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JUDAS «"Assegurarão o estabelecimento de unia paz justa e duradoura" ¦-
Criação do Conselho de Ministres do Exterior para elaborar os tra-
tados de paz «Máximo rigor no tratamento à Alemanha--Contra a
Espanha de Franco -- As quest^e* relativas à Itália e o controle na

Rumâiiia. Bulgária e Hungria

A luta contra o Japão se faz, presentemente, em dois teatros bem distintos. 0 primeiro é
constituído pelo bloqueio anglo-americano, pelos violentos ataques aéro-navais, que visam
o "amolecimento" das defesas nipônicas para o assalto final. O segundo é constituído pelas
operações destinadas a expulsar os invasores japoneses da denominada "Esfera de Có-
prosperidade da Ásia". Depois da vitória das forças americanas nas Filipinas, prosse-
guem as atividades aliadas com as ofensivas anglo-indiana na Birmânia, australiana em
Bornéo, e das forças chinesas na,China. Ao mesmo tempo, a marinha de guerra britânica
está abrindo caminho para Singapura, como foi visto, recentemente, com a operação le-
vada a cabo ao laçgo da ilha de Puket. Do B.N.S. - Especial para "Correio da Manhã"

Guam, 2 (Wllllam Tyree, da
U. P.) — 2 formações atacaram
ao melo dia o centro do arqulpé-
lago japonês, 12 horaa apôs o mais
tremendo bombardeio do Jap3o,
com 800 Super-Fortalezas que
lançaram 6.200 tonelada de
bombas, destruindo 5 importan-
tes cidades. Tóquio noticia novos
ataques e diz que continuam em
chamas e^es 5 centros. "MuaS-
tangs" de Iwo Jlma bom,bardea-
ram Osálta=K>obe, centro nervoso
do- eoforcOidft-guerra- 60'Mustangs
ataoàram. outras pstrtes de Hons-

• hu durante 2 hora». Outras for-,
máçôes atacaram outros objetl-
vor Os pilotos daa Super-Forta-
lezaa viam os Incêndios a 90 km:
a fumaça e o calor aublam a 8.000
metros. Hachlojl, Toyama, Nagoa-
ka. Mito e Nakasakl ficaram em
volt-as em chamas. Um piloto ve-
terano referiu ser impossível des-
crever as imensas fogueiras.

A 3.* frota de Halsey continua

em completo mistério, preparan-
do ataques & costa Japonesa, mais
intensos ainda.

Na Birmânia

Ocllão, 2 (R.) — O QG comunl-
ca que continua a anular as
tentativas Japonesas de abrir ca-
minho para o riò Sltâng. Al-
guns grupos são <anlqull<ados.. Ua
resistência ao norte áa bacia,;-28
.-.»-... ...¦¦ ~tç*igfs*AVpr-À-,-.--r. -..,., ':. ...
milhas nordestes dé Pegu,, onde
a artilharia inimiga está firme.
Continuam os ataques aéreos em
toda a área da- Birmânia.

Em Okinawa
iondres, 2 (U. P.) — A BBC

captou uma irradiação de Tóquio
dizendo:. "Os americanos aumen-
tam dlarlamonte mus aviões em
Okinawa. 1.500 íoram concentra-
dos ali, em 13 aerodromos, onde

as pistas foram aumentadas para
30. ; 

'."

Atingido
Washington, 2 (A. P.) — O

couraçado "Mlssissippl" foi atin-
gido por um avlão-sulclda a 9 de,
Janeiro, no golfo de Llngayen,
Filipinas, motTendo 22 trlpulan-
tes.

Retirada

Ohtingklng, i "(^êhcéf lldusii,
da A P.) -ü Poderosas fôi-ças ja-
ponoaíes que retiram do sul
de Klengsl chegaram a 130 km.
de Nanchang, e a 40 am. da
Junção com uma coluna de so-
corro. 20.000 Japoneases atacaram
240 km. ao norte' de Kanhsien. ¦
. Sua arrancada as levou a 7
km, de Slaking, no rio Kan. FOr-
ças nipônicas que avançaram
para oeste, Vindas do Hunan,
para cobrir a retirada, estão 32
km. ao norte de Slaking.

O GOLPE ACARRETARA A VITÓRIA
Manilha, 2 (R.) — MacArthür, pelo rá-

dio, ontem, aniversário da Força Aérea Ame-
ricana, declarou: "No Pacifico, onde a dis-
tancia foi um dos principais problemas o po-
der aéreo alcançou a máxima altura. Nossos
aparelhos desafiaram êsse problema e o re-
solveram. O golpe da maior "armada" do
ar, na História, está sendo desfechado e acar-
retará a vitória das nossas armas e a paz do
mundo".
PODEROSAS FORMAÇÕES ATACARAM

NAGASI
Manilha, 3 (Sexta-feira) (U. P.) — Po-

derosas formações de bombardeiros ataca-

ram quarta-feira o porto de Nagasi, em Kyu-
shu, destruindo 7 cargueiros, 1 petroleiro de
2.000 ton, 1 cargueiro grande e outro médio.
Um submarino e 3 cargueiros foram avaria-
dos. Os aviões sairam de Okinawa, causan-
do numerosos incêndios visíveis a 40 km.

278 AVIÕES E 115 NAVIOS

Guam, 3 (U. P.) — Os ataques de se-
gunda-feira jpor aviões anglo-americanos de
porta-aviões, a Tokio e Miazru, destruíram
ou avariaram 278 aviões e 115 navios.

Attlee aclamado
no Parlamento
A baixa na Bolsa denuncia que

a luta entre o capital e o
trabalho está travada

lÍondr«s, 2 (R.) — Attlee, de re-
gresso das vitais conversações rea-
Hzadas em Potasdam, foi acolhido sob
aplausos e aclamações das bancadas
do governo, hoje, nos Comuns. Motl-
vou o seu comparecimento a aprova-
çio, pelo rei, da nomeação, para o
posto de presidente da Câmara, do
coronel Cllfton Brown, do Partido
Conservador, e do juramento dos
deputados ao novo Parlamento. At-
tlee ocupou aeu lugar Junto ao sr.
MatTlson, Lord Presidente do Con-
selho e que, como lider da maioria,
realizou as- tarefas correspondentes
ao seu cargb enquanto o primeiro
ministro se achava em Potsdam.

Pouco antes das 10 horas, o men-
sagelro do rcl convocou os depu-
tadõs na Câmara dos Lords, a fim
de ouvir "a graciosa aprovação" do
novo presidente da Câmara, coronel
Cllfton Brown. O presidente, em
nome. dos deputados, anunciou que
serão defendidos "todos os direitos
e privilégios, antigos e inegáveis,
especialmente a liberdade de palavra
noa debates, a imunidade, e o livre
acesso á Sua Majestade, sempre que
a marcha dos trabalhos o requerer
o que seus- trabalhos serão organl
zados pela melhor maneira pos6l-
vel".

O lord chanceler, barão Jewltt —
sir Wllllam Jewitt foi feito barão
pouco antes do inicio da sessão —
respondeu que sua Majestade confir-
mou desde logo todos os direitos e
privilégios concedidos aos Comuns.

A seguir, ambas as Câmaras, inl-
ciaram a cerimônia de prestar Ju-
ramento, a qual continuará amanhã.

EM DOWNING STREET

Londres, 2 (R.) — Attlee foi re-
recebido em Downing Street por nu-
Ipgaajosca lideres trabalhistas, indiul-

momento — insistirem durante os
próximos críticos anos em voltar aos
altos e baixos sem freio do "livre"
monopólio capitalista, os governos
socialistas da Europa e da Comunl'
dade Britânica de Nações deverão
unir-se, pera consolidar a sua eco-
nomia planejada contra o' poderio
econômico destrutivo daquele circu-,
lo".

ve Arthur Greenwood,-A. V. Ale-
xander, Sir Stafford Cripps, Hugh
DaltoA e Herbert Morrison.

Ao entrar em Downing Street o
carro de Attlee, a multidão, que se
reunira perto.de. Whitenall, ãcla-
mou-o e llie acenou com a mão en-
tuslastlcamente.

O primeiro a cumprimentá-lo foi
Morrison. Attlee sorriu largamente
e apertou a mão do seu colega, di-
zendo então estas palavras: "Fiz uma
boa viagem, mas sinto-me contente
em estar aqui novamente, entre os
companheiros".

A LUTA

LONDRES, 2 (U. P-) - A inter-
venção de forças misteriosas na Boi-
sa de Londres, aparentemente para
reter a inexplicável baixa dos titulos
do Banco da Inglaterra, revela que
está alerta a luta entre o capital e
o trabalho na Grã-Bretanha.

PRIORIDADE PARA AS RELAÇOES
COM A FRANÇA >

Londres, 2 (U. P.) - O semanário
esquerdlsta-trabalhlsta "Trlbune" de-
clarou que o estreitamento de rela-
ções entre a França e a Grã-Breta-
nha deve' merecer "prioridade in-
ternaclonal" numero um ao novo go-
verno trabalhista. O Jornal instou
que o governo Attlee d* indicação
positiva da boa vontade da Grã-Bre-
tanha para promover mais Íntima
cooperação anglo-francesa, como ba-
se da sap. política na Europa Oclden-
tal. "Se De Gaulle nâo responder, o
povo francêB saberá que a respon-
sabilidade é sua".

"Trlbune" também reclama estrel-
ta colaboração economlca.com os Es-
tados Unidos. "Mas se os Estados
Unidos a— como carece provável ao

ACEITA A RENUNCIA DO PRE-
SIDENTE LOPEZ' Bogotá, 2 (U. P.) — Urgente -

O Senado aceitou a renuncia do
presidente Lopez.

Franco entregou Lavai. Isto ê,
Franco deixou definitivamente de
aer espanhol...

Se um cunho tem a alma es-
panhola, êsse é, sem discussão, o
da galhardia quixotesca. Quan-
do Gonçalves Crespo escreveu "O
Juramento do Ãrabe". e nessa cê-
lebre poesia pôs um chefe molro
a mandar em liberdade o assas-
sino de seu próprio filho — para
spr fiel ao quo jm-ara — dose-
nhoU ühi traço de caráter que
em seu aparente excesso é pro-
fundamente humano; e cuja
"classo" se imprimiu na alma
espanhola porventura entre o
que do velho domínio árabe tiver
herdado.

Um dos heróis mais caros ao
sontimento espanhol é Guzman
ei Bueno. Cercado no castelo
quo ern. do Rei, viu êsse uma
horda Inimiga que the aprisiona-
ra um filho trazer a êste junto
das muralhas; e nlf lhe deu a
escolher entre a rendição do cas-
telo e a morte do moço heróico,
sob p'olhar paterno. Guzman ei
Bueno não hesitou: arrancou da
cintura a sua adaga, e atirou-a
das muralhas abaixo para que lbe
matassem o filho.

Bem espanhola era ainda aque-
Ia anônima mulher jgo povo que,
em Madrld, indo a estação des-
pedir-se do filho que seguia nu-
ma das últimas, expedições para
Marrocos, lhe gritou cruzando o
xalle, quando o trem arrancava:
— "Se fores covarde, não vol-
tes!"

Numerosíasslmos republicanos es-
panhóis estão hoje vivos porque
na hora do desastre se refugia-
ram em casa de um "franquis-
ta" a quem conheciam, que na
barricada ou na rua os teria
morto, mas que sob a telhas do
seu lar lhes' conferia um caráter
sagrado: — o de hóspede. B nu-
merosísslmos franqulstas sobre-
viveram pela mesma razão, ou
pela inversa. •

Enxotar de sua: casa um -ho-
mem para enlregâ-lo à niortè ê
coisa que jamais um puro espa-
nhol faria, porque, fazendo-a,
sentiria desmentida' a sua mais
alta galhardia de espanhol.

Para mais, somos nós e não
Franco, é a consiiència demo-
crátlca universal, e não a con-
vlcção totalitária ou fascista,
quem vê em Lavai uma encar-
nação sinistra dos mais imper-
doáveuf malefícios. Q chefo tota-

.IIlàriQ.., de .Madrld . t*rla.,áe, ver
hêfe o símbolo nobre ile ujnsi
¦conceição perseguida, o portador
de uma idéia. i(ajual à sua; um
companheiro de crença, um ca-
marada de trincheira. E foi a
6sae que êie enxotou da sua ctu-
sa como a um animal IncOmodOi

Reconh^ceu-o como chefe de
governo, com êie tratou, viu
nesse homem um.aliado'da plvl-
são Azul que atirara A fòrtiálha,
aceitou-o ônmn nnroeiro; *— Si
quando tinha de cOnsldejá-10 um
mero exilado político, mandado
seguir viagem... para a guilho-
tina. Quem podia esperar dele
um fraternal abraço Jj é por êie
empurrado para diante de um
pelotão de fuzilamento. s

Não aconteceu o mesmo ao
Kalser, cum todos os ódios jus-
tfssimos que o seu crime concl-
tara, quando, no epílogo da sua
sangrenta aventura, demandou
não as paragens 

' ImperlalistM
que se filiam em Carlos V, mas.,
apenas a frágil e democrática
Holanda.

E se na Espanha estivesse
hoje a sua república, talvez atra-
biliaria e desconexa, ?mas nobre
em sua fidelidade ao instinto co-
mum, podemos imaginar que ela
tiveasse previamente avisado La-
vai, e os outros, de que os fuzl-
larla se os apanhasse a Jeito.
Podemos supor que o fizesse —
fuzilando Lavai para poupar tra-
balho aos outros e para assu-
mlr gostosamente responsablllda-
des perante o mundo. O que é
inimaginável ê que ela assim o
entregado ou o mandasse em-
bora.

Franco, discípulo de Judas,
Imagina talvez que, alijando êsse
motivo de atritos, aufere trinta
dlnhelros de segurança para sl

próprio. Veremos se foi grande
a fortuna, e se com ela .não com-

prou apenas a possibilidade de

escolher a sua figueira...

LAVAL EM PRANTO
OS ADVOGADOS NEGAM-SE

A DEFENDÊ-LO
Paris, 2 (R.) —, Lavai estava se

debulhando em lágrimas hoje, quan-
dò o magistrado da Alta Corte fran-
cesa, encarregado de preparar o seu
processo, esteve na prisão, a fim de
fechar a bagagem que o ex-premier
de Vichi trouxera consigo.

RECÚSAM-SE A DEFENDÊ-LO

Paris, 2(R.) — Vários advogados
de Paris anunciaram a sua recusa
a defender Lavai.

Não será permitido ¦ Lava! rece-
ber nenhuma visita, a nfio ser a de
seus advogados de defesa e êie ainda
não encontrou nenhum. Como ou-
tros importantes prisioneiros politl;
cos, Lavai se encontra sob guarda
especial na prisão, havendo um
guarda estacionado permanentemen-
te do lado de fora de sua cela.

Depois da aua primeira noite na
cela, Lavai levantou-se ás 6 horas
de hoje, de acordo com o reagula-
mento da prisão. Antes de poder
ser levado a Julgamento terá que ser
interrogado. Isto levará semanas, ao
que se espera. O doutor Beteille,
magistrado da Alta Corte francesa
que prepaiou o julgamento do ma<

ex-mesma tarefa em relação ao
"premier" de Vichi.

O jornal da resistência francesa
"Franc-tireur" qualificou hoje Pier-
re Lavai como "gêmeo de Pétain no
crime". Um não podia fazer .nada
sem o outro, e eles msrcharam de
mSos dadas na estrada da desonra.

O órgão liberal "Aurore" declara:
"A primeira vitima das eleições bri-
tânicas não é Churchlll, mas Pierre
Lavai".

QUERJA IR A PORTUGAL '

aBarcelona, 2 (U. P.) — Lavai ofe-
receu um milhão dc francos em ouro
ao piloto alemão do seu aparelho,
para levá-lo a Portugal em vez de á
Alemanha, numa tentativa de ulti-
ma hora para escapar á' justiça. .

Um funcionário espanhol presen-
te no aerodromo quando decolou o
avião disse que Lavai, ao saber que
o seu destino era a Alemanha, ten-
tou subornar a tripulação do apa-
relho a fim de chegar com sua es-
posa a Portugal ou a qualquer pais
neutro. Depois de oferecer um mi-
lhão de francos, Lavai acrescentou
rapidamente qüe pagaria em "bom

IVasliinaton, 2 (A. P.) — Texto
rts Declaração conjunta publicada Dl-
multaneamente aqui, em Londres e
em Moscou,' após o encerramento da
Conferência de Potsdam:

COMUNICADO SOBRE A CON-
FÉRÊNCIA

A 17 de julho de 1945 o presiden-
le .dos Estados Unidos, Harry S.
Truniaa^n, o presidente do Conselho
dos Comissários da Rússia, J. Sta-
lln, e o primeiro ministro britânico
Wlnston Churchill, juntamente com
o sr. Clement Attlee, reuniram-se
numa conferência em Berlim.

Eram acompanhados pelos secre-
tárlos do Exterior dos tres governos
James Byrnes, V. Molotov e An-
thony Éden, chefes de Estados
Maiores, e outros assessores.

Realizaram-se 9 reuniões, entre 11
e 25 de julho. A Conferência foi ln-
terromplda por dois dias, enquanto
eram anunciados os resultados dar
eleições na Inglaterra. A 28 de ju-
Iho, Clement Attlee voltou a parti-
clpar da Conferência como prlmelío
ministro, com o novo secretário de
Estados dos Negócios Estrangeiros,
Ernest Bevln, reallzando-se confe-
rendas por mais 4 dias.

No correr da Conferência houve
reuniões dos chefes dos 3 governos,
com seus secretários do Exterior,
bem como destes entre sl. •

Os comitês designados pelos se-
cretárlos do Exterior para exame
preliminar das questões também sé
reuniram diariamente.

As reuniões realizaram-se em Co-
cillenhof, perto de Potsdam, e a
Conferência terminou a 2 de agosto.
Foram tomadas importantes deci-
sões. Vários acordos foram ultima-
dos. Foram trocados pontos de vis-
ta em numerosas outras questões
cujo exame prosseguirá no Conselho
de Ministros do Exterior estabele
cldo pela Conferência.

Os srs. Truman, Stalin e Attlee
deixam a Conferência — que robus-
teceu laços entre os três governos
e ampliou o escopo do sua colabo
ração e entendimento— com reno-
vada confiança'em que seus gover-
nos e seus povos, com os das Na-
ções Unidas, asseagurarão paz justa
e duradoura.

CONSELHO DE MINISTROS
DO EXTERIOR

A Conferência concordou, em esta-
bèlecer um Conselho de Ministros
do Exterior representando as cinco
principais potências,' para prosso-
guir o necessário trabalho prepara-
tórlo dos acordos de paz, e tomar
a sl quaisquer outros assuntos que
possam ser encaminhados- a esse
Conselho por entendimento entre os
governos que dele participam.

— Será estabelecido um Conse-
Iho formado pelos ministros do Ex-
terlor do Reino Unido, Rússia, Chi-
tia, França e Estados Unidos. .

II — (1) — O Conselho reunir-
se-A normalmente cm Londres, sédp
permanente do Secretariado Con-
junto que êie measmo organizará.
Cada ministro será acompanhado de
um substitulto devidamente autorl-
zado a participar dos trabalhos na
ausência daquele, e de pequeno cor-
po de consultores técnicos.

2) — A primeira reunião desse
Conselho será em Londres até se-
tembro de 1945. As reuniões pode-
rão ser realizadas por acordo mútuo
em outras capitais, como se combl-
ne, de tempos a tempos. -

III _ 1) — Como tarefa imediata
o Conselho fica autorizado a redigir
para apresentação ás NaçOes Uni-
das. Tratados de paz com a Itália,
Rumania, Bulgária, Hungria, e Fin-
landia, e a propor ajustes das quês-
toes territoriais em suspenso com
o termo da guerra na Europa. O
Conselho será utilizado para pre-
parar um acordo de paz com a Ale-
manha, a ser aceito pelo governo
alemão quando estabelecido na Alo-
manha governo adequado.

2) — Para cada uma dessas tare<
fas o Conselho será composto de
membros que representem os Esta
dos que assinaram' as condições dc
rendição imposteá cada unidos Es-
tados inimigos referidos. Para o
acordo de paz com a Itália, a Fran-
ça será considerada signatária das
condições de rendição. Outros
membros serão convidados a parti-
clpar quando em discussão assuntos
diretamente referentes a eles.

3) — Outros assuntos poderão
eventualmente ser encaminhados ao
Conselho mediante acordo entre os
os governos membros.

IV — (1) — Sempre que o Conse-
Iho considerar uma questão como
de interesse direto para um Estado
não representado no'mesmo, esse
Estado deve ser convidado a enviar
representantes para participarem
das discussões e estudos.

2) — O Conselho pode adaptar um
processo a cada problema parti-
cular. Em alguns casos poderá rea-
lizar discussões preliminar»? antes
da participação de Estados interes-
rados. Em outros casos pode convo-
car conferência formal dos Estados
principalmente interessados na solu-
ção de um problema. Os tres go-
vemos dirigiram convites idênticos
aos governos da China e dà França
para aprovarem este texto e parti-
ciparem do Conselho.

A criação do Conselho para os
propósitos específicos deste acordo
hão prejudicará o acordo da Confe-
rêncla da Criméia, segundo o qual
deve haver conferências periódicas
de consulta entre os ministros do
Exterior dos Estados Unidos, Rússia
e Reino Unido, a

A Conferência considerou também
a posição da Cumlsaão Consultiva
Européia á luz do' acordo estabele'
cendo o Conselho de MlnlstroB do
Exterior. Observou-se cora autista'
ção que a Comissão se deslncumbiu
habilmente das' principais tarefas,
pelas recomendações que ofereceu
para os termos da rendição incondi-
cional da Alemanha, para as zonas
de ocupação da Alemanha e da Aus-
tria, e a maquinaria de controle ln-
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ter-aliado nesses paises. Compreen-
deu-se, além disso, que o trabalho
detalhado de coordenação da poli-
tlca aliada para controle da Alemã-
nha recairá de futuro na competên-
cia do Conselho de Controle Aliado
em Berlim, e da Comissão Aliada
em Viena. , -

PRINCÍPIOS POLÍTICOS QUE GO-
VERNARAO A ALEMANHA

Os exércitos aliados ocupam toda
a Alemanha. O povo «alemão come-
çou a expiar os terríveis crimes co-
metidos sob direção daqueles a
quem na hora do êxito aprovou
abertamente e cegamente obedeceu.
Concordou-se nesta Conferência so-
bre ps princípios políticos e.eco-
nômicos da política coordenada alia-
da para com a Alemanha derrota-
da, durante o período de controle
aliado.' O objeto desse acordo é exe-
cutar a Declaração da Criméia com
relação á Alemanha. O militarismo
alemão e o nazismo serão extirpa
dos. Os aliados adotarão cm comum
acordo agora e no futuro, todas as
outras medidas necessárias a asse
gurar que a Alemanha jamais amea-
cará novamente seus vizinhos, ou a
paz mundial. Não é intenção aliada
destruir ou escravlsar o povo ale-
mão, É intenção aliada fazer cojh
que o povo alemão" lenha eíisej'õ"d6
preparar eventual reconstrução dé
sua vida em base democrática :e pa-
ciflça, Se o povo alemão' avançar,
firmemente nesse sentido ser-lhe-á
possível oportunamente ocupar seu
lugar entre os povos livres e pacl-
flcos.

O texto desse acordo é o seguinte:
aaaPrincfplos políticos c econômicos
que governarão o tratamento da
Alemanlia no periodo inicial de con-
trole, A) — Princípios políticos —
1) Nos termos do acordo sobre a
maquina de controle, a suprema au-
tòrldade na Alemanha é exercida,
segundo instruções de seus gover-
nos, pelos comandantes-chefess das
forças armadas dos Estados Unidos,
Reino Unido, Rulssla ei França, cada
um em sua zona de ocupação, e con-
juntamente nas questões que digam
respeito á Alemanha como todo, cm
sua qualidade de membro do Con-
selho de Controle.

2) — Tanto quanto fõr pratlcavel,
haverá uniformidade de tratamento
da população alemã em toda a Ale-
manha.

3) — Os objetivos da ocupação, da
Alemanha são:

1° — Completo desarmamento e
completa desmilitarização da Ale-
manha. Eliminação ou controle de
toda a indústria alemã que possa
ser usada para produção militar.
Para esses fins: a) Todas as forças
alemãs de terra, mar e at; as S. S.
as S. A., as S. D. e a Gestapo, com
todo seu pessoal e toda a sua orga-
nização e instituições, inclusive es-
tados maiores, oficiais, corpos de rs-

Truman, Stalin e Attlee
serva, escolas militares, organiza-
ções de veteranos de guerra, e to-
das as demais organizações milita-
res e para-mllltares, juntamente
com todos os seus clubes e organl-
zações, que possam servir para
manter viva a tradição militar aa
Alemanha, serão abolidas completa
e finalmente, de modo a evitar de
modo permanente a revivescência
ou reorganização do militarismo e
do nazismo,

• b) Todas as armas, munições, apa-
relhos, instrumentos bélicos e todas
as instalações especializadas para
sua produção, serão postas á dispo-
sição dos aliados ou destruídas. A
manutenção e produção de todo u
material aeronáutico, armas, muni-
ções e material bélico será prol-
blda.

2° — Convencer o povo alemão de
que asofreu derrota militar completa
e não pôde fugir á responsabilidade
do que lhe acontece, pois foram a
sua guerra implacável e a resistên-
cia fanática dos nazis que destrui-
ram a economia alemã, tornando
inevitáveis o caos e o sofrimento,
Destruir o Partido Nacional-Socla<
libta e as organizações filiadas ou
por ele superintendidas; dissolver
todas instituições nazis para asse<
gurar que não reviverão de fôrma
alguma, e evitar toda espécie de.
propaganda naü ou niliiUrlstaí pre-
parar a eventual reconstrução ' da
vida política .alemã em bases demo-
cráticas, e a futura cooperação pa-
ciflea da Alemanha na vida inter
nacional.

4» — Todas as lei que proporcio-
naram bases ao regime de Hitler ou
estabeleceram dlscrlmlnaçõt de ra-
ça, credo ou opinião política, serão
abolidas, Não serão toleradas tais
discriminações nem no terreno le-
gal, nem no administrativo, nem em
qualquer outro.

go _ os criminosos de guerra e os
que participaram do planejamento
e execução dos empreendimentos
que envolveram ou resultaram na
prática de atrocidades ou crimes do
aaguerra, serão detidos e levados a

adeptos mais influentes, c as altas
personalidades das organizações c
instituições nazis e quaisquer outras
pessoas perigosas aos fins da ocupa-
ção, serão detidas e internadas.

8) — Todos os membros dj Partido
Nazi que íoram mais do que parti-
cipantes nominais de suas ativlda-
des, e todas as pessoas hostis aos
propósitos aliados, serão afastados
dos cargos públicos, semt-públlcos e
de poslçOes de responsabilidade nas
empresas importantes, Essas pessoas
serão substituídas por elementos que,
pelas suas qualidades políticas e mo-
rais, sejam julgadas capazes de au-
xillar o desenvolvimento de uma ins-
tituição genuinamente democrática
na Alemanha.

7) — A educação alemã será con-
trolada para eliminar completamen-
te as doutrinas .militaristas e nazis
e tornar possível o desenvolvimen-
to frutífero das idéias democráticas.

8) — O sistema Judicial será reor-
ganizado de acordo com os princl-
pies da Democracia e da Justiça, sob
a Igualdade de direitos para todos
sem distinção de raça, nacionalidade
ou religião.

. 8) — A administração da Alemã-
nha deve. ser dirigida para a de,?.-
•centralização-da-estrutura política é
o desenvolvimento da responsablli»
dadé local. Para alcançar esse obje-
tlvo: Io) O governo local autônomo
serã restaurado em toda a Alemã-
nha na base dos princípios democra-
ticos, e em particular através d •• con-
selhos eletivos, tão rapidamente
quanto o permitam a segurança ml-
litar e os objetivos da ocupação ml-
litar; 2P) Todos os partidos politl-
cos democráticos com direito de re-
união e discussócs públicas serão
permitidos e, estimulados em toda a
Alemanha. 3») Os princípios eleti-
vos e representativos serão lntrodu-
zidos na administração regional, pro-
vinclal e estadual, tão rapidamente
quanto possa ser justificado pela
aplicação com êxito desses prlnci-

Julgamento. Os lideres nazis, seus pios no governo autônomo local. 4o)

BANIDO O GOVERNO ESPANHOL

WASHINGTON, 2 (U. P.) — No comunicado sobre
a Conferência de Potsdam os "Três Grandes" dizem:"Os três governos consideram dever esclarecer que não
apoiarão nenhuma solicitação de incorporação apresen-
tada pelo atual governo espanhol. Tendo,sido estabe-
lecido com o apoio das potências do "eixo", não está,
em vista de sua origem, caráter e estreita associação
com os paises agressores, nas condições necessárias para
justificar essa incorporação."

Uvinà PâtâUaU íoi:incumbida .6a ãinhtirosi BaSq.cnfieasssâ^ala?

PLANO DE FARRELL
A exigência da Marinha Caria parte do propósito

de levar Peron á presidência

rizados", mas os tripulantes não de-
ram resposta.

As autoridades espanholas pediram
á senhora Lavai que aslnasse uma
declaração de que deixava o pais
por livre e espontânea vontade, mas
o seu marido aconselhou-a que não
assinasse. Tomou, da pena e escre-
veu: "Partimos absolutamente con-

tol*R0SS!i-UYJS2ÓnU!l*".'>- __

Montevidep, 2 (R.) — Noticias
procedentes de Buenos Aires pro-
porcionam nova versão acerca'da
situação governamental argentina.
Dizem esses viajantes que as ,reu-
nlões, que têm havido, do Fresl-
dente Farrell e do Vlcé-Presidénte
Peron, com altos chefes da armada
e do exercito correspondem a um
plano pre-estabelecido, e acrescen-
tam que não ha desacordo entre
a marinha e Farrell. '.'.¦"

O plano tenderia a. conseguir ob-
jetivos políticos das fOrças arma-
das, tornando possivel que o atual
governo .militar seja substituído por
um governo constitucional eleito,
mas com. orientação herdada . do
atual sistema governativo. Com esses
mesmos fins se relacionam as modi-
ílcações decretadas ontem no Es-
tatuto Eleitoral. Tudo se faz para
que se cohser/e a linha traçada
pelo regime. Fan ell.

Declara-se que em março do pro-
ximo ano haverá eleições na Argen-
tina, nas quoa possivelmente a ten-
dençla governamental Sé fará repre-
sentar por uma chapa á cuja frente
se acha o próprio Peron. Prognoatl-
cam também uma formula opositora
que teria como candidato A presi-
dêncla um membro do Partido Ra-
dlcal e com candidato a vlce-presl-
dêncla um político conservador. Não
se referem, porém, a nomes.

Essa nova versão dos aconteclmen-
tos argentinos indicaria uma evolu-
ção menos dramática que as que
correram ontem, com exigências da
marinha.

Num sentido gerai parece que tudo
leva a crer que o coronel Peron
domina a situação. Ha todavia, aln-
da, muitos pontos obscuros, que ne-

se possa firmar juízo sobre a situa-
ção no pais vizinho.
O NOVO a&UNISTRO DO INTERIOR

Buenos Aires. 2 (li, P.) — O dr,
Hortenslo Quijano dectarou qué
aceitou o Ministério do Interior, re-
cen temente abandonado pelo almi-
rante Tesaire, "para contribuir para
o processo de normalização do pais.
A unlca coisa que posso dizer —
acrescentou — é que assumo a res-
ponsabilidade desta hora, tratando-
se como se trata de um momento
'aistórlco".

SOLIDÁRIOS COM O EMBAIXA-
DOR GREW

Washington, i (A. P.) - O Se-
cretário de Estado, em exercido,
sr. Joseph Grew tornou publico
uma lista de 12 sindicatos trabalhls-
tas argentinos qüe enviaram repre-
sentante» ao Embaixador Spruille
Braden, ontem, a fim de'hipotecar
suas simpatias com o "governo e o
povo dos Estados Unidos".

