitando o sono cfas
aves, para evitar sua fuga Vao
providos de luvas e máscaras,
para evitar os ferimentos pro-
vocados pelos bicos afiladosí Ias
aves.

Em seguida, vem um mo»o-
tono período de instrução- O
pingüim, acostumado a tirar °
alimento do mar, não sabe co-
mer com a ajuda alheia. &
preciso abrir-lhe o bico e.af>
mentá-lo à força. A aprendi/-
gem não é curta, mas, uma vez
terminada, as aves se mostram
dispostas a empreender as via-
gens mais cansativas com.um.*
paciência inesgotável. — (Glpoe
Press)
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UMA SAIA ORIGINAL
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Para o brotinho. . . feita pelo brotnho. Uma saia juvenil
e atraente, feita com duas costuras e algumas aplicações.

Uma saia a mais!. . . qual ó a moça que não precisa de uma? Agora,
uma saia realmente fora do comum. . . qual é a moça que não a ara-
biciona? E esta saia sugerida pelas instrutoras dos Centros cie Costura
Singer não só tem a vantagem de ser original e bsnita, como é realmente
brincadeira para fazer, mesmo para a costureira mais inexperiente. A
saia ilustrada foi feita com feltro rosado, enfeitado com aplicações de
instrumentos musicais o notas, em branco e preto.

Procure adquirir um molde comercial para saia "godê 
gu?rda-chuva .

Aliás, é um molde facílimo de fazer, se não o encontrar para comprar.
O godê guarda-chuva consiste, simplesmente, num círculo completo, com
uma rodela cortada ao centro, do tamanho da cintura. O comprimento
da saia é medido dessa rodela (ou cós da cintura), até alcançar 60, 70
ou 80 cm., conforme o comprimento normal da saia que cada pessoa
costuma usar. Como é rr.ro se encontrar panos que tenham o dobro dessas
medidas (120, 140 ou 160 cm.), é necessário, geralmente, emendar duas
larguras e depois recortar o círculo.

Serão necessários, aproximadamente 3 metros /e 
feltro Recorte a

saia e feche as costuras laterais, colocando um fecho cie correr na cos-
tura do lado esquerdo. Recorte um cós de 2 a 3 cm. do mesmo feltro
forrando-o com um tecido de algodão resistente, pois o ielüo tem a

tendência de esticar um pouco. E, eis que esta pronta a saia, ja que
feltro não precisa de barra.

E agora vem o divertimento. Desenhe instrumentos musicais sobre

papel'ÍSira os desenhos para feltro prêto.e ™». «» 
ml

boa barra. Alinhave as aplicações na saia, ^«^^tírReorte
Ao longo dos riscos do desenho, passe uma costura a maquina Recorte

o excesfo da barra, seguindo a costura o mais de pertopo..iveL Paia

distribuir os instrumentos e notas musicais de modo mteie sante e equi

librado, deite a saia no chão ou sobre uma cama, bem abeita e Usa.

Para completar a toalete, use um retalho do feltro rosa para aplioar

uma enorme "clave de sol" sobre uma malha branca ou preta, que tara,

então parte integrante do traje.
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Na idade de
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Essa indispensável
distinção... numa
personalidade marcante,
Nessa idade, Miss
é segurança pessoal/
porque realmente
protege. Miss é a que
mais lhe oferece para
sua higiene e conforto.
V. pode confiar
em Miss.

Quem conhece...
confia !

e invisível

o anatômica

o confortável

o mais
absorvente

V
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indústrias tMOkVmi, s.a.
produtos cirúrgicos

CAIXA POSTAL 8693 - SÃO PAULO

> Representantes em todo o pois
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Xadrez em dois tons de vermelho e
azul, no "manteau" 

que tem estola
com franja. De Monte-Sano e Pruzan.

Interessante casaco de lã vermelha,
tendo a gola bem abola; "écliarpc"

branca, de seda. De Ben Zuckerman.

;
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as mais recentes novidades sao sempre apresentadas pela

¦¦SÁUJOIRS" DE CONTAS E DE PÉROLA COmPQiDOS-

BRINCOS - BROCHES - PULSEIRAS

BOLSAS- CINTOS- LUVAS

Anthony Blotta lançou, em Nova
Iorque o casaco meio-curto, e bege,
que aparece lá acima. Veludo na gola.

Conjunto de Nettie Rosenstein, em
que se destaca o casaco em "tweed"
Lesur, sobre vestido estampado.
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ESTA É
A LEITURA DBRIGATDRIA

DA MULHER MDDERNA

Faça uma
assinatura de

Vida Doméstica
para ter

mensalmente
em sua casa
uma revista

completa
sobre todos
os assuntos

que interessam
particularmente

a você,
que precisa
estar a par

de tudo
o que se

relaciona com
os problemas
domésticos,

com os
acontecimentos

sociais,
econômicos
e culturais
do mundo
moderno
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Preencha o talão abaixo para receber em sua casa to-
dos os meses um moderno exemplar de Vida Doméstica

" a importância de Cr$ 170,00 correspondente a uma
arainãtwaTmual (12 números) de VIDA DOMÉSTICA, a iniciar no

mês de  de 195—
Meu nome 
Endereço 
Cidade • • • • • Estado 

| | vale postal | 1 cheque C

em nome da 
5^™ ^p fjjjjj DQMÉSTICA LTDA.

] valor declarado

CAIXA POSTAL 2981 — RIO DE JANEIRO
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PARA SEUS FILHDS

mmuln BnKvHm
o brinquedo maravilha
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Fabricado em plástico íenólico
lindas cores variadas
fácil manejo • boa projeção
tomada de segurança
íilmoteca sempre em renovação

FILMES EXISTENTES
— Bile e Lulu
— Dom Pedrito
— Nas Selvas da África
— Massa Bruta • Tiquinho
— Neco o Mono
— 0 Rei Lulu
— Totó e Nequínho
— Roço. o Bandido
— A Lebre e a Tartaruga

10 — Cisco Kid
11 — 0 Pirata Negro
12 — Chapèuzinho Vermelho
13 — Rodeio so Far-West
14 — Danças Internacionais
15 — Cinderela
16 — O Gato de Botas
17 — Branca de Neve
18 —Pituca — O Tal!
19 — Pituca na Rua
20 — Presente do Pituca
21 — Zé Bicanca e suas Viagens
22 — Pituca faz das suas
23 — A galirlha dos Ovos de Ouro
24 — 0 Tapete Mágco
25 — No Reino das Bombas
28 — 0 pequeno polegar

27 — Zé Bicanca na Europa
28 — A bela adormecida
29 — História de Papai Noel
30 — Barba Azul
31 — João e Maria
32 — Aladim e a Lâmpada Maravilhosa
33 — 0 Patinho Feio
34 — A Cigarra e a Formiga
35 — Os Três Mosqueteiros - 1? capítulo
36 — Os Três Mosqueteiros - 2? capítulo
37 — Os Três Mosqueteiros • 3? capítulo

(Final)
38 — Pele de Asno
39 — As Fadas
40 — A Galinha Ruiva
41 — Rubimor, o mágico
42 — São Francisco de Assis
43 — 0 Circo
44 — O Coelho e a Onça
45 — Saci Pererê
46 — 0 Pinóquio
47 — O Mata Sete
48 — Grande Prêmio Brasil
49 — Zé Bicanca no Corpo de Bombei.os50 — O Fim do Mundo
51—O Reformador da Natureza

Trocais de venda: CASAS DE BRINQUEDOS . Pedidos
em São Paulo: R. Barão de Itapetininga, 50 • S/622 - Tel. 35-6656

Receba pelo Reembolso Postal este
brinquedo maravilha, utilizando o coupom abaixo

CINE PROJETOR BARLAM INFANTIL
Caixa Postal 2981 — Rio de Janeiro

1 cine projetor Barlam  Cr$
íilmes a Cr?  Cr?

Total  Cr$

SEM MAIS DESPESAS

Em nome de: 
Rua 
Cidade  Est

Para revenda dirigir-se a

PRODUTOS PLÁSTICOS SU, LTDA.
Rua Bruno Seabra 82-A — Tel. 29-1879 — Rio de Janeiro

Um Centenário Uruguaio
"EL VIEJO

Graças a Hector Strazarino,
este jovem que tanto tem feito
pela literatura do Uruguai, seu
país amado, foi que conhecemos
'"El Viejo Pancho", ou, nomean-
do-o legalmente, já que era pro-
curador e conhecedor de códi-
gos, esperto em lides curialescas,
JOSÉ' ALONSO Y TRELLES.

A 7 de maio do ano em curso,
sua terra adotiva, pois era êle
da galega Ribadeo (Espanha),
comemorou o centenário de seu
nascimento com grandes festas
e, com razão.

Pancho, que conheceu o sul
do Brasil e a Argentina, radicou-
-se em Tala, (Uruguai) onde
chegou a escrever de próprio pu-
nho. desenhar e imprimir numa
espécie de mimeógrafo, um jor-
nal — "El Tala, Cômico", que
no seu próprio subtítulo dizia:
"se 

publica cuando se puede".
Em 1895, adotou êle o pseu-

dônimo que o fêz famoso nas
repúblicas da América — Espa-
nhola e, principalmente, nos pai-
ses do Rio da Prata e, embora
tenha escrito teatro e prosa, é na
poesia que Trelles vem encan-
tando e encanta a todos que o
lêem, com especialidade quem
já viu e ama o pampa simples e
infindável.

Seus versos, depois de "Mar-
tin Fierro" que é o Camões ar-
gentino-uruguaio, ninguém como
êle cantou os pampas, o gaúcho,
o cavalo, a ramada, a "china",
enfim, tudo com que vive, sonha
e morre estes centauros que ha-
bitam do Rio Grande do Sul à
Bahia Blanca.

Justino Zavala Muniz, escre-
vendo o intróito de "Paja Bra-
va", único livro que nos legou
o vate imortal, resumiu nestas
palavras mágicas: "El Viejo
Panchoamó ei campo, y com Ia
mismo emoción a los hombres
que a los árboles y a los vibran-
tes caballos en Ias serenas no-
ches; y tieno su palavra lehos
de Ia mezquina propriedad "fo-
t.ográfica" Ia honda sugestión de
Ia verdad de Ias almas, Ias cosas
y los cielos".

Escreveu Artur de Castro Bor< s

Com efeito. Vejamos uma
poesia, traduzida "vol d'oiseau":

VIDALITAS

Eu tinha um espelho,
Vidalita
Onde me mirava
E eram os olhinhos
Vidalita,
Da que me amava.

Já não vejo sua imagem
Vidalita,
Onde eu a tinha
Roubou-me o espelho
Vidalita,
A desdita minha

Os olhinhos negros,
Vidalita,
De pupila ardente,
Foram-se cerrando
Vidalita,
Preguiçosamente.

Porque aquela chama
Vidalita
Que neles ardia
Apagou-a o alento
Vidalita
De outra simpatia

Olhos feiticeiros,
Vidalita
Que eu tanto quis
Hoje, ao recordá-los,
Vidalita
Choro infeliz

(Vidalita é uma espécie de
dança, música e coro comuns no
Uruguai).

Pancho — no dizer de Rober-
to Fabregat Cuneo — "sabia
bien de qué hablaba y a quiénes
Io decia".

Com efeito:
"Douram-se os trigais a um ->ol

[que queima
e, agitando as asas as segadoj is,
largam nos rastros atados *le

[palha
que hão de mascar, mais tarde,

[triturado^"

Vejam este "RESIGNAÇÃO'5

"Adorei-a e era mulher
que, nos adejos do amor,
Fêz-me os ciúmes arder
Sobre meus sonhos em flor

__ 84 — VIDA DOMÉSTICA



que passou esquecido
PANCHO"

quis odiá-la e foi pior,
Porque custou-me a aprender
que não há dor mais dor
Que a dor de não querer. . .

Se já não a hei de olvidar
E não me arrojo ao sofrer,
Que outra cousa vou anelar
Que uma pra viver,
A recordação pra sonhar
E um ranchinho onde morrer!"