O embaixador Braden, represen-
tante diplomático dos Estados Uni-
dos na .Argentina, tem sido, como
se sabe, objeto de violenta campa-
nhas dc ataques pessoais. O sr. Grew,
ao tornar publico este movimento
de> solidariedade derses sindicatos
argentinos, acrescentou que os che-
fes desses sindicatos avistaram-se
com o Embaixador Braden, por sua
própria iniciativa, " a fim de exprl-
mirem sua deupro.ação pela re-
cente campanha de difamação diri-
glda contra a pessoa do embaixador
americano na Argentina".

"Aasseguraram ao embaixador Bra-
den — continua a nota do sr. Grew
— que todos os sindicatos indepen-
dentes e a grande maioria do povo

nflatuia ds ssctoçciBiçnio par? .giis.írssnjiao sc e,ucaaaU'a Wclrainenl.ç

solidário com o governo e u povo
dos Estados Unidos e com o Embai-
xador Braden, pessoalmente".

O atual governo argentino' tem
Safirmado que yussuc o apoio dos
traballiaduica. argentinos mas essas
declarações levantaram veementes
protestos de vários sindicatos traOa-
Ihistas argentinos.

Acrescenta ainda o secretario de
Estado em exercício que o embalxa-
dor Braden "foi especificamente au-
torlzado o pedido" pelos represen-
tantes dos sindicatos que com ele
se avistaram, para tornar publica
suas declarações. Além desses 12
sindicatos argentinos, também se
avistou com o embaixador Braden
um delegado da Confederação La-
tino Americana dos Trabalhadores,
que declarou que os pontos de vista
desses sindicatos exprimem a opinião
de todos os trabalhadores latino-
americanos.

E' slgnificante — conclue o sr.
Grew — e "sinto-me proiundamen-
te agradecido pelas declarações
amistosas feitas por esses sindica-
tos trabalhistas argentinos ao povo
e ao governo dos Estados Unidos".

Os sindicatos trabalhistas que vi-
ataram o embaixador Braden fo-
rairi os seguintes: Federaclon Obrei-
ra Nacional de Construcion; Slndl-
cato Obreiro de Construcion da Ca-
pitai Federal; Federação Gráfica;
Federação Argentina dos Trabalha-
dores de Imprensa; União Obrelra
Local da Capital Federal; União
Obrelra de Curtidores; Sindicato
Obreiro dc Pintores: Sindicato
Obreiro da Industria Metalúrgica;
Sindicato Obreiro de Alimentação;
União Obrelra Têxtil; Sindicato
Obreiro,da Industria do Vestido e o
Sindicato dc Motoristas de Cami-

De momento não será estaoelecido
nenhum governo central alemão.

Apesar disso, Berão estabelecidos
certos departamentos admlnistratl-
vos centrais essenciais, sob direção
de secretários de Estado, particular-
mente nos campos de Finanças,
Transportes, Comunicações, Comer-
cio Exterior e Indústria, Esses de-
partamentos funcionarão sob direção
do Conselho de Controle.

10) — Dependendo das necesslda-
des de manutenção da segurança mi-
litar, será permitida a liberdade de
tituições religiosas serão respeitadas.
Dependendo igualmente da manu-
tenção da segurança militar, será
permitida a formação dc sindicatos
trabalhistas livres.

OS PRINCÍPIOS ECONÔMICOS

Para eliminar o potencial dc guerra
da Alemanha, a produção de armas,
munições, equipamento dc guerra, e
todos os tipos de aviões ou navios
de longo curso, será proibida e evl-
tada. A produção de metais, artigos
químicos, máquinas e outros itens
diretamente necessários á economia
de guerra, será rigorosamente con-
trolada e restringida ás necessidades
de paz da Alemanha, aprovadas para
atender os objetivos do parágrafo
XV. A capacidade produtiva hão ne-
cessaria será removida de acordo
com o plano de reparações recoinen-
('-.d) pela Comissão Aliada de Re-
parações, e aprovado pelos governos
interessados; ou, se não fôr remo-
vida, serã destruída.

12) — No mais breve prazo, a
economia alemã será descentraliza-
da para eliminar a atual excessiva
concentração de poder econômico,
como demonstram especialmente os
cartéis, sindicatos, trusts c outros
acordos de monopólio.

13) — Na organização da economia
alemã será dado destaque especial
ao desenvolvimento da agricultura
e das indústrias domésticas:

14) — No período de ocupação a
Alemanha será tratada como unida-
de econômica. Para isso serão esta-
belecldas políticas comuns com rc-
lação a: a) Mineração, produção in-
dustrlal e distribuição, b) Agricul-
tura, produção florestal e pesca, c)
Salários, preços e racionamento, d)
Programa de Importação e exporta-
ção para a Alemanha como um todo.
e). Moeda a instituições bancárias,
imposto c tarifas, f) Reparação e
remoção do potencial industrial de
guerra, g) Transportes c comunica-
ções.

Na aplicação das nonnas comuns
será tomada em consideração, onde
adequado, a variação dc condições
locais.

18) — Será Imposto á economia
alemã o controle aliado mas apenas
na extensão necessária a: a) levar a
cabo o desarmamento industrial, 'des-
mllliarlzaçSo, reparações, regulariza-
ção das exportações e Importações
aprovadas; b) assegurar o prosse-
gulmento e manutenção dos servi-
ços exigidos para atender a necessi-
dade das forças de ocupação e pes-
toas desalojadas na Alemanha, e
esseneigls & manutenção na Aleniü-
nha dc padrões de vida médios, não
superiores á média dos padrões de
vida dos países europeus (entendem-
se como "países europeus" todos os
países da Europa, com exclusão do
Reino Unido e da Rússia); c) asse-
gurar, como determinar o conselho
do Controle, distribuição equltatlya
dos serviços públicos entre as diver-
sas zonas, de modo a produzir uma
economia balanceada em toda a Ale-
manha c reduzir a necessidade de
Importações; d) controlar s indús-
tria alemã e todas as transações eco-
nômicas e financeiras internacionais,
Inclusive exportações e importações,
para Impedir que a Alemanha dc-
senvolva potencial de guerra ou
atinja qualquer dos outros objetivos
proibidos; e) controlar todas as ins-
tituições de pesquisas cientificas, pú-
blicas e privadas, instituições expe-
nmentals, laboratórios, etc. ligados
a atividades econômicas.

16) — Na Imposição e manutenção
do controle econômico estabelecido
pelo i Conselho de Controle, será
creado um mecanismo administrativo
alemão, e aB autoridades alemãs dc-
verão, no máximo que a prática per-mltlr, assumir a administração des-
ses órgãos de controle. Assim ficará
bem claro ao povo alemão que a res-
ponsabilidade pela administração de
tais órgãos, ou qualquer falho dos
mesmos, recai inteiramente sobre êie
próprio, Será proibido qunlquer ór-
gão administrativo de controle, ale-
mão, dunirário aos objetivos da
ocupação.

17) — Serão tomadas prontas me-
Uidac para: a) efetuar reparos essen-
dais nos transportes; b) ampliar n
produção de carvão; c)> elevar ao
máximo a produção agrícola; d) —
efetuar reparos de emergências nâs
habitações e instalações essenciais
* serviços públicos.

18) — O Conselho de Controlo to-
mará medidas adequadas ao exerci-
cio do controle e do poder dc dis-
pôr dos fundos alemães no exterior
ainda não sob controle das Nações
Unidas que tomaram parte na guer-ra á Alemanlia.

19) - O pagamento das reparações
deverá deixar recursos bastantes
para que o povo alemão subsista sem
assistência externa. Ao organizar o
balanço econômico da Alemanha se-
râo propordouados os meios neces-
sáríos ao pagamento das importações
autorisadas pelo Conselho de Con-
trole. Os lucros e o produto das ex-
portações da produção normal e dos
stocks serão utillsados, em primeirolog-r. para pagar essas importações.

A cláusula acima não se aplica aequipamentos e produtos a que sereferem os parágrafos 4-a) e 4-b) doAcordo sobre Reparações,

AS REPARAÇÕES POR PARTE DA
ALEMANHA

De acordo com a Conferência dcCriméa, pela qual a Alemanha serácompel. Ja a compensar na maior ex-tensão possível, os prejuízos e so-frimentos que causou ás Nações Uni-das, e de cuja responsabilidade o

IQnutinúa na última pag.).
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CORRETO DA MAN HA — Sexta-feira» 3 de Agosto de 1945

A MEDIDA DE SEGURANÇA
ESTÁ DESMORALIZADA

Foi o que declarou a Cantara
Criminal, concedendo uni"haf>eas-cor$us"

Ao Tribunal de Apelação foi pelo
advogado Ricardo Machado Junior,
impetrada uma • ordem de habeas-
corpus cm favor do Ãlnarllio Soares
da Bllva, Carlos Muad e muitos ou-
tros. O caso foi distribuído ao de-
sembargador Nelson Hungria. Os pa-cientes, se encontravam presos, so-
gundo havia Informado o chefe de
Policia, em virtude de medida de
segurança pública. O relator, não'Rn
conformando com tais InfofmaçAúB,
propôs que a Câmara convertesse o
Julgamento em deligêncla, afim do
que aquela autoridade Informasse,
sob que pretexto se achavam presos
08 pacientes, se pelo estado de guer-
ra ou pelo estado de emergência,
pois o alegado não constituía um
motivo, desmoralizado como se en-*
contrava.

Alugou a miulal, que ao tempo em
que a medida jurídica fora solicita-
da, o pais já não mais-.se adiava
em guerra e, que o estado de ethor-
Renda ã qUe se refere o art, 180, d»
Constituição de 1937, em caráter
transitório, não mais existia, nãò aa
pelo longo tempo decorrido, übfnn
pel» que está prescrito na Lei Cons-
tltuclonal n, B, de 10 de Março dé
1942, cm settS artigos 2» e 3o:

Ademais, o estado de guerra de-
evetado contra o Japão pelo govêr-
no do BraSll, não o £01 porque tl-
velsemos sido agredidos por aquela
nação e sim pela agressão nos Esto-
dOS Unidos cia America do Norte,
de quê Somos aliados. A nossa par-

ticipação bélica ha. Europa, Já se
acha encerrada com a rendição dos
nossos inimigos,

E assim, hão se Compreendia qus
a policia Conservasse cm prisão de»
zonas de pessoas, por ordem e á dis-
posição dn mesma, em virtude de
medida dc segurança pública, ou
ainda,, devido aç estado de guerra,
o que se ..tornava ilegal.

Oútrò fundamento da ordem im-
pétradá' fora o de qUe OS pacientes,
continuando presos, não Se poderão
alistar, para tomar parte no- proxi-
mo pleito,

A policia demorou alguns dias
sem remeter ao relator bb informa-
ções, que já havia Solicitado. O pà«
trono dos acusados, em 19 de julho,
tornoU a lembrar êssâ providência
e novo oficio foi endereçado ao ché-
fe de Policia. Apesar disso, nto foi
.alisfeíto o pedido.

Diante, pois desse silencia, a Câ-
mara Criminal, na sessão de ontem,
resolveu iulgar a ordem Impetrada.

O desembargador Nelson Hungria
deu voto, declarando qUe a medida
de segurança pública, invocada pela
policia, já se achavam bastante des-
moralizada e ainda mais, que era
ela do arbítrio do juiz e não daa au-
toridndes administrativas. Por fim,
concedeu a Ordem, sendo ácompa-
nhado pelos desembargadores Tos-
cano Espliiola e Óllvélfa Sobrinha.
O alvará de soltura Já fot mandado
expedir, afim de que òs presos so-
jam postos Incontincnte em liber»
üade.

DR. LUIZ SODRÉ
DUUNCAS DUS INTKSTlMJti KillilU l', A.NUS

Prof. Cláudio Goulart de 1^'è^SêSSS
Üa Acad Nacional ür Mcdli-imi salas B18--O 20 - Tel.i 43-B863.

DECRETOS ASSINADOS
EM DIVERSAS PASTAS
0 ir. Getulio Vargas assinou os

seguintes decretos:
JUSTIÇA — Concedendo natural! •

zaÇSo: a Jorge Paulo, natural dè SI-
ria; a Antônio Moliniiro, natural da
Railá; a Cliicralla Dlb Cliucur, nu-
tural do Líbano; a Davld Jàcob Ser-
rü3'S, natural de Marrocos; a Nen-
drik Lambertüs Wienk,'haütraí (Ia
Holanda; a Hendrikus Gerhardus
Hermanus Ganzeboom, natural da
Holanda a Léo Libenrlnn, natural
da Rússia; a Molhem lbraim, natu-
ral dó Líbano; a Pelegrln Flgueras
Sobrinho, natural do Uruguai, a Ho-
sa Pereira da Silva, natural da Aus-
trla; a Tiiflc MasrAná, natural do
.Líbano: e a Walger Ocyerhahn, na-
türàl da AuStrln.

AGHICt/LTl/rt/l - Designando o
industrial José Fagundes Neto para,sem ênus para a União, ir aoa Esta-
dóS Unidos c'a America do Norte eâ-
tudar a industrial (ie laticínios.

Nomeando Evnristn Pena Scorza,
engenheiro de minas, classe L, in-
térltjarriérité, como substituto, èm
comissão, diretor de divisão, padrão
O, Raimundo Plmentel Gomes, cm
comissão, diretor, padrão O, Alice
Pinto dá Slilva Vale, Cicéi-o. ferrei-
ra Nadais, Dolorés da Gloria San-
tos, Ludovico Pinto è Taelsa de Mi-
randa Leal. Interinamente, oficiais
administrativos, classe tí. Arlsteit
Ffânéò de Sntisá, interinamente,
prático furai, classe D é Dolores de
Oliveira Bastos, Iv/mise Tavares do
Borba Noronha e Maria da Coneel-
çao Araujo, interinamente, escritu*
rários, classe £."

NO 1TAMA1XATY - Removendo,"ex-officlo", no Interesse da admi-
nistração, Armando Ruy Barbosa,
diplomata, classe J, do Consulado
Gorai em Montevidéu para a Em-
baixada no Uruguai e designando-
o paia terceiro secretário.

Designando João Carlos Muniz,
diplomata, classe N, para exercer,
como substltulfo, a função de chefe
do Departamento Diplomático e
Consular durante o impedimento ao
respectivo titular e Joaquim de Sou-
Sã Leão Filho, diplomata, classe M,
par* chefe da Divisão do Cerimonial
do Departamento Diplomático e
Consular da Secretaria dp Estado

.. »«» . 
¦¦--.. -•

Prof. Cumplido do Sanrtan
Va tacaltaõis ie Cténtiift Medica»
Operações Rins Bexiga Próstata
Araulo Porto . Alptfre 71 ir
Tel Í2-ÍM4

NEM ÓS ADULTÉRIOS, NEM OS
NATURAIS NÂO RECONHECIDOS

A Diretoria da Despesa Publica
negou direito i percepção de mònté-
pio aos filhos adultcrinos de um
ex-cuntribulnte do Montepio Civil
dos Funcionários Públicos Uma sua

. irmã recorreu do despacho daquela
Diretoria que julgou concedidas
com violação de dispositivos legais
as pensões de montepio atribuídas
pelos titulos provisórios aos cinco
filhos menores, adulterinos do fun-
cionário falecido, casado civilmente
é, mais tarde, eclesiasticamente, com
a progenltora dos citados menores.

Declara a Diretoria da Despesa
que o art. 16, 5 1° do decreto-lei
22.414, de 30 de janeiro de 1933,
nâo ampara -os filhos adultcrinos
nem os naturais nüo reconhecidos.
Os menores citados não poderiam
ser legitimados ou naturais reeonhe-
cldos porque são adultcrinos - ha-
vidos na constância do casamento
civil — e. como tais, não sâo susce-
tlvels da reconhecimento, uma vez
que o próprio Código Civil a isso
se opõe

Em seu parecer, a Procuradoria
Gerai da Fazenda mantém a decl-
são da Diretoria da Despesa, "que
sc apoia na lei, sempre aplicada na
espécie uniformemente"

Conclui a Procuradoria que os ti-
lhos menores, a que alude a recur-
rente, havidos na vigência do ma-
trimonio do de cujus de outra mu-
lher que não a sua esposa legitima,
de quem não estava separado legal-
mente, são adulterinos e não po-
diam e não podem ser declarados
como reconhecidos.

Dr. TIGÍtf rle OLIVEIRA
UlneculuaU vijij- Urinaria;

Consultório itiúguaians i*'-*-
1 T-fi,--'- 'Í3 IXIi ¦' 4« *

ABSOLVIÇÕES, CONDENAÇÕES É
1 DENÚNCIAS NAS VARAS

CRIMINAIS
Quarta Vara - Foram ubtoividos

dé-Cantravehsão. Waldemar da Sil-
Va:e Manuel José Machado.

Sexta Vara - Como contraventui,
floi' Leopoldo Alves condenado a 1
enp de prisão e 10.000 cruzeiro*- de
multa. ; .

Sétima-Vara - Por lurto, íoi Ar-
lindo Soares condenado a 10 meses
e io dias de prisão <s multe de 200
cruzeiros.1 •

Oitava Vara - Foram absolvidos,
de;:lesões Domingos Flgueredo, José
Januário da Silveira e João Nunes
da". Èllva e pelo mesmo crime, foi
Antônio Francisco de Melo conde-
n-iíio a 3 meses.

Dcclma Quarta Vara - 0e lesucá
foram absolvidos João Jacinto Víei-
ra-.'è Álvaro Ribeiro. Foram conde-
nados, Wálkirla Ávila, por agressão,
a % anos de reclusão e JoSo dc
Deus,' à 4 ' meses de detenção, por
atropelamento. ;£,:..,.

0 "COMANDANTE CAPELA"
TROUXE 10 SÚDITOS DO EIXO

Após desembarcarem foram di-
retamente para a Delegacia de

Estrangeires
Embora se encontre ainda muito

reduzida a frota mercante nacional,
devido aos inúmeros atentados co-
metido» contra a nossa navegação
pelos corsários do eixo, Já sé obsèf-
va algum movimento de vapores
na Guanabara, d qué evidencia o
gradual restabelecimento das comu-
nicaçfies marítimas brasileiras, -

Procedente da S. Salvador, che-
guu ontem o "Comandante Capela1',
que trouxe numerosos passageiros,
entre os quais 10 súditos alemães
que, após desembarcarem, foram
conduzidos á Delegacia do Estran-
gelros para o desembaraço dos seus
documentos. São eles; Otto Johann
Hélhrlch Wlchmárfh, Otto Kerm-
bacb, Werner Erwln Martin De-
thloff,' Wilhelm Sorge, Atfred Max
Ztmmermann, Emll August Anton
Oldendorí, Johanhcs Wagner, Ali-
gust Folgmaflh, Èwald Herbert Stan-
gé 6 Alfred K. Éggert.

Ainda hoje é esperado, Vindo de
Buenos Aires e em transito para
Nova York, o "Rio Tunuyân", que
traz 29 passageiro;. Nesta capital
deverão embarcar no barco argen-
tino 30 passageiros."V 

TECIDO POPÜLÃi"
Recebemos a seguinte carta:"limo. sr.'redator do "Correio da

Manhã". Atenciosas saudações.
1. No seu conceituado Tornai, de

domingo, dia 29 de julho, sob a epi-
grafe "O tecido popular", foram fei-
tas considerações sobre a venda dua
chamado» tecidos populares nas fel-
ras livres e o,seu desaparecimento
dos "meroadinhos". dé Emergência.
A,bem da verdade, solicito-dar,'p*u>
bhcldade em o mesmo local do seu
Diários, aos seguintes; esclarecim*m-
to*. " / 

' . S; '¦ '-.-¦.
'¦ 

a) 'pêlo .Convênio;-.Têxtil,- assinaap.
.em '.13 dê Junho' -d« 1S43, lodoS OS
tecidos e artefatos ..de algodão p.r'o-
duzidòa no pái^ijiètãd sujeitos.', ti]
itjhd quota' da' '10% sobre -a quanlf-'
dade em 'metros ou; Unidades fabrl-
cadas;' em tecidos ou artefatos de
algodão populares;

t>>. a. mércadorja destinada a ven-
da aos negociantes atacadistas o va-
rcjistas é acompanhada da quuta
popular da fábrica até o varejo,
onde ela é vendldj ao consumidor,
Esta quota atinge em media sete e
meio milhões de metros mensais,

c) us tecidos de algodão destina-
dos â exportação, os referentes aos
fornecimentos ao governo e os te-
cldos para sacos estão sujeitos tam-
bém á quota popular, que é distrl-
bulda pela comissão, para o abaste-
cimento de Associações Assistenciais
e Feiras Livres, a:£m de alguns ne-
goclantes do interior, como quota
suplementar^ Esla quota atinge,
mensalmente, om média dois ml-
lhões e quinhentos mll metros Em
dezembro de 1043 teve inicio a ven-
da de tecidos populares, da quota
de exportação, em feiras livres no
Distrito Federal. Estas vendas se
estenderam, posteriormente, á Re-
çife, Vitória, Nite'rói, Três Rios o
São Paulo, otc., e foram mantidas
no Rio de Junclro, as barracns dc
tecidos populares, diariamente, r-n
oito postos diferentes, até que sur-
giram os "inercadinhos", que, á pro-
porção de seu aparecimento, iam
substituindo as barracas de tecidos
populares nas feiras livres.

3 A Comissão verificou, oortni,
após receber inúmeras reclamações
de trabalhadores, que os. mais ns-
cessltados preferiam as feiras livres
aos "mercadlnhos",

4. Foi assim que, a Comissão re-
solveu retornar ao critério de fa-
zér a venda, preferencialmente, nas
feiras livres

5. Sjndo a quota destinada ao
abastecimento das feiras livres a-s
Rio de'.Jah'Clro dc .quinhentos mil
metros mensais; é procédendo-se a
Venda em oito,'postos, diariamente,
não í ppssivel*;,-íazèr veridef o» te-
cldns popularef } simultaneamente
Hos "merc!(düilíos"j :e .náü;'feiras 

'li-

vres, de acordo-com as dlsponlblll-
dadés resultantes do Convênio tex-
ti' e. a necessidade de uma ilstri-
buição equltativii Para outros oon-
toa do-país ,'•„:-.¦

, B... Em, futuro'.'j^íxlmõ'"'' pòr-ení,
com o-aumento da quota de tecido
popular^'rõsúltenf*,dos • fornecimen^
tpsá'ÜNRHA;réjaô':"3oyêrno Fran-"
cês,- tembenr*, oi ^èrcadinhos" 

' pò-
derâo set' abastecidos. 

'"'•*: * . .
7, Enquhhtb. porem tal não se Ve-.

rificar pare.ee justo que se processe
a venda onde* os'pobres e.os trabar
lhadores, de preferência, se abaste-
çam '..' ! '.'

8. Antecipo 
'.-s, 

Vossa-Senhoria-a
segurança de meu apreço e da mlr
nha mui distinta consideração. —•;
Jayme de Cístro Barbosa Filho, V-
Assistente da C. F. É. do Convênio!
Textü".

REI HAAKON VII
O povo norueguês celebra hoje,

festivamente, o aniversário natalicio
db seu rei, que regressou do exílio
em Londres, recentemente. Dá ca-
pitai londrina, o fel Haákon VU dl-
rlgla, tem esmorecimento, os esfor-
ços dos seus súditos pela libertação
da pátria e pela vitória das Nações
Aliadas. .

No dia de hoje, ob norugueães re-
novarão ao seu rei as homenagens
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que lhe prestaram quando da sua
chegada a Oslo, depois de haver
deixado o exillõ e decorridos cinco
anos de ocupação nazista,

De. posse de si mesma,' libertada
pelas armas aliadas dos bárbaros
que a dominavam, a Noruega já Inl-
ciou sua reconstrução Som Um go-
verno que tem em seu selo. repre-
séhtantes do Nygnardwolt e de to-
dos na partidos políticos,

Ao apelo do rei Haakon VU,
sem a menor discrepância, povo e
partidos se uniram coesos, na mais
estreita colaboração de trabalho, vi-
sando, a solução dos Inumefos e
sérios problemas de apòs-guerra,
apenas a grandeza da pátria .« o
bem da Comunidade norueguesa. O
transcurso da data anlvereária do
rei Haakon VII è também motivo de
júbilo para nós, brasileiros, e para
todas as demais povos que tiveram
no povo norueguês um bâtalhador
intêrttêrato pela causa da Civilização
c da liberdade.

VISITA DO GENERAL OPD A'
FABRICA NACIONAL Df

MOTORES
O general Ord, presidente da Co-

missão Militar Brasil-Estados Uni-
dos, visitou ontem a Fábrica. Na-
olonal de Motores, na estrada út
rodagem Rlo-Petropolls,

Fazendó-se acompanhar de. vários
oficiais norte-americanos, de mem-
bros. da Comissão Brasil-Estados
Unidos, quo funciona no Quartel Ge-
neral do Exército, e do general
Braga Fortes, diretor da.Engenharia
Militar, o general Ord ohegou pela
manhã aquele estabeleoimento. m-
dustrial do Ministério da Viação,
onde. foi recebido pelo ministro
Mendonça Lima, coronel Shoit
Coimbra, engenheiros . Heraldo de
Souza Matos, .'dniundo dei Câíll,
e outros diretores de serviços. Oco-
ronel Short Coimbra fez aó.s vls.1-
tantes uma exposição dos planos de
trabalho da Fábrica, tendo em se-
guida se iniciado a visita ao grande
estabelecimento Industrial.'" :',''

Assim é que foram porao-fridas as
seguintes secções: Pavilhão Princi-
pai, onde foram mostradas várias
peças usinadas.

Na Seção de Fundição, o sau
chefe, engenheiro Souza Matos, "fez
Uma corrida de alumínio", fundindo
Varias peças do motor, 'ambem fo-
ram feitas diversas demonstrações
na Seção de '1'ratamcnio Térmico e
no Banco de Ensaios, Us visitantes
visitaram o aviário da fábrica e es-
tiveram no Morro dos Casados,

No Hotel dos Solteiros fôí-Uies
oferecido um almoço,'tendo então o
general Ord discursado, dando suas
Impressões da Visita ao estabeleci-
mento que "considera ãjs mais im-
portantes da América do Sul". Tain-
bém falou o ministro ! Mendonça
Lima ressaltando a valiosa coopera-
ção dos Estados Unidos na Instala-
ção da Fábrica. Por Ultimo,.o enge-
nheiro Souza Matos agradeceu «m
nome du coronel Short Coimbra" 

'o

chefes de serviço do estabeleclmen-
to a visita do coronel Ord e dos
oficiais americanos1 !'

« »»
ATRASADOS OS TREKS DE SAO

PAULO
Por carência de pressão da loco-

motiva, um trem cargueiro, o de
prefixo CEC-11, na subida da Serra,
próximo á estação de Palmeiras,
não se agüentou nos freios e des-
ceu serra abaixo, indo colidir no
quilômetro 8, com a locomotiva do
outro cargueiro, e de prefixo CEC-5.
Em conseqüência do acidente, so-
freram atraso os trens cio ramal de
São Paulo.

GARGANTA NARIZ OUVIDOS
' UM *t,s. •-' i.b/tli vbl.OKfl

Livre docente da Universidade
Chefe de Servtçu db Hospital Moi,
corvo Filtlo Av Almirante Bai
rusu 97 8'' pavimento sala 808 -
Da? 11 1- 17 h-.ui- Tel «'R.W.'

• •»->»¦

JUSTIÇA MILITAR
BxttitçA» de ni-fc* i><siiiil — Km

Virtude do diorcto 7.769, de Ü3
de Julho último, o auditor Ra-
nulfo Bocaiúva da Cunha, da 3*.
Auditoria do Exército, julgou
extinta a ação penal intentada
contra o expedicionário Bunedito
Bicudo do Oliveira do 11°, R. I..
O referido decreto indultou os
soldados que tiveram os respectl-
yos processos aõbreestado ao em-
karcarem para o teatro de opera-
ções na Europa.

Montepio Militar — A 1». Àu-
díUi-.ia do Exército remeteu ã
.Diretoria de Despesa Pública o
processo de montepio militar re-
fcrente a pensionlata-KdéR^Joeé
de Moraes, Irmã, do, soldado Jo*
sê de Moraes.

Reeorren ao S. 'l',.F,.-.-—. Armin-
üoj.f.da»*io"i£í.ja ,vk*1o, preso-., n>
presidio da. Ilha cias" Cobras-, ale--tando extinção du pena qus: lhe
foi Imposta, requereu ao habeas-
eurpus ao S, T. F., que líie.dene-
gou unanimemente, a medida.
Nfio se conformando recorreu, on-
t«m p*r* o Ijupremo Tribunal
F6deral, por intermédio: do' asíy
advogado,. Oa respeotivos autos
foram remetidos, na mesma, dá.^ni

Arquivamento de processo -"->&
O" auditor da 3». AttdKóriá-mth*
dou arquivar o proceeiroj-rélíttl**
a ocorrência verificada com um
caminhão do Io. Grupo FerroVIá-
rio de Artilharia, ò qual era. con-
duzldo pelo motorista Francisco
Falcfi», por háv*»r crime a punir.

Ilrmrtldo A Jii««lçn Cnitinni —¦
O mudltor da 3». Audi torla,. teme-
teu. ao desembargador, -distribui-
dor da Justiça do.Distrito Fede-
ral, o .. .-as*- - i r"i.j é .taAIzWs1
o civil -Rui Guaraná, de- .acprdb.
«dm'a .promoção do. represen tan-
te do .Ministério Publico-jjuitto
Aquele. Juiso, por ntoí *e*r; crlmo
da competência da Justiça" Mill-

,*ar.. ., ,,... -

RESENHA DO DIA
N&o Sé cogita do fechamento das

escolas — O Departamento dc Saude'
Escolar da Prefeitura não está co-

ãltando 
o fechamento das escolas

evldo ao surto de ürlpê nsida ca-
pitai.

Apodreceu ,n:»s da metade, dus ce-
bolas — Em virtude de ter-se de-
merado «o pôflo de Santos além do
tompò preftjcado, p ! navio. "Anjol",
o Carregamento dè ccholaj chilenas
que õ m'ésm'o' Itfifnipòrtòu! 'para esta
capital ohègoU comjmâl* dáímítàdê
deteriorada. X X.' 

".'..

23.S74 carros — O Serviço de Em-

ÍlacamcritOj.eiljptàãòu, 
nq pefiòap de

de fevereiro dèstà. ànó até , ante-
ontem, 23,274 carros, sendoi 5.3D1
Carros dc frete; 5,337- carros parti-
ciliares; 802 carros oficiais: 3.16(1
carros de carga a frete; 5.E85 car-
los'de carga particular; 924, canos
de carga oficiais; 74D.tmibus', 90 cari-
ros de séi-vlço funerário; 529 moto
cicletaS; 128 motocicletas oficiais; -41
carfàs-fébó-jues e *47•'-.auloihovels .üo
ékpérlêhclaá. e riíhls 189"eál-ros pftr-
.'ticulares.-emplacados ;anteontem

Püito'u.';unjj!ávlão — Um''telegrama
de Natal relata que o indivíduo Ma-
:Hd.;Mota fuítou tt avião -'Cruver",
que.; se," achava rio hángájf do: Aêro
.Clube *roçàl.'* Depois de - voar - durante
meu hora,* o "aparelho 

caiu rias pro-
ximidadeS da povoado dé -Panelas,
ficando danificado, Mario Mota, po-rem, nada sofreu. >

Feijão brasileiro para a Giécia —
VfiO ser embarcados num cargueiro
inglè3, no porto da capital bahiana,
29 mil sacos de feijão para a Gréuia

A greve durou nma hora — Os
empregados das drogarias de São
Paulo declararam-se em greve, por-
que os empregadores não queriamaumentar-lhes os salários. Uma hora
depois, como os proprietários dns
drogarias se decidissem atendê-los.
a greve terminou.