Assim, era Pancho que amava
o Uruguai, a terra e o homem
que descrevia "direto, sem ro-
deios, nem preâmbulos" como
nesta "VIDALITA".

"Não há céu mais lindo,
Vidalita,
Que o céu uruguaio;
Nem sol tão formoso,
Vidalita
Que meu sol de maio

Céu e sol unidos,
Vidalita,
Na bandeira estão ao ar
Que ela me amortalhe
Vidalita
Quando eu me findar

E' a pátria minha
Vidalita
De Deus o feitiço
E apesar de tão pequena
Vidalita
Todo um paraíso.

RECEBA PELG

COM
AS FAMOSAS

PASTILHAS PARA EMAGRECER

KISSINGEN

Por campos e vales,
Vidalita,
Serras e planuras,
Onde creio se respira,
Vidalita,
As auras mais puras.

Hinos, nunca ouvidos,
Vidalita
Cantam suas paisagens
Que povoam as aves,
Vidalita
De ricas plumagens.

Dentre os ramos surge,
Vidalita,
As flores mais gaias,
Que adornam as trancas,
Vidalita,
Das uruguaias.
Minha pátria e a glória
Vidalita
Fizeram-se amigas:
Porque foi esta terra
Vidalita
O berço de Artigas.

Mistura de galaico com rio-
platense seus versos feitos com
sabor de campo, tinidos de ro-
setas, relinchar de cavalos, uivar
de pampeiros e amores de "chi-

nocas", têm, sempre, um conse-
lho amigo e profundo, algo que
se descobre assim como o amar-
go do mate que êle tanto citou
e elogiava.

Morto em 1924, em 17, já se
sentindo, por certo, cansado,
compôs esta delícia que é "Que

Direis":
"Chave do aro que alegras
O molinete do rancho,
Trevo de olor que perfumas
O tarro onde esconde o naco;
Calhandra que me despertas
Do ombu com o teu canto,
Solzinho que desentorpes
Os ossos do velho Pancho .
Que direis quando uma aurora
Não me sintais carraspeando
Nem através do teto e da palha,
Vires sair o fuminho branco
do fogão que ferve a água
Com que alimento o mate

[amargo!"

mas, até hoje (que passem os
centenários!) até quando houver
cavalos, pampas e enramadas,
ombus e "chinas", violões hão
de acompanhar "Vidalitas" de
"El Pancho Viejo", sempre novo
no coração do gaúcho ou de
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Aparelho TV
Cada história

CR$ 550,00
CR$ 20,00

¦íí^WiP:-.: Ü-^PKÍkÍ

llt»-S

^P

especialmente para as crianças foi ideali-
zada e patenteada a TELEVISÃO BArV
LAM. Fabricada em plástico fenólico, em
lindas cores, o aparelho funciona ligado
à corrente elétrica sem perigo de qual-
quer espécie. Na tela de 20 cm X 17 cm
sucedem-se as imagens formando uma pe-
quena história colorida que pode ser subs-

tituida por outra.

locais de venda:
CASAS DE BRINQUEDOS

Pedidos em São Paulo
R. Barão de Itapetininga,

50 S/622-Tel. 35-6656

' ¦ . ?!

fjti.
'"'dÜÜÍ^'*
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RECEBA PELO
REEMBOLSO POSTAL

A TV BARLAM
utilizando este cupão

Nos bòos Formado, ou Caixa Portal 833 ¦ Rio quem amar OS pampas.

Televisão Barlam
Caixa Postal 2981 — Rio de Janeiro
1 TV-Bárlam  Cr$

histórias a Cr$  Cr$

Cr$

sem mais despesas
Nome 
Rua 
Cidade  Est

Voltagem nesta cidade

PRODUTOS PLÁSTICOS S1J, LTM
Buo Bruno Seabra, 82-A — Tet. 29-1879 — Hio de Janeiro
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SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

Av. Ipiranga 885 - Fone 34-1395 I Pça. Mauá (Estação Rodoviária) Fone 23-3912
BELO HORIZONTE

Rua Oiapoque 276 - Fone 4-9060
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Dr. Heitor Félix Ferreira e Silva, diretor do Departamento Médico.

O doutor Waldir Melo Simões, colocado à frente do Instituto
dos Marítimos, desde o início do atual governo, é um dos melhores
administradores de instituições de serviço público. Pode-se mesmo
dizer que entre os presidentes de autarquias, é dos que mais se vem
destacando não só pelo trabalho rendoso e incessante, como pela
visão com que se conduz. A casa de amparo e assistência aos ho-
mens do mar e de suas famílias não teve sorte com certos dirigentes,
que dela se aproveitaram para enriquecer, fazendo construir pré-
dios de requintado gosto e ostentando vida faustosa, inclusive auto-
móveis, luxo esse que não podia ser sustentado com vencimentos
limitados. Por isso, até hoje, se fala com saudade e com justiça
nas gestões de Homero Mesquita e doutor Amâncio Palmeira, dois
homens evidentemente de bem que aí estão, com a cabeça erguida,
tão pobres como antes de sua proveitosa passagem pela presidência
do Instituto dos Marítimos.

A nós, que sempre nos dedicamos desvaliosamente ao estudo
dos nossos problemas sociais, batendo-nos por uma assistência real
aos milhares de brasileiros desafortunados que por aí vivem como
párias em seu próprio país, impressiona bem o administrador que
com eles se preocupa, tomando-os como cúpola de sua atuação. Por

Dr. Waldir Melo Simões, presidente do Instituto dos Marítimos.

isso simpatizamos, desde o princípio, com a administração do doutoi
Waldir Melo Simões.

Realmente êle se vem esforçando, no programa que se traçou
à frente do Instituto dos Marítimos, com os serviços médicos, de
maneira a que os associados dessa autarquia, seus filhos e esposas,
encontrem tudo que fôr possível para defender-lhes a saúde. Acer
tou logo com a escolha do diretor do Departamento Médico. Foi
buscar, dentro do próprio corpo clínico do Instituto, no que andou
bem, um profissional da competência e das virtudes do doutor Hei-
tor Félix Ferreira e Silva. Este ilustre médico, sem alardes e
com modéstia, vem sendo um dos braços fortes da brilhante gestãodo doutor Waldir Melo Simões. Ninguém reclama. Ao contrário,
todos estão satisfeitos com a marcha dos serviços médicos do Ins-
tituto, aos quais o doutor Heitor Félix dedica o melhor do seu belo
espírito e as reservas inexcedíveis da bondade do seu coração.

Evidenciando esse aspecto da administração do doutor Waldir
Melo Simões, fazemo-lo com júbilo, especialmente por que, de velha
data, pela tribuna dos jornais sempre estivemos em defesa da la-
boricsa e digna classe marítima brasileira, em cujo seio temos a
fortuna de contar um número elevado de bons e excelentes amigos-
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HOMENAGEADA A SRA. DR. MARIO RIBEIRO — Domingo, 2 de junho, os cronistas
j^«c «« Tocl-ev Club Brasileiro, fizeram carinhosa manifestação de apreço

BC::ÍÍS JdT 
Mário de Âzevedí Ribeiro, que vinha de prolongada ausência.

e eSÍ^«»« £' moléstia de que foi acometida. Senhora de fino trato, cordial sem-

^SÍaífo^$ii^8octeta do Hipódromo da Gávea, e especialmente,
com os jornalistas, jus-
tiücava-se a manifesta-
ção prestada, que cons-
tou da oferta de uma
caixa de orquídeas. Fa-
lou, expressando os seus
sentimentos e dos seus
colegas o Dr. Gerson
Cordeiro, presidente; da
Associação de Cronistas
de Turfe do Rio de Ia-
neiro. D. Chiquinha (se-
nhora Dr. Mário Ribeiro)
agradeceu, a homenagem
que lhe era prestada.

Maria Carolina que ve-
mos no colo de sue feliz
mamãe e que nasceu no
dia 31 de meio último,
é o encanto do casal Dr.
Edmar Lopes — Georgina
Gordon Lopes, da socie-
dade de Duque de Ca-
xias — Est. do Rio. En-
dereçando os melhores
augúrios a esses preza-
dos leitores, acrescenta-
mos nossos votos de uma
existência formosa para
essa pequenina flor que
desnbrocha para a vida.
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Esta bonequinha
chama-se Cristina
Maria e é filha
extremosa do ca-
sal Jayr Alves Ca-
nela — Mercedes
da Cruz Canela,
e netinha do Sr.
Antônio Canela e
D Tereza Cane-
lã e Sr. Albino
da Cruz e D. Her-
mínia da Cruz.
Cristina Mana
completa e«» d®z
de setembro P'o-
ximo, dois _ anos
de idad* e ja te"1
uma maninha —
Elisabeth Maria —
nascida no dia 3
de junho, para
orgulho e comple-
ta felicidade de
seus ditosos pais.
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"Pesa aSei>«°As.

MUNDO DAS LOUCAS
Um mundo de utilidades e ricos presentes ao alcance de todos

en^ârS9ose^/
RUA URUGUAIAN.A, 35 ligada pela Galeria Cristalino

com a R. RAMALHO ORTIGAO, 32

Av. Passos, 73/75
Av Marechal Floriano, 112/116 I

COPACABANA-Av. Nossa Senhora de Copacabana, 619

MEIER.Rua Arquias Cordeiro, 294/296

BONSUCESSO-Rua Cardoso de Morais, 11

I c^/fí /

I \
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>\ DÓS PRODUTOS DE BELEZA . /

r\\ PuvdorciiTui. I

i^^l/MÊ&^ ^ML* J LOÇÃO PINDORAMA. suave- fo
^^fi^Lw^H^ '50^4*^ a mente perfumada, devolve aos ^'^^y^^^^S. *r ^^^ I cabelos brancos a côr natural. /

PETRÓLEO QUINADO /
\J PINDORAMA evita a queda |
/q c embranquecimento precoce I

dos cabelos. V

PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA
PRODUTOS PINDORAMA PERFUMARIA* S.A. Ed. Próprio. RUA AHNA MERY, 1f 44 - RIO

O URUTAU — (Continuação)

muito maduras e apetitosas. Bra-
silina, ignorante de sua proce-
dência, comeu algumas delas. Es-
tavam tão cheirosas e macias. ..
quem poderia resistir?

E foi a conta! Daquele dia em
diante a caboclinha começou a
modificar seu modo de pensar,
a respeito de Chico Diabo. Êle
não era tão feio como a prin-
cípio lhe parecera. 

"Isso de di-
zerem que êle tem parte com o
capeta deve ser falatório cie gen-

jjte ciumenta, — pensava con-
sigo. E nas noites que se segui-
ram, o sertanejo já lhe pertur-
bava o sono. Sonhava com êle
e recebia os seus carinhos com
uma ternura desconhecida. Acei-
tava-os, em sonhos, cheia de
êxtase e paixão. E na manhã
seguinte combatia aquela obses-
são. Não devia pensar mais nele.
Estava noiva do Tônico e era
com êle que havia de se casar.

Mas qual, os dias iam passan-
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' 
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do e o capataz ia apertando o
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kSc vJ -SÒq)~^^~^^^j paciência. Andava alegre e con-

\\&(~Sj aKl tinuava a cantar nos botequins
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ALVALUZ

LUZ MAIS SUAVE
E DIFUSA

Um novo produto
da General Electric

O lar feliz do distinto casal Tair Mendes de Freitas — Edith Sierra de Freitas»
à At. Rui Barbosa, esteve em festa no dia 11 de maio. Nesse sábado comemorou-se
o aniversário de Sheila, filhinha do casal, que completara um ano de idade no
dia oito. Vemos na íoto a encantadora aniversariante partindo o bolo, ajudada
por seus pais, e ainda a Sra. Jaime de Freitas com seus filhos Alexandre e Elisabeth. :.