Identificação dol trabalhadores d.i
FnnlIandU — Funcionários da Dele-
gada do Trabalho de Belém segui-
ram para a Fordlandla, ohde farão
A Identificação de cerca de 2 mil
trabalhadores, que ali exercem suaatividade,

ÜO KX JliHIOH

(ftesumo do serviço das
agências- telceráflcas)

ESTAilOR UNIDOS - O custo 'da
vida, — O Departamento do Traba-
lho Informou que o custo de vida
êlevoU-áe, durante junho, ao nível
mais alto registrado desde 1921. Os
artigos de primeira necessidade su-
bifam 30,8 por dento em relação aos
preços vigorantes cm agosto de 11)39,
Os preços de junho se apresentaram
3,9 por cento mais altos que cm ju*nho de 1944. Os produtos alimenti-dò* subiram 41,4 por cento em rela-
Cão A média de IfiUal período do
1933 a lilâd. A roupa sUblu 43,4 porcento, os alugueis 8,3 por cento e ns
combustíveis e a eletricidade até um
máximo de 10 por oénto.

frtLtrlNAS — Borracha 'jwra os
EE. UU. — As Filipinas já começa-'
ram a exportar borracha. As remes-
sas são reduzidas, mas a produçãoaumentará rapidamente.

VATICANO — Recebido pelo Papa— Sua Santidade o Papa Pio XII fe-
cebeu, eni audiência, o general debrigada Cordeiro de Faria quo sedespediu do Sumo Pontífice, porestar de regresso, para o.Brasil.

INGLATERRA — O aparelho dosIrmãos Wright »*. O aeroplanú de l(í»".? ,e madeira em que os irmãos
wright fizeram seu primeiro vôo,em Klttyháwk, na Carolina do Nor-le, cm 17 de dêézmbro dê 1003, vol-tara á sua terra de origem,- depoisde um exílio de 17 anos.

SUIÇA <^ Süicidlo de um banque-ro — O banqueiro Max Bruggér. de63 anos de idade, presidente do tían-do Comercial, de Basiléia e> diretor
de muitas e importantes empresassulcas,, matou-se com' um tiro on-tem, O referido Banco íôra obriga-dp a fechar, as. suas portas devido á
queda das ações . e retirada dosfundos.,-. -¦ j • ¦'• ' í\i

TRIGO DO BRASIL PARA 0
"PÃO NOSSO DE CADA DIA"

Entusiasmo no sul em torno da
Atrillcultura

As noticias provenientes do sul
são ' animadoras quanto á marcha
do feinno em relação ao trigo. A

perspectiva é,
f p o r t a n t o, de

boas colheitas
Foram, outros-
sim, distribui-
dos, pelo Ser-
viço de Expan-
são do Trigo,
para a forma»
ção da nova tâ-
fra, cerca de
230 mil quilos
de sementes se-
lecionadas,

O secular
plubl.-ma do trigo volta, assim, ao
cartaz, Já agora diante de nova
onda dê entusiasmo que agita os
meios rurais r sul.

Sobre as perspectivas do desen-
volvlmento da nossa triticultura, o
agrônomo Álvaro SlinOes Lopes, dl-
retur du Servlíb de Expansão do
Trigo, prestou declarações á Im-
prensa, afirmando Inicialmente que
o Brasil dispõe de condições exce-
lentes para um aumento conside-
ravel da produção de trigo, pois
já possuímos o essencial: sementes
adequadas ás principais zonas pro-
dutoras,

— Contando Com a boa semente
adequada ao melo, é preciso que
para a expansão dessa lavoura —
se torne fácil o transporte do pro-
duto e se encare como problema
vital para o Brasil o da coloniza-
ção agrícola bem orientada pela
moderna técnica agronômica? São
tão grandes as nossas possibilidades
neste particular que poucos países
do mundo podem obter, como nôs,
duas saffaí de trigo por ano. Po-
demos realizar' colheitas em agosto
e em dezembro (no Natal), Isto
acontece até dentro dè um Estado,
0 Paraná. Julgo que devemos tl-
rar proveito dessa dádiva do OeuS.

Disse o sr, Álvaro Simões Lopes
que a organização de colônias trl-
tlcolas è o assunto que mais preo-
cupa, no momento, a direção do
Serviço de Expansão do Trigo. Já
foi apresentado plano, que posto em
execução constituirá grande passo
para a Solução do problema.

O diretor do S, E. í. se. referiu
ainda aos trabalhos de construção
de armazéns e silos concluindo por
mencionar os excelentes resultados
alcançados" pelos técnicos da Seore-
tarla da Agricultura do Rio Grande
do Sul, tendo á 'frente o geneticista
iwar Becktnann; pelo agrônomo
Moaclr Viana, da Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais e tam-
bem por outros técnicos do Mlnls-
tério da Agricultura, referindo-se
ás Variedades "Bio Negro" e "Fron-
tahR'', bara o sül e' "Kenla 135"
para o oeste mineiro, resistentes ás
pi'agas e de grahdé rendimento".

0R. BASTOS ÜE ÁVILA
ÜlJNIC/l -iiaúlCA

¦junstliléfií, - . Hu* Oonçaive-
Uias o» 6 ,- •,.*>, .andai - Rei
Davio Camsists -v . i* . relê''ine 'üj.2748

Ml íiSffi DE
BASCOS BELGAS

Cotnunlca-nos a Embaixada da
Bélgica; pòr 

' 
intertrfôdío da! Àgeli-

,cla, Nacloiial:, .....-,, , , , ,.-,.."Em execução do decreto miiils?
torlul de 39 de maio de 1940, con-
tormando-üo ao ártico 11 do decre-
to-lel de 6 de dtltúüró de 194-1, ns

-possuas físicas -ou jjufldlojvs, r*1»!-
(lentes no Brasil deverão declarar
e depositar por conta do proprleta-
rio as. notas de .banco belga, de, ,.
iOÒ.COO; 1.000 ò 10.000 francos
das quais eram possuidoras na da-
ta de 9 de outubro de 1944,

Esta declaração ê o deposito si-
multando dna. cédulas devem-.efe-
tuar na Embaixada dn Bélgica,
entre 10 e 31 de agoatode 1945:

Devem, igualmente, ser-declara-
das as cédulas que as pessoas re-
sldentes no Brasil possuíam a -9
de outubro de 1941, e que se en-
contravam na Bélgica nesta ultl-
ma data, mas não em posse de ter-
celra pessoa,

A declaração deve ser feita em
tríplice exemplar e ftequer-so uma
declaração distinta por proprleta-
rio. . . . 

'.- 
-.

Os formulários de declaração es-
tão a disposição dos Interessados'
na Embaixada da Bélgica no Itlo
de Janeiro.

Serão transmitidos ás pessoas
que fizerem o pedido por escrito.

Otseriiaydo importante — O pro-
prletario deverá . estabelecer quo
adquiriu as cédulas declaradas sem
infinglr as' disposições * legais em
Vigor na. Bélgica e que não, per-
tencem ou não são provenientes
de naturais de países em' geurra
com a Bélgica ou seus aliados,

ú montante das cédulas das
quais o proprietário terá preenchi-
dn aa prescrições que precedem,
será levado, em nome dó proprie-
tario designado na declaração,, no
"Office des cheques et vlrements
postaux" em Bruxelas, na concur-
rência de 40 <% em conta especial
temporariamente Indispensável e
na concurrêncla, de 50 % em con-
ta especial bloqueada".

APARÍLH0S PARA MUTILADOS
E PARAUTICOS

O sr. líetullo Vargas assinou um
decreto-lei' elevando para Crf
lo.poo.po o li-nita, de Cr» 20.000,00
fixado pára atender áo pagamento
de aparelhos mecânicos e carros or-
topedicos para mutilados; o parati-
ticos., 

'X 
JS; 
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ALTERADO 0 «GUUMtHTO DA
POLICIA MILITAR

Alteíarido Um dispositivo do Re-
¦sTíi\&mén(6%.tií Policia Militar o sr.
Getulio.iV^JÇíías assinou q seguinte
(IíCT.éío:Tv.v

% Art. i» —:-jj? ártíg.0.209 do^ Regula-
•menta Gerií da ÍPpBflia Militar,
aprovado, pelo deaefa.mr, 3.213,. de
16 de novembro, de 193Í8, passa a ter
a* seguinte redação: *j;j;

"Art. 309 — Para gWantla do íar-
damento' recebido, será'; descontada
doa vencimento* das praças nos 12
primeiro** meses de alistamento, en-
gajainento pu leengajamento, â tm-
portancia que íôr arbitrada pelo
Coni-mdo 9'er-st,A(*rbséíyado o litnlte
de descontos estabelecido em lei, a
M*~ .W^\.-T*»ÍW'dííJ|l' Cofltadp^
•m depósito especiaV*'» . ..rJ,

0 bombardeiro do Exército caiu
próximo á Avenida 9 de Julho

S. Paulo, 2 (Asp.) — Ocorreu hoje
aqui espetacular desastre de avião.
O aparelho do avião sinistrado A ?0,
tinha o prefixo K 380, de bombar-
delõ, pertencente ao 2° Regimento
de Aviação com base em Cumblca.
Êva um bl-motor de treinamento,
estando camouflado, Em consequên-
cia de Um desarranjo no motor, o
mesmo caiu, batendo antes em uma
arvore derrübando-a, O menor José
Carlos, dc 12 anos, filho de Henrl-
que Batista, que se encontrava só-
bre a mesma fraturou a perna, so-
frenda ainda varias escoriações pélò
corpo. O avião projetou-se ao solo
de plqüê, enterrando-se quase dois
metros, num terreno baldio na pra-

(«•a Santos Dumonl, junto a Avenida
9 de Julho, sendo a hora exata, -to
sua queda 15,30 horas.

S. Paulo. 2 (Asp.) — O aparelho
que caiu quase nò centro da "Idade,
sairá do Campo de Cumblca Inte»
grando uma esquadrilha de 5 apa-
relhos. Ao sobrevoar a Escola de
Cadetes, sofreu uma panne no motor
e a despeito dos esforços rio piloto
que tudo fez para conseguir uma
aterrlsagem, chocou-se contra o
solo, énterrando-Se no mesmo. PI-
latâva-o 0 1» ttmcnle Rafael Freitas.
Sua tripulação era composta pelo
aspirante Alberto Góes e BarroB ri*
dlotclegrnflsta, soldado Antônio Dò-
mlngos da Costa e Soldado Pedro
Martigo.

POSTO A FLUTUAR 0 "STRAS-

BOURG"
Londres, 2 (U,^P,) — A emissora

de Paris anuncia que o couraçado
francês "Strasbourg", que fora afun-
dado em Toulon, acaba de ser no-
vãmente posto a flutuar.

L. '

CAMPANHA CONTRA A TU-
BERCULOSE

EM SÃO PAULO 0 MARECHAL
HARRIS

São P.uulo, 2 (A. N.) - Chegou
hoje a. esta capital, viajando em
avião militar, o marechal do Ar Sir
Arthur Harris, Apôs o seu desem-
burque, que esteve bastante concõr-
rido, o visitante foi cumprimentado
por altas autoridades civis e mlllta-
íes. Teve, em seguida, a oportuni-
dade de assistir a interessantes de-
monstrações aéreas, executadas por
pilotos brasileiros, O chefe de
bombardeiros da RAF passou eni
revista a um pelotão militar que ali
se encontrava e que lhe prestou as
continências de estilo. Abordado
pela reportagem o marechal Harris
assim falou: "Estou multo satisfeito
em visitar SSo Paiilo, O progresso
o a grandeza desta cidade não' me
desapontaram; antes, ultrapassaram
todas ásmlnlíásespectatlvas. Quán-
to á Força Aérea Brasileira cau-
sou-mej uma Impressão magnífica e
tudo Indica que o seu poderio crês-
cera cada. vez mais e- com grande
rapidez."

O marechal Harris velo a São
Paulo em companhia do Brigadeiro
do Ar Appel Netto, comandante da
4" Zona Aérea, coronel Relnaldo
de Carvalho- e outras autoridades.

AGRADECE A IMPRENSA

Agradecendo a mensagem ue boas
vindas que lhe dirigiu, é sua che-
gada, em home dos jornais e jor-
nàllstaS, d marechal do Ar, Slr Ar-
tinir Harris, comandante da RAF,
enviou ao presidente da A. B. I, a
seguinte carta: — "Tenho o prazer
dc acusar o recebimento da ama-
vel mensagem de saudações com
que me distinguiu, por seu Inter-
médio, a Associação Brasileira de
Imprensa. Em nome da RAF, no
meu próprio, e no de todos os
membros de minha comitiva desejo
manifestar a v. ex, e a todu a im-
prensa do Brasil, quo tanto contri-
bulu em sua importante-esfera de
ação pata a vitória do Ideal comum,
toda a nossa simpatia, apreço e re-
conhecimento pelas inúmeras e ex-
pontancas homenagens que nos fo-
ram prestadas por ocasião de nossa
chegada a esto grande pais. Queira
aceitar, senhor presidente, c trans-
mitlr aos jornalistas brasileiros, com
os nossos agradecimentos, as segu-
ranças de nossa admiração e apre-
ço. (as). Arthur T. Harris".

EM MACEIÓ 0 "FOGO

SIMBÓLICO"
áiaccld, 2 (A. N.) — Apesar da

forte chuva que caiu, dezenas de
militares de pessoas assistiram o
inicio das homenagens aos patrícios
mortos na campanha da Itália. O
sr. Gato Falcão pronunciou um
discurso. A multidão que se com-
primla na Fraca Deodoro, cantou
em coro o Hino Nacional e canções
marciais que eram executadas pe-
Ias bandas de musicas militares.
Foi este e espetáculo que mais emo-
cionou durante a recepção do "Fogo
Simbólico". Ao chegar nas proxl-
mldades do, Altar da Pátria, o facho
foi entregue á senhorita Margarida
Nunes Leite, professora do Educa-
ção Fisica • diretora da Instrução
Publica que, por sua vez, transml-
tlu o facho ao interventor, que o
sr. Ismar por deferencla, transml-
tlu ao Frei Gll Mift-la, nosso conter-
raneo, recém-chegado da Itália, onde
serviu como capelão, no posto de
major da FEB, sendo então acesa a
pira, que ficou sob a guarda de
honra, constituída de elementos do
20° Batalhão de Caçadores . e da
Força Policial. Seguiu-se o desfile
de tropas, ainda debaixo de forte
chuva que não conseguiu abater
o brilho das testas.

HO CATETE
O sr. Getulio Vargas recebeu, on-

tem, para despacho, os ministros
da Marinha e da Guerra. Eni audi-
encla, recebeu á Embaixada Acadê-
mlca da Faculdde de Filosofia do
Rio Grande do Sul, chefiada pelo
professor Armando Dias de AíteVe-
do, o embaixador Renato Lago e o
ministro Abelardo Bueno do Prado.

DESASTRE DE AVIÃO EM SÂO
PAULO

Será Inaugurado amanhã o Sa-
natório Azevedo Lima, em

Niterói
Prosseguinüo ha Campanha contra

a Tuberculose, Vai o ministro da
Educação Inaugurar, amanhã, pela
manhã, em Niterói, mais um esta»
belocimentu destinado ab tratamento
da terrível moléstia,

O novo sanatório, que terá o. nome
dc Azevedo Lima, em homenagem a
um graride médico fluminense, está
situado no bairro do Fonseca, tem
capacidade paia 300 leitos, de oltd
andares, Na sua construção foram
dlspcndldos seis milhões» SetccentòS
e sessenta e três mil, cento e se-
tenta cruzeiros e a sua instalação
custou mais dc um milhão e qui-
nhentoS mll oruzeiros.

NO mu TRIBUNAL
FEDERAI

A Primeira Turma de Ministros
não esteve ontem reunida, por falta
de feitos estudados para julgamento.
A Segunda Turma, que deveria re-
unir-se hoje. tambem não o fará,
pelo mesmo motivo.

VISITA DE PROFESSORES
A VOLTA REDONDA

Estiveram recentemente em Volta
Redonda diversos professores de
cursos secundários e superiores des-
ta capital, que, a convite da Aca-
demia Brasileira de Filologia visita-,
ram as instalações da Cia, Stderur-
gica Nacional, percorrendo demora-
demente* todas*.aa dependências da
grande usina qüe alirSe constróe. A
caravana dc professores foi chefia-
da pelo.Acadêmico Altamlrano Nu-
nes Pereira. í.. 

' 
.

: MIN1SHR10:
DA EDUCAÇÃO

Curso ('-¦ Especialização em' Can-
cer — Acham-se abertas por 80 dias
as inscrições para matricula no Cur-
so de Aperfeiçoamento B Especial!-
zação em Câncer, a reallzar-so h(
Distrito Federal.

Os requerimentos de inscrição
devem ser dirigidos ao diretor dos
Cürs=o do Depa: lamento. Nacional
de Scudc e entregues á Praça Mi-
rechal Ancora sede dos Cursos do
D. Ji. S.

Ém comemoração a Batalha dos
Montes das Tabocas — Será reall-
z-.da hc-je. ás 17 horas, r i ruditório
do edificio do Ministério da Idu-
cação, a quarta Conferência da sé-
rle comemorativa do Terceiro Cen-
.(-narlo das vitórias ,'lcançaüas pe-los luso-brasüc!:. sobre os holan-
dêses, Esta Conferência, a cargo do
escr/' r militar coronel J, B. de
Magalhães, celebrará a Batalha dn
Monte das Tabocas.

Registro de professores — t'eU
professor Abgar Renault, diretor
geral do Departamento Waclohai
de Educação, íoram deferidos os pu-didos do roglstro do prdfcaoor doaseguintes candidatos: Holf Schmidt
(só .em.Inglês), Wolmy Rncilrup
Beckel Ribeiro (com ressalva paraCamaquã), José Toledo de oro
nha (salvo quanto a Fisica, por nã.
estar registrado o diploma de fls.
8), Ephrem Jouglas (defei-irlo quan-to a extensão de Francês ao 2o cl-cio), Harry Kramer Lima (deferi-do em Geografia Geral e Geogra
fia do Brasil) e Anastásla Palma
Marcarinl (deferic'*) em Portugu'i,
História Geral e Geos.*.-':» Geral)

MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA

A falta de transporte mata a )ru-
dução -- O Ministério da Agrlcúltu-
ra recebeu um telegrama do chef ¦;
da Secção do Fomento Agrícola no
Ceará comunicando que, tendo re-
gressado da região do baixo Jagua-
ribe, veri:;.-ou que, graças • a dlstri
buição, de sementes, é excelente a
produção de • gêneros alimentícios
ali. O milho, o feijão e a farinha de
mandioca estão sendo cotados, as
Sim, a 50, 60 c 20 centavos respectl
Vãmente, , sendo digno de nota.
acrescente a mensagem, que o va-
lor aquisitivo da zona do Cariri i
ainda mais baixo, sendo ai aque-
les produtos cotados a 30, S0 e 20
centavos por quilo. ..Em Fortaleza
os referidos gêneros são comprados,
entretanto, a CrS 1,20, Cr$ 2,00 e Cr$
1,60. O chefe do Fomento adianta
que em face daqueles b.-.ixos pre-
ços, decorrentes da falta de trans-
portes para oa mercados consumi-
dores, os lavradores das aludidas
regiões mostram-se ' desanimados
quanto ao aumento da área destt
nada a novos plantios.

0 NOVO EMBAIXADOR BRASI-
LEIRO NO URUGUAI

O sr. Getulio Vargas assinou de-
cretos dlspen-
ando o mi-

nistro José RO'
berto de Mace-
do Soares das
funções de che-
fe da Divisão
do Cerimonial
do Departa-
mento Diplo-
mático e Con-
Ular e dé subs-
ituto do chefe

do Departa-
!S mento ' Diplo»

mátioò i Con»
sular aa Secretaria de Estado que
por outro decreto, foi designando
para as funções de embaixador no
Uruguai.

"CTOO" MORREU A BORDO
Quando preso è interrogado. Frân-

cisco Nalividade de Lira. vulgo
Cabeção, foi tratado com requintes
de perversidade. Os espancamentos,
as torturas fizeram do infeliz um
louéòi

Com a anistia, Cabeção íol posto
cm liberdade. K seguia para Ma-
naus, quando um colapso, o arreba-
toU á vida qUe já periclltavâ.

Morreu a bordo dú 'tape e, nesse
barco, o desgraçado ocupavr um ca-
marote dé primeira classe, cuja
passagem fora requisitada pela Po-
llcla do Distrito Federal,

Para Cabeção tambem os tempos
mudaram. Isso, porém, aconteceu
um pouco tarde. Não lhe adiantou
muito a nova sorte...

*» ?>

AVIAÇÃO
A FAB ADOTAHÁ o sistema

PSICOLÓGICO DE SELEÇÃO
UTILIZADO PELA FORÇA

AÉREA AMERICANA
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UM MELHORAMENTO PARA
SANTA CRUZ

Inaugurado, festivamente, o
serviço de Pronto Socorro

Santa Cruz, esteve ontem em fes-
ta com a inauguração de um
grande melhoramento qüe Vltó
prestar relevantes serviços á popula-
çáo daquela vasta área C UUaB Ime;
diações. A's 9 horas, o prefeito, cm
companhia dos drs. Ary de Oliveira
Liam, secretário geral de Saude c
Assistência; Pedro Paulo Paes de
Carvalho, diretor do Departamento
de Assistência Hospitalar: Raul de
Almeida Magalhães, diretor do De-
partamento dé Higiene; Eltel. de
Oliveira Uma, diretor dó tíespital
de ^ronío Socorro, ê fcatilõ 'Quln»
tela, diretor do Departamento de.
Obras c Instalações, chegava ao
Hospital D. Pedro II, a fim de
Inaugurar as instalações do novo
Pronto Socorro. Agünrdavatriiéhè-
gáda do prefeito e sua comitiva, o
dr. Altamiro de Oliveira, diretor
daquele hospital,- políticos, comer-
ciamos, industriais, alunas de ins-
tttulções católicas, dirigidas por
freiras, além de elevado numero de
moradores lpçals, que receberam as
autoridades sob salvos de palmas, e
ao som de marchas executadas por
uma banda dé'musica. Após o ato
Inaugural, o prefeito, sempre acom-
panhàdo flóf 'jgrânde.-massa popular,
percorreu todas, as dependências,
oue :são»;as:principais: Maternidade,*
Berçário,' qtorrinólarln*íologia, Sei-
viço DèhtáHo,-Salas dê Ginecologia
e de operações, além de; compícto'è
bemj^àpáfelliâdô serviço de Pl-ontò
SOcopro. No" rnomeíito fálàrà'rn'-,yS';
rios 
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0 EMBAIXADOR BERLE N0; í
:.; AMAZONAS; ;

Manaus, a'' ijm\ ).iÀ* .ÍSfeVé móvl-
mentrida a cidade com a visita do
embaixador Adolfo Berle, represen-
tante dos Estados Unidos junto ao
nosso jjgovei-no, o qual ílcovl hnspe-
dado no Palácio Rio Negro, onde o
governo amazonense cumulou o dl*
plomata amigo de gentilezas,

Levando a cabo teu programa de
visitas, esteve na sede da Associação
Comercial mostrando-se interessado
nos produtos amazonenses existentes
no Museu Comercial.

A's 18.20 lhe foi oferecido ^pelo
cônsul dos Estados Unidos um
cock-tall dahsãntè.

O embaixador americano mostrou-
se vivamente interessado e impres-
slonado com o Amazonas séndo-lhe
entregue pelas classes conservadoras
um circunstanciadp memorial tra-
tando da exportação de castanha.

PE10 ROMPIMENTO DAS REA
Ç<W DM0MATICAS COM 0

GOVERNO ESPANlfOL

Comido amanhã em irente ao
Teatro Municipal

Realiza-se amanhã, ás 17 horas,
nas escadarias do Teatro Municipal,
um comido de propaganda do rom-
pimento das relações diplomáticas
entre o Brasil a o governo fascista
dc Franco na Espanha.

Promova esse comício a Associa-
çâó Brasileira de Amigos do Povo
Espanhol, que convida a ao fazerem
representar a União Democrática
Nacional, o Partido Social Democra-
tico, o Partido Comunista, a Liga
da Defeaa Nacional, a União Nacio-
nal de Estudantes, o Movimento Uni-
flcador dos Trabalhadores, a Socie-
dade Amigos da América, a Legião
Cinco de Julho, todas as organiza-
ções democráticas, políticas, cultu-
rais, estudantis e sindicais.

Diariamente, á Avenida Almirante
Barroso n, 90, 11° andar, sala 1.113,
das 15 ás 17 horas, a Comissão Pro-
motora atenderá ás pessoas que dc-
sejarem Informações sobre O mesmo
comício. . .

IMPRENSA'CARIOCA
"Gazeta de Noticias"

A Imprensa carioca festejou, on-
tem, o 72° aniversário dt "Gazeta
de Noticias", que foi fundida por
Ferreira de Araujo e Henrique
Chaves.

Desde seu aparecimento até hoje,
embora obedecendo a direções que
se sucederam no decurso do tempo,
a "Gazeta dé Noticias" tol sempre
um dós mais perfeitos órgãos de
opinião publica e participou dti com-
panhas em prol da coletividade.

Atualmente sob á direção' do sr.
Flor-fVanti de Piero a entregue a
um grupo de profissionais capazes,
o brilhante .matutino vence mais
uma etapa de sua vida, * *

Um Oficial da Força Aérea Brasileira faz perguntas a úm
oficial da Força Aérea Americana sobre os métodos de testes
psicológicos empre-ãadòs ha seleção dè cadetêã para as esco-
lâs de aviação do Exército nõrte-amèricailõ. A' esquerda
está o major Bevérly Von H. Gilmèr, chefe do Serviço de
Pesquisas PsiCológicaá do Q.G. do Gomando e Treinamento
da Força Aérea do Exército Norte-Americano, respondendo
ás perguntas qüe lhé fa2 O capitão Teocrito de Castro Al-
meida Neves, dó Serviço Psicológico da Força Aérea Brà-
siléit-a. (Foto do Serviço de Informações do Hemisfério).

Fort Worth, Texas (S. 1. H.) — A
FÔfça Aérea Brasileira plahejá ado-
tar o sistema norte-americano de
seleção de cadetes aviadores, pôr
melo dè testes psicológicos que âtixl-
liarão os oficiais a determinar com
certeza a aptidão dos candidatos
lias varias fases do treinamento de
vôo.

. Esse ultimo passo nâ cooperação
militar do Hemisfério ¦ fot .revelado
recentemente por dois bflclâU da
FAB, que presentemente Be endon--
tram em visita ás instalações dis
forças aéreas do Exército dos Esta-
dos Unidos, a fim dé estudar os
testes psicológicos dados aos cadetes
americanos, visando tora-los poi
modelos, para a aviação brasileira.

Os oficiais brasileiro* -» O major
Odalto de Barros Smith, chefe do
SofVlço Psicológico' da FAB, «o ;Ca-

pitão Teocrito de Càsti-O Almeida
NeVes, adjunto dò . mesitio . serviço

jS» declararam que as técnicas âtne-
rloanas seriam adaptadas,para a se-
leçfia dos Cadetes brasileiro*,-

"Os métodos e progressos ameri-
oanos no campo psicológico faclH-
tam a tarefa do cirurgião da aero-
náutica e, tambem,- asseguram o
âito valor das tripultiçqeS. , comén-
toü.;0 Major Smith, mfk serviu

como professor ha Escola de Medi-
cina AèíònàütiCa, no Rio dè Janeiro,
onde reside.

O programa dé testes psicológicos
que os oficiais brasileiros estão es-
tudàtido, io! desenvolvido é eétá
sendo utilizado pelo Comando de
Treinamento do Tté. General Bar-
than' K, Yeünt. Este cOmàhdò lflclúl'
uma redèdé escolas dê aeronáutica
e tambem técnicas, por toda a hâ-
ção, nortè-atfierleana a fim de pKi-,-
porclónar treinamento Individual :a
todos os membros da Força Aérea,
Incluindo pilotos, bombardéWoreè,
navegadores; metralhadores é técrtl?
cos..; -. ¦:¦;,'¦

Os testes, dados a todos OS candi-
dato*. Indicam com notável certéz*;
qilálfi os candidatos que completarão
seu treinamento aéreo Cóm aprovei-,
tamento ê quais os cursos em que
serão bem sucedidos. '.','¦

Tanto o Major Smith como o Ca-*;;
pitâb Castro Neves, o qual reside,
em Niterói, são formados pela Xlbl- ¦-:
Vérsldade do Brasil. Visitarão ,4'X
Escola de Medicina Aeronáutica, eni'
San Antônio, no Texas, e o fcentrõ
de treinamento básico em Keesler.
Fleld, no Misslsslpl, antes de regres-
sarem oo Brasil. Seus estudos terão
duração de dois meses. -

NOTÍCIAS JDC- MlNlfjyíÊIUÔ: '
:'-. DA ASmòNAuílCA ¦:¦;;¦ í

¦' Oficiais aviadore.sX.lrriáiHcitlddps
íso^outiàlde j)rej)á)'ofdo da ..Escola?
¦('¦ftírilcoaô BoKírblto -i Em aviso
apvch efe' 'do^.• Estado: |^loi^$&m^
nistro." jdeclarou' ter íesòlf (do man-
dar mkt'rluulaívflo imtsà 'de - pvfepa-
fatiaij da .tísçola- Técnica dtfEx.êr-
ç!Wi'd9(ct)JÍÍol!lnIdadB oom,;OÍ «n-
tendlninptoa reá.llladòsjcqíri o.Ml-
nlistérió ida G'üêri.-a,:'.:díí'.'»e|!i;üin'tfi«
oílclalfl-ftVlâdoreUl ínàjóíês 

"Áfadbrr

Sblt .Oscrif ;MascarenhasV JoSò.dá
Ceva''.Secôo Júnior, Jair Amerlcq
AOi Relsvè- ¦'ÊwèHo-fl*'•jW.ltiMHí.;':1.!;'-».
téhèrttdsr Jfbsé'.' corloa d-*, •Mlfàndá.
.Cíprrêa,' José 

"ã-illlhenne.Bezerra 
de

Menezes, Francisco Cliavéa tA'

DOENÇAS INTERNAS, ESPr, - ,. . , , „ DR. ERNESTO CARNEIRO ,estômago ¦ hgado • intfiífino «a. porto Aieire. a» _,#. _ d«
N O T R 1 C A O 15 

'__ 
18 horas, I«l j ____

CHEGAM A SAO PAULO HOVOS
AÍJIOMÒVIIS-

S. Pailô, :2.*(A. N.) — Chega-
rá a esta capital, na próxima se-
mana, .consignada a Ford Motor
Co., a primeira remessa, dos pe-

.qüenos automóveis de passeio, 
"mar-,

ca "Austln", ¦ de. fabricação Ingie-
sa. Essa remessa constara do
Qulas» earfoi". -X *

NOTICIAS DO ITAMARATY
ülsteve, ontem, em sua primeira

visita ao embaixador Pedro Leão
Velloso, ministro das Relações Ex-
terlores, Interino, o sr. Lewl» Rl-
chard Mc Oregor, novo ministro da
Austrália ho Rio de Janeiro, que
entregou, nessa, ocasião, as copias
figuradas 

'de 
suas credenciais, soll-

citando uma. audiência do. sr. Geiu.
110 Vargas.. '...",....."..

o os 2,*t tenentes Jorge Rtéhl.fi
Renato de Paulo Ebeoken./ ' .

Á escolha desses oficiais, deiitr*
os que vequereram, foi feita ;de
acordo com a média de aproyaíiò,
rto ecrso de formação.

Chegou a Miaml o brigadeiro
Oodlnho Harstos . — Segundo. co-
munlcâçao recebida pelo 

'jgablne-
ito do mlnlatro, o brigadeiro mêdl-
oo GodlnhoSarrtos, diretor deSaü-
de da Aeronáutica, Jâ chegou a
Miaml, devendo prosseguir viagem
'para Washington, onde entrará
em contacto com ás altas autorl-
dades médicas militares da Avia-
çâo, do Exército e da Marinha doi
Estados Unidos.

O brigadeiro tíodnho Santos vi
sita o pais amigo, a convite de
Sou governo, o segundo o progra-
ma organizado, percorrerá os cen
troa o as organizações de saude
das Forças Aéreas norte-amort-
canas

ínatrutur dc pilotagem — O mi-
nistro assinou atos, designando
auxiliar de instrutor de pilotagem
do C. P. O. R. Aeri. o segundo
tenente aviador da reserva, convo-
oado, Waldemiro Muniz Teixeira
de Freitas, e exonerando daa mes-
mas funçOes o aspiranto av, da
reserva convocado Luiz Anet.

Declarados aspirantes e convo
cados — Por portaria do titular
da pasta, foram declarados aspl-
rantes aviadores para a reserva
*lé 2.* classe da Aeronáutica e

ioonvbxiados' para o serviço ativo
ida:FABj;òB alunos do C. P. O. R.
¦Aèr;/ Ifídorp • Maldonado Lourel-
ro fc.Jos4 Rtíatlgues da- Costa, ob
jquais, con<ilvilrám, com aproveita-
¦mentOi .aí ciirsode pilotagem em
e-jòólaei dft.aylaçao das Forceis 'i*.ê* -
ressdps Bfftádos.-Ünldoe. f .

., O con&urso pàrá dnlferslíelrOs í-f
I>èy,ém Comparecer átí tíqSfpltal•Centrai da Aeronáutica ,no -dia T
do corr*ftte,'-a' flijl de serem- íub-
jmetldos 'á'v'*proVà prátícò-oroJ do
concürsa'de-admissão ao curso d*
Fdfmaíâó óte, Smtermélror da Ae*;
¦rOriàutlca, ...os: séffulhtés candldatOèl
habilitados ha: í>rova. escrita*, fts í
hoihMÍííjitíbi^ARftWtW^da^nva-l/tr
rüé,,; Américo Vieira, Àquipò-Genlí
de Freitas, Géorgs Mortendtó es-

mélrSo e Fernando Cagglatio Hall fbial, Hello Amorim'Pereira, Jal-;
¦me Pereira Pires, Miguel Corrtaii
Nfthor Vltallno de Meto * Rubem
do Souza.

.' -As 13 horas: soldados de l-«.
ciasse Alberto Fontes Soaros, ti-']
sar Eduardo de Carvalho Custo*
dlp, João Teixeira do Pinho Filho
$ PIlnlp Gonçalves de Oliveira Ju?
nipr;. soldados de 2.' classe Alan.
icárdec. Borges de Freitas e Braa
Moreira Rodrigues; taifelros Ma-
rio do Carmo e Walter José Paiva
e olvll Aníbal Core Junior.

Candidatos chamados á Escola
dc Especialista» — Devem com-
parecer, com a máxima urgência,
á Escola de Especialistas, na Pon-
ta do Galeão, a fim de tratarem
dê assuntos dc sous Interesses os
candidatos ao Curso de Especia-
listas: Antonl Baptista da SIrVa,
José Donato da Silva; José Fran-
cisco, Lula Augusto de Oliveira,
Luiz Gonzaga de Abreu, Manoel
Llneu Loureiro de Lima, Samuel
Lopes da Silva, Sergló Barreira
Pinto, Vidal de Oliveira Cruz a
Wilson Dlnlz dos Santos.

OS "LANCASTER" PODEM SER
VISITADOS

A partir das 15 horas de ontem,
foram éxipostos & visitação publl-
ca, no Aeroporto Santos Dumont,
os grandes aviões ingleses "Lan-
caster", em que viajaram o ma-
rechal do ar Sir Arthur Harris e
respectiva comitiva, deade a Gra-
Bretanha ao Brasil.

^^1 ^__É_^____]^U^j_^_^_\
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NO TRIBUNAL DE SEGURANÇA
O procurador Ademar Vidal apre-

sentou, ontem, denuncia contra Hu-
go Gianl Chuçarro, uruguaio e resl-
dente om Rivera. O acusado fez
aquisição de pneumátteos, no inte-
rlor do Rio Grande do Sul, com o
intuito de revende-los no pais onde
reside, comprando para isso um au-.
tomovel e mudando em seguida a
rodagem. O processo tomou p h;
0.870 e foi-, remetido ao ministro
Pedro .Borges, que-Julgará o réu
em primeira instância.

— O procurador Goulart de An-,
drade apresentou denuncia contra
Antônio Alves Feitoza, João Gomes
de Oliveira e Francisco Tómé,
acusados de incursos nas penas do
art. S, do decreto-lei 869. Os réus,
segundo o Inquérito, organizaram sr"Associação de' Seringueiros . de
Cruzeiros do Sul", em Vila Tauma-'
turgo, distribuindo impressos e con-
vidando os seringueiros a se alista-
rem na sociedade. Dessa - forma,
conseguiram arrecadar cerca de
1.800 cruzeiros, gastando parte dessa
quantia. A importância apreendida
foi' depositada" no Banco do Brasil,'
â disposição do Juiz, que se Julgou
incompetente, pa» apreciar o caso.

UM TELEGRAMA DO GENERAL
MAM CLARK AO SR. GETULIf

VARGAS
O general Mark Clark, antes de

deixar o Brasil, dirigiu uo sr. Ge-
tullo Vargas, o seguinte telegrama:"A sra, Clark e eu Jamais esque-
coremos à magnlflcento hospital!-
dade que v. ex. e o governo do
Brasil nos dispensaram, Nós nos
sentimos como se estivéssemos em
nossa casa. A amizade e o respeito
que os nossos soldados desenvol-
veranv uns pelos outros no campo
de batalha, permitem encarar com
as melhores esperanças o futuro dos
nossos paises. (a) MarJc . Walne
Clark".

Os autos foram remetldoB ao Juli
Teodoro Pacheco.

— O ministro Raul Machado deu-
se por incompetente para Julgar o
processo, ém que ara réu Jcan
Guerrlot, achando qué o delito pra-
ticado não era da alçada do Tribu-
nal de Segurança, visto tratar-se
de estelionato. O acusado estava.
explorando uma incorporação em
terreno aue não lh» -oertencia ainda-

1
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CORREIO DA MAtíHÃ — Sexta-feira, 3 dé Agosto Íel9*tô

Para o Grande Prêmio Brasil
Melhoramentos introduzidos no hipodromo da Gáveano sentido de atender melhor os carreiristas —

Outras notas
Estamos nas vésperas da décl-

,-na terceira prova Instituída pelo
Jockey Club Brasileiro, qüe ê o
GRANDE PRÊMIO BRASIL,, a
competição turflstlca de maior
datação no continente sul-amerl-
cá-no e que, sendo de trezentos mil
cruzeiros, até o ano passado, foi
acrescida, agora,-para quinhentos
mil. "

Não hfl quem Ignore que tais
empreendimentos são o. fruto da
vontade férrea do saudoso cria-
dor Linneu de Paula Machado, o
quaj, sem medir despesas, enten-
deu que o Brasil devia ter um
prado de corridas capaz de ri vali-
zar com os maiores do mundo, co-
mo existem na França e na ln-
í-laterra, sem falar nos ¦dos nossos
amigos da América do Norte,
cujos adiantamentos no turf são
de molde a honraf o esforço em-
pregado para o maior engrandeci-
mento do esporte dos nobres, co-
nhecldo por todos como é o adian-
tamento da cjiação do puro san-
sue na Argentina e no Uruguai.

Mas o sr. Linneu, se bem ,pen-
sou, realizou uma de suas maiores
obras para o eugrandeclmento do
turt brasileiro, empreendimento
este que não sofreu solução de

"acumulada", seu "bettlng", sim-
pies ou duplo e comprando, tam-
bem, sua "poule", de vez que o
cavalo tal ou qual é tido como o
provável ganhador.

PARA O PÉAO IX) PlIADo

Dissemos, Ja, que o suntuoso hl-
püdromo se tornou pequeno e era
preciso aproveitar o espaço vi-
tal...

Onde, porem, so poderia èncon-
trA-lo? . -

Depois de várias marchas «
contra-marchas velu a Idéia* de
que poderia ser aproveitado o
peão do prado, aU se construindo
dois pavilhões, um para o bar,
coisa Indispensável, e outro para
a venda de "poule-s", dando aos
espectadores o complemento do
conforto que lhes era oterecldo.

B; se bem se pensou, melhor
se fez.

As obfas foram Iniciados om
maio do corrente ano e ninguém
acreditava que tudo aquilo, inclu-
slve a passagem subterrânea, por
baixo das três pistas, de grama,
areia grande e areia pequena, que
mede setenta, metros de com-pri-
do por quatro metros de largo e

netes sanitários com modernas
Instalações para damas e cava
lheiros,
O PRESIDENTE DU. JOCKKY

CLUB VISITOU AS INS-
TALAOOE»

Interessado, como todos, pelo
acabamento das obras de remodo
lação, ou por outra, do ampliação
das Instalações do mala belo hi
pédromo do mundo, o presidente
do Jockey Club Brasileiro, esteve,
ontem, em visita a todas as de-
pendências ora ém construção, do-
dicando especial carinho á do peãi
do prado por «et*, é claro, a que
terá a preferência do publico, de
sejoso de se ver desafogado do
aperto que, fatalmente, se verlfl-
caria unia vez que tais provldSn
cio,s acertadas não tivessem, sido
pontas em execução, Ji agora tor-
nadas em realidade e que futura-
mente tnrao o efeito desejado.

OUVINDO UM DOS ENGENHEI-' ROS DA CONSTRUÇÃO
O dr. João da Costa Ribeiro,

um dos engenheiros construtores,
embora seja um cavalheiro aten
cioso f> distinto, ê intenso, comple-
lamente, ás entrevistas.

/•*''$$$%$*

O DIA POLICIAL
MORREU, SUBITAMENTE, O EN

GENHEIRO DE MINAS — As au-
toridades do 6» distrito fi2eram re
move., da rua Costa Bastos, 1 para
o nec: bterio do Instituto Hanneh
maniano, o cadáver do lituano .Tu
llus Tkuml, engenheiro de minas
naturalizado inglês e que contava
70 anos dc idade, Julius, que vi
via miseravelmente naquele loca'
era, segui jo informam os viziní.os,
possuidor de vários depósitos em
ban*.' , e total su: -rior a cem mil
cruzeiros. Ainda na pouco, Julius
emprestara 30 mil cruzeiros a um
a.onhecldo seu para explorar uma
mina em SSo Paulo, fazendo-o aliás,
ao que i:ferem os íntimos, sem do-
cumenío algum. O norto mantinha
relações com varias funcionárias da
Embaixada inglesa. Em sou quar-
to, entretanto, de aspecto mísera-
vel, a policia apenas encontrou a
importância de 0 cruzeiros, sobre
um movei.

ASSALTADO' .»IA RUA ANDRÉ
CAVALCANTE — A's autoridades
do 6° distrito queixou-se Alfred
Guesllngi inglês, professor de pin-
tura, dizr-''j que, quando se cliri-
gia, pela madrugada, para o domi-
cilio, foi assaltado na rua em que
reside, por dois malfeitores, u.n do.-*
quais, envolvendo-lhe *um pano no
pescoço, o privou de qualquer ati-
tude de defesa enquanto o outro
lhe revistava os bolsos, levando-lhe
todo o dinheiro que levava: 1.500
cruzeiros. Foi aberto inquérito.

COLISÕES — Na rua da Alegria,
em frente ao 701, o caminhão .. ..
0-60-42, do SAPS, dirigido por
Yola Gonçalves, por se lhe haver
partido a barra de direção, colidiu
com uma camionette da Viação
Santos Dumont, que foi jogada con-
tra um muro ali existente, e indo
atropelar Martinho Machado, ino-
rador á rua Flora Lobo, 121, Este
com forte contusão abdominal; foi
pcns.r.j na Assistência e internado
no H. P. S.

OS DESILUDIDOS DA VIDA -
No domicilio, á estrada Leal de
Santa Cruz, 1581, Al!-o Alves Jlar-
di, de 20 aios, casada, incendiou as
vestes após embebc-las cm álcool
Com queimaduras de 3o graus, foi
internada no' Hospital Carlos Cha-
gas, declarando aos médicos haver
sido levada á pratica desse gesto
po.* ter sido ameaçada de abandon,.
pelo marido. Seu estado é grave.

LARÁPIOS EM AÇÃO — Por in-
vestigadores da Sub-Seçüo,da Vigi
landa da Tljuca foi preso o peri-1 goso larapio Nelson Sousa, também
conhecido por Geronico Tlntureiro,
autor de numerosos furtos em va-
rios bairros e que se especializou
em abrir portas usando chaves fal-
sas.

Entre as casas visitadas por ue-
rondo estão as seguintes: Rua Pom-
peu Loureiro, 54; Rua Viveiros de
Castro, 20; Rua Barão da Ipanema,
!»5;- Rua Pompeu Loureiro, 86; Rua
Gustavo Sampaio, numero não de-
elarado; Rua Condessa de Frontlm,
55; Rua Maris e Barros, 301 e Rua
Conde de Bomfim, 55.

ACUSAÇÕES EM TORNO DE
VENDA DE UMA OFICINA — A'
delegacia de Depredações foi apre
sentada queixa por d. Dagmar Or-
mond, moradora a rua Ferreira
Sampaio, 52, contra Alfredo Vale-
rio, morador á rua Santo Amaro, n<>
ignorado, por ter este ludibriado i
marido da queixosa, - Alfredo Ma
chado, apossando-se da casa comer
ciai deste ultimo, uma oficina me-
canlca, sita á rua André Cavalcan
ti. 53 — A. '"

Entrando em detalhes, disse a
queixosa que Valerio, em compa-
nhia de outro indivíduo, Fernando
Pires, obrigaram seu marido; que
vem sofrendo das faculdades nen-
tais, a dirigir-se ao Cartório do ta-
belião Guaraná ' ali conseguindo a
assinatura dc Afonso num recibo
de vend-, recibo esse na importan-
cia de S mil cruzeiros. Enquanto
o' caso era levado a juízo, veio Afon-
so, nesse Ínterim, a falecer tendo
o juiz feito baldar os autos á de-
legada dc origem para que sejam
juntados o atestado de oblí. de
Afonso c mais as declarações dos
médicos que trataram de Afonso
quando se acham de modo a possi-
bilitar o julgamento.

VITIMAS . DOS AUTOS — Na
Avenida presidente Vargas, esqui-
na do Visconde Duport, o ônibus"-0*2-01, dirigido pelo motorista Dc-
lõrges Assis, atropelou Ana Brito,
de residência ignorada, fraturando
lhe o cr&neo/A vitima foi interna-
da no H. P. S., tendo o motor.'-.ta
iUíjldo.

QUEBROU, A SOCOS, A VIDRA-
ÇA .DO TREM — Morando em An
chieta, o indivíduo Manoel Anto-

Vemos, acima, um aspecto dos últimos retoques do pavilhão construido no peão do pra-
do; em baixo a nova casa de apostas, já atendendo.ao-publico apostador, e no medalhão,
o sr. Costa Ribeiro em palestra com o sr. Augusto de Gregorio, proprietário de Cumelen,

_',,-', um dos concorrentes ao Grande Prêmio Brasil.
continuidade de vez que o seu su-
cessor, o sr. Salgado Filho, atual
presidente da grande sociedade,
prosseguiu na tarefa de contribuir
com seus esforços para que aquilo
que fora iniciado tivesse maior
repercussão no futuro, dando aos
associados o ao publico em geral
a oportunidade de verificarem quò
o desojo da administração do Jo-
ckey Club Brasileiro é proporclo-
nar a todos aqueles -que frequèn-
tam o mala bolo prado do mundo
o máximo conforto, a maior oo-
modidade.

E, nesse propósito, não se tem
levado em conta tudo aquilo que
surja como despesa, uma vez que
liaja uma contribuição direta
aqueles que comparecem a todas
as reuniões, em,pre«tando com sua
presença um brilho impar* ao de-
«•enrolar das corridas de cavalos.

E aquele majestoso prado, que,
ao ser Inaugurado, parecia dema-
slado grande piu-a os carreiristas,
ê hoje, sem vaidade, compietamcn-
te .pequeno, tal o desenvolvimento
que o turf adquiriu, conquistando
as simpatias gerais.

Mesmo aqueles quo eram leigos
em corridas de cavalos, por força
do hábito, de ouvir falar em "bar
badas" se interessaram no desejo
de saber o que era aquilo e co
meçaram a se preocurpar, cada
qual. fazendo seu "bolo", sua

dois e vinte de altura, ficasse cou-
cluilda para o dia lia maioi' prova,
que é o GRANDE PRÊMIO
BRASIL. (,

Com todos os pessimlsmos, en-
tretanto, o publico que acorrerá
em massa no próximo domingo,
para assistir, talvez, o páreo mais
interessante da grande prova, te.
fít a satisfação de ver de perto a
grandiosa obra, produto da firma
construtora da qual faz parte o
engenheiro João da Costa Ribeiro,
que é, outrosslm, destacado mem-
bro da comissão de corridas do
Jockey Club Brasileiro.

OS MELHORAMENTOS INTRO-
DUZIDOS

As modificações a que Já no»
referimos linhas atrás, não fita-
ram adstritas somente ao peão do
prado, de vez que os locais destl-
nados â venda de apostas, de con».
trução inicial, não mais ofereciam
segurança aos qua nele exerciam
suas atividades.

, Tudo foi arrasado e das ruínas
surglu^.ma nova construção, mais
adequada, com dois pavilhões, do-
tados, cada. um, com cinqüenta e
quatro bilheterias, formando um
total de cento e oito.

,À casa dp. aipostas do petto tem.
por sua vez. sessenta e dois gul-
cheia havendo um bar e dois gabl-

Bm momento que nos pareceu
oportuno fomos a seu encontro ,c
lhe pedimos que nos disse.-*» algo
sobre todas as coisas que estavam
sendo acompanhadas pelo publico
e pelos associados no tocante a
tais realizações.

Disse-nos que a obra em pers-
pectlva era menos sua què pro-
prlamenlo de seus auxiliares, ou-
tre os quais destacava o mestre
de obras Palheiros e o encarrega-
do das instalações, ProvenzanoV

— Desde que assumi o compro-
misso de entregar o trabalho pron-
to no dia da reallzaajão do Grande
Prêmio Brasil não pou-pelesforços
nem des-pesas, dentro do orçamen-
to, ô claro, de modo a que tudo
se completasse de acordo com o
que ou havia prometido, ouvindo,
como não podia deixar de ser, oa
inous Imediatos auxiliares.

. Cerca de mil homens aqui estão,
o é faoll provar, trabalhando dia
e noite sem cessar, em três tur-
nos, a fim de que seja dado cabal
desempenho á tarefa da qual assu-
ml a responsabilidade e que come
o sr, acaba do verificar está pres-
tes a ser Integrada ná sua fina-
lldade.

Penso ter cumprido o meu de-
ver* como profissional e como dl-
retor do Jockey Club contribuído
para o completo sucesso dá nossa
máxima festa turflstlca.

O Banco do Distrito Federal S.A.
Comunica aos seus amigos e clientes, que acaba de inaugurara

sua sucursal de Porto Alegre, á rua General Câmara, 238. •'"'

BANCO DO DISTRITO FEDERAL, S. A.
. Matriz: Rua da Assembléia, 72 - 74

Rio de Janeiro

, MINISTÉRIO
DA GUERRA

Oflrlnl General Condceorndo —
Segundo comunicação do Itama-
ratj* ao ministro da Guerra, aca-
ba de ser condecorado pelo Go-
\ orno da Venezuela, com a, Co-
monda da Ordem do Libertador
Slmon Bolívar, o general Ângelo
Mendes de Moraes. A distinção
conferida deu lugar a que'o dlro-
tor das Armas do Rxérclto ÍOsse
multo cumprimentado pelos seus
colegas, amigos e camaradas.

Entregis de Condecorações —
Em aviso 1.048, de Ontem, o ml-
nlstro da Guerra declarou que a
entrega das condecorações da
Ordem do Mérito Militar, confe-
ridas pelos decretos de 13 e 20 do
corrente,, deverá Ser feita com
toda a solenidade no "Dia do
Soldado". Os civis e oficiais no-
meados e promovidoB receberão
nesta Capital, diante do monu-
mento de Caxias. Os oficiais pro-
movidos deverão restituir A Se-
ci-otarla Geral daquela Ordem,
logo depois de 25, as condecora-
c;ões antigas com o competente
estojo

Reinicio de nulas no O. P. O.
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it; — Seráo reiniciadas hoje, por
conclusão do período Jõ férias,
au aulas do Centro de Preparação
do Oficiais .da Reserva do Rio de
Janeiro. O. comandante, coronel
Edgardlno de Azevedo Pinta, pr-
franizou um programa de rece-.
pçfio.aos novos alunos.

Estão chamado»:, ap Quartel
daquele Centro, no dia. 6 do cór-
rente, os seguintes alunos, que
obtiveram trancamènto-de ma-
trlcula, para tratarem do assun-
tos de seus Interesses: Infanta-
ria — Delcy de Azevedo P>-,..Jd"i**
Luiz de ¦ Faria, Valdir Nosi. de
Freitas Lima, Areovaldo Garcia
de Araujo, Carlos Vítor Reno RI-
beiro, Edmar Barreto Baltar,
Gerson Bandeira de 'Gouvêa FI-
lho, José Ananlas Cisne de Faria,
José de Castro Gomes, * Álvaro Jo-
sé de Llmá Costa, Cezar da Ca-
mara Slrria Santos, Fadah Scaff
Gatas, Nelson Teixeira'de Moura.
Artilharia'—Godofredo dn Con-
ta Araujo, Luiz Dlvaldo Carnel-
ro, Wilson Coelho Lopes, Fernan-
do Machado Silva.

Xovn luisltlnr dn adnilnl-itrncflo
OUI-i Monteiro. — O ministro da
Guerra passou Ontem á disposi-
çiló do seu gabinete para servir
na administração Góls Monteiro
o . caplj.no'I. K. Gregorio Ignes
Ardens do Souzts. i

SACOS ELÉTRICOS — Indls-
pensavèis no lar. Fabricação' sui-
ça, com três temperaturas. Pa-
ra o frio ou quaisquer dores.
Nas Casas Hermanny, Rio, Pe-
trôpolls e Niterói.''», (36459)

MINISTÉRIO
DO TRABALHO
Não tem direito a ferias remune-

radas empregado convocado — No
processo em que é.ihteressaado Ma
noel Alves'da Silva de Morais, con-
vocado, o 'qual solicitou pág.men-
to de salário durante as ferias, o
Diretor Geral do DNT, deu o se-
gúinte despacho: "Ao empregado
convocado não cabe o direito a fe-
rias remuneradas' pela empresa, cor-
tespondehtes ao tempo em que cs-
teve prestando serviço militar. Du-
rante a prestação do serviço mili-
tar a vigência do contrato de traba-
lho está suspensa e o empregado
não fica á disposição da empresa.
A decisão sobre a matéria compe-
te á Justiça do Trabalho pelo que
submete o processo-a consideração
do sr. ministro opinando pelo ar-
qulvamen*? 3. de Sesndas Vlará".

nio aguar-ava c:.tem, á tarde, em
D: Pedro II, que um trem ali para-
do abrisse as portas quando, per-
dendo o controle da nervos, deu
ur.i .murro na vidraça da porta, re-
duzlndo-a a estilhaços. Em conse
quência recebeu o impaciente va
r:-s ferimentos na mão e braço di-
reito, indo alguns dos estilhaços ai-
cansar outras pessoas que Se viam
perto, entre as quais Benedito Sil-
va, mecânico, morador á rua Sar-
mento, 81, e Paullno Corrêa, domi
ciliado á rua Guanondi, 128. Todos
após pensados' na \ssistencia reti-
ravam-se. .

FERIU-SS ACIDENTALMENTE
COM A PRÓPRIA ARMA — Foi in
ternado nj H. P. S., o funcionário
da Casa Mesbla, Gustavo Rosem-
ban, residente á Rua Henrique Os
vald, 31, apartamento 301, em con-
seqüência de ferimento acidental, a
bala, no abdômen.

Gustavo deixara com uman arma
de fogo com que lidava tendo a
mesma disparado, alcar.vando-o.

ATROPELADA NA AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS - A As-
slstcncia prestou socorro a Anita
Brito, branca de residência ignora
da, em conseqüência de atropela
mento na avenida Presidente. Var-
gas. r,

A vitima teve o uraneo fraturado
verificando-se o acidente á esqui-
na da rua Pedro Rodrigues. Foi'-ospitalizada.

AUDACIOSO ASSALTO NO AN
DARAí — A's autoridades do 18
distrito queixou-se o sr. Geraldo
Serafim, morador á rua Arará, 501
apartamento 15, dizendo terem os
larápios lhe visitado s residência e
carregado jolas e objetos diversos
avaliados em 43 mil cruzeiros.

Foi aberto inquérito
EM NITERÓI

CHANTAGE CONTRA VARIAS
FIRMAS NITEROIENSE -. O dr.
Albino Marüns Imparat.*, delegado
de Furtos c Roubos do Est„do do
Rio. aciba de instaurar "inqucrlto
para apurar a responsabilidade do
cantor de radio Antônio Pereira, re-
sidente em Vicente de Carvalho,
nesta capital que se aproveitando
da remessa de .arregamento rie vas-
sou;'«s dc Borges Nunes Sc Cia, pa
ra outras firmas, conseguiu lesar
vários estabelecimentos com TCiai.*
resta praça. Sob a alegação «lequj
a mercadoria havia sido apreendi-
da, em caminho, por fiscais, telefo-
nava o acusado para o esta.-elec-
mento, »»sando o nome a.'e um so-
brinho do negociante, pedindo dl,,
nheiro para desembaraçar-se dos
psendos. fiscais. Assim, varias fo-
ram as firmas vitimas d. "chanta
gem". Agjra, preparava Antônio
raiais um "goloe" contra armazena
de secos a molhados da rua São
Lc.*.renço, 72, de Mo.cyr Veloso
Delduq»ie, quando este nefoclante,
a.esconflando, comunicou-se com s
policia erpecializada, sendo o es-
pertalhâo preso, devendo ser con--ainlente-nente proceçsado. Ds*atre
as firmas* Usadas lonstam as seguin-
tes: José Fernandes de Oliveira, na
rua Guilherme Brggs, 1, Domingos
Vieira, na rua Gavião Peixoto s|n.
Casemlro, na rua Miguel Lemos 2.
e Armazém Cunha na rua Barão do
Amazonas.

AUTOR DE VÁRIOS ROUBOS
NO RIO, NAS MÃOS DA POLI-
CIA — Manoel Abdou Faria é urr»
perigoso ladrão, que conta com
iiumeras entradas na: policias es-
pecializadas desta e da vizinha cl-
dade. Ainda, agora, a pedido do de-
legado de Furtos e Roubos .'a Ni'
leroi, ver.i de ser preso no Dlstr»-
to Federal. Inquérito por aquela
autoridade, após contradições, con-
fessou ele a autoria de vários rou-
bos verificados em Copacabana,
t-esta capital. O perigoso indivíduo
vendeu o produto dos roubos ao "co-
nhecldo receptador Guilherme Fer-
reira de Aguiar, :no»*ador na Ave-
nida Paiva, 311, em cqja habitação
os agentes Pedro do Vale, Velas-
gues, e Wilson Jardim, tudo apre-
enderam. Abdon foi recolhido ao
xadrez, devendo ser mais uma vez
processado.

? • 
COREGA— O pó fixador

perfeito para dentaduras, ga-
rante o máximo conforto e se-
gurança durante o periodo de
adaptação. A* venda em toda
Parte. (36459)

Vermifiigo FAHNESTOCK
Conhecido » usado desde 1827 no

combate aos Vermes. Em liquido e
em pérolas. — Peça r.f, VERMIFO-lin PAMNrcSTnf-K * *

0/ a a VINTÉM POUPADO-VINTEM GANHO
/O Q,Q, Abra unia conta de economias populares

iidBANCO COMERCIALeAGRICOLAdoBRASILVa
rua miguel couto,29 rio próximo a ouvidor
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O "astro1' Carlos Ramirez na se-
mana do Sweepstake, dè Quitan-
dinha, que coincide com a última

semana da temporada paulista

Outras atrações internacionais nós prpf/t-amas de sábado
e domingo— Condução direta do Hotel ao Hipódro-
mo da Oáveaie vice-versa, para o Grande Prêmio
Brasil — -Prosseguirá â; Exposição de Gravuras In-
glêsas, sobre a China, de Allom ~ O "sport" será
outra nota de sensação. , C/ ,
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Com a atual e brilhante Semana-
do Sweepstake, realiza Quitandltiha
a ultima Semana da sua Temporada
Paulista.

Um programa todo especial, sob
vários pontos de vista, foi organl-
zado pelo nosso maior centro de tu-
rismo para comemorar com o me-
recido relevo o final da vllegiatura
bandeirante, que tanto êxito vem ai-
cançando, inclusive iunto á socleda-
de carioca.

Grandes cartazes internacionais
desfilarão pela "boite", em "shows"
que prometem constituir sensaçéés
inesquecíveis. Atuará, por exemplo,
no domingo próximo, c celebre ba-
ritono Carlos Ramirez. O "astro' de
Hollywood e da Metro cantará en-
tão suas mais lindas melodias cm
homenagem ao publico bandel-anle
e aos seus incontáveis adnilradoieí
desta capitai que, decerto, irão tuvi-
lo nessa ocasião, desfrutando ainda
dps muitas outras atrações de Qui-
tandlnha. No sábado haverá nutras
atrações também mundialmente ia-
mosas. . ¦ .

Facilitando aos seus Hospedes
atuais e aos que amanhã virão de
São Paulo, tOdas as comodidades-
possíveis para assistirem o Grande
Prêmio Brasil, a direção do Hotel
colocará ao seu dispor, automóveis
especiais que farão o percurso de
ida e volta ao Hipodromo da Gávea.

Prosseguirá; a Exposição de Gra-
yuras Inglesas do século XIX, tam-
bém ern atenção aos excursionistas
dé São Paulo, que vêm tomar parte
nà Semana do Sweepstake, chegando
amanhã ao Hotel. Cem gravuras de
Sir 'Thomas Allom, sôlne a China,
compõem essa mostra âe arte, pela
primeira vez exposta na América
do Sul.

Foi elaborado ainda um grande
programa esportivo para este final
de semana. '

O interesse que tudo iS3o está des-
pertando no Rio e em SSo. Paulo,
delxa*prever mais um triunfo social
para o nosso maior centro de tu-
rismo. (37688)

Leia hoje
EM 7 MAS ':

«VM SEMANÁRIO EM DIA COM O MUNDO
— DEBATE POLÍTICO r FINANCEIRO

O Ministro da Fazenda responde ao Brigadeiro-
— TABULEIRO DÁ BAIANA

Octavio Mangabeira e Juraci Magalhães estão
unidos. !•¦".'.¦

— LUIZ CARLOS PRESTES E OS FAZEN-
DEiRos : ; '. ;
A Sociedade .Rural Brasileira toma conheci-
mento dodiscursodoPacaembú'

—. A VITÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA
— A SITUAÇÃO NA ARGENTINA;, '
-- PARA GARANTIR A PAZ i :•»

Artigo de Henry Wàllace : "
— EDUCAÇÃO-ARTE-MODAS-ECONOMIA

ESPORTE -, CIÊNCIA- AVIAÇÃO -MU
SICÁ -' 'POLÍTICA, 

INTERNACIONAL -
GUERRA NÒPACIFICO-¦•"¦¦¦¦

A' VENDA EM TODAS AS BANCAS - Cr$ 2,00
' ' /' 

' -"," ' (36457)

H*w íi/ »v SENSAÇÃO NO
ESCRITÓRIO
:4-j a nova FACIT!

i
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cifras de vulto e eom mu?-
tos decimais. Para cálculos
racionais é necessário ter a
máquina adequada no lugar
adequado. Comuniquem-se
conosco e peçam hoje mes-
mo uma demonstração do
FACIT.