Brasilina estava entristecendo
e perdendo a côr rosada, que
lhe enfeitava as faces. Durante
o dia resistia àquela persegui-
çao, mas à noite ela já não era
dona de seu pensamento, de sua
vontade. Era só cerrar os olhos
e lá estava êle, rindo como um
danado, acariciando-a, sussur-
rando-lhe palavras que lhe cau-
savam doce prazer!

Finalmente aquela obsessão
foi se tornando cada vez mais
violenta, transformando-se em
paixão sensual.

De quando em vez vinha-lhe
à cabeça um facho luminoso de
bom senso que lhe aclarava o
raciocínio, já quase que total-
mente obscurecido. Brasilina
chorava e pedia à virgem que
lhe desse forças para resistir
àquela tentação demoníaca. Ela
sabia que não o amava, não o
queria para esposo. Êle, tam-
bem, não a queria para esposa.
Êle queria fazer com ela o que
fazia com todas. Queria fazê-la
"coisa sua", e depois que enjoas-
se, então, a abandonaria, como
fizera já com tantas outras.

Uma tarde, quando Brasilina
voltava da vila, onde fora fa-
zer algumas compras para a ca-
sa, encontrou-se com o Chico.
O caboclo abriu-se num sorriso
largo, quando a viu, e aproxi-
mando-se dela falou-lhe em voz
baixa:

"Brasilina, eu to esperano
ocê, hoje à meia-noite, bem de-
baixo da jaquera que fica nos
fundo do quintal de sua casa."

Brasilina estremeceu ao ouvi-
-Io. Ah! era isso que êle queria,
mas ela não o iria. Sair de sua
casa à meia-noite para se en-
contrar com êle? Nunca • faria
tal coisa. Sempre fora moça
comportada e de muito bom sen-
so. Isso era um ato que moça
de bem, não devia praticar. Êle
que ficasse por lá, sozinho, con-
tando as estrelas do céu e ou-
vindo prosa de sapos.

A tarde passou depressa e a
noite surgiu fechada em seu véu
de sombras, tristes e opacas.

Que é que tá acontecendo
com a Lina? — Perguntou o
pai da mocinha à sua mãe. Tá
parecendo que lhe pusero o tal
de mau olhado!

Brasilina fêz que nao ouviu
e foi para seu quarto. Despiu-

se e deitou-se. Queria dormir
!ogo, um sono bem pesado, pa-
ra que não ouvisse o relógio
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bater meia-noite. Mas o sono
nao vinha. Virou-se na cama de
um lado para outro. Na outra
cama dormia tranqüila como um
anjo, sua maninha Titã. Ne-
nhum sonho mau lhe perturba-
va o sono. Brasilina começou a
sofrer aquelas alucinações que
a vinham perseguindo. Lutava
desesperadamente, contra os
maus pensamentos. E a tentação
do encontro começou a tortu-
rar-lhe o cérebro, a carne, e do-
minava sua vontade própria.
"Virge, Nossa Senhora, valha-me
pelo amor de Deus". Implorava
a caboclinha. Aquilo não podia
acontecer. "Bem que me dis-
sero que êle tem artes com sa-
tanás."

Travou-se no íntimo da moça
uma batalha terrível. Ela sabia
que aquele encontro, no silên-
cio da noite, significava o amor
de Chico; seus beijos de fogo,
suas carícias de demônio, que
há tantas noites vinha desejan-
do. Mas sabia, também, que
aquilo representava a sua per-
diçao. Sentia-se abatida e com

poucas forças para resistir. Num
repente, Brasilina puxou as co-
bertas e se cobriu, dos pés à
cabeça. Colocou o travesseiro
sobre a cabeça para que não
pudesse ouvir as pancadas do
relógio. Começava a faltar-lhe o
ar. Respirava com dificuldade.
Sufocaria, morreria mas não ha-
via de ir àquele encontro. Não
jogaria sua honra de moça ho-
nesta a um porco como aquele.

A lua já andava pelos altos
do céu, e uma claridade bri-
lhante passava pelas frinchas da
janela. O silêncio era profundo,
somente cortado pelo coaxar das
rãs e o cri-cri dos grilos. Bra-
silina, enrolada nas cobertas con-
tinuava a lutar. Súbito, um pio
de urutau quebrou a quietude
soturna da noite. Um arrepio
correu pelo corpo gelado da ca-
boclinha. "Ouvir o pio de um
urutau, na noite fechada, é mau
agouro", era o que diziam os
mais entendidos. O coração de
Brasilina começou a bater, des-
compassado. Um suor frio bro-
tou-lhe das têmporas, escorren-
do-lhe pelo pescoço. Uma força
estranha agitou-lhe o corpo.
Não lutaria mais. Todo o seu
esforço seria inútil. Sua nature-
za jovem estava a exigir-lhe
aquele encontro. Sentia uma ne-
cessidade desconhecida, teria
que satisfazê-la para acalmar-se.

Brasilina levantou-se. A ca-
misa de algodaozinho alvejado,
parecia uma mortalha, muito
branca, a envolver-lhe o corpo
sem vida. As trancas negras
caíam-lhe sobre os ombros co-
mo duas asas, escuras, contras-
tando com a brancura imacula-
da da camisola. Como que so-
nhando, ela abriu a porta do
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Usando

Regulador
Gesteira!

quintal e saiu. O luar bateu-lhe
em cheio, banhando-a de luz.
Seus olhos negros, ardentes e
febris, brilharam à luz da lua.
Da bica escorria um filete de
água, prateada, que se derrama-
va na tina de pau. Outro pio
angustiado do pássaro cortou
os ares, sacudindo a natureza
adormecida, no seu leito de som-
bras. Brasilina abaixou-se e apa-
nhou no chão uma pedra. Pro-
curou com o olhar o galho onde
deveria estar empoleirado o
pássaro maldito. Lá estava êle,
entre os galhos da jaqueira, es-

piando o terreiro. Para lá se
encaminhou a caboclinha, de
pedra na mão, murmurando:

— Eu hei de mata ocê, bicho
maldito. Eu hei de mata ocê. ..

Uns braços fortes enlaçaram-
-na; uns lábios ardentes pousa-
ram nos seus lábios frios, vir-
gens de beijos, enquanto que
aquelas mãos ousadas e grossei-
ras corriam-lhe pelo corpo, ras-
gando-lhe a camisa, de uma ai-
vura imaculada. . .

Ouviu-se mais outro pio, do-
loroso e prolongado do urutau,
que batendo as asas abriu vôo
para longe. muito longe
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A Inspetoria Regional de S. Paulo, do Serviço de Assistência a
Menores (SAM), órgão do Ministério da Justiça, está desenvol-
vendo uma intensa campanha de alto sentido filantrópico a la-
vor do menores abandonados e desvalidos do Estado de S. Pau-
Io. Ainda agora o esforçado Inspetor Begional, Sr. Paulo Leme
de Arruda Oliveira, fêz entrega _ de considerável quantidade de
leite em pó a diversas instituições de beneficência, muito con-
tribuindo para amenizar as deficiências alimentares das^criamças
abandonadas. Na fotografia, uma das tocantes cerimônias da
entrega do substancioso alimento, obra meritória e cristã.
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PROFESSORA DE PIANO ™S~
Bsuaitá^ J>. Ü. dsL Ülmsãdcu

Professora pelo CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA

Rua Visconde de Itamarti, 14-A — Maracanã — Fone 34-5869

MATERNIDADE ARNALDO DE MORAES
Telefone: 57-8110

Direção técnica do
Proi, ARNALDO DE MORAES

Parto com assistência médica e interna-
ção por 5 dias, em quarto de CrS
650,00 diários — Cr$ 8.000,00. Operações
ginecológicas, tumores do ventre, turno-
res do seio, tratamento de molé&tkis d&
senhoras — Tratamento dos tumores
pelo Raio X e pelo rádium. Diagnóstico
do câncer. Tratamento da esteri.idade.

Aceitam-se doentes de médicos estra-
nhos à Maternidade para partos e cirur-

gia das senhoras.

RUA CONSTANTE RAMOS, N? 173 — COPACABANA

DR, VAN DE GCAMP
Av. N. S. Copacabana, 709/10° and- — s/1004 — Copacabana

Consultas: diariamente — Fone 36-0957

LABORATÓRIO DE ANÁ-
LISES CLÍNICAS

PROF ERASMO LIMA E DR. AR-
NALDO COELHO

(Diplomados pelo Instituto Oswaldo
Cruz).

R. S. José. 85 — 6? andar — Salas
611-612 — Edifício Candelária —

Fone 42-5748

Exame de urina, sangue, fezes, es-
carro, pus, serosidade e líquido ce-
falorraquidlano. Provas funcionais.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Vacinas autógenas. Sôro-diagnóstico
da sitiüs (reações aprovadas pelo
Cong. de Sorologia de Copenhague).
Tubagens gástricas e duodenal.
O Laboratório encarrega-se do pre-
paro da antígenos e reagentes.

Aberto das 8V2 às HV2 e das
HV2 às 19 horas.

Dr. Humberto Bahia
Clínica de crianças

Av. Copacabana, 709 —grupo
508 (esq. Sta. Clara) diária-
mente das 14 às 18 horas.

Tel. 27-0780 e 37-4141

Ú L C E R A S
VARICOSAS
FERIDAS CRÔNICAS E ECZEMAS

DOS MEMBROS

São eliminados, cômoda e fàcilmen-
te, em 90% dos casos, com a apli-
cação, em média, de quatro Ata-

duras Compressivas.

UNAPASTE
A VENDA NAS BOAS FARMÁCIAS.

MOLÉSTIAS NERVOSAS
E MENTAIS —
PSICOTERAPIA

CLÍNICA ESPECIALIZADA

DR. EDMUNDO MAIA
Psiquiatra, diretor da Casa
de Saúde «Anchieta» — Pro-
fessor de Higiene Mental da

E. P. de São Paulo.

Cons.: R. Araújo, 165 — 89
andar — Fone 34-0790

(Hora marcada)

SÃO PAULO

HEMORROIDES
para

IjBHORSWDES

1

Man-Zan é a pomada que alivia, no hora, os dores
e os pruridos causados pelas hemorroides. Man-Zan
acalma e refresca.MAIS ATE: Man-Zan é antisséptico
suave para os tecidos, mortal para as bactérias. Por
isso, Man-Zan também prevlne as infecções e outros
graves males conseqüentes das hemorroides.
Um produto De Witt-à venda em todas as farmácias.

Coadjuvante para Hemorroides

fWa, ManZèn
Aprovado pelo Depto. Nacional de Saúde, sob n. 77,

em 12/2/41. 

MINHA MÂE
Assim foi minha mãe: árvore forte,
dando seiva e agasalho aos seus rebentos.
Sofrendo, por seus filhos, se maus ventos
os quisessem levar aos céus da morte.

Assim foi minha mãe: planta de porte
altivo. Soberana e sem lamentos.
Partícula integral dessa coorte
de santas em sofridos nascimentos.

Assim foi minha mãe: doce heroína,
cumprindo, sobre a terra, a bela sina
de dar frutos gerados no seu ventre.

Assim foi minha mãe! E ao recordá-la
é justo que, contrito, eu me concentre
na esperança de Deus santificá-la!

Bauru-956 — Nidoval Reis

ACONTECEU NAS LETRAS — (Conclusão)

brando a África. Salientam-se entre
essas produções indígenas "UEnfant

Noir", de Câmara Laye, e a poesia
do autor franco-africano Leopold
Sedar Senhgor. Além disso, na Áfri-
ca do Norte, especialmente na Ar-
gélia, estão se constituindo escolas
literárias de língua francesa.

Prossegue a Difusão Européia do
Livro, de São Paulo, acrescentan-

do novos volumes à sua Coleção
Saber Atual, que já vão a perto de
50. Os dois recém-saídos são: "A

Imprensa no Mundo", por Pierre De-
noyer, tradução de Raul Lima, e"A Linguagem e o Pensamento",
pelo Dr. Paul Chauchard, traduzido
por Carlos Ortiz. O preço de cada
volume é de 40 cruzerios. O primeiro
tem 130 e o segundo 142 páginas.
0 O "Jornal de Letras" instituiu o

prêmio Nuno Simões, de 50 mil
cruzeiros, para o melhor ensaio sobre
problemas de integração da comuni-
dade luso-brasileira.