Assim é em toda parte; on-'
de aparece uma nova FACIT.
• Todos querem calcular com
elal As simples.. 10 teclas
tornam os cálculos tão mais
rápidos eseguros-ea.FAÇIT
elétrica é duma rapidez as-
sombrosa. Controla-sé ¦ a
máquina completamente
com uma só mão e ela é
tão eficiente para.a adição
e subtração como para mui-
tiplicaçãoe divisão. Portan-
to, uma máquina pára
uma só mão e para todos
os! caculos. Existe' também
um modelo especial para

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Alberto Amaral & Gia. Ltda.
Avenida Rio Branco, 9 - Tel. 43-0760

RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO
-DA MARINHA
Curso especial «le Educação Fl-
i — O diretor' o ?essoal tía Ar-'mada solicita providencias aos co-

mandantes Nai'ais»de Forço e,de
Navio, Diretores -Je. Repartição e
chefe de Departamento da Marinha,
a fllh de en rem, até o dia 20 do
corrente, os nomes dos marinheiros
de primeira 'ass-. de qualq
quadro,, que deselcm se matricular
no Curso Especial de Educação Fl-
s<ca, obadecendo ar Instruções n que
se refere o aviso 1.173, de 27-7-1942
publicado no boletim n° 31, do re-
fprldo mês e ano.

Substituição — Foi sorteado 1ulz
militar para o terceiro trimestre do
corrente ano, em substituição du
capitão de frugala Mario dc Faro
Orlando, o capitão de 'fragita mé
díco dr. .'"'idrigo da Veiga Cabral.

Admissões — Pelo ministro for: 1
t-utorizadas as seguinte admissões
de extranuinerarios-diarlsffls' Arse
noi de Marirha do Rio de Janelr" —
Lucas Ferreira Gomes e Valter Al-
ves da Cunha. Base. Naval de Na-
tal ^ Dc.sdedlt Gome:! Teixeira.
Diretoria de Fazenda — Azenclever
Alves de Freitas. Diretoria da Ma-
rinha Mercante — Gabriel de An-
drado. Hospital Central da' Marinha

Virgílio Rodrigues da Silva, Gul-
lhernie S.htos da SUva e Antonlo
Viana Filguelras. Imprensa' NavalRubens Cavalcante de Souza. La-
boratorio Farmacêutico .Naval —
Antonlo de Assis Nascimento.' Di
Mensalista — Foram admitidos ~-
Clini pereira Lima.e "-rios Alber-
t' Marinho Duhan. .

Dispensas \—o diretor da Mari-
nha-Mercante, dispensou, a pedida,
os Tmrlnhelros, Armando «Je OHvel-
ra Costa, e João Batista da Rosa,
das Capitanias do Portos de São
Paulo e Fluvial dos Portos do Rio
Paraná, em Foz: do Iguaçu, respe-
ctivamente.1 ''"','

Falecimentos — O difetor do Pes-
soai comunicou á Armada os se-
guintes: do sub-oficial Osório Bar-

RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO
O diretor gcrnl da Fazenda auto-

rlzou a restituição da caução de
Cr$ 100.000,00 a Geohydro Limitada.

GRIPE! — Odorans, dentifri-
cio medicinal, antiséptico eficaz
para a boca c a garganta, pre-
vine contra a gripe c elimina o
MAU HÁLITO. A' venda cm
toda parte. (36459)

A 20 0 JULGAMENTO DE
QUISLING

Oslo, X (R.) — Anunda a Agen-
cia Telegráflca Norueguesa que o
Julgamento de Qulsling começará no
próximo dia 20. O tribunal que o
julgará Já condenou outros "quis-
llngs" a diversas penas.

guros contra fogfü
Cl A. DE SEGUROS

flrgos Fluminense
...-- FONDADA EM ÍB« 
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bosn, inarujn Aniitnnlo Trlnlirlo dR
Silva, fuzileiro Carlos -Maçano Cha-
ves, marujo reformado Augusto Al-
ves Flock, asilado João de Santa-
na, talfa João Pereira de Carvalho,
operários Lidio José dos Santos e
Luiz de Araujo Plmentel e auxiliar
de escritório Cello Jullanl. A todos
a Marinha as homenagens póstu-.mas regulamentares.

Na tarde de oiro e purpura de ontem, o vulto
gracil e donairoso de Gloria Warren dominou a
atenção dos inúmeros "fans" e jornalistas que
acorreram á "terrasse" da A. B. I. para homena*
geá-la como legitima representante da beleza e da
simplicidade das jovens norte-americanas. Reuni*
dos em torno da encantadora e formosa "star" que,
assim, lhes oferecia oportunidade para troca de
impressões, a primaveril "estrela" de "Sempre em
meu coração" centralizou o cuidado de quantos se
dirigiram àquele sitio para se deliciar com a pre-
sença da cantora que, desde sua primeira apresen»
tação em publico, logrou os aplausos da totalidade
de apreciadores da arte cinematográfica. Desde
sua entrada naquele local* Glória Warren pratica*
mente não teve descanso, pois todos desejavam fa*
iar-ílie e obter seu valioso autógrafo. Menina de

-gestos simples, e desprovidos de vaidade, Olaria
Warren logo se assenhoreou da simpatia dos pre-
sentes que era. o que o Rio possue de mais signi*
ficativo nos circulos artísticos e sociais. Andyara
Peixoto, sambista brasileira que acaba de ser con*
tratada pela Radio Belgrano, esteve no "cock-tail"
oferecido pela joven "estrela" "yankee", havendo
ambas se fraternizado e trocado impressões, tarde
magnifica.de finura e esplendor, a de ontem ficará
na memória dos "fans" como um régio presente
ofertado á sua sensibilidade pela contratada do
Casino Atlântico — cuja estréia breve comentare»-
mos nestas colunas. - - I : .'•'.-
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CORREIO DA Mi NHA — Sexta-feira, 3 de Agosto de 1945

ES
DE PAUL VALÉRY

Com Paut Valéry desaparece
uma das figuras mate prestigio-sas nao só da literatura france
sa, rna* tambem da literatura
universal.

Não é de sua obru que desejo
falar aqui; ela ficará, para sem-
pre como uma rocha no mar.
Quero evocar algumae recorda-,
ções pessoais sobre o homem que
parte, após haver cumprido seu
--vor, um grand» devor.

Vl-o pela ultima vez, pouco
antes da guerra; parecf-u-iue en-
velhecldo, fatlgado. Tornou a fa-
lar-me de um projeto do confe*
rênoias em toda» as grandes ca-
pitais da Europa, assunto que
aempre tinha o dom de entuslas-
mâ-lo, pois Valéry gostava de
viajar na sua fantasia, .«em ousar
ompreonder uma viagem real. Ir
de Pari. a Genebra, como repre*
sentante da Franca na Sociedade
das Nações, perturbava-o muito
tempo antes.

Desta vea mostrou-se sobretu-
do mais tíbio. Sentia aproximar-
se a tempestade que ameaçava
o mundo e esperava-a com ansie-
dade.

"De que será leito o amanhã?
perguntou-me. "Somos Incapazes
de prevê-lo. Nunca o espírito do
mal Imperou tanto na terra,
quanto em nossa época, e pode-
se esperar tudo, mas nada de
bom".

B quando lhe falei em um pro-
Jeto do futuro, respondeu-mb:

"Ainda faz projetos? Espero
«.té depois".

— Depois de quê?
Ele fez um gesto vaso.
Àquela foi a única vez em que

Vi Paul Valéry aem eeu sorriso
amável. Antes,do se ir, disse-me:
"Vou dar-lhe uma fotografia ml-
nha. Uma lembrança, a gente
nunca sabe... Compare-a com a
que lhe dei hã dois anos, e com-
proenderá. A Idade pode sair-
ae bem se os aconteclmunlos não
se imiscuem nela; mas em nosso
tempo, são os acontecimentos
que envelhecem, nã" oa anos.

Eu não sabia outão que lhe
apertava a mão pela última vez.

Conheci Paul Valéry quando
ãe meu primeiro livro, e por ln-
termêdlo de Hélène Vacaresco,
aua grande amiga.

Convidou-me para ir vê-lo em
sua caso, Rue Vlllojust 40, e meu
livro fez com que falássemo. sO-
bre o amor.

"Acredita verdadeiramente na
existência do amor"? perguntou-
me- "No amor puro, tal como

tores compreensivos. Mas são
multas vezes minorias devotadas
que lançam um nome que o
grande público consagra depois.
Hft também um elemento "sor-
te" nesse êxito".

B acreditava ter esgotado
aquele assunta) fastidioso, mas a
jornalista Insistiu:

— Qual a sua mais bela recor-
daijão devida & sua celebridade?

Qualquer outro no lugar de
Paul Valéry teria estrangulado a
indiscreta: êle, entretanto, im-
perturbáyel, respondeu-lhe:

"Certo dia, uma de suas com-
patriotas velo*me ao encontro,
exclamando: — Grande poeta,
como o admiro! Sei de côr todos
seus versos. — B pOs-se a reci-
tar "AbaWoúr"., Tlnha-me con-
fundido com Paul Géraldy".

Lcopold Stem

MUDANÇA

Inspira aos poetas, e não no amor
dos autores de romances de adul*
têrlo?".

— Creio nele, — respondi —
êle existe cristalino como a
água da fonte. Nõs é que não
nos sabemos servir dele

* "_e êle existisse de verdade",
continuou, "seria necessário aban*
donarmos tudo e nos ocuparmos
Inteiramente dele".

Encontrei a mesma Idéia, mais
tarde, em uma carta escrita por
Paul Valéry a uma senhora ame*
rlcana:

"Vejo que o amor a Inspira
sempre, e isso é muito bom. Se
êle existisse, seria a única coisa
para ocupação neste mundo tão
desconhecido, em que vivemos
como se compreendêssemos algu-
ma coisa sua".

Sofria, naquele dia, e queixava-
so da. temperatura de Paris. TÔ-
das as vezes em que o encontra-
va, aliás, o poeta achava Paris
ou quente demais ou fria de-
mais.

O traço essencial de seu ca-
ráter era uma dessas bondades
que vêm do fundo do coração,
que interpretam tudo com_ bom
senso, desculpam tudo e nãp ri-
dlcularlzam nada.

Sô lhe conheci uma aversão,'
a da pintura quo as mulheres
põem nas unhas, e êle não per-
dia oportunidade para menclo-
nâ-la.

Aproveitou-se mesmo de uma
conferência, feita em conjunto
uom a Duquesa de La Rocnefou-
oauld e a senhorita Hélène Va-
car.esco, diante'de 

"uma sala cheia
de mulheres e mocas, para falar
"dessas terríveis unhas sangren-
tas, com as quais a. mulher faz
um cruel e nojento ornamento.
Estremeço ao ver essas mãos que
preciso beijar, e me lembro das
entranhas das galinhas, dos au-
ríspidos e da cozinheira".

Possuía o verdadeiro sentido
da amizade e se -j-d-rlã PEjSBta?
um serviço a alguém, não espe-
rava que lho pedissem; oferecia-
se por Iniciativa própria' para fa-
zê-lo, coisa rara em nossa época,

¦ Multas vezes,,de maneira mais
ou mono- dl-sta, pc.s_ntava--ae--
lhe porque «eus escritos se de-
llneavam com certa obsourldade.
Não raro essas perguntas o dl-
vertiam; por vezes, entretanto,
mas sem deixar percebê-lo, abor-
reclam-no.

A um senhor, que lhe fez a
pergunta, respondeu oum o se-
íulnte tacto. que cito de memô-
ria:

Mallarméi encarregado de fazer
i um discurso por ocasião do en-

térro de um confrade, fez uma
alocução curta, mas emocionante.

' Antes de sair do cemitério, um
jornalista pediu-lhe o manuscrl»
to, afim de publicá-lo no seu jor»
nal, no dia seguinte: "Passe em
casa daqui há uma hora", disse-
lhe Mallarmé, "o discurso está
claro demais, é preciso torné-lo
um pouco mais obscuro. Contes-
se oue seria, injusto que o pri-
melro estúpido compreendesse

' 
em dois minutos o que levei duas
horas a escrever".

A alguém que lhe pediu expli-
cações sobre um de seus versos,

• do poema "Amphlon" para o
qual Honegger havia escrito a

.música, respondeu:
"A poesia, como a pintura, está

em. função de perspectiva e de
sombras. Compete ao pintor e ao
poeta saber se. colocai de ma-
neira a ver bem o assunto, de
modo á encará-lo sob sua verda-
delra luz, bem como saber tirar
do jogo de sombras um- visão
nova de ilguma coisa cuja lu-
mlnosldade foi explorada até o
esgotamento".

Forçado por uma jornalista
estrangeira a talar sobre a pró-

.prla celebridade, acabou cedendo,
•.pesar de aebar o assunto desa-
gradâvel e, sobretudo, chocante
para sua modé_tla. •

"Nada fiz para ser célebre e
ignoro mesmo, so o sou Meus es-
critos, 'primeiramente- publicados
em brochuras editadas em nume-
ro reduzido de exemplares, eram
accesslveis apenas aos bibliófilos
. aos "snobs", entre os quais se
'-sjrue.raram também alguns lei-

A opinião está acompanhando
o desenvolvimento da tragi-
comédia em pleno desempenho
para se realizar uma promessa
feita entre uma decolagem e
uma aterrissagem, de Montevi-
détt ao Rio dc Janeiro: "aca-
bar com o ^Estado Novo". - E
acompanha-o com um ricttts que
retrata um sorriso amargo. Fi-
losofa para se deixar enganar,
sem todavia se enganar. Con-
templa e comenta, entristecida
do que vê e preferindo não,ti-
vesse o que comentar.

Para ela.o que está ai é um,
fim de festa... No começo, o
dono dá casa, nò bródio dita-
torial. tinha cuidado em que,
pelo grande número de cònvi-
dados, os salgadinhos e as be-
bidas fossem distribuídos com
uma certa contenção, para que
nada faltasse do meio para o
fim. .Os-._r.i-ii tiveram insttu-
ções no sentido de evitar esban-
jamentos. Nada de distribuições
fartas. Mas agora a bambo-
chata totalitária está para aca-
bar e o dono da casa, certo de
que vai mudar-se,. está deixan-
do tudo à larga. Os emprega-
dos de empresas ¦ particulares
reclamam aumentos ajudados
pelos patrões e as leis trabalhis-
tas i getulianas aí estão, para
que esses aumentos, justos em
virtude da situação a que o go-
vêrno conduziu as coisas no
país, sejam afinal concedidos.
Mas os patrões fingiram isto
apoiar, porque tinham um pre-
texto bom com que aumentarem
os seus lucros já excessivos.
Os operários clamam, os indus-
triais atendem: o povo, inclu-
sive os operários e aqueles em-
pregados particulares, vão en-
tão sofrer 'as conseqüências do
custo mais encarecido das utilj-
dades e dos gêneros alimenti-
cios. Os funcionários de todas
as classes gritam que não po-
dem suportar as aflições da vida
com vencimentos incapazes de
atender à alarmante carestia:
os impostos sobem, as emissões
de papel-moeda se multiplicam,
os fretes se duplicam sucessiva-
mente. O círculo vicioso vai
por aí girando doidamente.

O. dono "dessa".casa, que
está esperando a saida do últi-
mo convidado,para ver também
se será verdade que êle mesmo
vai sair, ri de tudo isto. Que
se esgotem a dispensa e as ade-
gas, que se-.quebrem os copos,
que se sujem as. paredes, que se
arrebentem os vidros das por-
tas 1 Se é certo, como dizem,
que êle está pà.á ceder o sülar
a outro, pouco se lhe dá sejam
totais os estragos. Já não lhe
caberá mandar reparar-os da-
nos e pagar as contas —, isto
o principal — coni ps cruzei-
ros que o seu:'mordomo vai ar-
ranjando milagrosamente...

sr. Epitaclo Pessoa Cavalcante,
da Paraíba, firmava, em carta,
a sua convicção de que naquele
Estado, de onde voltara o mlesl-
vista depois de tenazes esforços
numa propaganda aliás lnfruti-
íera, contorme êle mesmo foi o
primeiro a "reconhecer, "o br5-
gadelro conta com" apreciável
maioria". O sr. Barata, o cê»
lebre ferra..-- do Para, em dia-
curso público, ao chegar ali, não
se arreceou em dizer que nada
tinha com os dois candidatos, que
seu negócio era apenas obedecer
ao chefe nacional e. tratar, para
o ano, de . eleger-se" governador.
De São Paulo vários' membros
do seu partido não se têm pou-
pados nas queixas, Junto ao can-
dldaito oficial, contra o governa-
dor e outros -0"*Te4igl__xIos, to-
.dos atacados de profundas Incll-
naçOes "querenú-tas". Aqui, as
organizações do "Queremos" es-
tão em grande atividade.*.

Barrada, assim, a confiança no
seu prestigio popular, ou na so-
lidez de sua candidatura entre o.
prepoetos do sr. Getulio Vargas
pelos Estados, o espírito confian-
te que animou o general Dutra a
deixar o Ministério da Guerra,
sfl pode ser de natureza extra-po-
lítica, ou ;mesmo astral. Ter-
se-â o Exército, pelos seus ohe-
fes representativos, comprometi-
do a obrigar o ditador á fazer
eleições presidenciais a 2 de de-
zembro próximo? Se ô assim,
multo bem. Mas, neste caso,
cumpre que pronunciamento cole-
tivo de tanta magnitude se tor'
ne público. O pior em dominio
tâo delicado é o anonimato, é que
haja com eíoito, verdadeiro pro-
nunclamento coletivo das fOrças
armadas, mas feito na sombra,
como se se tratasse de uma oons-
plração, ou de um arranjo Irres*
ponsável de casta.

Seria multo melhor para a. na
ção — que afinal respiraria tran-
qulllzada — que as nossas for-
ços armadas viessem, então de
público, sem disfarces e sem< cap-
ciosldádes, numa linguagem fran*
ca e direta, que o povo compreen-
desse, declarar que sua honra es-
t&va empenhada na realização da.
eleições presidenciais marcadas
para 2 de dezembro de 1945.

Essa manifestação coletiva e
pública do Exército não poderia
•chocar mais a opinião nacional do
que as eternas marchas e contra-
marchas, negaça. e manobras de
•bastidores que constituem, afinal,
o regime de dèsoonílança e des-
lealdade que à ambição desenfrea-
da do sr. Getulio Vargas instl-
fulu no Brasil, como norma de
governo. Ha muito.tempo que
o chamado Estado Novo perdeu
as sUHceptlbllidodo jurídica.» e
os mellndres mor. . uue formam
o apanágio dos regimes de ordem
soberana o de autoridade legftl-
roa. .Nessas condições, uma ma-
nifestação coletiva das forças ar-
madas, sem tergiversações nem
obscurldades, viria restaurar ao
menos a confiança nacional.

primeiríssima necessidade, embo-
ra abusivamente racionado, a
Central do Brasil exigia em 1939,
oomo preço do transporte, Cr|
23,10; em 1944 o freto que Incl-
dia sobro êsse mesmo peso e em
Idêntico percur-o, passou a custar
Cr$ 52,00. Como se vê, não du-
plicou apenas a tarifa. A Mo-
giana, que cobrava em 1939, pelo
transporte do igual peso da mes-
ma mercadoria,- Crf 30,60, em
1944 o fazia de conformidade com
a nova tarifa ou sejam Cr$ 54,00;
a Paulista, menos exigente, pas-
sou de Crt 29,00 em 1939 para Cr$
31,00, ent 1944; a Leopoldina,
eu Joa fretes já eram quase prol-
bltivos «m 1989, reformou sua
tarifa, promovendo-a de Cri 44,00
para Crí 65,00, em 1944; a So-
rocabana, cuja tarifa, para a «s-
pécle, era de Crf 38,00, era 1939,
Instituiu a nova tarifa de CrJ ..
41,80 em 1944.

Mas, pôde ser adicionada a eo*
sas cinco principais estradas de
ferro do. país, a São Paulo Rail-
Way, essa mesma que ocasiona os
freqüentes e clamorosps oongesUo-
namentos do porto de Santos. Seu
pulo também não fot pequeno,
porquanto de Crf 33,90, em 1989,
ja estava em Crf 44,00, em 1944''.
Das seis, porém, nenhuma alcan*
çou a corrida para a alta paten-
teada pela majoração da Central.
Parece que ainda oom relação
a êsse caso de dansa do tarifas
ferroviárias, pode ser Invocado o
conhecido provérbio árabe: "a
figueira frutlflca olhando para a
tiguerra".

Se a estrada padrão não lem
peso nem medida para agravar
fretes, tratando-se embora de ar-
tigos Indispensáveis â «ubslstên-
cia, as outras não se consideram
obrigados a sacrificar uma par-
cela de seus pingues' dividendos
cm favor da economia popular. O
Tribunal de Segurança faz bo-
nlto:.. exercendo sua energia ¦•_
aparelho da justiça, contra os
qultandelros e o. trlpeiros que
especulam ©om a bolsa dos consu-
mldores.

O casb do açúcar é apenas um
tspelho. Da mesma forma e_-
trangulados pelos fretes ferrovia-
rios chegam aos mercados outros
muitos gêneros de primeira ne-
cessldade. fisees fretes dansam o
samba da alta... sempre com a
autorização prévia dos poderes,
que deviam Impedir tão fronte,
ros assaltos a. isso que por ai
se chama,. em textos de lei. a
economia popular protegida.

"EXEMPLO"
DÉCIMA

rjt vp *&

O outro que se avenha! Toca
a esbagaçarl

_

O TEMPO
rrevlsio para o Distrito Federal —

Tempo nublado, nevoeiro. Tempe-
ratura em elevação. Vento, de nor-
te a leste, frescos. Máxima, .O-.;
mínima, 17°4. , , . ,,._..(Serviço de Meteorologia do Mlnls-
tério da Agricultura).

Cartas na mesa.

Oomo banhista que por medo
da' água trla se decide finalmen*
te, num salto brusco, acabar com
a indecisão atirando-., ná-g-í, O
general Dutra de,repente desta-
tiu de esperar o último dia para'
déslncompatlblll_ar-_e. Despreza
assim um mês Inteiro de vlgl-
Ifincla no seu polsto estratégico,
e resolve, desde Já desvestlr-se
daa prerrogativas de chefe do
Exército para ser apenas ca
íóra, no mundo dos paisanos, um
cidadão como outro qualquer, um
candidato civil como Eduardo Go-
mes. {

Toda a gente ainda se recor-
da de como, em seu tempo, lu-
tou encarntçauatnente para que o
Código Eleitoral não incluísse
nenhuma cláusula destncompatfb!-
llzadora,* e depois, quando se viü
resignado a açoitá-la, __.rgii__.ij.
deselegantemcnte, dia por dia,
hora por hora, para que o pra_o
para a desincompatlbíllzação fO-se
o menor'possível. Bl-lo agora,
generoso como um nababo, a des-
perdlçar todo o mês de agosto, d-»
rante o qual tantas e tantas col-
sas ainda podem acontecer. Que
talismã, què segredo leva no
bolso o general para tanta segu-
rança? -.-,_¦

Não ha de ser,-por íOrça,, con-
fiança na palavra escrita ou fa-
lada, jurada ou sacramentada,
com flrnia reconhecida ou não, do
seu chefe, o ditador.. Nem tão
pouco será porque confie na po-
pularldade de sua candidatura,
ou no poder de fascinação de sua
personalidade: multo modesto, o
general é o primeiro a ter noção
da realidade,, .Ese sua modéstia
não bastasse, teria a palavra
de muitos dos seus próprios cor-
religlonárlos. Ainda ontem, -

Proclamo-o quem sabe... .

Que o povo carioca está mal
alimentado e nunca passou uma
época de tantas aperturas para
obter com que nutrlr--ê sabem-
no todos os que vivem no Rio.
A carne está racionada, o leite
igualmente, as verduras escas-
selam, o peixe desapareceu...
Para prover modestamente as exl-
gências da mesa, uma dona de
casa tem que dar provas de te-

nacldade heróica.
Mas, até agora, essa desgraça

não tinha sido proclamada oficial-
mente. Pelo contrário; as au-
toridades, sempre que interpela-
das a respeito, costumavam dizer
que ainda nos encontrávamos em
condições muito boa«, ótimas até,
se comparadas ao que se passa
no estrangeiro. O estrangeiro é
a Polônia, ê a Itália, é a Grécia,
são em suma as terras devasta-
das pela guerra...

Agora, no entanto, o Poder Fü-
blico muda de tom e proclama
haver fome e estafa, na popu-
lação do Rio. O Serviço Nacio-
nal de Educação Sanitária, a.pro*
pósito da gripe, ãponta-lh- a. fl*-
gulntes causas, entre outras: "O

estado de aub-nutrlção do povo,
em conseqüência da falta de gê-
neros alimentícios e da carestla
da vida, associado ao excesso de
trabalho, a tim de taze. face fts
deepezas -brigatórlas de todos os
dias, que é outro fator que deve-
rá estar contribuindo para que
o mal se propague".

De maneira qu» a voz oficial
Já reconhece a Inclusão da íomè e
da carestia da vida entre os fato-
res da grj-pe. Ainda bem... O
reconhecimento dó mal, em todos
os problemas, 6 a premissa ta-
dispensável para que lhe seja
dado, como oonclusão, o r_»pectlvo
remédio. Ha fome e carestla no
Rio! Proclama-o quem sabe e
pode fa-í-lo...

Üe Luiz XI. a Lavai

Saint-Just. na Convenção Fran-
cusa, estranhava que a Luiz XVI
se quisesse dar o direito de de-
fesa.

Um rei nasce criminoso! ex*
olamava o terrível revolucionário,
cuja ferocidade dizem que se pó-
dia medir pela sua Incorruptlbl-
lidade.

Mas a Convenção, afinal, con-
sentiu que o monarca tivesse ad-
vogado. Malesberbes, com a ion-
ga experiência das Intrigas da po-
lítica a que se habituara, exso*
tou todos os recursos de que
a sua eloqüência era capaz, pe-
dindo aos. partidos dominantes a
absolvição de seu constituinte.
Gastou inutilmente, longo e pre-
cioso tempo. Ao concluir, certo
de que não se enganara quanto
aó resultado-do julgamento, ád-
vertlu num tum profético:

-. — O rêl morrerá inocente. Mor.
rerá porque o povo perdeu a
razão. Vós, entretanto, haveis de
morrer quando êssé mesmo povo
a recuperar.

Em verdade, dessa Convenção,
raros, como Fouché, escaparam ao
'sinistro vatlcínlo.

De traição, 'como Luiz XVI,
está sendo agora acusado Pierre
.Lavai, pr«so para ser processa-
do em Paris, Ninguém, porém,
lhe recusa o direito de defesa.
Ao contrário. Bacllltam-na. Os
advogados, que se indicam ou
nomeiam, ê qüe não parecem de-
sejar a responsabilidade. Esqui:
vam-«e. *

Se, .os tempos totalmente não
mudaram na França, não sèiiilo
os comunistas de hoje os Jacobi-
nos de outrora, então é o caso
de, a distancia, se ficar penean-
do que Lavai, como inimigo de
ocu povo e de eua pátria, ainda
é pior do que o soberano guilho-
tlnado,..

A comédia, ortogrifioa

A dansa dot frete»

•fi era documento oficial o Bo-
letim Bítatístloo do Instituto
Brasileiro de O-ografia, qu» Ire*
mos encontrar a variante tarS-
íárla para transporte de merca»
dorias no território nacloniU, ern
emoo estradas de ferro: a Cen-
trai, a Leopoldina, a Móglana,
Paulista e Soroc»!)bana, no período
de 1939 a 1944. O confronto doa
fretes. variável» * calculado to*
mando-se por base a tonelada do
mesmo produto, em Igual per-
curso. E as merc_í-rta_ sujeitas
a êsse arbítrio tarifário não re-
presentam artigos de luxo: são
em geral gêneros alimentícios. O
que Igualmente.Impressiona ê o
freqüente aumento dessas tarifas
deaor-enadas dentro daquele pe-
rlodo. A majoração é observa-
da em todas aquelas vias férreas,
cujas administrações, nem por ae
terem mostrado certa" vez apavo-
radas com a possibilidade de ro-
dovlas paralelas aos seus tra-
çados, arrefeceram a ofensiva da

Telegrama de Lisboa Informa
que a embaixada especial envia'
da daqui para tratar da questão
ortográftoa "concluiu aua tare-
fa" e que "serão apresentadas
sugestões ao» governos de Por-
tugal e do Brasil,'para a neces-
sâria aprovação".

Em tudo Isso, o que.ha de mais
extraordinário é que . vai para
quin» anos que dura essa co-
média, nada divertida, porém
custosa, da simplificação e da
unificação de ortografia. Dúvl-
das e ciúmes, Interesses •'. valda-
de. de um lado para outro, por
cima do Atlântico, ela o que atê
agora se tem conhecido » amar-
gado, nSo «em a enorme e gra-
ve perturbação do,. ensino das
crianças brasileiras. Nem ao me-
nó»} essa gente espera pela rea-
bertura das C-maw-, quando o
assunto poderia voltar a debate.
Insiste, pelo que ae vê, por mal»
um decreto-lei que imponha a
ortografia.

Nada* mais fascista;,, Consulta-
da uma vez, a nação, pela sua
Assembléia; OonsUtulnte, repeliu
o sistema. A Carta de Í934 prós-
creveu a /u__Mc_. Era natural
que J4 agora a solução do proble-
ma não se precipitasse. Mas,
qual! Os seus adeptos e defen*
sores não descansam. Estão for-
çândo a mão para que, antes de
aqui se reunir o Parlamento, o
conchavo, enroupado no protoco-
lo diplomático,, se apresente comcontínua agravação de fretes,

Pelo transporte'de uma tonela- todos •» matadores de um faoto

da de ao-noa. r_fhutdõ, *r*n«ro *«• oon.u__-do.

Neste instante em que conti-
nuani os mais crescentes e jus-
tifieados clamores por parte
das populações brasileiras con-
tra quantos, sob os pretextos
mais absurdos ligados à situa-
ção internacional, estão agra-
vándò diariamente as dificulda-
dei de vida e fazendo fortuna
a arrancar os últimos níqueis
dos bolsos pobres da nossa gen-
te, se se tem a estranhar que
os, poderes públicos ainda não
houvessem cumprido o seu de-
ver, muito mais se estranhará
contribuam eles para aumentar
aflições a um mundo de afli-
tos. Poder-se-iâ desafogar o
comércio, afim de o impedir de
apresentar razões para as ma-
nobras altistas em que se des-
manda. Podèr-.ê-ia ajudar os
produtores e promover a mais
fácil circulação do que produ-
zem. Entretanto, nada disto se
tem procurado fazer, e a ina-
ção propositada de autoridades
que tanto se apressam na auto-
propaganda das suas beneme-
rências hipotéticas foi a causa
dc que está aí existindo no
respeitànte a uma situação de
carestia,- que assustadora e irre-
mediavclmente toma proporções
calamitosas.