O Ten. Coronel Umberto Pere-
grino, diretor da Biblioteca do

Exército, convidou os Srs. Cassiano
Ricardo e Afrânio Coutinho para in-
tegrarem a comissão julgadora do
Prêmio Pandiá Calógeras de 1957,
no valor de 100 mil cruzeiros, desti-
nado ao melhor estudo sobre temas
brasileiros. As inscrições para esse
prêmio estarão abertas por todo o
mês de agosto, naquela Biblioteca.

Chama-se "Páginas Vadias" o no-
vo livro de Léo Vaz (autor do co-

nhecido romance "O Professor Jere-
mias" e de "Burrico Lúcio"). São
crônicas e pequenos ensaios sobre
assuntos literários, filosóficos e so-
ciais. Edição José Olympio.

"Os Pioneiros do Trabalho Livre"
é o título dos originais que Amé-

rico Palha acaba de entregar para
publicação ao Serviço de Documen-
tação do MTIC. São estudos biográ-
ficos de Castro Alves, Joaquim Na-
buco, José Mariano, José do Patro-
cínio, Luís Gama e Rui Barbosa.

A Difusão Européia do Livro está
em vias de lançar os "Pensamen-

tos", de Blaise Pascal, na tradução
de Sérgio Milliet. Sabemos que Leo-
poldo Aires, acaba de fazer idêntico
trabalho para o editor José Olym-
pio que publicará a mesma obra portodo este ano.

Está completa a trilogia de Mau-
rice Druon: "Os Reis Malditos".

Faltava apenas o terceiro volume,"Os Venenos da Coroa", que a Difu-
são Européia do Livro acaba de
acrescentar aos dois anteriormente
publicados.

Sebastião Fernandes publicará
ainda este ano a terceira edição do

seu livro de contos infantis: "A

Namorada do Sapo".
Simeão Leal, diretor do Servia-
de Documentação do Ministério da

Educação e Cultura, reiniciará a"Coleção de Novos". Saldanha Coe-
lho, Valdemar Cavalcanti e Raul
Lima constituem a comissão in-
cumbida de examinar e selecionar
os melhores, dentre as dezenas de
originais enviados ao Ministério por
escritores novos de todo o país.

"O Homem que não gostava de
cães" é o título de um novo volu-

me de contos que Milton Pedrosa
já entregou ao editor. . . Milton Pe-
drosa publicou anteriormente o rp-
mance "Passos Cegos", e o livro de
contos "A Face de Marta".

Oswaldino Marques tem prontos
para lançamento, uma nova peca

de teatro, "A Travessia", e um volu
me de sonetos, "Assédio de Poesia ,
bem como um livro de ensaios, ain
de sem título, que incluirá um lon
go estudo sobre as Poesias comple-
tas de Cassiano Ricardo. Oswaldino
Marques está também namorando a
idéia de escrever uma biografia de
Copérnico.

Com bela e sugestiva roupagem
gráfica, a Editora Cultrix, dè_.Sno

Paulo, acaba de lançar "Maravilhas

do Conto Francês", com introdução
e notas de Edgard Cavalheiro. A or-
ganização obedeceu ao critério cie
Diaulas Riedel. O volume de 336
págs. (preço 100 cruzeiros) traz nu-
merosos desenhos a traço dos respo
ti vos autores. E' este o primeiro vo-
lume de uma série de dez, que nr;
darão sucessivamente Maravilhas do
Conto Alemão, Russo, Inglês, Itaha-
no, Brasileiro, Português, Hispano-
-Americano, Norte-Americano e Es-

panhol.
"Rubáyát", o livro imortal de
Ornar Kháyyám (poeta, matemáti-

co e astrônomo persa do século XI)
acaba de sair em 12* edição pelo
Livraria José Olympio. Tradução de
Octavio Tarquínio de Sousa e prefa-
cio de Tristão de Athayde.

— 90 VIDA DOMÉSTICA



VIDA FILATÉLICA - Noticiário
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Envelope de 1? dia das «Nações Unidas», comemorativo da organ'zação da Força
de Emergência, na qual. como se sabe, está integrado o «Batalhão Suez», do Brasil.

Visitamos a Feira de Selos do
Passeio Público — a que se realiza
todos os domingos, de 9 às 12 ho-
ras. Ficamos contristados. Foi a 19
de maio último. Um dia maravilho-
so, com sol brilhante e morno de
fim do outono. A concorrência, mi-
nima, entretanto. Poucos negociantes
e filatelistas.

Entristecemo-nos porque fomos da-
queles que freqüentaram a feira,
desde sua inauguração e ajudaram
um. pouco na sua propaganda e no
seu funcionamento.

A feira conheceu dias áureos, de
grandes negócios e de intenso mo-
vimentc.

Agora, quando nos chega notí-
cias que idêntico cometimento, na
Praça da República, em São Paulo,
logra um grande êxito, é de se
lastimar que na Capital da Repú-
blica, a Feira de Selos esteja re-
gredindo?

E porque?

Vida Doméstica já publicou, em
seu número de abril, o retrato e uma
nota, sobre o Sr. Cenek Pustka, re-
sidente em Mestek, na Tcheco-Eslo-
váquia, que nos mandou felicitações
pelo nosso trabalho filatélico nesta
revista. Agora, o mesmo cavalheiro
nos mandou 16 (!) cartas registra-
das, portando cada uma um enve-
lope com série diferente, algumas
das mais interessantes e excusando-
-se de não mandar selo novo pela
proibição local dessa exportação.
Também, em cada envelope o Sr.
Pustka incluiu um panorama de
inverno da velha e bela Tcheco —
coisa verdadeiramente maravilhosa.
Gratos.
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Regressou a esta capital o Dr. Arlmdo
Maciel, presidente do IAPETC, m<» no
período de suas férias foi convidada
pela Confederação das Industrias, para
representá-la na Itália, »c Feira inter-
nacional de Turim, por conta dP auem
foram custeadas as despesas de viagem.

* * *

A "Sociedade Filatélica de Lins",
no E. de São Paulo, elegeu sua di-
retoria para o ano de 1957. Foi esco-
lhido para seu Presidente — o Sr.
Arthur D. de Moraes Camargo.

* *

Realizar-se-á, este mês, de 7 a 10,
o 8? Congresso da Fifco (Federação
Internacional de Filatelia Constru-
tiva), em Colônia, na Alemanha.
Concomitantemente será realizada
uma exposição temática de selos —-
"Flora e Filatelia". O certame terá
caráter internacional e não distn-
buirá prêmios, sendo, porém, que,
cada expositor, receberá uma meda-
lha-rccordação, de prata.

* *

A Iugoslávia emitiu linda série de
9 selos multicores, representando ca-

da um deles, uma planta medicinal
— das mais abundantes no Pais,
entre as quais a Althéa, a Beladona,
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JOVENS MÃES !
PELA 1? VEZ NO BRASIL,
UM UTILÍSSIMO
E COMPLETO

GUIA DE ALIMENTAÇÃO
INFANTIL

Por Rachel Horowicz. Prefácio do
Dr. César Pernetta

Eis o livro que faltava para
orientar e ajudar as jovens maezi-
nhas na solução do problema da
alimentação de seus filhos. Aqui
encontram, minuciosamente explica-
dos todos os conselhos práticos _e
esclarecimentos sobre a alimentaçãomm da criança desde o primeiro dia:

da mamadeira aos mingaus, vitaminas, sopinhas e 
^e^asm^m^3iôdAa

autora incluiu centenas de receitas que nao so pela criança mas por toaa
,a família podem ser aproveitadas, facilitando assim a árdua tarefa da dpna
de casa Há também numerosas receitas para sobremesas e "«gggg

(ilustradas) para festinhas e bolos de aniversário. O J>. 
César 
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A ARTE DE BEBER E RECEPCIONAR
Pela Condessa de Serradayres

Livro indispensável para os apreciadores
da etiqueta e da boa bebida. Quais, como e
em que ocasiões as bebidas devem ser servi-
das? Em que ordem, em que copos? A autora
explica tudo sobre bebidas, desde os vinhos,
licores, coquetéis, aguardentes, bebidas com-
postas, até aos refrescos, café, cha, leite, cho-
colate e águas. O livro, traz muitas dezenas
de receitas para coquetéis. «A Arte de beber
e Recepcionar» é a resposta pratica para quais-
quer dúvidas sobre a técnica de preparar bebi-
das e o ritual de servi-las.

Numerosas ilustrações. Volume cartonado. 142
páginas. Cr$ 120.00.

À venda em todas as livrarias- Pelo

reembolso, pedidos à EDITORA LUX

Ltda., Rua Frei Caneca, 224 — Rio
de Janeiro

CONDESSA DE SERRADAYRES

A ARTE DE BEBER
E RECEPCIONAR
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a Valeriana, o Digitalis, etc. Foi
impressa pela firma Courvoisier, da
Suíça.

* *

O leilão de selos da coleção do
artista americano, Adolphe Menjou,
rendeu a importância de 41.533 dó-
lares. O leilão foi efetuado, como já
noticiamos, pela acreditada firma
H. R. Harmer, de Nova Iorque.

* *

O Egito emitiu um lindo'-selo co-
memorativo ao "Dia das Mães".

* *

O Sr. Diretor dos Correios está
anunciando que, ainda este ano, co-
mo fazendo parte do programa de
melhoramentos do Serviço Telegra-
fico que o Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos, pretende iniciar a
automatização do tráfego telegráfico,
com aparelhagem tele-impressora, na
Capital Federal e na capital de São

(Cont. na pág. 93)

SUPREMO
VITAMINOL

MATRIÇARlAF.pUTRA

A ASTROLOGIA E' UMA CIÊNCIA POSITI-
VA Todos têm épocas favoráveis em sorte, ne-
gócios, amizades etc Porém nem todos conhe-
cem as suas oportunidades. Conheça os meios
de vencer os obstáculos da sorte enviando SÒ-
MENTE O ENVELOPE SELADO COM SEU
ENDEREÇO e data de nascimento para P.
EMTE — Caixa Postal, 1.141 — Porto Alegre
— Rio Grande do Sul e receberá grátis, e sem
compromisso, a resposta do seu interesse.

O notável Q inigualável produto
de fabricação da AVICULTORA
ALONSO, LTDA., continua a ser o
esteio da Criação de Canários no
Brasil. A sua feliz combinação de
ingredientes indispensáveis à vida
dos pássaros, fruto de longos anos
de observações práticas na lida
constante de seus fabricantes com
essas delicadas aves, fabricado em
modernas máquinas, com todo o
asseio e esmero, sendo emprega-
das na sua composição somente ma-
térias primas rigorosamente selecio-
nadas, tornam o Supremo Vitaminol
o único alimento capaz de manter
os canários e demais pássaros em
sua melhor forma de SAÚDE E BE-
LEZA; e, pelo seu delicioso sabor e
aroma é aceito avidamente por
qaisquer pássaros por mais exi-
gentes que sejam. Produto indicado
em qualquer época, principalmente
na Criação e na muda. Exija do
seu fornecedor o Supremo Vitami-
nol, não aceite imitações. Encon-
trado em todas as casas do gênero
no País. Se não o encontrar em sua
Cidade, peça diretamente à Avi-
cultora Alonso Ltda., Rua Jaú n? 9

Engenho Novo — Rio de Janeiro
D. Federal — Caixa Postal 4441.

Preços especiais para revendedores.
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lhe oferece em um am-

biente aristocrático 101

luxuosos e modernís-

simos apartamentos.

recentemente

inaugurado

AVENIDA SÃO JOÃO, 1072

TELEFONE 37-0181

LADRÃO SEM QUERER
(Conclusão)

deserta, apenas lhe dera um es-
barrão e, na solidão da hora, per-
turbado pela bebida, êle imagi-
gara tratar-se de um assalto!
Levando a mão ao bolso para
certificar-se se fora ou nao fur-
tado, sentira a falta do relógio
(esquecido em casa, na gaveti-
nha da cômoda), sacara da arma
e lhe exigira a devolução, ex-
clamando: — O relógio! — O
desconhecido, por sua vez, jul-
gara-se assaltado por um ladrão
elegante. . .

E êle, que de ordinário verbe-
rava contra os amigos do alheio,
fora, sem querer, o ladrão!

CORRESPONDÊNCIA
(Conclusão)

rapaz não escreveu, até agora,
é ou porque mudou de idéia ou
porque simplesmente ainda não
pôde. Espere mais um mês, pa-ra ver- Se verificar que êle de-
sistiu completamente do namô-
ro e não pensa em continuar o
romance com você, seu papel é
tirar imediatamente o pensa-mento dele e dedicar-se a ou-
trás coisas. Como pode conti-
nuar a amar uma pessoa quenão a ama? Encare corajosa-
mente a realidade e não tenha
medo. Com certeza êle não lhe
estava destinado. Será melhor
acreditar na fatalidade, já queisso predispõe o coração numa-
no à resignação. Tire daí o pen-<samento e prepare-se para as
surpresas da vida, que certa-
mente serão muitas e boas, se
você souber merecê-las.

PARANÁ — Paraná: «E' hor-
rível viver desprezada assim,
tenho vontade de morrer, eu
não sou feia, sou até atraente,
mas nem um moço me liga».
«Tenho sofrido muito e cada vez
penso mais nele.»

Seu mal não é nada grave.E' o de inúmeras moças. E tô-
das terminam por chegar à con-
clusão de que estavam erradas.
Corrigem o erro, isto é: domi-
nam o coração teimoso, pensamnoutra coisa, vivem simples-
mente, voltando aos poucos a
achar graça na vida, ocupando--se de muitas coisas, sem perdertempo com pensamentos inúteis
e mesmo nocivos. Pouco a pou-co, tudo vai voltando à normali-
dade, o coração vai cicatrizando,
a vida lhes vai parecendo nova-mente bela, cheia de atrativos,
ou, pelo menos, de consolos, eum dia. inesperadamente, essasmagoadas criaturinhas que se
julgavam sacrificadas para sem-
pre por um amor impossível, ea quem ninguém parecia ligarimportância, despertam paraum amor que vai ser realmenteuim amor, e ei-las todas satis-feitas, coração ansioso, olhosbrilhantes, à espera da felici-dade que se anuncia...

Acredite, minha leitora, é o
que vai acontecer com você.Espere com calma, e expulse deseu coração esse sentimento inú-til. O rapaz tinha outro com-
promisso, você sabia, aliás. Es-tava, portanto, tudo errado. Foimelhor assim. Para êle foi um
passatempo agradável, para vo-
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Um desodorizante
perfeito para o seu
banheiro!

ir Perfume agradável

ir Eficiência absoluta

Durabilidade
Higiene completa

ir Eliminação total
dos odores

*""*"i iBf"""""."'" '"' "" """"¦""•¦" ¦"¦"¦"»~~—y //

Como se aplica: - Des-Odor
deve ser colocado, pelo gan-
cho que o acompanha, na
própria bacia do sanitário. É
agradàvelmente perfumado, li-
berta o ambiente dos odores
estranhos.

DES-ODOR
Des-Odor em seu banheiro,

higiene o dia inteiro.

E há um modelo especial,
para instalações sanitárias deuso coletivo, em casas comer-
ciais, etc.

INDÚSTRIA QUÍMICA SANTO ANTÔNIO S.A.
S. Gonçalo (Est. do Rio): Rua Nilo Peçanha, 1062

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
Dist. Federol: SORECIL LTDA.

Av. Pres. Vargas, 502-17.o, s/1701 Tel.: 32-3575
São Paulo: HEITOR SARU

Rua Riachuelo, 275 - sala 1102 - Tel • 37-8993

MARIA DOS ANJOS (Concl.)

com ansiedade... À tarde, tele-
fonou à mulher, avisando-a de
que iria jantar com um fre-
guês... tinha sido convidado e
não podia recusar...

O encontro fora marcado na
Praça Tiradentes, defronte do
Teatro Recreio, quando falta-
vam dez minutos, João passou
pelo local e nada... nada de
aparecer o vulto da graciosa
Maria dos Anjos...

O movimento começava a
atrapalhar a visão de João.
Nisto, escutou uma voz muito
conhecida às suas costas, en-
quanto sentia uma pancadinha
no ombro: — «Então, meu
amor... está esperando há mui-
to tempo a sua Maria dos An-
jos?...»

João voltou-se rápido. A sur-
presa quase o fêz cair... Na
sua frente, bem vestida, chei-
rando a essência vulgar, com os
cabelos encaracolados esticados,
besuntados de brilhantina, sor-
rindo com os beiços grossos pin-
tados de côr maravilha deixan-
do aparecer os dentes brancos
e enormes, ali estava Maria, a
filha do casal de Minas, que lhe
comprara o lote do subúrbio...

João ficou frio. A sua voz
saiu tremida quando disse-lhe:

—¦ «Você também se chama
Maria... dos Anjos?...»

Claro!... Porque sou de
côr, não posso ser dos Anjos...
ou melhor, do Anjo, que é vo-
cê...

Com aquela intimidade, João
não teve dúvidas e resoluto ex-
clamou-lhe: — «Maria, eu vim
porque marquei o encontro, po-
rém, não posso ir ao teatro...
Toma a entrada... amanhã,
você me telefona...»

João deu meia volta e saiu o
mais ligeiro possível daquele
lugar; chegando em casa, encon-
trou a mulher jantando sòzi-
nha... Deu-lhe um beijo, brin-
cou com o garotinho. Queria re-
compensar a companheira de tô-
das as mentiras, do abandono
voluntário que êle a fazia so-
frer...

Ana, vamos até a casa de
sua mãe deixar o garoto e de-
pois, iremos ao teatro, quer?...
Vamos passear esta noite, como
se fôssemos recém-casados. ..

Com alegria n'alma, Ana bei-
jou-lhe demoradamente os lá-
bios, dizendo: — «Isso são coi-
sas que não se perguntam às
mulheres apaixonadas e eu...
ainda continuo apaixonada por
você...»

*#
O primeiro ato de João ao

chegar no escritório no dia se-
guinte, foi queimar o livrinho de
endereços e em seguida, pediu
à Companiha Telefônica que
trocasse o número do aparelho.
Feito isso, suspirou aliviado...
para a felicidade de seu lar,
Maria dos Anjos tinha sido, um
verdadeiro anjo... um anjo, que
jamais se esqueceria!...

cê alguns meses de amargura,
não é mesmo? Mas o coração
precisa sofrer um pouco, é co-
mo a terra que precisa ser adu-
bada e regada (de lágrimas).
O que nela brotar, virá com
mais vigor e florirá melhor.
Não se irrite com a espera- Tu-
do tem seu tempo. Espere e
verá.
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ENLACE MENEZES — SANTOS

Realizou-se, em maio, na cidade de Belo Horizonte, o enlace matrimonial da Srta.
Terezinha de Menezes, filha da Viúva Sra. Liduneta Teixeira de Menezes, com
o engenheiro J»sé dos Santos, chefe do 8? Depósito da Locomoção, em Corinto,
filho do Sr. Alipio ds Santos e D. Judith de Melo Santos, da sociedade belorizon-
tina. A cerimônia religiosa, de que damos um flagrante, realizou-se na Matriz de
Nossa Senhora das Dores, na Floresta, Belo Horizonte, sendo padrinhos do noivo,
Álvaro Eduardo Farias, Neuza Álvares Campos, José Firmiano da Mata, e da noi-
va, Wilson Menezes, Beatriz Menezes, Jair Menezes e Jesuina Menezes.

VIDA FILATÉLICA — Noticiário (Conclusão)
Paulo, para, em futuro próximo,
intercomunicar, também automàti-
camente, os dois sistemas.

Tudo muito bom e muito bonito.
Apenas temos a consignar a nossa
estranheza, ante o fato de se co-
meçar a reforma do n*;sso serviço
postal-telegráfico pela tele-impressão,
quando tudo está por fazer nos
Correios. Não há casa, não há mó-
veis, não há funcionários, nem mo-
ralização. 0 serviço é o pior do
mundo. O furto de correspondência
é rotineiro. A entrega dos telegra-
mas, mesmo os urbanos, pelos quais
hoje se paga este mundo e o ou-
tro, ainda continua a ser feito pelos
carteiros ao dia seguinte da emissão
— isso quando o carteiro se resolve
a entregar.

Enfim, tudo vai de mal a pior na
repartição dos correios. Apenas os
preços, que são os mais caros do
mundo, é que subiram desmesura-
damente, acompanhando ou prece-
dendo o cortejo da inflação que fla-
gela o país.

Mas, o Sr. Diretor teima em afir-
mar que tudo vai muito bem. Que
os preços dos portes postais ainda
são muito baratos. . . Diz, apesar de
não apresentar as provas.

Enfim está tudo de acordo com
a época e o governo que temos.
J. K. diz que a vida está baratean-
do e tudo está azul.

Vamos acreditar no governo e va-
mos nos felicitar e viver... felizes!

teratura, palavras cruzadas e cuida-
da parte filatélica, sob a orientação
de E. L. Lemos. Gratos pela gostosa
visita.

* *

Pela Comissão Executiva do Pia-
no Postal Telegráfico foi concedida
à Comissão Filatélica do D. C. T.
a verba de duzentos mil cruzeiros
para compra de álbuns e outros ma-
teriais destinados à montagem e or-
ganização da Coleção Postal Oficial.

Lembra o nosso ilustre colega de"O Cruzeiro" — Dr. Armando Pai-
va, a conveniência de se apor aos
selos colecionados, em seu verso, um
pequeno carimbo com a sigla do D.
C. T. E' uma lembrança interessan-
te — pois que salvaguardará contra
furtos e extravios dos selos perten-
centes à coleção.

Vamos esperar e ver como vai ser
aplicada aquela verba.

* *

Estão programadas para setembro
e outubro próximos, duas exposições
filatélicas: — a primeira promovida
pela Prefeitura Municipal de Pe-
trópolis, comemorativa do centenário
da bela cidade serrana e a outra,
nesta Capital, no saguão do Minis-
tério da Educação e de caráter na-
cional, temática de esportes, promo-
vida pelo 

"Clube Fiíatélico do Bra-
sil .

* *
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I f^H TINTURA DE CONFIANÇA I

* * * a

Recebemos o n? 77 do VII ano
de "Seleções Recreativas", interes-
sante publicação que sob a direção
do conhecido jornalista Sylvio Alves,
aparece todoá os meses, nesta Ca-
pitai. O número em tela, está exce-
lente, com as suas costumeiras se-
ções de charadas, logogrifos, curiosi-
dades, humorismo, testes, poesias, li-

Recebemos a notícia de que «
"Associação dos Empregados no Co
mercio do Rio de Janeiro" criou
um departamento fiíatélico, sob a
orientação do sócio benemérito Sr.
Tobias de Castro. A prestigiosa en-
tidade, que conta com mais de
40.000 sócios, tem o seguinte en-

derêço: — Av. Rio Branco, 120 —

139 __ Rio de Janeiro.

«BRASIL REVISTA»

Registramos o recebimento da ^^J&S^tede «Brlsil Revista», que se apresenta como de habituai
aspecto gráfico impecável, mesmo fe 

luxo, emsuas
excelente papel «couché». O nosso amigo efflgMo^
de Carlos Reis, consegue tod^^t a0
doscópio opulento das coisas Patr*as'?fsae ü 

teeconômico, da arte ao simples anedotano que posiuvame
agrada a todos e que se traduzindo numavenda.segura j
tifica ao mesmo tempo os seus ja 24 anos d^vl'° 

parabéns,tencia. A Carlos Reis o nosso abraço e os nossos parao

NUGGET
BRANCO LÍQUIDO ^^H

^^^ JAVJ'%^1 Amm\\m\\\\\\\\\\\\\\W
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Vvsta parcial de "ÁGUAS DA PRATA" vendo-se, ao centro, o majestoso edifício do GRANDE HOTEL PRATA.