Muitas vezes tão grave pro-
biema foi discutido, com a ne-
cessaria publicidade, apontando-
se a incapacidade governamen-
tal para as mais simples medi-
das necessárias a conter ganan-
ciosos, a evitar açambarcadores
« a não permitir a desenvoltu-
ra. dos vários ramos do "mer-
cado. negro" que, pelas circuns-
tânciás, já está parecendo ofi-
cioso. Não poucos casos foram
denunciados de crescente e mui-
ti forme extorsão contra a eco-
nomia popular, demonstrando
onde se achavam as causas dês-
se estado de coisas," já que os
seus efeitos não careciam de de-
monstração: sentem-nos todos
os chefes de familia que não
estejam no grupo também çres-
cthte dos beneficiado» pelos
"milagres" do estadonovísmo.- A
verdade é que todos os elemen-
tos de defesa foram facilitados
t, quem queria , tirar proveito
de uma situação anormal para
ganhar rios de dineiro à custa
da pobreza geral. E nunca co-
mo agora os hospitais estiveram
mais cheios de tísicos pela sub-
alimentação, impossibilitados de
medicar-se pela extravagância
dos preços dos medicamentos.
Nunca também se viram mais
loucos ou cretinos pelas ruas,
como conseqüência das condi-
ções gerais de deficiência ali-
mentar e empobrecimento, cau-
sadoras de perturbações em
muitos que já não se sentiam
com motivos para considerar a
vida risonha, apesar da Hora.
do Brasil...

Não' se fez nada para minorar
amargores em tal conjuntura.
Fez-se muito pela inércia, pa-
ra torná-los surpreendentemente
mais duros. É aliás, pior do

que isto, órgãos dá administra-
ção nacional e organizações por
ela fiscalizadas deliberadamen-
te entraram na liça contra o
povo qüe paga impostos para
ser abandòtiado por um poder
que só alegará em seu favor o
não haver sido da escolha da
nação!.. Mas o facto é que na
agudez da crise de gêneros de

primeira necessidade e de um
sem número dé utilidades, nao
só se criaram novos "institutos"

do sistema fascistade economia
dirigida — o que quer dizer de
protecionismo em favor, de
certas.produções .contra, os in-
terêsses das massas — como se
elevaram fretes marítimos, ro-
cloviáriós e ferroviários, além
de outras obrigações impostas
aparentemente.' aos elementos
empenhados na circulação de
mercadorias, mas na realidade
arrancados .do consumidor exau-
rido. Os fretes já eram uma
calamidade quando ainda parecia
que não se perturbaria o abas-
tecimento das diversas praças
do país. Subiram justo no mo-
mento èm que a escassez por
deficiência'na produção ou pe-
los açambarcamentos veio atin-
gir-nos sem que tivéssemos pa-
ra quem apelar. Nesse mesmo'
momento, clamava-se por que os
serviços para o público coope-
rassem no sentido de não nos
deixar inanidos pela carência de
gêneros. Nele mesmo surgiu a
notícia de novas tarifas.para
todos os tipos de transporte,
sendo que o transporte maríti-
mo tinha sobre êle a pesar a
ameaça dos submarinos dos an-
tigos correligionários do govêr-
no totalitário do Brasil.

Q protesto levantado por ai-
gumas poucas vozes determinou
a declaração governamental de
que nenhuma elevação de fre-
tes e passagens se efetivaria,
o que apenas dias' depoi» foi
desnorteadoramente desmentido
com a alta de «ns e outras pela
Estrada de Ferro Central do
Brasil, baseada na melhoria de
vencimentos e salários que ela
ia conceder, e concedeu, aos seus
servidores. Também nessa mes-
ma ocasião, o governo determi-
nava um abono cont que o fiin-
ciònalismo enfrentasse a crise,
medida que determino» fosse
seguida por todos/os emprega-
dores...

Teve-se, aí, um pretexto no-
vo para o reativamento da ma-
nobra altista: os fretes haviam
subido...

Hoje, p povo carioca estranha
a notícia de que novamente as
tarifas de passagens e cargas
nas linhas do interior da via-
férrea do governo hajam tido
uma nova alteração para tnais,
as primeiras chegando até 30%
do que custavam. Estranha, mas
compreende desde que, há cer-
ea de «m mês, sem aviso pré-

vio para discussão, os bilhetes
dos trens de subúrbios passaram
a ser vendidos com um acres-
cimo sensível. E ainda é a me»
lhora das condições dos em-
pregados da Central que está
justificando a repetição de unia
medida inexplicável na hora
que passa para nós e que ain-
da não... passou.

Sabe-se o que significa isto
para esta nossa atormentada ter-
ra brasileira, com um exemplo
tâo incompreensível vindo de
cima. Por que não explorar
ainda mais a miséria dos infe-'
lizes milhões que a habitam, se
órgãos do poder público, além
de não conterem a extorsão de
particulares, justificam o de-
sembaraço das majorações de
preços por nelas participarem?

UMA ."..PI.-..". jRtiANI.A-^Ai
BANCARIA

BAI.C0 BOAVISTA S.A,

Uma exclusão curiosa..-

PARA RECONQUISTAR
A ESPANHA ' •

Negrin apela para os refugia-
dos republicanos

Cidade do México, ü (A. P.) —
Juan Negrin solicitou á assembléia
dos refugiados republicanos espa-
nhois para que reconheçam o go-
verno que ele chefiou quando a Be-
publica caiu, a fim de que haja uni-
dade na luta pela restauração.

Declarou: "Nós pedimos ás outras
nações que reconheçam P governo
republicano espanhol, mas, primei-
ramente, as republicanos mesmos
devem-no reconhecê-lo".

Negrin nfio falou em reconciliação
oü compromissos com seus adversa-
rios políticos, que chegaram ao Me-
•clco há duas semanas, a fim ¦ de
"unificar" os republicanos.

Defendeu sua administração na
qualidade dc "premier" no tempo
da guerra civil espanhola e os seus
atos no exílio. Declarou: "Não hâ
tempo a perdei oara reconquistar
a Espanha"

 . --——__.-— ¦ "¦-T__--*.. *•*•

Os fc4casos concretos"

Hoje, cheir-ra a esta capital
mate um B-upo de expedicionários
do regresso da Europa. O povo
renderá, como lhe fflr possivel,
a mais «.«e pugllo de compatrlo-
ta». aa honienag-ens devidas e que
exprimirão o' eterno reconheci-
mento da nossa gente â mocidade
briosa que defendeu no exterior
a nação agravada e ameaçada
pelo totalitarismo.

A recepção, terá um programa
restrito, mas mesmo assim se dis-
trlbulram convites, Isto é, o M1-'
nisterio da Guerra distribuiu oon
vltes. B, ao fazê-lo, teve suas
parcimônias, por exemplo ao ex-
clulr das listas a imprensa matu*
tina desta capital. Quer Isto dl-
rer que os promotores dos tes-
té.103 à FBB estilo dispensando o
concurso dos orgSos de publlcl-
dade da manhã, por um motivo
capaz de ser multo importante,
se não é um destes de natureza
política, tão reveladpra da atua-
Hdade brasileira... .

De qualquer modo, ê èsso -*n
g«eto curioso..*. Os vespertinos
receberam, cada um, dois,convl-
tes destinados a um redator e
um fotógrafo. Então os da ma-
nhá, ao contrario do que aconte-
eeu à. chegada do 1.° Escalflo, fo-
ram postos do lado.

teto nao incompatlblli-a uma
parte da imprensa com os que
tiverem a coragem e o patrlotto-
mo bastante para se oferecerem
e pleitearem a sua ida ao teatro
de 'operações representando o
sentimento brasileiro. Nem tão
pouco impede os dlfirlo» que todo
cid&düo lê ao amanhecer de
cumprir o seu devor informativo,
como não os desanimará de con-
tlnuar dando desempenho à sua
missão Intensa aos Interesses de
campanário.

Aliás, multo mais grave era a'
posição de todos oles quando o~
fascistas nacionais, encarapltados
no poder e ainda nilo de crista
murcha pelas derrotas suceesl-
,a_ do Eixo, procuravam fot*çar-
lhes uma orientação em favor do
nazismo e contra os sentimentos
manifestos da maioria quase, ab-
soluta da nossa opinião.

A -T-B chegará hoje para nôs.
para todos oa brasileiros e não
.penas para a minoria cheia de
atitudes pequeninas e enfatuada-

¦ mente convencida de que ainda é
"dona do Brasil". Não estare-
mo. nos postos reservados por
preferências, Estaremos, porém,
perto, para registrar comp a ai-
ma patrícia irá ovacionar, dentro
em pouco, bravos de verdade que
empunharam armas para defen-
der-nos das ameaças de oscravi-
aadores externos e dar-nos alen-
to. para que nos defendamos dos
libertlcidas de dentro de casa.

0 NOVO EXÉRCITO FRANCÊS
Paris, 2 (S.-.F. 1.) - An'*11--

Diethclin, ministro da Guerra, deu
hoje indicações sobre o novo exér-
cito. A instrução será suprida por
formações pré-militares e durará
seis meses, sendo a seguir os sol-
dados Incorporados em unidades
destinadas provisoriamente a ocupar
a Alemanha ou continuar a guerra
contra o Japão. Vinte divisões são
Julgadas necessárias para esse fim.
Outras pequenas divisões- ficarão
estacionadas em diversos pontos do
Império e constituirão núcleos em
torno dos quais se agruparão as
divisões de reservistas. Ob quadros
serão constituídos pot oficiais que
combateram ao lado- do general De
Gaulle, pelos oficiais das forças
francesas do Interior, pelos que
passaram ante a Comissão de Depu-
ração e enfim pelos oficiais prislo-
neiros que não aceitaram trabalhar
nos campos de concentração oara a
Alemanha

TRÍüiÃNTÍsTo "U-530"
Miami, 2 (A. P.) 14 tripillan-

tes do submarino alemão "U-530"

que se rendeu na Argentina, e que
chegaram aos EE. UU. foram le-
vados ao campo de Dristonetro? de
Belle-Haven .

ih^SrènS interãme.
RICANA DE AGRICULTURA

Caracas, 2 (A. P.) *-- O Comitê
do Iniciativas, depois de uma sessão
que durou até ás 19,30, aprovou 11
das 12 resoluções apresentadas pela
1" e 2« comissões da III Conferen»
cia Interamericana de Agricultura.

Neste comitê decidiu-se sobre a
resolução Introduzida pelos países
produtoreB de café, que desejam
aumento.para os "preços tetos" pa-
gos pelos EE. UU.

COMPRE LIVROS NACIONAIS
E ESTRANGEIROS NA

livraria AGIR Edilôra
tUncomende os «eus livros pelo

Keombolso Postal, á A.. Marechal
Câmara, 1 __*•-» Kio - End Teleg..:
AflinsA":— rmtxfl Pn*ia.l 82-1.

(.1.3921-

A lei do Dr. Agamemnon,
aparentemente contrária ç aos

trusts, acaba de ser interpre-
tada pelo autor.

"A lei (diz êle) visa a de-

fesa do Estado, sem partícula-
rizar casos. Não posso dizer

onde estão os casos concretos.
Tenho que estudar o abuso _o

poder econômico e defini-lo.
Onde há êsse abuso, onde ha

êsse poder, não posso dize-lo.
O regulamento vai estabelecer
o processo. A Comissão recebe
as denúncias, ouve os denun-
ciantes, etc. Tem que ser_ um

processo amplo, e os relatórios
serão publicados. A lei não vai
definir casos. A lei se aplica
aos casos. A exploração poli-
tica é feita por cada partido,
a seu jeito".

Estes conceitos podem ser
exatos, sendo embora detestável
a lei. Mas os factos os des-
mentem, precisamente na parte
relativa ao Dr. Agamemnon.

Vejamos.
No dia em que ã lei se publl-

cou, a Folha da Manhã, do Re-
cife, jornal de propriedade no-
tória do Dr. Agamemnon, onde
êle durante sete anos escreveu
um artigo assinado, atividade
que só interrompeu quando veio
ser ,ministro da Justiça," apon-
tava dois casos típicos de trusts:
o da Usina Catende e o dos
Diários Associados. -

Era certo, pois,' que o Dr.
Agamemnon podia dizer "onde

estão os casos concretos", edis-
se-o; disse-o pelo órgão habitual
da expressão de seu pensamen-
to. cujas revelações em todo

•caso não desautorizou.
Não' houve, assim, em torno

do assunto, nenhuma exploração
política, mas o comentário for-
çosó a uma atitude pública, o
exame necessário dos primeiros
"casos concretos" denunciados,
que haveriam influído no espi-
rito do ministro da Justiça pa-
ra elaborar a lei; e esses casos
não eram de trusts: eram de
organizações <'de trabalho que
nunca embaraçaram, nem. em-
baraçariam, a "defesa do Esta-
do", apresentada como objetivo
daquele gigantesco plano de
confisco.

Aliás, a expressão "defesa
do Estado", que leio nas dife-
rentes versões da última "entre-
vista coletiva" do Dr. Agamem-
non, é imprópria na matéria.
As várias, combinações de que
resultam 03 trusts e cartéis exi-
girão a defesa da economia, não
do Estado; porque são eco-,
nómicos em todas as formas os
fenômenos que essas combina-
ções provocam. A defesa do
Estado (digo-o por dizer, pois
não pretendo ensinar ladainhas

a.um'vigário como o Di*. Aga-
nicmnon) é outra coisa; é a dc-
fesa da estrutura da autoridade
ou do sistema do poder.

De qualquer modo, seja com
a intenção de defender o lis-
tado ou com o desígnio de am-

parar a economia, a Usina Ca-
tende e os Diários Associados
não podem ser tidos por casos
típicos de trusts, conforme os
apontou o Dr. Agamemnon, se
não de boca própria, pelas vo-
zes, não desautorizadas até
hoje, de seus lúcidos represen-
tantes em Pernambuco. _

Invoca-se contra a Usina Ca-
tende o perigo do latifúndio.

Que é o latifúndio? É a ter-
ra extensa, quando abandonada
e inculta. Que é a Usina Ca- .
tende? _-_m centro agro-indus-
trial que, por ser, além de in-
tenso, extenso, utiliza terras.
Dividi-lo ou mutilá-lo não será
recuperação de terras, porém
desorganização de um núcleo
de trabalho. Nem sequer deve-
mos admitir que êsse núcleo de.
trabalho, sendo, como digo, iu-
tenso e. extenso, crie uma si-
tuação de monopólio no merca-
do consumidor, pois o produto
nele fabricado é o açúcar, pos-
to sob controle de uma institui-

ção do Estado que, por medida
administrativa, seria capaz de
eliminar em dois minutos a
manobra de qualquer trust, c-u
mesmo simples cartel, da indús-
tria açucareira. De resto, os
lucros da indústria açucareira
razoavelmente se filiam entre
nós ao controle do Estado, que
seria então o responsável pela
situação que a lei do Dr. Aga-
memnon quer resolver pelo
confisco.

Com respeito aos Diários As-
sociados, o anátema ainda é
mais absurdo, porque se trata
de uma empresa organizada
exatamente para a concorreu-
cia. Esses diários são associa-
dós administrativamente, mas
espalham-se por diversas cida-
des onde cada um deles é o ri-
vai de vários outros, sem ex-
clusão de nenhum. Na cidade,
por exemplo, em que se publica
a Folha da Manhã, do Dr. Aga-
memnon, o associado Diário de
Pernambuco também . concorre
com o Jornal do Comércio, o
jornal, do Recife, o Jornal Pe-
queno, talvez com outros cuja
existência, por ignorância, omi-
to..

Eis como os "casos concré-
tos" foram apontados em Per-
nambuco precisamente pela fô-
lha do Dr. Agamemnon, o qual
afirma agora que lhe não cabe
indicá-los. Tndicou-os. e até
muito mal...

Costa REOO

ECONOMIA & FINANÇAS
BRETTON WÕODS E WASHINGTON

BANCO DO COMÉRCIOS A
O mais antigo desta praça.

„

' A Prefeitura acaba de arrendar
o Teatro João Caetano a um mé-
dlco qüê, do dia para a noite, re-
solveu aer empresário.

No João Caetano serüo repre-
sentadas "peças" anatômicas.

O empresário esta certo de que
nlto lhe faltará, a... assistência.

* . a »
.Esti oficialmente declarado

que as escolas não fecharão de-
vido ao surto de gripe.

íi claro. Atualmente, para as
escolas ua .euli-rem, nã- hã ne-
cessldade de pretexto algum. Isso
acontece todos os dias.

. * St *
Os sentenciados civis e -muita-

rea de Fernando de Noronha es-
tão sendo duramente maltratados.
Quem o diz é o secretario do.
governo do Território, que reque-
reu mandado de segurança èm
favor doa presos. *.
__ A Justiça federal decidiu que
o secretário requerente; não tem
capacidade para representar os
.entenciados*. B Indeferiu o pe-
dldo.

A doutrina está. certa. Os pre-
soa que.continuem levando sovas
oom paciência, até que apareça
um "competente" com sentimen-
tos humanitários.

_ _ •
A propósito: Quem sabe IS ee,

nos campos de concentração da
Alemanha, o extermínio dos prl»
sloneiros não foi conseqüência da
hermenêutica Jurídica, combinada
com * a jurisprudência dos trl-
bunais?

Nelson de Souza, ladrão pro-
ílssional, ao sair do xadrez, trou-
xe o molde da fechadura, e man-
dou fazer uma chave. Nelson
acaba de declarar na. policia que
tomara tal providência para, no
caso de aer .novamente preso e
recolhido ao mesmo xadrez, não
precisar arroníbi-lo. 5

Al está um perfeito caso de
início de regeneração. Nelson
quer deixar de ser àrrombador.

B a polícia é capaz de não re-
conhecer suas boaa Intenções.

Cyrano & Cia.

Bxatamente um ano depois que
se encerrpu a Conferência Mo»
netiria e: Financeira de Bretton
Woods, o Congresso dos Estados
Unidos votou os acordos destina-
dos a assegurar ao mundo esta-
bilidade permanente dè câmbio e
vigorosa assistência a rooonBtru*
ção e ao desenvolvimento eco-
nOmico.

A mnioriii. uo Senado timericano
não foi tão esmagadora quanto
á da Câmara de Representantes,
que aprovou o novo estatuto in-
tornacional por 3.5, votos contra
15. No Senado, 31 dos 83 votan*
tes se manifestaram pelo adia-
mento da discussão, maB a apro-
vação final . so ofetuou por 61
votos contra 18. A questão que
já causava ansiedade aos mem-
broB do grande concilio da Con-
fe-êncía de Bretton Woôds — ea-
ber se os acordos necessitariam,,
ou não, de uma maioria de dois
terços no Congresso — "não che-
gou,'portanto, a-ter existência
prática. ')

O voto do Congresso se reveste
de grande importância, não so*
mente para os Sstados Unidos,
mas para todo,o mundo. A re-
sistencia do Senado americano
era a última grande esperança
dos adversários dos AcOrdos de
Bretton Woods. A oposição pro-
vinha; principalmente, de alguns
grandes bancos, que temiam que
a adoção do estatuto Internado*
nal acarretasse uma diminuição
do seu próprio poder no mercado
internacional da moeda e dos ca-
pitais. Preocupações análogas se
manifestaram tambem na City de
Londres, mas com a vitória do
Partido Trabalhista, favorável
aos acordos, também na Ingla-
terra a oposição foi virtualmente
eliminada. Tode-ae conúlulr que
os acordos de Bretton Woods es-
tão com a sua vigência assegura-
da e ê uma quase certeza que
até 81 de dezembro de 1946 —
data prevista nos mesmos — pelo
menos 65% das subscrlçóes do
Fundo Monetário* do capital do
Banco Internacipnal. de Recons-
trução e Desenvolvimento esta-
rão realizadas, condição prellml-
nar para a «ua entrada em vi-
gor.

Ainda passarão, depois, alguns
meses, antes que as duas novas
instituições •— o Fundo e o Ban-
co — possam dar início ao seu
funcionamento.' Será necessária
a constituição dos dois "Conse-
lhos de governadores" — um pa-
ra o Fundo, outro para o Banco
— que constituirão o Parlamento
soberano das duas instítulgõ.» «
nos quais todos os 44 países
membros estarão representados e
terão direito de voto aproxima-
damente proporcional & contribui-
ção de cada um para o' Fundo e
para o capital do Banco.

Será necessário, além disso, o
recrutamento de pessoal capaz,
composto, senão o^iigatorlamen-
te, pelo menos no. limite do.pos-
sivel, de nacionais dos diversos
paises membros. Embora a sede
do Fundo e do Banco seja nos
Estados Unidos, provavelmente
em Washington,- eão eles instl-
tulçfies Internacionais, compara-
veis a certas serviços da antiga
Liga das Nações, de Genebra, e
ao Banco Internacional de Ajus-
tes da Basiléia, — êste último jâ
dirigido por um banqueiro ame-
ricano.* Todavia, parece certo que
nas novas instituições a posição
americana será multo mais forte
do que nas antigas organizações,
internacionais - estabelecidas na
Suíça, devendo-se esperar também
aue, por êsse motivo mesmo, a

sua atividade seja mais realista
e frutuosa.

A constituição do Fundo e..dò*.
Banco lmporâ, Inevitavelmente..
certos encargos aos países 

'mèj£à*,j

brop, pois o capital das duas ins-
tituiçóes, de 8,8 biliões «9,1 bl»
liõc-3 de dólares, respectivamente,
será reunido.por todos os países
fundadores, de acordo cóm um
sistema de quotas. O Brasil se
_o_.pi-omat-u á subssrever 160
milhões de dólares para o Fundo
e 105 milhões de dólares para
o Banco. So esses dois montan-
tes —¦ equivalentes a cerca de 5
biliões do cruzeiros - tivessem
que ser realizados integralmente
em ouro,,isso constituiria eviden-,
temente redução multo forte das
nossas reservas metálicas, que
poriam era dúvida as vantagens
que as novas Instituições pode-
riam ter para a economia nacio-
nal. Mas, assim não é.

Na realidade, os países mem-
bros sô terão que contribuir eom
25% da sua quota para o Fundo
em ouro, sendo o" resto em moe-
da nacional, e quanto ao Banco,
os pagamentos efetivos se limita-
rão — desde que êle não sofra
perdas sérias — a 20% do capl-
tal subscrito, dos quais 18% são
pagávels em moeda nacional e
2% somente em ouro ou em dó-
lares*.'

As .contribuições do Brasil, em
ouro e em divisas, serão, por-
tanto, de 37,5 milhões de dólares
para o Fundo (25% de 160 ml-
lhões) e de 2,1 milhões para o
Banco (2% de 105 milhões), no
total de 39,6 milhões de dólares,
ou sejam apenas 6% dos nossos
reservas de ouro ou cerca de
8,6% das reservas totais de ouro
e divisas.

Por outro lado, não se deverá
subestimar as possibilidades de
crédito previstas nos acordos de
Bretton Woods. O Brasil pode-
rá obter do Fundo um crédito de
37,5 milhões de dólares (um quar-
to da sua quota) por ano, até o
limite máximo de 300 milhões
(200% da quota). Os emprêstl-'
mos a serem concedidos pelo Ban-
co serão independentes da parte
de cada um na subscrição do ca-
pitai, e é provável que nos pró-
xlmos tempos a maior parte dos
meios disponíveis do Banco se
encaminhe para os paises parti-
.ularme-te atingido*-* pela devas-
tação da guerra. .

Parece que o Congresso dos
Estados Unidos considerou lnsu-
flclentes os fundos constituídos
em virtude dos acordos de Bret*
ton Woods. Assim é que, slmul-
tãneamente com a sua aprovação,
votou substancial aumento para
os empréstimos que poderão ser
concedidos, pelo Expor-Import
Bank de Washington. O. limite
máximo desses empréstimos foi
elevado, de 700 milhões a 3.600
milhões de dólares.. Para o de-
.envolvimento do comércio inte-
ramerleano e também no que diz
respeito ao afluxo de capitais
para o Brasil esses 2,8 biliões de
dólares' suplementares serão tal-
vez* mais Interessantes do que os
créditos do Fundo Monetário e
do Eanco Internacional de Re-
construção e Desenvolvimento.

com o nosso país, o Chile _ a
Argentina estão dispensadas do
processamento regular de isen-
ção de que trata o art. 22, db de*
creto-lel n. 800, de 24 de feve-
reiro de 1988, pois se equiparam
fts declaradas "livres do direi-
tos" pelavTarifa.

O PAPBL-MOEDÀ H!M CIR-
•CULAÇAO

Segundo o quadro demonstra-
tivo dos valores, Importância e
qüanUdtt.e daa nulas do papel-
moeda, apresentado pela Caixa de
Amortização, existe em circula-
ção em 81 de maio último a lm-
portâncla de CrS 15.433.060.052,00.

BSTAO ISENTOS DO IMPOSTO

Uma companhia industrial, exe-
cutando obra de assistência social
que compreende a construção de
casas para os seus operários, de-
seja saber sé estão sujeitos- ao
lmpOsto de consumo os tubos de
cimento armado quo fabrica'ex-
cluslvamente para cnlocaçíio na-
quela .construção.

Em resposta, declarou a Rece-
bedoria do Distrito Federal quo
os tubos em apreço têm a isen-
ção do imposto de consumo asse-
gurada na letra o da alínea VII
da Tabela A, do decreto-lei nú-
mero 7.404, de 22 de março des-
te ano.

CAFÉ PARA OS I5E. UU.

Was/iiíií/to*., 2 (A. fi.) — O
Bureau Interamerlcano do Café
autorizou a entrada nos EE* UU,
entre 14 e 21 de julho passado,
de 448.287 sacas do café, proce-
dentes dos 14 paises .tnatárlos do
acordo.

Foi autorizada a entrada de
16.807.167" sacas desde o começo
do ano atê 21 de julho, assim dis-
trlbuldas: Brasil — 9.093.300.
Colômbia — 4.153.383, Costa Ri-
ca — 244.843, Cuba '-. 33.194,
República Dominicana — 226.988,
Equador — 160.825, El Salvador
— 717.989, Guatemala — 63.119,
Haiti — 37.559, Honduras • —•
38.265, México — 541.596, Nica-
rágua — 144.270, Peru — 218.258
e Venezuela — 418.048.

OS TRATADOS ESPECIAIS DE
COMÉRCIO COM O CHILE

E A ARGENTINA

Em circular dirigida aos In.s-
petores das Alfândegas, e adml-
nistradorea das Mesas de liendas
Alfandegadas, declarou o diretor
das Rendas Aduaneiras que ás
mercadorias enumeradas nas Ta-
belas A, d"*" .tratados e_t-*i«-iq ' meamos

CANCELADA DMA COMPEN-
SAQXO RELATIVA AO 'CAFÉ

Silo Francisco da Califórnia, 8
(U. P.) — A Associação Cafeel-
ra da Costa do Pacífico recebeu
um telegrama do presidente do
Departamento Nacional dò Café
do Brasil, sr. Ovldio do Abreu,
no qual anuncia que o referido
Departamento cancelou a com-
pensa... de meio centavo por 11-
bra de café que se exporte para.
a costa ocidental dos Estados
UnldoB. Ainda segundo o referido
telegrama a compensação foi es-
tabeleclda em outubro de 1943
com .0 propósito do estimular a
exportação, porém, hoje já não _
mais necessária "em virtude de
estar sendo aguardada para bre-
ve a normalização do transporte
mavitimo" *

DESCOBERTAS NOVAS FOSSAS
COM CENTENAS DE CADÁVERES

Londres, a (U. P.) — Segundo a
emissora de Moscou, os jornais po»
loneses revelam ter sido descoberta
mais uma série de fossas comuns,
sendo que cada uma continha de
300 a 500 cadáveres de indlviduos-
que foram mortos pela fome, fu-
zilados ou enterados vivos. Osnazis,
porém, destruíram tudo o que po-
deria permitir « Identificação dos
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INFORMAÇÕES ÜTEIS
Mi- ...DO AOS "FEITORES

Tod.s as reclamações devem
ser dirigidas para: "Correio
da Manhã", Av. Gomes Freire
ns. 81-83 — Secção de Recia-
mações - ou pelo telefone
42-1087, das 12 ás 17 horas

tia meses sem agua — Os mora-
dores do Engenho da Rainha, em
Rio D"Ouro, ham ses que não têm
um pouco dágua sequer para as
mais urgentes necessidades doméstl-
cas. Comentam que antigamente o
encarregado da distribuição atendia
os apelos dos moradores, com a má-
:<lma boa vontade. Agora, entro-
tanto, não ha apelo que cale no in-
timo dos encarregados do referido
serviço.

RECLAMAÇÕES
FALTA DÁGUA

Rua Riachuelo n. 207 - Te.
lefones  42-4727 e 229823

FALTA D_ UAS
Ue dia:

Agencia Praça da Ban-
deira  28-3005

Agoncla do Copacabana.. 27-0378
Agencia do Catete  25-0595
Agencia do Meyer  29-4687

Oe noite, domingos e fe-
riados  .', "ia-9590

FALTA DE FORÇA E LUZ
Zona Urbana ... 22-1800 e 23-1800

PREFEITURA
Serviço de ônibus (Prefei-

tura)  43-9722
Falta de coleta de lixo 22-4591

SOCORRO POLICIAL
(Rua da Relação!

A qualquer hora do dia e
dS noite  42-4040

COORDENAÇÃO DA MOBILIZA
CAO ECONÔMICA

(Rua Araujo Porto Alegre -
Edifício da A. B. I.)

Serviço provisório  22-74
CHAMADOS URGENTES

Hosnltal de Pronto Socorro
((Pr. Republica) 22-2124 e 22-1950

Hospital Carlos Chagas —
(Av. 1» de Maio) - Ma-
rechal Hermes 0í

Hospital Getúlio Vargas
(Rua Lobo Junioi - Pe-
nha)  30-2289

Telegramas á noite (por
telefone, depois das 20
horas) . .. 22-2294
PARTIDA G CHEGADA DAS

BARCAS
;Cais Pharoux - Praça 15 de

Novembro)
Paquetâ e Governador  22-2122
Niterói e geral  22-9358
l-ARTIDA E CHEGADA DE TRENS
listação D. Pedro 11  43-3580
Niterói  2-2131
Estação Corcovado  23-0010
Estação Mauá ...  2B-0235

PARTIDA K CHEGADA DE
ÔNIBUS

Petrópolis  43-411 e 42-7750
Murlaé, Cataguazes. Porto

Novo, Leopoldina e Juiz ,. ¦
de Fora 43-4675

Barra Mansa 23-4605
Pirai 23-4605

PARTIDA E CHEGADA UB
AVIÕES

Estação de hidros 42-6534
Estação terrestre 42-8534
OBJETOS PERDIDOS EM BONDES

E ÔNIBUS DA LIGIIT
Informação  43-0234

RODOVIÁRIO DA CENTRAL
DO BRASIL

Compra .do passagens¦  23-5280
Coleta de nagagens  43-4051

PAGAMENTOB

NO TESOURO NACIONAL - Na
Pagadorla do Tesouro serão pagas
hoje as folhas do 8o dia utll: Ml-
nistérlo da Agricultura, 4.601 e
4.602; Ministério dó Trabalho
4.801 e 4.802 e Ministério da Via-
ção, 4.912 a 4.918.

JKIKAS I.IVKES

Hoje, das 7 horas ao meio-dia,
haverá feiras-livres nos seguintes
locais: Pavilhão Mourisco: rua Sil-
va Gomes, em Cascadura; Praça Ge-
neral Osório, cm Ipanema; Praça
dos Estivadores, na Saúde; Praça
José de Alencar; Praça Coronel Xa-
vier de Brito, na Tijuca; Praça
Saenz Pena; rua Felicio dos Santos,
em Santa Teresa.

VENDA DE PEIXE

Pela Cooperativa Central de Pes-
ca, ontem, entraram e foram ven-
didos no Entreposto Federal de Pes
ca, 77. 244 quilos de peixe, dos quais
15.620 quilos a secção de barracas
e caminhões. Foram atendidos .'
382 ambulantes.

D. A. fi. P.

CONCURSOS E PROVAS EM
REALIZAÇÃO

Auxiliar de Seleção do D.A.S.p!
— A Parte I será realizada hoje, dia
3, ás 10 horas, na Praia de Bota-
fogo, 186. A Parte II será realiza-
da no próximo dia 5. ás 8 horas, na
Escola Remington, ou na Casa Edi-
son.

Merceologlsta e Merceologlsta Au-
xlllar do Departamento Federal de
Compras, do M. F. — A Parte II
será realizada amanhã, dia 4, ás 10
horas, na Praia de Botafogo, 180.