ETERNA PRIMAVERA
O clima ameno em todas as
estações do ano, o bucolismo
verdejante da paisagem, a saúde
que jorra das suas fontes
privilegiadas, fazem da ridente
estância "ÁGUAS DA PRATA"
o paraíso dos doentes e dos
que precisam dum ambiente
de repouso, calmo e reparador.
Situada a 818 metros de
altitude, "Águas da Prata" —
a Vichy Brasileira — não
tem rival na cura ou pronto
alívio nas moléstias do
estômago, intestinos, bexiga,
rins, fígado e aparelho biliar,
sendo também de poderoso
auxílio no tratamento da gota.

No seu importante parque
hoteleiro destaca-se o
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0 amplo salão de estar comunicando-se com a sala de jantar

$AandsL dú)t&L (pÂcdbcL
a 100 metros da estação íerroviária e a duzentos das principais fontes de água
minerai (Fonte Antiga e Fonte Nova) oferece-lhe todos os requisitos moder-
no com alimentação sadia e abundante e regimes dieteticos. Amplos refeito-
rios sa£s para festas, para crianças, salão de estar, ampla varanda de frente
com excelentes cadeiras para descanso, barbeiro, manicure e moderno cinema.

DESCONTOS DE 20% NOS MESES DE MAIO A JUNHO
E DE AGOSTO A DEZEMBRO

Reservas de aposentos : "Emp. Exprinter" ou
diretamente com o hotel, telefones 20, 29 e 4
— Águas da Prata, Estado de São Paulo.

ÁGUAS DA PRATA é servido pelos excelen-
tes ônibus da Viação Cometa e Expresso Bra-
sileiro, Limousines, Panair Nacional Transpor-
tes Aéreos e Estrada de Ferro da Mogiana.
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ALMOÇO

Salada Ipiranga
Conchas de ostras recheadas

Doce de marmelo

SALADA IPIRANGA — Cozinhe os miolos
de 4 alcachofras já desprovidas de todas as
folhas. Cozinhe igualmente 250 g de espar-
gos (escolha bem compridinhos e com as
pontas verdes); cozinhe 500 g de bonitos
camarões (reserve os pequenos). Pique mui-
to fino 1 ôvo cozido.

Prepare 1 copo de molho de maionese
(mais ou menos).

Reserve uns espargos para enfeite e corte
em pedaços o restante. Ponha na saladeira
um pouco de maionese, junte os pedaços
de espargos e os camarões miúdos e pi-
cados- Misture muito bem e cubra com um
pouco mais de maionese, alisando bem
com a faca. Tome as alcachofras, arrume-
-as de pé e em cada uma ponha os pedaços
de espargos espetados em cima e ao re-
dor coloque os camarões grandes. Polvilhe
tudo com o ôvo cozido e bem picado.

Sirva bem frio.

Teimperar é uma arte: seja artista na
cozinha temperando seus pratos com

Pimenta em Pó Bhering.

CONCHAS DE OSTRAS RECHEADAS —
Escolha conchas de ostras, grandes (obser-
ve se estão abertas, pois se assim estive-
rem não estão frescas, entretanto às vezes
acontece que estão meio abertas, porém
se der-lhes umas pancadinhas e elas fe-
cham imediatamente, nesse caso, estão
boas).

Abra as conchas, retire as ostras que se
descolam perfeitamente e reserve a concha
de baixo que é mais profunda. Lave muito
bem, deixe escorrer a água.

As ostras, leve-as ao fogo com um pouco
de vinho branco e logo que levantar fer-
vura retire, pois endurecem logo.

À parte, leve ao fogo numa caçarola, 1
colher de manteiga, junte cebola ralada, 1
alho picadinho. Cozinhe lentamente alguns
minutos sem deixar dourar. Junte então
100 g de champinhões, salsa picada e re-
fogue mais um pouco, para então juntar
um pouco dágua, 1 xícara de café de «pu-
rée» de tomates e 2 colheres de farinha
de rosca. Tempere com sal, pimenta do rei-
no, deixe cozinhar e misture as ostras pi-
cadas. Encha as conchas com esta mistura
e leve ao forno, apenas para poder servi-las
quentinhas.

DOCE DE MARMELO (A pedido) — Es-
colha 6 marmelos que estejam de «vez»
(nem maduros nem verdes).

Descasque-os com faca inoxidável, limpe-
-os bem de peles e sementes e ponha-os de
molho em água com caldo de limão.

Dê-lhes uma rápida fervura, apenas para
torná-los um pouquinho mais moles.

À parte prepare uma calda com 350 g de
açúcar, cravo e canela. Junte os marmelos
partidos em pedaços grandes, dê-lhes uma
fervura e retire-os do fogo. No dia seguin-
te volte ao fogo para dar ponto à calda.

Não há refeição completa sem uima xí-
cara do aromático CAFÉ GLOBO. Bom

até à úl-ti-ma gota.
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JANTAR
"Delícia"

Pudim de couve-flor com camarões
Peixe frito enrolado

Sobremesa americana

«DELICIA» — Corte em rodelas 250 g
de cebolas e leve ao fogo com 1 boa colher
de manteiga. Em seguida junte 2 colheres
rasas de farinha de trigo e deixe dourar um
pouquinho. Molhe com V-k litro de caldo
(pode ser de carne, de peixe ou de cama-
rão.) xk copo de leite e tempere com sal
e pimenta. Mexa sempre para não embolo-
tar a farinha.

Corte fatias de pão muito finas quase
transparentes (25 fatias mais ou menos)
arrume em prato que vá ao forno, camadas
de fatias de pão, polvilhe com bastante
queijo, regue com o caldo; novamente as
fatias de pão, queijo e caldo terminando
com o queijo.

Leve ao forno e sirva bem quentinho.

PUDIM DE COUVE-FLOR COM CAMA-
RÕES — Cozinhe a couve-flor em água e
sal. Em seguida esmague a couve com o
garfo, junte ao «purée» 1 colher de mantei-
ga, 1 xícara de leite onde já foi desmancha-
da, 1 colher de sopa de «Maizena», 250 g
de camarões já refogados e picados, 2 co-
lheres de queijo ralado e 4 ovos batidos à
parte. Misture tudo, deite em fôrma untada
e polvilhada com farinha de rosca e leve
ao forno.

Sirva com molho de camarões ou com
salsa picadinha.

CAPA PARA BOLO DE CACAU E NOZ

colher de manteiga
colherzinhas de cacau, dissolvidas em á
colheres de água fervendo

1 colherzinha de leite
1/2 colherzinha de sal
11/4 de xícaras de farinha de trigo.
4 colheres de nozes .

Coloca-se a manteiga na batedeira e junta-
-se o cacau dissolvido, quente, e o leite. Bate-
-se até que todo o líquido seja absorvido e que
se tenha formado uma mistura grossa e macia.
Mistura-se a farinha e o sal à manteiga e
bate-se até ficar bem macio, dando-se a pasta,
em seguida, uma forma arredondada. Enrola-
-se entre dois papéis encerados Por meio de
duas folhas de papel encerado de cerca de 12

polegadas quadradas, aperta-se a massa, lazen-
do-se um círculo com o tamanho aproximado
do papel e a espessura de 1/8 de polegada.
Retira-se o papel superior, espalhando-se sobre,
a massa 2 colheres de nozes, deixando-se livre
uma polegada na margem. Torna-se a cobrir
com o papel e, cuidadosamente, aperta-se as
nozes, para fazê-las entrar na massa. Tira-se
a folha de papel e coloca-se as nozes restantes,
repetindo-se o processo. Retira-se Oa papel de
cima e coloca-se a massa numa forma de 9

polegadas. Retira-se o outro papel, ajusta-se
a massa na fôrma, levantando-se */2 polegada
da borda e prendendo-a na borda da iorma.
Aperte toda a parte superior da massa com
um garfo. Leva-se a forno quente, durante
um quarto de hora, aproximadamente. Deixa-se
esfriar no refrigerador e, antes de se servir,
enche-se com sorvete de baunilha, salpicando-
-se nozes picadas sobre o sorvete.

mwtxs
idéias

TRAZEM

MOVO CONFORTO

Sempre que você, minha cara
amiga, fala em refrigerador,
imagina-o pousado no chão. Foi
assim desde as geladeiras de
gelo, e assim continuou com os
refrigeradores elétricos. Quando
muito, você já conheceu um mo-
dêlo de colocar sobre uma mesa.

O que, porém, talvez você não
imaginasse ver é um refrige-
rador pendurado na parede, e
que também pode ser utilizado
embutido na parede, ou servin-
do de divisão entre cômodos.
Pois esta é a revolucionária
idéia surgida em modelos 1956,
nos EE. UU-, fabricados pela
G. E. Certamente, outros pro-
dutores secundarão esta grande
marca, e breve teremos muitos
e variados tipos, em utilidade e
disposição, obedecendo ao prin-
cípio do «refrigerador para pen-
durar na parede». E, façamos
votos para que tanto a General
Eletric quanto as demais fá-
bricas venham a fabricar este
novo tipo no Brasil, para maior
conforto dos moradores em
apartamentos de pequenas cozi-
nhas.

Como se pode verificar pela
nossa gravura, gentileza da
G.E., o novo tipo de refrigera-
dor é esplêndido e oferece larga
comodidade para arrumação dos
alimentos, poupando o espaço do
solo, para aproveitar o espaço
elevado.

Como quem fala em refrige-
rador pensa em sorvete, vamos
dar-lhe uma receita de «Capa
para bolo de cacau e nozes»,
que você aproveitará para ser-
vir, enchendo-a com um deli-
cioso sorvete de baunilha. Eis
ao lado a receita:
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À VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS
Casa Matos, Casa Cruz, etc.

PEIXE FRITO ENROLADO
Tome peixes de carne bran-

ca que não sejam muito gran-
des.

Corte os filés em todo o com-
primento, tempere com sal,
alho, coentro e limão. Estenda
por cima fatias de presunto.
Enrole um por um e prenda
com palitos.

Passe-os em farinha de trigo
e frite-os em abundante gordu-
ra, de modo que cubra os ro-
linhos.

Deixe que fiquem bem doura-
dos.

Sirva-os com molho de to-
mates.

SOBREMESA AMERICANA
Leve ao fogo 1 lata de leite

condensado com 3 gemas; dei-

xe ferver, sem contudo engros-
sar. Junte 1 xícara de café de
vinho do Porto ou conhaque e
retire do fogo.

Bata 3 claras em neve e aos
poucos junte o creme «Chan
tilly».

Tome 250 g de «palitos fran-
ceses», amoleça um de cada vez
no leite e vá arrumando em
prato ou fôrma de vidro, em
camadas de biscoitos e creme
de leite com as gemas e o vi-
nho, o creme «Chantilly», passas
e frutas picadas. Novamente os
biscoitos etc, Leve à geladeira
regada com groselha.

E' delicioso!

Com seu extraordinário aro-
ma a Canela em Pó Bhe-
ring dá sabor apreciável ao

seu prato.

A MESA QUE SEDUZ
Graciela Elizalde
Da Globe Press

Venho oferecer-lhe uma receita que devo à gentileza do Instituto
de Economia Doméstica da General Electric Company, e faço meus
votos para que, ao prepará-la, você obtenha os bons resultados queeu mesma consegui:

FILÉS FLORENTINOS

1 kg de espinafre
Sal a vontade

4 colheres de manteiga
y2 xicara de vinho branco
1 pitada de pimenta
1 cebola pequena esmagada com
1 cravo
1 ramo de salsa

4 filés de peixe
2 colheres de farinha de trigo
y4 de xícara de creme de leite
1 pouco de noz-moscada

Algumas gotas de caldo de
limão

y2 xícara de água
Queijo parmesão ralado.