Merceoloslsta Auxiliar XII e XIII
da Divisão do Material, do M. F. —
A Parte n será realizada amanhã,
dia 4, ás 19 horas, na Praia de Bo*
tafogo, 186.

CONCURSOS NA PREFEITURA

O Departamento de Organização
da Prefeitura está cientificando os
interessados de que a prova oral
prática de Tlslologia dos Auxlllares
Acadêmicos de Veterinária será rea-
lizada, hoje, ás 9 horas, no Hospital

•V: $£>*?•{• CORREIO ESPORTIVO

RACIONAMENTO DE
ÁLCOOL INDUSTRIAL

O Instituto do Açúcar, e do Álcool co-
munica ás firmas distribuidoras e aos por-
tadores de cartões de racionamento de ál-
cool industrial que, a partir do dia 5 de
agosto próximo vindouro, ficam suspensas
as transferências de fornecedores.

Barra 31-7-45.

Miguel Pereira; ás 8 horas, as pro-
vas de Veterinário, especialidade:
Inspeção de Produtos de Origem
Animal, dos candidatos . Menaliem
Nlnon Nahon, Franklln W. Almeida
Neto e Alcyr de Paula, no Hos'
pitai Veterinário, e âs provas eS'
crltas de Português e Matemática do
concurso para Enfermeiro, ás 19 e
30 horas, na sala 617, 6.» andar do
edifício da Avenida Graça Aranha,
416. Estão sendo chamados, tam-
bem os candidatos aprovados no
concurso de Agente Social e colO'
cados do 14° ao 16° lugar. No mes-
mo edifício e na mesma sala, devem
compracer, urgentemente, todos os
Escriturados aprovados no ultimo
concurso, e os Operadores Mecano-
gráficos habilitados.

CONCURSOS NO SAPS

Para preenchimento de centenas de
vagas no Quadro do Pessoal do
SAPS, serão realizados concursos
para os seguintes cargos: com ven-
clmentos de Cr» 450,00 a Cr? 2.200,00:

Técnico de'Propaganda-, Químico;
Inspetor de Órgãos Locais; Labora*
toríta; Estatistloa-Auxillar; Estatis-
tico; Bloterlsta; Assistente Social;
Contabilicta; Corrontlota; Escritura-
rlq; Datilóógrafo; Descnhisfa; Al-
moxaflfe; Classlflcador de Gêneros;
Motorista; Motorista-auxlliar; Des-
pachante; Capataz; Conferente; Fiel
de Armazém; Caixa; Empacotador;
Servente de Armazém; Vendedor de
Balcão; Vigia; Serviçal; Continuo e
Mensageiro.

As inscrições serão abertas em se-
tembro próximo e todas as informa-
ções serão prestadas na sede dos
concursos, no Restaurante Escola do
SAPS (Teatro Municipal), entrada
pela Avenida Rio Branco, á esquer-
da).

¦EBVIÇO OB IBANS1XO

EXAME DS MOTORISTAS

Chamada para 3 do corrente, is
8,1» horas, (Turma "A") — Abelar-
do Barros Chaves, Sebastião Fabre-

Sas 
Surlguá Netto, João Baptista do

loura, João Baptista Pereira, Ru*
bens dos Santos, Durval Feman-
des, Manoel Benedito Gomes, Se-
bastião de Jesus, Joaquim Ferreira
Dias, Luiz Ferreira de Mattos,
Washington de Freitas, Pedro Fran-
cisco Pieronl, José Gomes Rosado,
Anadir Antunes Pinheiro, Roberto
Barroso Borda, Maria Saad, Lulz
Guilherme Pereira das Neves, Ma*
noel Ferreira Júnior, Murlllo Milho-
nlco Ponte, Orlando Wilson Dl Pie-
ro Franzolln.

Prova prática — Altamlro Fran-
cisco Arcenlo,

Turma suplementar — Alfredo Me
rio Pizzoti, Sebastião Anastácio.

Sabslitulçüo dn carteira (S. N. H.)
Manoel Ferreira dos Santos, Ed-

gard Coelho Rodrigues, Francisco
Inglez de Sousa, Elpldlo Alves Cor-
rêa, José Pereira Peixoto.

Resultados dos exames efetuados
no dia 2 do corrente — Aprovados:
Heníique Rodrigues de Oliveira,
Joaquim Soares Coutinho, Adolpho
de Albuquerque Mayer, Casemiro
Aroucu Soares, Waldemar de Castro
Chaves, Custodio Lopes Lage, Chris-
plm França Quintanllha, Gaudenclo
Paes, Olegarlo Machado; Benedito
Albino Pereira, Plumen Nogueira,
Abel Figueiredo Suarez, Pedro Fran-
cisco Cabral, Heitor Blanco de Al-
meida Pedroso, Carlos Calcararo,
Darkln Lyra, Hermilio de Oliveira
Júnior. (Substituição de Carteira
C. N. H.: Hugo Fldman Laement
Júnior, Ulmar Hargrenves, João
Carlos Hestier Bacheuser).

Reprovados — Quatro.

RELAÇÃO DAS INFRAÇÕES .

Estacionar em local não permitido:
1875 — 2121 - 2461 - 2624 — 3173

3828 — 4162 — 4249 — 4405 —
4502 — 4557 - 1210 — 12510 — 14766

42615 — 43005 — 43057 — 43736 —
44138 — 45370 — 61008 — 84677 —
65939 — 83565 — S. P. 19423.

Desobediência ao sinal: 334 — 1122
2150 — 2538 — 4034 — 4075 —

4247 — 4739 - 7384 - 12018 — 12304
12743 — 40664 — 41083 — 42245 —

(Continua na 6,a pág.)

REMO

ENTREGUES OS PRÊMIOS
AOS CAMPEÕES

Com o encerramento do Congresso
do Remo e a distribuição dos pre-
mios aos vencedores, foi-encerrada
ontem com toda a solenidade a tem-
porada náutica internacional na qual
participaram as representações do
nosso pais, da Argentina e do Uru-
guai. '

A sede da Confederação Brasileira
de Desportos esteve bastante con-
corrida, vendo-se ali os delegados e
remadores platines e orientais, que
foram recebidos festivamente pelos
dirigentes e personalidades brasi-
leirss. ?'

Os últimos trabalhos do Congresso
foram dirigidos pelo dr. Rlvadavia
Corrêa Meyer .presidente da C.B.D.,
tendo o secretário da mesa lido a
ata, que proclamava a Argentina
como a campeã sul-americana de re-
mo dé 1945, e os demais classificados
no certame e nas provas Isoladas.

Finda essa parte, teve inicio a en-
trega dos prêmios, e a C.B.D. re-
cebeu das delegações do Uruguai e
da Argentina valiosas lembranças
das suas entidades. Coube á impren-
sa, a convite do presidente Rlvada-
via, entregar ao' chefe da embaixa-
da platina o rico bronze, que lhe
confere o titulo de líder continen-
tal do remo.

Depois, foram chamados todos os
remadores campeões e segundos co-
locados, os quais receberam do pro-
sldente da C.B:D. medalhas de ver-
mell e prata, além de uma outra que
era entregue Isoladamente ás enti-
dades respectivas.

Das guarnlçõeB brasileiras, sómcn-
te estiveram presentes os remadores
Lamonica e Salcedo, e o patrão Ama-
ro, tendo o sr. Carlos Martins da
Rocha recebido os prêmios dos de-
mais.

Finda essa parte, o sr. Rlvadavia
dirigiu a palavra aos delegados vi-
sltantes reafirmando a amizade es-
portlva que os brasileiros votam aos
seus paises, e desejando uma boa
viagem de regresso, encerrou a ses-
são, sob prolongada salva de palmas.— Pelo avião da carreira, regres-
sam hoje á sua capital, os remadores
uruguaios que disputaram o ultimo
Sul-Americano, No mesmo avião
viajará um novo grupo de seus co*
legas argentinos. Amanhã e domln-
go deverão regressar os restantes.

rie de dezesseis regatas. A primeira
este ano com oito e com oito a se-
gunda no ano que vem,

O triângulo de bolas para o per-
curso Berá posto em Botafogo e os
sinais de partida dados ás 15 horas
de bordo do barco da Comissão de
Regatas, com limite de tempo de
três horas.

Os yachtsmen seguintes vêm cola-
borando para a regularidade e bom
andamento deste torneio cujo. signi-
ficado é maior do que á primeira
vista possa parecer dada a pequenez
e modéstia do iate que o decide:
Fernando Plmentel Duarte, capitão;
Llndsay J, Lambert, medidor; Fer-
nando de Avellar, secretário e mais
os srs. Arturo Vecchl, Amalrlc Ba-
zin, Augusto Ferreira da Costa, José
Magessi Pereira, Joslno Mala, Raul
Alhadas, Roberto Cruz e Willíam de
Almeida, que Integram a Comissão
de Regatas.

_v«TAÇA EXPEDICIONÁRIO"

O Iate Clube do Rio de Janeiro,
prestando mais uma homenagem aos
heróicos soldados da FEB, fará rea-
llzar no próximo domingo, dia B,
uma regata á vela para os barcos.das
classes "6 Metros, Guanabara" Star
e Carioca", em disputa da'"Taça Ex-
pedicionário", recentemente Institui-
da pelo Clube. i

Para essa regata, aberta a todos
os clubes filiados e ao Grêmio da
Vela da Escola Naval, especialmente
convidado, obedecerá ao seguinte
percurso: — partida das proximida-
des do Morro da Viuva, boia T (te-
legráfo) na Ponta do Calabouço,
bola fundeada nas proximidades do
Rio Yacht Club e Iate Clube Brasi-
lelro em Niterói, e chegada no'ponto
de partida. O clube oferecerá taças
aos vencedores de cada classe e me-
dalhas aos comandantes e proelios
que obtiverem colocação dentro de
um terço dos barcos inscritos. Pelo
que se observa no melo da Vela a
regata do próximo domingo marcará
um sucesso do Iate Clube do Rio de
Janeiro. _^

YACHTING

FLOTILHA DE SNIPES DO
RIO DE JANEIRO

Domingo próximo, dia 5, o presi-
dente da Confederação Brasileira de
Vela e Motor, sr. Gastão Pereira de
Sousa, especialmente convidado, de-
verá dirigir o transcorrer da primei-
ra regata da temporada 1045-1946, da
série de dezesseis què a Flotllha de
Snlpes do Rio de Janeiro vai promo-
ver em disputa do Campeonato In-
ternaclonal de Contagens.

Na temporada anterior, encerrada
em 31 de março, três brasileiros con-
seguiram ver seus "escores" compu-
tados pela Snipe Class International
Raclng Association que dirige as ati-
vldades de numerosas flotilhas espa*
lhadaa pelas Américas e pela Euro-
pa, algumas das quais concorrendo
ao Campeonato apesar das dificul-
dades que o mundo velu através-
sando.

Foram eles João Pinho Filho, Fer-
nando Plmentel Duarte e Ayres da
Fonseca Costa Júnior,

Desta vez, porém, as oportunlda-
des são maiores e melhores porque
q calendário prevê bom numero de
pelejas e a quantidade de barcos re-
glstrados,. dezenove contra onze no
começo deste ano, deverá propiciar
aos snlpeanos cariocas razoável re-
presentação no computo internado-
nal.

Em duas partes foi dividida a sé-
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Nas ratas marítimas e nos campos de batalha
ilo mundo, os canhões, os tanques e os navios
i!a* Nações Unidas eitflo lançando na luta
pela vitória da Liberdade uma verdadeira
avalanche de milhões de toneladas de aço.
k (im de atender às necessidades de aco do pn-
sente momento, a Bethlehem Steel tem
rsalizado "impossíveis", ampliando suas instala-
ções o multiplicando o número de seus operários.
15. nesse qfií do mais produzir, novas técnicas
dc fabricação foram descobertas. Aços mais
lc\fi e mais resistentes, com novas e amplas
aplicações, süò hoje uma realidade, porque
assim o exigiam as necessidades da guerra.
Benefícios desse progresso caberio também a
V. S. que, no após-guerra, poderá dispor dé
melhores utensílios domésticos e agrícolas,
porque os cientistas e técnicos da Bethlehem
já se preparam para aplicar ós. conhecimentos
agora adquiridos na melhoria das condições de
vida do mundo de amanho.
íínfre os inúmeros produtos de aço sobre os quais
poderemos jornecer detalhes e projetos incluem-se:
estrutura» e vergalhõei para construções; barras;
jôlha de Flandres; chapas (preta» e galvanizadas,
laminadas a quente e a jrio); arames (arame jar-
pado, arame para pregos, arame otalado para
circos; arames especiais e diversos: lisos, gal-
taniiados ou enverniiados de preto); tordoalha
e calos de aço simples e gabaniiados; aço para
ferramentas; ligas de aço ; í aco jurado e massiço
para perfuração; peças jorjadas de aço comum ou
eom ligas; tubos para gás, água e vapor; trilhos
e acessórios; rodas masiiçasdeaçojorjado; etxos
para earros ou vagões; agulhai, desvios » cruia-
mentos; estruturas e chapa»para tdijtcios.arma-
tens, pontes, reservatórios; torres para linhas de
transmissão; estacas de aço, etc. ~

m *s

•- *_

STEEL

(___&

r^r^-aá

Fabricado A-BM peta is artilharia natal _ araatt calibre.

Isllekm Steel Export Corporation
U Broadway, Nov. York, N- Y., E. ü. i. - Endereço tekgrífioo: "BETHLEHEM NEWYORR"

RIO DB JANEIRO
edifício Metrópole

A» Pr-.-.Cento Wilson, 163- S.' Andar
Caixa Postal H ' 3003
Fones 23-3042 22-9540 •

para informações completas sobre produtos
da BETHLEHEM STEEL dlrtja-se à

BETHLEHEM B1AZILIAN C01FOIATIOH

MO PAULO
Edifício Vlcentlns

Rua Irtullo Gomes, 25 • sala 4U
Ctln Postal N.* 1H-B

FOhei "4-7811- =":-"->"!
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Sir
AV. MIO HlírtNCO, .IÍO-OAUHIA-IOJA 32-

AV N . COPACABANA 2 1 $ - n

TÊNIS

TAÇA "DR. COSTA JÚNIOR"

O torneio de veteranos no Tijuca

O Tijuca Tenls Clube promoverá
no próximo dia 18, o seu tradiclo-
nal torneio de tênis destinado aos
veteranos, para a disputa da "Taça

Dr. Costa Juntor".
O grêmio Cajuti contará com a

presença de grande 
'numero de te-

nlstas para a disputa desse troféu.
Entre eles, contam-se, Antônio Mo-
reira, Antônio Dumont, Alberto Ban-
deira, De- Vlncenzi, Álvaro Cunha,
Eurico Cortes,"Rolando de. Souza,
Robert Dickey, José Maria Pereira,
Eugênio Vieira, Fernando Vieira,
Luiz Aguiar, Zeferlno Bastos e
outros,

VÁRIAS
CIRCULO DE CRONISTAS

DO URUGUAI

.Da secretaria do Circulo de Cro-
nlstas Desportivos dei Uruguai, re-

cebemos .comunicação de que foi
eleita e empossada a seguinte dire-
torlá para o próximo periodo admi-
nistratlvor Comislon dlrectlva -j
Presidente, Enrique Pelllcclorl; vice-
presidente, Orestes R. Mayone; se-
cretário general, Daniel ,Pérez; pro-
Becretário,.Mario.Alonso Ferrer; te-
sorero, Ricardo L. Zècca; pró-teso-'
rero, Roberto R.: Paseioll; contador.
Alberto M. Sciman; vocal, Luis Vli
ctor Semlni, Francisco Morroni, An-
tonió Garcia Pintos e'Raul Alto-
berro; suplentes, Carlos M. Perelló
Carlos Sole, Mario Zoppis y Héctor
DeSlmone. Comision fiscal — Edi-
son Garcia Maggl, Ramón H. Ca-
sariego y Salvador Flores. Tribuna!
de honor — Dr. César L. Gallardo,
Ulises Badano, Máximo Rivera, Pe-
dro Vallana y Raul Bove Ceriani.

Frango de Oberdan — São Paulo,
2 (Asp.) — Segundo a crônica des-
portiva paulista, o goal do empate
ontem conseguido por Spinelli foi
um verdadeiro frango de Oberdan,
que assim fez desmoronar todo o es-
forço de seus companheiros. Tratan-
do da atuação dos dois quadros, diz
um órgão especializado da Imprensa
desportiva paulista que o Botafogo
não é um esquadrão. Não apresenta
a solidez de um Vasco ou um Fia-
mengo.

O América treinou — Os profis-
nais do América F. C„ realizaram
na tarde de ontem, o apronto de-
flnltivo, para o Jogo de domingo,
contra o Fluminense. O quadro efe-
tivo, atuando bem, levou de venci-
da o de suplentes, pela contagem de
5x2. 03 goals foram marcados por
Maneco 2, Lima 2 e China 1 e os
dos reservas por Maxwell e Wilton.

A C.B.D. quer saber — A Conte-
deração Brasileira de Desportos, em
oficio enviado a F.M.F. sõllülteu
uma'relação de todos os clubes ven-
cedores dos campeonatos oficiais na
temporada de 1644, e bem assim,
as respectivas divisões.

Para garantir os Juizes — Em face
do grande numero de conflitos, que
se vem verificando nos campos de
futebol, nesses últimos Jogos oficiais
da F.M.F. ,o presidente da entidade,
sr. Vargas Netto, esteve em confe*
rência com o chefe de policia, e flr
cou assentado, que a partir do pró-
ximo dia 12, a policia fará uma rl-
gorosa vigilância, principalmente
nos campos, dos clubes, das 2.» e
3.» categorias. Não serão permiti-
das apostas em dinheiro, e todo o
assistente, encontrado alcoollsado ou
munido de arma, será vedado o tn-
gresso. Ainda ficou decidido que os
juizes terão a máxima garanUa, por
parte da policia.

O Vasco da Gama á Imprensa —
Iniciando os seus festejos de aniver-
sário, o C, R. Vasco da Gama abri-
rá as portas da sua sede' no "Ci-
neac", para receber os cronistas es-
portlvós da cidade. Ao ato estará
presente todos os diretores do gran-
de clube, os quais oferecerão á im-
prensa um "Posto de Honra".

Campeonato Glnaslal de Basket-
baU — Está marcado para amanhã,
á tarde, no ginásio do Tijuca T. C,
o prosseguimento do Campeonato Gi-
náslo Colegial do Basketball, di cias-
se de Aspirantes, promovido e dlri-
gldo pela Divisão de Educação Fl*
sica do Ministério de Educação e
SaUde, Tomarão parte nessa parte
semi-final do certame os colégios 28
de Sétemgro, Santa Teresa, Ruy Bar-
bosa e Brasileiro de São Cristóvão.

Para o Campeonato Brasileiro -
Esteve ontem no Palácio do Ingâ,
cm conferência com o interventor
Amaral Peixoto, o sr. Paschoal Se-
greto Sobrinho, presidente da Con-
federação Brasileira de Box, sobre
a próxima disputa do Campeonato
Brasileiro de Box Amador na capl*
tal fluminense, Foi feliz nessa mis*
são o dirigente do' box brasileiro,
pois,.além de coqsoguir do sr. Ama-
ral Peixoto todas as facilidades e a
cessão do estádio Caio Martins, aln-
da obteve a verha de Crí,30.000,00
para as despesas necessárias. Nesse
certame, participarão as representa-
ções de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Estndo dp Rio e.do Distrito Fe-
deral. O ingresso no estádio, para- os encontros do Campeonato. serão
gratuitos.

Pela Federação dc Basketball —
O Conselho . Supremo dessa entida-
de, em sua ultima sessão, concedeu
o titulo de "Benemérito" ao coronel
Moacyr Toscano, -ex-presidente da
F. M. B. nomeando também uma
Comissão para receber festivamente
a delegação brasileira que está cm
GUayaquil, ., ... , ,

i Preço unlco — Os clubes Fluml-

TURF
A CORRIDA DE ONTEM NO JOCKEY-CLUB

CASIMIRAS
dos melhores
fabricantes!

CASIMIRAS
em tipos da
melhor qualidade!

CASIMIRAS
por preços baratissimos
no 1.° andar da
CASA BARBOSA FREITAS

ATENÇÃO
OFaciliiário

facilita tudo!
Av. Rio Branco, 136

(35737)

nense e América de comum acordo
resolveram estabelecer um preço
unlco, para o Jogo de domingo, nas
Laranjeiras. Assim, o ingresso será
de CrS 5,50, e as cadeiras ao preço
de Ci'5 33,00 e 22,00.

O São Cristóvão em Barra Mansa
— O São Cristóvão F. _. solicitou
licença a F.M.F. para representa-
do no "próximo domingo, um match,
amistoso contra o Barra Mansa F.
C, na cidade de Barra Mansa, em
homenagem ao prefeito Bulcão
Vlanna.

Trocou a profissão — O Canto dÓ
Rio F. C. solicitou a F.M.F. o"passe" do jogador Nestor Alves da
Silva, amador, do E. C. Metalúrgico,
de Niterói, para o seu quadro de
profissionais.

Para o concurso dos guris — A Fe-
deração Metropolitana de Natação
fará disputar depois de amanhã, ás
9 horas da manhã, na piscina do
C. R. Guanabara, as. eliminatórias
das provas dos IU Concurso da tem-
porada, destinado á categoria de ln-
fanto-juvenis. Nessa preliminar-das
provas oficiais, tomarão parte quase
todos os inscritos, uma vez que a
inscrição geral alcançou o numero
de 420 Inscrições, que é um indico
bastante animador para a natação da
cidade. O América foi o que maior
numero de nadadores apresentou,
com 72 efetivos e 23 reservas. Se-
gue-o o Icaral com 58 efetivos e 11
reservas, Guanabara, com 54 efetl-
vos e 8 reservas; o Fluminense e o
Botafogo, com 47 efetivos, o Fia-
mengo com 36, o Tijuca com 32; o
Vasco com 8, e o Santa Teresa, com
5 efetivos.

Exames médicos — No respectivo
Departamento da Federação de Re-
mo, encerra-se hoje á tarde, o pra-
zo para o exame médico dos rema*
dores que devem tomar parte na re-
gata do Vasco da Gama, a 19 do cor-
rente. As inscrições terminam se-
gunda-felra.

O Jockey Club Brasileiro.levou a
efeito no tarde de ontem.no h po-
dromo da Gávea, mais uma excelon-
te reunião cujo programa, bem
equilibrado, composto de sete pa-
reos, foi desdobrado na mais perfel-
to ordem. O principal atrativo da
tarde residia na disputa do páreo
inicial destinado ás potrancas ainda
perdedoras, vencido em enérgica
atropelada pela poldra Oldra dlrl-
elda com magistral tocada pelo joc-
key Osvaldo Ullõa. Secundou-n,
Grozlela que liderava o pelotão. Fo-
ram os seguintes os resultados ge-
rals! _..

1» páreo — 1.400 metros — Cr?
25.000,00 — 1» Oldra, 3 anos, Pizarro
em Itadrac, 5 ks., O. Ullõa; 2° Gra-
ziela, 55, R. Freitas; 3» Glronda, 55,
A. Nery Correram raàls Jandirov.
Ital, Iba e Mangerono. Tempo, 90
1/5. Ganho por 1'corpo: o terceiro
a 2 corpos. Poule da ganhadora Crs
25,00; dupla (24), CrS 31.00. Placés,
Crí 10.50 e 10,110. . _, _

2» páreo — 1.200 metros — Crç
15.000,00 — Io Con Juego, 4 anos,
Contento cm Elite, 57 ks„ A. Rosa;
2° San Mlchel, 58, J. Mesquita; 3»
Penca, 56, L. Benltes. Correram
mais Marapa, Barullenta, Tres Picos
e Estampa, Tempo," 70" 3/5. Ganho
por 1 corpo: o terceira 3 corpos.
Poule do ganhador Cr? 37,00; dupla
(23), CrS 102,00. Çlacés. Cr? 13,00
e 44,00.

3» páreo — 1.400 metros — Cr?
20.000,00 — 1" Grilo. 3 anos, Royal
Dancei" em Santita, 58 ks„ O. Ullõa;
_• Toulon, 54, J. Mesquita; 3o Chi-
lique, 48. J. Araujo. Correram mais
Tupan, Camões e Cupldon. Tempo,
89 1/5. Ganho por 1 corpo: o ter-
celro a 3 corpos. Poule do ganhador,
Cr? 39,00; dupla (12), Cr$ 29,00. Pia-
cés, Cr$ 10,00 e 10,00.

4» páreo — 1.200 metros — Cr?
15.000,00 — 1» Latente,'6 anos, Ca-
naleto "em Lady Agueros, 58 ks, L.
Benites; 2» Lydia. 50, A. Brito; 3°
BeafEm, 61, S. Batista. Correram
mais Pancho, Panduro, Bolson, Ml-
lamores e Brülosa. Tempo, 76". Ga-
nho por 2 corpos: o terceiro a 1
corpo, Poule do ganhador, CrS 77,00:
dupla (14), 129,00. Placés, Cr? 14,00,
29,00 e 12,00.

3» páreo — 1.200 metros — Cr?
15.000,00 — Io Olman. 7 anos, Oldt-
man, OUy, 56 ks„ L. Rlgoni;,2« Cer-
rito, 53, E. Silva: 3o Eiva 56, J.
Mesquita. Correram mais Santina
Alvará, Monte Azul, Boré, Mlckey,
Orei, Locutor. Caycurema e Plnhíí-
ral. Tempo, 79" 1/5. Ganho por ca-
beca: o terceiro a 1 corpo. Poule
do ganhador, CrÇ 19,00; dupla (13)
Cr$ 71,00. Placés, Cr$ 11,00. 17,00 e
13,50.

6» páreo — ,1.400 metros — Cr?
25.000,00 — 1» Tauá, 3 anos, Coroado
em Grey Astra, 55,ks., J. Morgado;
2-> Gadir, 55, A. Araujo; 3» Cruzei-
ro II 55, G. Costa. Correram mais
Tibagy II, Informador, Turuna, In-
fiel, Arranchador, Gimbo e, Arahy.

Tempo, 90" 2/5, Ganho por 2 cor-
por: o terceiro a 3 corpos. Poule do
ganhador Cr? 330,00; dupla (34), Cr?
18,00. Placés, Cr? 12,00; 12,00 e 48,00.

1° páreo — 1.600 metros — Cr?
18.000,00 — 1» Alvihopolls, 5 anos,
Capuã, em La Prlnceza, 58 ks, J.
Mesquita;, 'i" Espalha Brazas, 56, P.
Simões: 3" Bombardeio, 56, O. Ul-
lôa. Correram mais Slbelita, Boavis-
ta, Edro, Negramina, Damará, Au-
thentlco e Cananéa. Tempo, 104"
3/4 de corpo: o terceiro a 2 corpos.
Poule do- ganhador, Cr? 104,00; du-
pia (34), Cr? 102,00. Placés. Cr?
30,00, 34,00 e 14,00. Pista de areln
leve. Movimento Geral das apostas
Cr? 1.376.700,00 sendo com os con-
cursos Cr? 1.595.755,00.

Os concursos tiveram o seguinte
resultado:

Bolo simples — 21 vencedores com
5 pontos, rateio Cr? 1.816,00.

. Bolo duplo — 1 vencedor cora 13
pontos, rateio Cr? 29.599,00.

Bettlng grande — 5 vencedores,
rateio Cr? 2.090,00.

Bettlng pequeno — 127 vencedo*
res rateio Cr? 491,00.¦ Beting dupla — 1 vencedor — Cr?
95.356,00.

OUVINDO ENTENDIDOS .

t Companhia ^SégürÔs4«
_mW> 

' 
__'

TRANSPORTES'? -¦'/''•.'

i. AODENTíS. N^TRABÁtMÓ í

Estamos ás vésperas do grande
prêmio Brasil, do- grande certame,
que do sonho de T.inneii de Paula
Machado, transformou-se em grande
realidade: Pouco a pouco, os espi-
ritos se vão voltando para o còmpo
cia prova máxima do turf brasileiro,
sendo todas as palestras em torno
das possibilidades dos competidores,
dos seus jockçs, dos seus entrai-
neurss. Antes, porém, desse espera-

VIDA COMERCIAL
CAMBIO

O Banco do fcirasii atixou unien
para suas cobranças cobranças dt
outros Ba.: >s, quotas e repasse
oar» Importação íf «guintes taxai

. A" vista
ADerl. Crf Fecham

Libra. . . 18,90 1/18 IBM l/lt
Oolar. . . 19,50 19,50
Peso arg. . 4,91 3/16 4,91 3/16
Escudo. . . U.Í9 5/16 0./9 b/l»
Peso Chil. 0,82 15/10 0,62 iS/it
PêSO boliv. 0,46 7/16 0,4» 7/lt
Coroa sueca 4.72 4,72
Fr Sulco 4,65 4,85
Peso urug . 11,04 7/8 11.04 7/8

O Uanco do
Sulntei taxas

Uulai
Peso ag. .
Peso chileno
Fr suíço
Escudo
Coroa sueca,
f.lhra
Feso urug .

Brasil afixou u «
oara compra:

K tflsUi
Cr? Fetuuui»

19.3(1
4,785/8

0,59 Vi lv
4,48 3/4

O.IB 0/ li
4,59 7/16

/7.77 18/11-
10.69 5/16

Auert
19,30
4,785/8
O.SUU.-lb
4,48 S/4

0.78 S/lb
4.89 7/16

17.77 16/H
10,69 3' 18

MERCADO OFICIAL
ü Banco du drasú atixou

«umtes taxas oara compra:
. Ar viste

Abert Cr* Fecnan
Feso urug . 9,14 S/18 9,14 3/16
Dólar i . . H.M —
Escudo , .0,61 i/b
Libra . . . «8,491/1
Sulca .... 3.84 5/í
Suécia . , . 3,93 3<4

u se

ia.»
0,87 l/k

86,49 l/S
_» mt

1(93 3/4

o. uanco do Brasil comprava
solar a vista a Cr? is,60 e a UDra
¦ Cr» I7.K S/8, veiiüü a Cr? HlMHi
l Cri 78.90 1/10 respectivamente

CÂMARA SINDICAL

N. York. .
Londres. .
Portugal . .
Argentina. .
Bélgica (fr.)
Uruguai . .
França . .
Chile . , .

(Dia 1-8-945)' 16,50 "
87,61 S/8

19,52
.78,901/2

0,79 1/2
4,01 i/16

0.65 11/16
11,047/8
0,431/2

0,63 15/16

OURO
Ontem, o Banco do Brasil afixou

para comprar ouro fino, 1000/1000 o
preço de Cr? 22.70 e para vender o
de Cr? 28,60.

Câmbios Estrangeiros
LONDRES, 3.

i Abertura • fechamento)
(Marcado Oficial)

Uundre* s, N Vork *
4.02.6U á  4.03.911

Serna á vista oor F '
(F) 17,30. a , .i-:,- -" -W.4H

Lisboa, á vista oor E , ,-.¦
lEsc.l 99.80 a ...... 100.40

Madrld. a vista doi £'
(Peieta) 40 SU

Kst-jcolmo cabo. poi Rr
16.83 16 1»

Rio da Janeiro (Crf)
82.84 9/16  82 84 9/16

Bruxelas, â vista por
F. B. 176.63  176.65

Amsterdam, a vista, por
Fl. 10.691 ;;;¦; ;;>.;:>;• io.89i

NOVA YOHK, í. t.'
Fechamento -

Sova Vorn s i^moitê. '..¦ • ..
cabo, por £ (?) .... >4.03.u

Uerne. Uvre oúi í ..... 23.80
Berne. comercial  \ ;33.33
Lisboa cabo por Esc. (c) . ,4.08

(canadense)  
' 90.37

Madrld. cabo oor pese- .
ta  "., .... .i»-2ii

Estocolmo cabo pçr 
"Kl-. ' 23.85

Montevidéu, cabo, porP;i : 56:25
Rio de Janeiro, doi Cr» ., Ó.15
Buenos Aires, cabo, por ¦ ',,
^P.'''ivíjw.i...<'.v7:..';w , *t.B5

. MerouK, uvta
Montevidéu sohre Nova

York á vista om 100
dr»'nrP!t ,

Taxa de compra (P)
Taxa de venda (P)

178.00
178.,D

16.90
17.00

401.75
402.25

BUENOS AIRES, 2.
As 1. «o noras.