Cozinha-se o espinafre, escorre-se a água e corta-se em pequenos
pedaços. Tempera-se com sal, juntando-se duas colheres de manteiga.
Coloca-se o espinafre numa fôrma de assar, bem untada com man-
teiga e mantém-se, a mesma, quente. Mistura-se a água com o vinho
branco, a pimenta, a cebola esmagada com o cravo e a salsa. Ferve-se
e deixa-se cozinhar durante 5 minutos. Coloca-se os filés de peixe e
deixa-se em fogo brando durante 5 minutos, ou até que o filé fique
bem cozido. Retira-se, deixa-se o caldo escorrer e deixa-se esse caldo
no fogo durante 2 ou 3 minutos mais, retirando-se depois. Derretem-se
2 colheres de manteiga e mistura-se bem com a farinha de trigo.
Mexe-se constantemente, enquanto se vai juntando o caldo escorrido
do peixe, até que fique espesso. Junta-se o creme, tempera-se melhor,
se fôr necessário e junta-se a noz-moscada e o caldo do limão. Colo-
cam-se os filés sobre o espinafre e coloca-se sobre eles o molho, espa-
lhando, à vontade, o queijo parmesão. Em seguida, coloca-se a fôrma
em forno bem quente, durante 5 minutos, ou até que se tenha tostado
ligeiramente.

Faça um lanche delicioso para suas amigas servindo Chocolate
frio ou quente, preparado com o extraordinário Chocolate em

Pó Bhering.

D. CACILDA RESPONDE ÀS LEITORAS

jjjjjj

Maria Pessoa Alves — Bezerros,
PE — Sua resposta seguiu em car-
te particular.

EDITH MOURA RAMOS —
Mauá, SP — Minha querida sobri-
nha

Segundo o seu pedido, penso quese você seguiu exatamente as mi-
nhas receitas, acertará e acabará
sendo uma perita quituteira.

Leia o meu livro "Arte Culinária
Brasileira" que justamente atendeu-
do pedidos das minhas alunas, es-
crevi-o conforme ensino verbalmen-
te. Segue carta.

Um abraço.

AURILÉA MORAES CHAGAS— Nova Iguaçu, RJ ~ Sua respos-
ta seguiu em carta particular.

LOURDES ALMEIRA GROZI-
NOLLI — Santana do Deserto, MG,

Queridinha Lourdes
Recebi sua amável cartinha, na

(Cont. na pág. 98)

Encomenda de Bolos Artís-
ticos e Salgadinhos para ca-
saimentos, aniversários, etc.

ENSINA-SE fl CONFEITAR

Rua Barão de Mesquita, 950
Tel. 58-0817 — Grajaú
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A BATEDEIRA É GRANDE
AUXILIAR NA COZINHA

Graciela Elizalde — Da Globe Press

gagyMSMs

Um tipo de batedeira ideal.

— As duas receitas que apresento
hoje, e que, como sempre, devo à
gentileza do Instituto de Economia
Doméstica da G. E., são preparadas
com o auxílio da batedeira elétrica.

BOLO DE CHOCOLATE

!/_ xícara de manteiga
300 gramas de chocolate

2 ovos
1 xícara de açúcar
1 colherzinha de essência de bau-

nilha
% de xícara de farinha de trigo
Y2 colherzinha de fermento em pó
% de colherzinha de sal

1 xícara de nozes picadas.
Derrete-se a manteiga junto com

o chocolate, numa caçarola, em fogo
brando. Deixa-se esfriar ligeiramen-
te. Coloca-se a mistura do chocola-
te, os ovos, o açúcar e o extrato de
baunilha num recipiente de tama-
nho médio e bate-se com a batedei-
ra durante um minuto. Mistura-se
a farinha de trigo, o fermento e o
sal. Em seguida, ajuntam-se as nozes
à primeira massa. Bate-se até que
toda a farinha fique incorporada à
massa, mexendo-se com a espátula,
para não pegar. Coloca-se numa fôr-
ma untada de gordura e leva-se a
forno quente, durante meia hora.
Serve-se frio.

CREME DE BAUNILHA BÁVARO

2 ovos
/4 de xícara de açúcar
/4 de colherzinha de sal

1 xícara de leite
1 colher de gelatina sem sabor

!4 de xícara de água
1 colherzinha de essência de bau-

nilha
74 de xícara de açúcar

1 xícara de creme espesso gelado.

Coloca-se as gemas numa caçaro-
Ia pequena e bate-se ligeiramente.
Junta-se o sal e o açúcar, depois o
leite, e mexe-se. Leva-se a fogo bran-
do, mexendo-se sempre, até que a
massa fique espessa. Amolece-se a
gelatina na água, durante 5 minutos.
Junta-se à massa quente e mexe-se até
dissolver. Junta-se a essência de bau-
nilha, mexe-se, põe-se no refrigerador,
até que a massa fique espessa como o
xarope. Batem-se as claras até que
fiquem firmes, mas não seca. Junta-
-se o açúcar, aos poucos, enquanto
se bate durante um minuto. Mistu-
ra-se logo com a massa de gelatina.
Mistura-se com o creme e bate-se
até que fique firme. Mistura-se com
a gelatina e a massa das claras. Co-
loca-se numa fôrma de 8 polegadas,
previamente enxaguada com água
fria, e deixa-se no refrigerador, du-
rante duas horas. Serve-se cõm mo-
rangos ou outras frutas.

CONSULTAS eCONSELHOS

Talvez, minha cara leitora, este-
ja em dificuldades para obter uma
receita qualquer. Pode^ ser que te-
nha uma dificuldade sobre o modo
de fazer um doce ou um salgado.
Ou quem sabe, necessita de uma
sugestão para um bolo de aniver-
sário, casamento, ou qualquer festa.
Pois, é justamente para isto que
esta seção existe: para ajudar as
leitoras de «Vida Doméstica» cre-
solver seus problemas de COPA r.
COZINHA Portanto, minha amiga,
se está êm alguma dúvida, escre-
va e nós lhe responderemos pela
revista e até em carta pessoal.

Remeta sua carta para:
Cacilda Seabra _ ___.,,„-
Diretora da Seção COPA E COZINHA
Redação de «Vida Doméstica»
Caixa Postal 2981
Rio de Janeiro
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Clniono tinto - A bebida tradicional
da cordialidade. Leve, estimulante,
e aromático. Clássico e famoso
aperitivo desde 1816.

Cinzcno branco doce • Suavemente
perfumado c de paladar delicioso
('• particularmente apreciado pelas
cenhoras como bebida de todas as
horas e ocasiões. Bebe-se bem
pelado, puro ou com soda.

Cinzono branco seco • Indispensável
tfa preparação de coquetéis de
fino gosto. Ótimo, também, para
acompanhar os antepastos.

Gin Gilbcy - Rcnoinado Gin de ori-
pem ingleza. Completa, com os
três famosos produtos acima, uma
verdadeira "quadra de az" para
dar ao seu bar a classe que ele
merece.
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À VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS

Casa Matos, Casa Cruz, etc.
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PEIXE FRITO ENROLADO
Tome peixes de carne bran-

ca que não sejam muito gran-
des.

Corte os filés em todo o com-
primento, tempere com sal,
alho, coentro e limão. Estenda
por cima fatias de presunto.
Enrole um por um e prenda
com palitos.

Passe-os em farinha de trigo
e frite-os em abundante gordu-
ra, de modo que cubra os ro-
linhos.

Deixe que fiquem bem doura-
dos.

Sirva-os com molho de to-
mates.

SOBREMESA AMERICANA
Leve ao fogo 1 lata de leite

condensado com 3 gemas; dei-

xe ferver, sem contudo engros-
sar. Junte 1 xícara de café de
vinho do Porto ou conhaque e
retire do fogo.

Bata 3 claras em neve e aos
poucos junte o creme «Chan
tilly».

Tome 250 g de «palitos fran
ceses», amoleça um de cada vez
no leite e vá arrumando em
prato ou fôrma de vidro, em
camadas de biscoitos e creme
de leite com as gemas e o vi
nho, o creme «Chantilly», passa?
e frutas picadas. Novamente os
biscoitos etc, Leve à geladeira
regada com groselha.

E' delicioso!

Com seu extraordinário aro-
ma a Canela em Pó Bhe-
ring dá sabor apreciável ao

seu prato.

A MESA QUE SEDUZ
Graciela Elizalde
Da Globe Press

Venho oferecer-lhe uma receita que devo à gentileza do Instituto
de Economia Doméstica da General Electric Company, e faço meus
votos para que, ao prepará-la, você obtenha os bons resultados queeu mesma consegui:

FILÉS FLORENTINOS

1 kg de espinafre
Sal a vontade

4 colheres de manteiga
Mj xícara de vinho branco
1 pitada de pimenta
1 cebola pequena esmagada com
1 cravo
1 ramo de salsa

4 filés de peixe
2 colheres de farinha de trigo
%, de xícara de cremo de leite
1 pouco de noz-moscada

Algumas gotas de caldo de
limão

Y2 xícara de água
Queijo parmesão ralado.

Cozinha-se o espinafre, escorre-se a água e corta-se em pequenos
pedaços. Tempera-se com sal, juntando-se duas colheres de manteiga.
Coloca-se o espinafre numa fôrma de assar, bem untada com man-
teiga e mantém-se, a mesma, quente. Mistura-se a água com o vinho
branco, a pimenta, a cebola esmagada com o cravo e a salsa. Ferve-se
e deixa-se cozinhar durante 5 minutos. Coloca-se os filés de peixe e
deixa-se em fogo brando durante 5 minutos, ou até que o filé fique
bem cozido. Retira-se, deixa-se o caldo escorrer e deixa-se esse caldo
no fogo durante 2 ou 3 minutos mais, retirando-se depois. Derretem-se
2 colheres de manteiga e mistura-se bem com a farinha de trigo.
Mexe-se constantemente, enquanto se vai juntando o caldo escorrido
do peixe, até que fique espesso. Junta-se o creme, tempera-se melhor,
se fôr necessário e junta-se a noz-moscada e o caldo do limão. Colo-
cam-se os filés sobre o espinafre e coloca-se sobre eles o molho, espa-
lhando, à vontade, o queijo parmesão. Em seguida, coloca-se a fôrma
em forno bem quente, durante 5 minutos, ou até que se tenha tostado
ligeiramente.

Faça um lanche delicioso para suas amigas servindo Chocolate
frio ou quente, preparado com o extraordinário Chocolate em

Pó Bhering.

D. CACILDA RESPONDE ÀS LEITORAS

Maria Pessoa Alves — Bezerros,
PL — Sua resposta seguiu em car-
te particular.

EDITH MOURA RAMOS —
Mauá, SP — Minha querida sobri-
nha

Segundo o seu pedido, penso quese você seguiu exatamente as mi-
nhas receitas, acertará e acabará
sendo uma perita quituteira.

Leia o meu livro "Arte Culinária
Brasileira" que justamente atendeu-
do pedidos das minhas alunas, es-
crevi-o conforme ensino verbalmen-
te. Segue carta.

Um abraço.

AURILÉA MORAES CHAGAS— A^o^a Iguaçu, RJ — Sua respos-
ta seguiu em carta particular.

LOURDES ALMEIRA GROZI-
NOLLI — Santana do Deserto, MG,

Queridinha Lourdes
Recebi sua amável cartinha, na

(Cont. na pág. 98)

Encomenda de Bolos Artís-
ticos e Salgadinhos para ca-
saimentos, aniversários, etc.

ENSINA-SE A C0NFEITAR
$1daícl Baldo A.

Rua Barão de Mesquita, 950
Tel. 58-0817 — Grajaú
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A BATEDEIRA É GRANDE
AUXILIAR NA COZINHA

Graciela Elizalde — Da Globe Press

BEr Àrf ^'''*y'''->*>*'<<'-*,r&, •$/;'¦* ''.'U*tívX**>:''''''' 'ái&ííí.JsSÍB® :*í>'-i:''^' j.

Um tipo de batedeira ideal.

— As duas receitas que apresento
hoje, e que, como sempre, devo à
gentileza do Instituto de Economia
Doméstica da G. E., são preparadas
com o auxílio da batedeira elétrica.

BOLO DE CHOCOLATE

1/2 xícara de manteiga
300 gramas de chocolate

2 ovos
1 xícara de açúcar
1 colherzinha de essência de bau-

nilha
% de xícara de farinha de trigo
y2 colherzinha de fermento em pó
% de colherzinha de sal

1 xícara de nozes picadas.
Derrete-se a manteiga junto com

o chocolate, numa caçarola, em fogo
brando. Deixa-se esfriar ligeiramen-
te. Coloca-se a mistura do chocola-
te, os ovos, o açúcar e o extrato de
baunilha num recipiente de tama-
nho médio e bate-se com a batedei-
ra durante um minuto. Mistura-se
a farinha de trigo, o fermento e o
sal. Era seguida, ajuntam-se as nozes
à primeira massa. Bate-se até que
toda a farinha fique incorporada à
massa, mexendo-se com a espátula,
para não pegar. Coloca-se numa fôr-
ma untada de gordura e leva-se a
forno quente, durante meia hora.
Serve-se frio.

CREME DE BAUNILHA BÁVARO

2 ovos
/4 de xícara de açúcar
74 de colherzinha de sal

1 xícara de leite
1 colher de gelatina sem sabor

!4 de xícara de água
1 colherzinha de essência de bau-

nilha
% de xícara de açúcar

1 xícara de creme espesso gelado.

Coloca-se as gemas numa caçaro-
Ia pequena e bate-se ligeiramente.
Junta-se o sal e o açúcar, depois o
leite, e mexe-se. Leva-se a fogo bran-
do, mexendo-se sempre, até que a
massa fique espessa. Amolece-se a
gelatina na água, durante 5 minutos.
Junta-se à massa quente e mexe-se até
dissolver. Junta-se a essência de bau-
nilha, mexe-se, põe-se no refrigerador,
até que a massa fique espessa como o
xarope. Batem-se as claras até que
fiquem firmes, mas não seca. Junta-
-se o açúcar, aos poucos, enquanto
se bate durante um minuto. Mistu-
ra-se logo com a massa de gelatina.
Mistura-se com o creme e bate-se
até que fique firme. Mistura-se com
a gelatina e a massa das claras. Co-
loca-se numa fôrma de 8 polegadas,
previamente enxaguada com água
fria, e deixa-se no refrigerador, du-
rante duas horas. Serve-se cóm mo-
rangos ou outras frutas.

CONSULTAS eCONSELHOS

Talvez, minha cara leitora, este-
ja em dificuldades para obter uma
receita qualquer. Pode ser que te-
nha uma dificuldade sobre o modo
de fazer um doce ou um salgado.
Ou quem sabe, necessita de uma
sugestão para um bolo de aniver-
sário, casamento, ou qualquer festa.
Pois, é justamente para isto que
esta seção existe: para ajudar as
leitoras de «Vida Doméstica» cie-
solver seus problemas de COPA £.
COZINHA Portanto, minha amiga,
se está em alguma dúvida, escre-
va e nós lhe responderemos pela
revista e até em carta pessoal.

Hemeta sua carta para:
Cacilda Seabra _ .-„.,„,
Diretora da Seção COPA E COZINHA
Redação de «Vida Doméstica»
Caixa Postal 2981
Rio de Janeiro

a

tm
Clnzano tinto - A bebida tradicional
da cordialidade. Leve, estimulante,
e aromático. Clássico e famoso
aperitivo desde 1816.

Ctnzeno branco doce - Suavemente
perfumado e de paladar delicioso
ú particularmente apreciado pelas
senhoras como bebida de todas as
horas e ocasiões. Bcbe-se bem
pelado, puro ou com soda.
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Cinzano branco seco • Indispensável
ria preparação de coquetéis de
fino gosto. Ótimo, também, para
acompanhar os antepastos.

Gin Gilbcy - Renomado Cin de ori-
pem inglcza. Completa, com os
três famosos produtos acima, uma
verdadeira "quadra de az" para
dar ao seu bar a clasBe que ele
merece.
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ÜM ALIMENTO
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COMPLETO
PARA SEU BEBE!

l ij j^M '

PAP/NHAS, SOPAS E MINGAUS, preparados com
"MAIZENA", estimulam o apetite da criança.

Amido puro, isento do contacto da mão
humana, "MAIZENA" é realmente um
alimento completo, de inigualável valor
dietetico e imediata assimilação.

Tambern na arte culinária são inu-
mercs suas aplicações: Conheça-as I

POSSUA GRÁTIS

O SEU EXEMPLAR
COM SUGESTIVAS
ILUSTRAÇÕES, CONTENDO
RECEITAS ECONÔMICAS
E SABOROSAS.

^_r_^__ __¦ __f^rn^rJ^5_____t

AMIDO DE MILHO 
"MAIZENA" 59|

Caixa 
Postal, 8006 - São Paulo M |

GRÁTIS I Paço enviar-me o livra Sugestões "MAIZENA" ¦

I NOME  I
I ¦"»  I
| CIDADE  I
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SUPLEMENTO
1957
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NOVAS EDIÇÕES DA 12 E 2-° SÉRIE
AUMENTADAS COM O

SUPLEMENTO DE
1957
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Livrarias :
pedidos à Editora Científica

Cx. Postal 3436 — Rio

Pelo reembolso postal:
Dolores Botafogo

Rua Osório de Almeida, 76 Urca — Rio.

CORRESPONDÊNCIA

qual você me convida a passar uns
dias na sua companhia. O prazer é
imenso, fico sinceramente agradeci-
da, /nas... e o tempo? 'trabalho

muito e só no fim üo ano, reservo
uns dias para visitar os filhos dis-
tantes. Não r justo? Mas, sr Deus
quiser, ainda irei conhece-la e aora-
;á-la muito, porém, irei primeiro,
abraçar uma sobrinha amiga, em
Carmo da Mata - Minas, pois há dois
mos renova o amável convite. Sinto-
-me na obrigação de retribuir tantas
uençoes. K^uanao me for possível
(talvez não esteja tão distante) irei
saldar todas as minhas promessas.
Quanto à assinatura da sua VIDA
DOMÉSTICA é muito fácil. Na pró-
pria Revista vem um talão expli-
cando como fazer.

Aqui vai a receitinha de empada
que me pediu:

Bolos macios, grandes e gos-
tosos, só se consegue com

extraordinário Fermento
em Pó Bhering.

3 xícaras de farinha de trigo. Abra
uma cova, e no centro, deite, uma
ou duas gemas, 1 colher de chá, de
sal, 1 colher de sopa bem cheia de
banha, 1 colher de sopa, bem cheia,
dágua fria e outro tanto de man-
teiga. Primeiro prepare um creme
com. os ingredientes que estão no
meio da farinha e depois junte e
esprema entre os dedos. Não traba-
lhe muito na massa. Se ficar um
pouco seca, junte mais manteiga.
Não repita a água senão endurece
a massa. Segue carta.

DIVA 11. CAMANDUCAIA —
Sta. Rita do Sapucaí, MG:

Querida amiga
Não sei porque não recebeu o seu

pedido, mandei-o. Entretanto, vou
lhe mandar um lindo modelo peloreembolso, pois muito embora expli-
cando bem, nunca é como ver, não
é verdade?

Aguarde carta. Abraços.

ANTONINA GRANJOTTO —
Campos Novos, SC:

Querida 
"sobrinha"

Como aprecio uma jovem esposa,
tão interessada em agradar o mari-
dinho.

Faz muito bem! Quer uma suges-
tão para o seu bolo?

ratando-se de homem, devemos
fazer uma "coisa" séria, não acha?
Faça o bolo bem "fino", be\n gos-toso em tabuleiro, e recorU.j em

— iV-O-k'y»*Mk* CINZAHO

«MIDNIGHT»
'/4 de Gin Gilbey;
V4 de CINZANO branco, doce;
l/l de CINZANO branco, seco;
1 dose de Pernod, 1 colher

(chá) de suco de laranja.
Bater com gelo, coar e ser-
vir em copos bem gelados.

S_

í
í
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feitio de um livro. Cubra-o todo
com glacê branco, faça a ponta da
capa com chocolate, isto é, em baixo,
junto à tábua, ponha tiras de massa,
(marupan ou mesmo do próprio
glacê onde colocou mais açúcar para
tomar ponto de enrolar). Escreva
algo alusivo ao aniversário, com
uma pequena orla de miosotes e rosi-
nhas. Do lado esquerdo do "livro"

pinte algo interessante e coloque um
galho grande com uma bonita rosa.

Quando não se sabe pintar, colo-
ca-se um decalcomania e na hora de
partir o bolo, tenha o cuidado de
retirá-lo.

Que tudo lhe seja propício neste
dia e parabéns para o aniversariante.

Um abraço muito amigo da"Tia" Caeilda

Seus bolos e doces serão
mais elogiados se você pre-
pará-los com o extraordiná-

rio Fermento em Pó
Bhering-

i <\wfl
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SAUDE SEGURA
Sô COM VELAS
ESTERJLISANTES

] SENUN
PUDIM COM GENGIBRE

Por solicitação de nossa leitora em Juiz de Fora, dona Eni
òalvaterra. Uma delícia norte-americana revista por Tia Caeilda.

230 g de peras ou maçãs, 3 colheres de sopa de geléia de sua
preferência, 2 colheres de sopa, de água, 1 colher de sopa de suco
u iu°' 10° S de farinha de trig°> 1 colher de chá de fermento,
V2 colher de chá de gengibre em pó, 60 g de manteiga, 50 g de
açúcar, 1 ôvo, 3 a 5 colheres de sopa de leite.

MODO DE USAR
Corte em 4 pedaços as peras ou maçãs. Leve ao fogo paraierve:1.
Se fôr usada a fruta crua, junte à mistura da geléia, cubra a

panela e cozinhe em fogo brando até a fruta ficar macia.Arrume as frutas no fundo de um prato de forno bem untado.Derrame por cima, a calda que ficou do cozimento das frutas.A parte, peneire a farinha com o fermento, gengibre e uma
pitada de sal. Misture a manteiga, o açúcar, o ôvo batido e mais
ou menos 1 colher de sopa de leite. Misture, e se ficar grossa a
massa, acrescente mais leite até pingar quando apanhada por uma
colher.

Regue as frutas com esta mistura.
Cozinhe em forno moderado.

98 VIDA DOMÉSTICA
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alada em gelatina

jTrepare um bom refogado,
a galinha (aproveite a galinhc

BflflBBB
mesmo modo aproveite um po|
mocotó, junte presunto picad(
cozidos e picados, azeitonas sj
roços, couves-ílor, cenouras,
-pois» etc, tudo passado em|
molho de salada.

Deite alface picada, mistui
com a «gelatina de galinhas
em fôrma molhada e leve à
ra. Ao retirar, enfeite com rã!
artisticamente recortados e foi
de salsa crespa.

leve ao fogo 1 galinha,

gelatina de galinha
tono) 4 cenouras, 2 cebol
3 alhos porro, 5 cravos (espetados
nas cebolas, sal e louro.

Deixe ferver lentamente até amo-
lecerem todos os ingredientes depois
passe por peneira fina todo o caldo.
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Faça a festa em sua casa oferecendo as deliciosas Balas e Bombons Bhering. Variedade e Qualidade.
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SABONETE:

I
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O sabonete Vale ¦ Quanto Pesa
tem agora dois formatos: oval
e retangular. O novo forma-
to — retangular — é de preço
mais econômico, mas conserva

todas as qualidades que fize-
ram do sabonete Vale Quanto
Pesa — o ideal para o.banho!
Sabonete Vale Quanto Pesa
— grande, bom e barato!
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• Ao comprar o sabonete Vale

Quanto Pesa, verifique, com

atenção, se o mesmo tem gra-
vada em seu envoltório a fi-

gura de uma balança —

símbolo de sua legitimidade I
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