Buenos Aires soore Lon-
dres, taxa é vista por
8. ouro
Taxa ds compra (P)
Taxa de venda (F)

Buenos Alre; snhre No-
¦ á York •

Taxa de compra (P)
Taxa de venda' (P)

Stock Exchange
de Londres

LONDRES, 2.
1'ituins brasileiros

Sederais: ,':
Funding, 6% 92.0.0
Novo Funding, 1814 ... 78.0.0
Conversão. 1941 46.0.0
Empréstimo de 1913, 5% 49.10.0
¦- uíiiiiiib iii IU31 a -:,,

40 anos 78.0.0
estaduais ! •

Distrito Federal, 5% ... 39.0.0
Rio, pagamonto 1937. 7% 46,0.0
Bahia. 1928. 5 % ,,, 41.0,0
Pará, 5%  . lí.O.u

Tlttioi oivessoa:
.'ity. ot São Paulo un- .

provements '.:¦¦
dank ul London & South

America, Ltda "
iMfi r-uun Gas «Jo IM-

pret.l 
ar.iziunn Warranl Agen- /

cy & FInances C: Ltd; 0
Cahles * Wlrelf-ss Ltd

Ordinárias . 
Ucuan i.oai * Wllsons.

Ltd. . . ..í ..;..
Im. Chemical Industries
ut-oDiitdiris tniiwav Co

61/2%. 1937 ..;.'.'.'..
ulovq e ¦ Hunk LM! (A

Co. Share) «...
Ui» rie lauéiro CIO lm».
.-Co.-Lt •. . .....,.-..,- ,
rlií Kimr nill» gt Ura-

naries, Ltd. ..,.,.'.... .
a.tt. rauí,. tiajuwu *»• '
, Limited
AHstern leiegrapb Co• Lti. n, Deb Stock

títulos estrangeiras!
:HM)0. da Guerra Brita-

nico, 3 1/2 % 
Consols., 2 1/2 % ....

92.0.0

8.7.6

9.15.0

13.4 1/2

85.0.0

0.3.0
.1.14.9

56.0.0

3.15.3

. 1.6.0

1.16.6

54 0 0

104.3.6
83.13.0

A BOLSA

2 Idem, Cr? 500.00, a .. 364,00
61 Idem, a 365,00
50 Idem, a ., 367,01;
27,Idem, Cr? 1.000,00, 738.0U

168.1demr a 740,OU
4'ldcm, 741,01.

65 Idem, a 742.0U
88 Idem, Cr? 5.000,00, 3.700,00
27 Idem, 3.710.0U

1.045,00
a . .'. 1.020,00

43 Idem, de 1930. 7%, 1.045,00
714 Idem, Cr? 5,000,00, 515,00

ApoUees municipais:
Empréstimo de 1806, ; i

6%, port., a 195,00
Idem de 1913, 5%, 174.0U

20 Idem, a ' 175.0U
Apólice» Prefeituras

estaduais
. 10 Porto Alegre, 3 \. %, 25,00

50 Niterói, 0%, a 205,00
ApoUees estaduais:.

142 Minas Gerais, 1.» serie,
5%, a ."...'...' íUl.uu

6 Idem, 2." série, 5%, 173,00
331 Idem, 3.» série, 7%, 179,50

Pernambuco, .%, a 65,01;
11 Idem, a 66,00

100 Rodoviárias do E. do
Rio, Cr? 600,00, 8%, (il!),UU
S. Paulo, 5%, a 227.0U

102 Ideln, a 22U.ÜU
Ações de bancos:

50 Industrial Brasileiro,
ord., 200,01

150 Idem, pref,, a ....... 200,00
93 Comercio c-50%, a .. 305,00
20 Blásll, a 090,00

Ações dè companhias: . .,
8 Siderúrgica Nacional, 175,0(1

300 Força e Luz de Minas
Gerais; port., a 225,00

43 Ferro Brasileiro, a ... 580,00
Oebentures: '

425 Comp. Docas de San- •
tos", 214,00

10 Comp. Vale do Rio
Doce, a 1.000,00

20 Comp. Cerv. Brahma,
a ;....,. .' í.ioo.oc

òfertaTna bolsa

MONTEVIDÉU, 2.
I As 15 horas.

' O movimento verificado, ontem, na
Bolsa.de Valores foi bastante de-
senvolvido, mantedo-se em condi-
ções de estabilidade as apólices da
União nominativas e ao portador,
dando-se o mesmo com.ás damum-
clpalldade e as estauduais. As
Cipalidade e as estaduais de sorteio,
cujos negócios, porem, nãó apresen'
taram grande desenvolvimento, .

As Obrigações da Guerra revela-
ram-so mais firmes e tiveram me-
lhorla apreciável' nas cotações das
de Cr? 1.000,00. As ações de ban-
cos funcionaram ém boa posição,
mantendo-se as de companhias bem
colocadas, tudo conforme se vê em
seguida, das vendas e' ofertas do
dia.

VENDAS

Apólices da União:
2 Diversas Emissões,

5%, nom., 
282 Idem, port., a .......

63 Idem, cautela, a ....
20 Idem, ,.

1 Idem, de 1917, a .....
-.- 95 Reajustamento, ..%", ,a

Obrigações da União
572 De Guerra, Cr? 100,00

6%, a 
12 Idem, Cr? 200,00, a ..

390 Idem, ,..

PREÇOS
Cr?

950.UO
825,00
175,00
780,00
760,00

. 872,00

72,00
144,00
145,00

Obrig, da umau:

Tesouro, 1939, 7%
Tesouro, 1932, 7%
Ferroviárias. 7% :
Tesouro, 1930, 7% j
Tesouro. 1921, .7% .
De Guerra, 6% . .
Idem, Crf 500,00 . .
Idem, Cri 200,00 . .
Idem, Cr? 5.000,00 .
Idem, Cr? 100,90 . .

Apol. da União:
Uniformizadas, 5% .'
Div. Emissões, port.Div. Emissões, caut.
Div. Emissões, nom.
Obras do Porto 6%
Reajustamento, 5% .

Apol. Estaduais:
Minas Gerais de Crí

1.000,00, 7%, port.Idem nom..
Idem, 5%, nom. . .
.Idem, l.a série, 5%
Idem, 2.» série, 5%
Idem. 3.» série. 7%
E S Paulo, uni-

formlzadas, 8%
Est São Paulo, 5%
Est. do Rio 8% ele-

trificação
Rodov. Rio Grande

do Sul, 8% . . .
E. Pernambuco, 5%
Belo Horizonte, 7%
Pref. Niterói, 8% .
Porto Alegra, 34b %
Rod. do E. dp Rio

Pret. de Campos.

Vend. Compr.
Crf Crf

1.020,00 '' -
1.110,00 1.100,00

, - 1.045,00
f.050,00 1.040.00
1.040,00. -

745,00 742.0U
367,00 865,00
145,00 144,00

3.710,00 3.700,00
72,50 '•'72,00

do momento, que altera, nao há du-
vida, o sistema nervoso do mais In-
sensível homem de corridas resolve-
mos ouvir alguns, de preferêncii»
mesmo, os mais diretamente inte-
íessados no desfecho da Importante
carreira. Para o veterano Gablno
Rodiiguez que tem a seu cargo dois y
destacados competidores, Filon é um
dos mais credenciados competidores
pois seu estado de treinamente é ex- ¦
celente. Acredita, também, que Ira-
rá tenha igualmente . bom desempe- ,
nho,, lamentando a ausênclo de^U-
daleo, que sem dúvida' daria mais
brilho á Importante competição.
Dentre os mais sérios comoetldores,
inciue Secreto • o Cumelcn, ambos
pelo que têm produzido nas pistas.
Henrique de Souza é mestre acata- ,
do, e sua opinião é sempre ouvida '
com respeito. Monterreai e Secreto
são seus <4ois grandes favoritos. Fa-
la com entusiasmo de sua pupila
Argentina e arremoto dizendo que
para ganhar desses dois terão que
correr muito. Mais adiante fomos
encontrar Celestino Gomez e ao ver
o repórter que lhe criva de pergun-
tns. Celestino dá um suspiro e diz:
Ah! se o meu Zagal corresse um .
pouquinho mais... e sem hesitar
proclama a sua fé em Secreto, Can-
taro, Ever Ready e Filon, como
mais destacados competidores, Con- .
sidera, entretanto, que embora bem ,
preparado, ZaRal corre menos que
os seus preferidos, mas nãó fará
má figura. Logo á saida, fomos en- '.
contrar Manoel Raphael que é o
responsável pelo Typhoon. O blacfc,
como é chamado por d. Inah faln
com entusiasmo do seu pupilo emir
sldorando-o no mesmo nivel de Fon-
tnlne, concordando, porém, que cor-
rerâ uma corrida perdida e que so
peripécias poderá obter isucesso.
Evcr Ready é o seu fsVorlto vindo
a seguir Cântaro. Não lhe agrada
Filon, embora o considere bem su-
perlor a Irará. Mais um passo o
encontramos Mario de Almeida.
Multo reservado, consente, porém,
em dizer-nos que confia' nas possl-
bilidades de seu pensionista embora ,
considere Secreto u Filon competi- &
dores dos mais destacados. Deixa-
mos esse entraineur e fomos pro-
curar Francisco Milla, preparador
de Latigo. Multo jovem, faz pouco
que está entre nós. E" todavia um í
profissional dos mais destacados em,
seu pais. Milta pouco tinha qüe nos
dizer; porépi, assediado pelas por-
juntas que lhes fizemos deixou cs-
capar: "o maior adversário do mt;u
cavalo.é Irineu Leguisamo". Por a$,
se vê o quanto de fé encerra a per-
formance- que Latigo vai cumprir ,
na magnifica . tarde de domingo. .,
Continuando em nossa peregrina- "
ção fomos encontrar AlexanrjreCor
Corrêa. Alexandre Corrêa sempre
esperançoso nas boas atuações de
seus pensionistas com o campo bravo
como está não escondeu sua fé em-
uma bôa sorte, para seu pupilo. O
acaso nos pôs frente a frente com
Tancredo Coelho c o preparador de
Álibi, foi logo dizendo já sei que
o senhor vai querer me ouvir. so-
bre o grande prêmio. Pois bem to»
me nota: Secreto é o dono do. pá-
reo. Espero que meu cavalo não
faça feio mas ganhar desse animal
è façanha que dificilmerfte há de
ser levada o efeito. Positivamente
Secreto está mesmo eleito favorito
pois Gonçalino Feljó a quem demos
em seguido a palavra ¦', disse-nos:
quando trabalhei Monterreai, em-
bora seu final não fosse muito bom
tive vaga esperança de poder vê-lo,
triunfar. Logo porém, me desiludi
porque vi com meus próprios olhos
o seu exercido que qualifico de fe-
nomenal. Acredito mesmo que nâo
o suplantarão vindo a seguir Canta-
ro, que também é corredor, Agora
não vamos falar da novela de Do-
kobrá. O. Feljó está á nossa frente
como perfeita esfinge. Como.estão
Cumelém e Fulgor. perguntamos.
Bem, respondeu. Podem ganhar?
Talvez.,, balbuclou o entraineur. !
Lembra-se do nome de algum con-
currente sério? Secreto concluiu a í
esfinge. Finalmente, eis-nos na pro-
sençs do "jovem" entraineur Levy
Ferreiro. O prepurandor do favorito
disse-nos: "Se mou cavalo confir-
mar o trabalho de segunda-feira é
uma "barbada". Entretanto reputo
CUmelén um grande adversário cò-
mo qualquer um deve temê-lo por-
que suas melhoras têm sido extraor-
dlnárias. Por outro lado, Ever Rea-
dy deve ser olhado também como
temeridade porque é um dos que;
melhores trabalho tem fornecido.
Nesses e mais Filon, sitiro meus
phincipais inimigos.

GADO GIR
Vende-se crias de puro sangue.

TRATAR COM ADRISO BADARó
Fazenda Castelo - Município de Muriaé - Eslado de

Minas Gerais.
(94462)

HOTEL BUCSKY - FRIBURGO
Conforto moderno - TodaB as diversões de montanha. — Clima sa-

lubérrtmo na mais linda região brasileira Ideai para WEEK-ENDS e
FERIAS. - Ambiente distinto e cortesia no serviço. A mesma afa-
mada cozinha do RESTAURANTE BUCSKY, no Rio, onde se prenotam
aposentos-para o Hotel.

Rua do ROSÁRIO 133. - Tel. 23-0047. (393271

Decreto 2.339, 7%
Decreto 2.097, 7% .
Decreto 1.099. 1%

Ações de Bancos:
•mrrclo. nom . .

Brasil
Distrito Federal . .
Comércio, nom. . .

Lownds .....
Português do Brasil
port

Idem, nom
Belgo Minheirà v . .
Minas de Butiá . .

nas Gerais, port.
Boavista
Ind. Brasileiro . . .

Ulas. de Tecidos:
i--etrnDolitana
Cometa
Corcovado ....

Cia. dc Seguros:
Varegistas ...

Cia. B. de Ferro:
Minas S. Jeronlmo

ord,.... , v,. •
Paulista E. de Ferro

Cias. diversas:
Ferro Brasileiro . .
Vale do Rio Doce .
Panair
Melhor, de Goiaz .
«ul Mineira de Ele-

trlcidade, pref. . .
Martins Ferreira
Düca;i do Santos.

nom,, a , . , .
Idem, port. . . . .
Santa Rosa ....
Docas da Bahia. .
Brasileira dé Meias

•Marvin . '.; . • . . .
Oebentures:

B. Lar Brasileiro .
Docas de Santos. .
Força e Luz. do Nor-¦ deste .. ;."..' :V"
Nacional de Estam-

paria ......
Itatlg .-. ; .ff'.: .". .
Vale do Rio Doce .

200,00

4311.00
660,00

198,50

109.00

«50,00
95,00

430,00 —
- 400,00

444,00
148,00"

400,00
400.00
4-10,00
140,00
225,00

2.900,00 -
- 200,00

15U.UU
500.00

- 400,00

400.00

168,00
265,00

580,00"
580,00
178,00

1.675.00

500,00
175,011

950,00
825,00

950,00
800.00
675.00

965.00

750^00
181,50
173,50
179,50

822,00
775,00
935,00

87Ó7oO

963,00
990,00
730,00

173,00
179.00

1 165,00 1.160,00
228,00 226,00

1.015,00 - -

— 1.018,00
87,00 66,00

207.00
945,00
201,00
24.00

619,00 618.00

990,00 1185.(10
_. Santo Cr? 500,00.

8% ......' 803.00
Recife, 4% 26,00
Pref, Porto Alegre,.

8% ...... -
E do Paraná. 5% —
Empr. 1931 5% port. — 

"
Apol. Municipais:

Empr. 1931, 5% port —
Empr. 1906, 6% port. 198,00
Empr. 1917 6% port, —
Decreto 1.635, 1_ —

25,00

080,00
140.00
173,00

175,01)
195,00
195,00

218,00
395.00 385.00

330,00 - -
344.00 -
275,00 270,00

400,00
120.09

570.00 — ¦

222.1'ü
214,00 214,1»

. 1,ioo.oo -

186,00
605,00 500,00

1.010,00 990,00

AÇÚCAR
, Funcionou esse mercado, ontem,

em posição firme, mas, sem modi-
ficação nos preços e com entregas
de pouca monta.

Entraram: 60.040 sacos, sendo ..
3.000 de Sergipe e 3.040 de Cam-
pos; sairam 5,540 e ficaram em es-
toque 65.383.

GM PEKNAMUUCU
Mercado os tavel,
Preços poi 80 quuob - usina ae

1.». Crt 90,00; Cristais, Cr? 85,00; 3.",
Sorte Crí 72.00 o Oemeraras CrS
75,00. Por 15 quilos: Somenos. Cr?
15.00 e Somenos. Cr? 18,00.

Sacos de 60 quilos
Ontem — Entradas: 15.790; desde

o dia 1 de setembro de 1044
5.222.432; exportação, nada.Existência; 482.377 sacos; consumo
local, 1.000 ditos. -.

tipo 6, CrS 34|00: tipo 1, Cr? 33,80;
tipo 8, CrS 33,00.

1'AU'IA r. de Minas, Cates co-
inuns. crS2.uu. e Unos,. CrS 4.10: E,
oo Rio café comum CrS ->00

CAPE KM nANTOSt
Movimento de ontem

Mercado, estável, com o tipo 7,
disponível, por 4 quilos: mole, Cr?
48,70; duro, Cr? 47,80.

• Embarques: 63.355 sacas-, entra-,"
das: 45.259 sacas; estoque, 2.657.042.

ALGODÃO
Regulou o mercado desse produto,

ontem, em condições estáveis, cora
entregas ativas e preços inalterados.

Entraram de Santos 168 fardos;
saíram 450 ditos e ficaram cm de-
posito 20.935.

GM 1'ERNAMHUCU
Ontem - Mercado estável.
Preço por 15 quilos - Comprados

- Base 6, Matas, Cr? 78.00: Bsse 5i
Scr,óes Cr? 82.00.

Sacos de S0 quilos
Ontem - Entradas: nadai' desde

o dia 1 de setembro de 1944: 242.000
Exportação: nada.
Existência: 31.600. ;. ;
Consumo local: 700 sacos de 80

tmilns.
BM SAO PAULO
CONTRATO "A"

Abert.
Compr.

CrS

recb. :
Compr,

crf

CAFÉ'
Ontem esse mercado funcionou

em posição sustentada e sem modifi-
cação nas colocações.

,ÃS' vendas registradas foram de
978 sacas, ao preço de' Cr? 33,50
por 10 quilos do tipo 7.

Entradas: 7.469 sacas; Saldas: ¦•
10.811 ditas, sendo 10.795 para a
America do Sul e 16 para a Eurora;
retiradas do mercado:'363; reverl -
das: 1.850; aos torradores: 1.500:
troca: 363; existência:,635.522.

V COTAÇÕES — Tipo 3, Cr? 35,50;

Algodão para
entrega-- •

Em agosto, 1945. . N/c, N/c.
Em outubro, 1945 . N/c. 88,00
Em dezembro, 1945 N/c. N/c.
Em março. 1946 .' . 06,50 87,50
Em Janeiro, 1946 , N/c. 88,60
Em maio, 1016 . .N/c. 06.40
Em julho, 1946 . . N/e. 86,60

Vendas: Abertura, nada: fecha-
mento, SOO arorbas.

Posição do mercado,: Abertura, tf.
tavel: fechamento, estável.

CONTRATO "B"
Abert,

Compr.
CrS

rech.
Compr.

Ctf4ii:odãu para
entrega:

Em outubro, 1845 .
Em agosto, 1915. .
Em dezembro, 1945
Em janeiro, 1946. .
Em março; 1946. .
Em maio, 1946. .
Em Julho, 1946. .

Vendas: Abertura
fechamento; 53.000 ditas

Posição do mercado: Abertura, es
tavel: fechamento, estável.

Cotações do disponível. : 
'

ontem:

N/c.
01,20
92,40
92,50
93,00
N/C
N/C.
1.500 arrobas;

88,30
91,30

; 92,60
92,80
93,30
93,00
92,90

m

_ 199,00 tipo 4, Cr? 35 nm tino 5. CrS 34 SO:

• Tipo 4  96,00
Tipo  88,50",
Tipo  82,00 "

NOVA YORK, 2. ..
American l)'utu-

res para en- ;¦¦';.-;. ,.
treea em

Outubro, 1945" . 22,88 22,91 2M6
Dezembro,. 1945 22,91 22,93 22,90
Janeiro, 1940 . N/c. N/c. 22,87
Março, 1946 . . 22,90 22,94 22,90
Maio, 1946. . 22,80 22,90 22,88
Junho, 1940 . . 22,61 22,63 «22,59
A. M. Upiands. — — 23,30

ABERTURA — Mercado estável,
com alta dc 1 e'baixa parcial de 2
pontos. •

INTERMEDIÁRIA — Mercado ea-
tavel, cokn alta de 3 a 4 pontos

FECHAMENTO —¦Mercado, est.»*
vel. com baixa de 1 a 4 pontos.

fl ..«:;¦¦:. /:} i.:-a.j:- .l. : :"'.?.".;v '»T ' ¦' ¦ 
"¦" ' ¦m\



g

CORRETO BA MANHÃ — Sexta-feira, 3 de Agosto de 1945

.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
L* ; (Continuaçâo da 5.* pag.)

¦1.943 — 43170 — .341!) — 44241 —' "t47~Í_r- 4478 — P, 60401 - 50716'.,"_»657"19 — 65832 — «'Wl — Bonde^80 — 1708 — 1776 — Ônibus 80416.Meio lio e bonde: C. 67330.
, Contra inãor 2193 — 2678 — 41008

,'— 41113.
Excesso do fumaça: 80013 — 80019•— 80030 — 80033 — 1)0069 — 80241¦j— 80610 — 806M — 8061S - B0698.;— 80822.

...Fa"a ^e transferencia de local:
Nilo apresentar licença: C. 60O4B.Por diversas infrações: 2897 —

<" ?Í22 _ 40502 - 4ma ~ 41420 -
ÇSlâgÇ — 4"fi3 — 41937 - 42319 —

82794 — 42810 — 42921 - 42953 -43211 — 43227 — 43350 — 43369 —•13469 -~ 43804 — 43409 — 43812 —•13815 — 43816 — 43817 — 43820 —
43922 — 44168 — 44174 — 44263 -•14514 — 44694 — 44827 — 44852 —

.44867 — 45154 - 45191 — 45320 —
45353 — 45416 - C. 60030 - Blc.
..Hl1 — Ônibus 80239 — 80537 —••5H — 80684 - S0690 - 80691 -
Si819 — Garago Tai tlcuar — GarageItamby — Garage Paullcea — Gara-ge Mota — Depósitos * de Autos _Verta a.

I DATILOGRAFO!? CHAMADOS
-Estilo chamados n comparecer á

4.» DlviíSo da Secretaria Geral do
Ministério da Guerra (Serviço do
Pessoal Civil) a fim de tratarem de
assuntos de seus interesses os srs.
Antônio Capistrano de Freitas, Jo-
viano Serrante e Severino Bezerra
da, Silva, nomeados datllógrafoa I
classe "D", daquele Ministério.
CONVITE A' FIRMAS COMERCIAIS

O major agente diretor do Parque
Central de Moto-Mecanlzação, Bedia-
do na Parada Magalhães Bastos (E.F. C. B.), está convidando as flr-
mas abaixo para comparecerem au
referido Parque, das 7 ás 11 horas,
do dia 6 do corrente, para receberem
importâncias relativas a seus fome-cimentos: J. Soares Ferreira &Cia., Ferreira Seixas Sc Cia. Ltda..S. A. White Martins. Mesbla S. A..Duarte, Neves & Cia., Cia. LuzStearlea, CorçSo, Cardini S. A., Ar-mando Bussetl & Cia.. Empresa
Comercial Importadora Limitada,Moreira Barbosa & Cia. Ltda., Ke-ler .Weber S. A., Luiz F. Braga &Filhos, Duarte Amaral & Cia., Jor-
ge Ferreira Sc Cia. Ltda.

NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

Despachos • do prefeito: — Cen-
tro Musical Roxy King — arqul-
ve-se; Luiz Ollmecha, Empresa deDiversões Vitoria, Itomualdo Ma-ria — deferido; Hélio Sodré — co-mo critério de ordem geral a Pre-feitura recusa deferimento aos pe-

ATOS RELIGIOSOS

f

%

JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES
(Missa de 7." dia)

Carmen Cavalcanti Rodrigues, Sylvio Malhelros, LéaMalheiros, Cândida Malhelros, Alexandre Augusto Rodri-
gues, senhora e filhos, Francisco Augusto Rodrigues, se-nhora e filho, Umbolina Rodrigues Galvão e filhos, Eduar-do Matheiros, senhora e filhos, cunhados e demais pa-rentes agradecem as manifestações de pezar recebidas
porocasião do falecimento de seu querido esposo, pai.irmão, cunhado e parente JOAQUIM AUGUSTO RODRI-GUES e convidam seus parentes e amigos para assisti-rem a missa de 7.° dia que mandam celebrar, sábado dia4, as 9 horas, no altar mór da Catedral Metropolitana, an-tecipam agradecimentos e pede-se dispensa de pêsames.

(36472)
D. AMALIA WAGNER DUVIVIER

.'./.,¦ Missa de 7." dia"¦ Teodoro Duvivier Jr. e sra., Corina Duvivier Kok efamília, Fulvia Duvivier, Laura Duvivier Goulart e fami-
jia, Carmen Duvivier (Madre Duvivier), Amáliá DuvivierCastier e familia, Eduardo Duvivier e familia e Paulo.Duvivier agradecem, profundamente sensibilizados, todas*as manifestações de pesar e de solidariedade recebidas,dos seus parentes e amigos, por ocasião do falecimen.to e sepultamento de sua extremada mãe, sogra, avó ebisavó, e os convidam para a missa de 7.° dia, que fazem
rezar sábado, dia 4, no altar mór da Igreja de S.Francisco de Paula, ás 9 1/2 hs., antecipando a todos osseus agradecimentos. (94478)

I 
"¦capita o - t e wm S t e

! FEKiYAi\IÍO MEi\BES
| COUTINHO MARQUES

30.° DIA
l _,"',..LO Capitão de Mar e Guerra Oíavo Coutinho Marques,
; senhora, filhos, noras, netos e Myriam Barreto de Cafva-lho, convidam a todos,os seus parentes e amigos para as-

sistirem a missa que por seu boníssimo e inesquecível
; filho, irmão, cunhado, tio e noivo FERNANDO, desapa.

recido em serviço de guerra a bordo do "Cruzador Bahia",
será celebrada na Igreja de N. S. do Carmo, ás 8 horas
é meia, do dia 4 de agosto, sábado. Mais uma vez agra-
decem a todos que manifestaram o seu pezar por tele-
gramas, cartas e visitas e antecipadamente aos que ctfm-
parecerem a este ato de fé.

(25223)
ARNALDO PINTO

(AGRADECIMENTO)

Maria Lyrlo Pinto, Argentina
; Pinto, Maria Augusta Pinto, Ma-

rltana Castro e Affonso de Cas-
. tro, e demais parentes, Impossibl--lhados de agradecer Individual-'mente a todos os amigos que os
confortaram por ocasião do falo-
cimonto de seu querido ARNAL-' DO, comparecendo ao : enterro,
enviando _or_af_ flores, telegra-' íjins, cartões o assistindo as mis-
sas, vêm por este melo manlfes-

i tar-lhes a cxprosstto do seu pro-• fundo reconhecimento.
'. 

(B ÍÍ0062)

ALMIRANTE
y GRAÇA ARANHA

." A família Nelson Medrado
i taanda rezar uma missa por ai-•Jna do «eu saudoso e honrado

amigo almirante Graça Aranha,
amanhi., 4 do corrente, âs 8 ho-
ras, no Altar do Santíssimo Sar

i cramento, da Cathodral Metropo-
j litana.
i . Parn esso ato de Fé ChrlstH
, onuvldn os parentes o amigos do
saudoso extinto. (13 26058)

fk

COMANDANTE ZE-
NITHILDE MAGNO

DE CARVALHO
"! 

Álvaro Alberto e Familia fa-
zom rezar missa por alma de
seu grande o inòlvidavel amigo
ZBNITHIDDB, sexta-feira, 3 do'corrente ás 10 o mela horas, no
altar de S. Miguel, da Igreja da
Candelária. (E 26053)

: JOHN ALFRED
HARDMAN

'¦" Beryi Hardman é filho agra-
decem senslblllsados as manlfes-
tações do pesar recebidas por
ócnslilo do falecimento do seu
querido esposo e pai. Agrade-
oom igualmente a todas aB pes-
soas que mandaram flores ou
quo assistiram pessoalmente a
sou enterro. (E 260B3)

VICE-ALMIRANTE
HERACLITO DA GRA-

ÇA ARANHA
(MISSA DE lt ANIVERSÁRIO

DE FALECIMENTO) ',

Os Comissários do Lloyd Bra-
silelro, gratos e saudosos & me-
mórla do ylcè-almirante HERA-
CL1TO DA GRAÇA ARANHA!
farüo colobrar Mlaoa no Altar
Mór da Catedral do Rio de Ja-
neiro, á Praça 15 de Novembro,
ás 8, hs. do dia 4 de agosto. Pa-
ra esse ato convidam os paren-tes, amigos e colegas.

(E 17037)

dldos de anúncios feitos em pai-neia do pano, por nfio correspon-
der esse genero de propaganda ao
progresso da cldado. Por equlda-
de, e título do colaboração com a
Imprensa, autoriso, por 24 lioras, a
colocaçüo do anuncio solicitado pe-lo semanário em questão.

CAIXA REGULADORA DE
EMPRÉSTIMOS

Sento
mentos
triculas
153.3 -
IÍI49Ó -
13840 -
237 -
5187 -
18.04 -
6295 -
7512 -
16244 -
13241. -
303U2 -
18420 -
18100 -
220j'1 -
2713 -

ííf*etua<108 hoje ob paga-referente» ás seguintes ma-
8447

31084
13839
7902
97S6

11648
28403
15751
18918
2493
8444

18101
8760

130611
27709.

9758
15215
2165

20890
2197

1855.
4520

16558
3094

14184
-18235
27572
28078
25318

13299
8626
9195
4733

11 727
12770

2699
1761

13236
27705
20752
1984

31316
25142

AVISOS:-- Serilo pagas
tambem as propostas jA, anuncia-
dtis neste thêfl e nflo recebidas. O
pagamento de empréstimos ser,,
efetuado até as 16 horaa. e o de
restituições das 16 ns 17 horas.

RESTITUIÇÕES*: — llermen-
gania do Amaral prdrclra mnt
2-6:22 apresentar contra cheque de
abril de 1945. Henrique José de
Mello mat n.» 24839 apresentar
contra cheque de maio dè 915.

FALÊNCIAS E
CONCORDATAS

NELSON ALMEIDA Sc CIA

O juiz da 3a Vara Civel mandou
Incluir no passivo da massa falida
supra os créditos impugnados do
Banco Industrial Brasileiro, Indus-
trias Reunidas de Pesca Natutn.

OSMAN RODRIGUES DA SILVA

O Juiz da 7a V-.ra Cível designou
o dia 9 do corrente mês, ás 15 ho-
ras, para a nrstmblela de credores
da falência supra.

EMPRESA BRASILEIRA TÉCNICA
INDUSTRIAL LTDA

O Juiz da 14* Vara Ove) mandou
Intimar a massa falida supra, para
no prazo de 2 horas, trazer a car-
torio a relaçú) de seus credores

TRIGO
CHICAGO, 2.

Em setembro ....  1,05,12
Em dezembro  1.65,37
/VV"WS^S/VVV~^V,vCs/~WN'VVVS^^V~^V'*^W%A/rV~W

DECLARAÇÕES

JOSE'MENEZES
DA COSTA

(ZÉZD)

Lilia Cunha Menezes da Costa,
filhos, nflras, netos e demais pa-rentes participam o falecimento
do sou idolatrado esposo, pai, so-
gro' e avO, ocorrido ontem, e con-
vldam a todos os amigos é pa-
rontes para o sepultamento quese realizará, hoje, dia 3, ás 17
horas, saindo o feretro da Capela
Santa Therezlnha, na Praça da
Republica para o Cemitério de
Suo Francisco Xavier. (E25263)

MAJOR CELSO CAR-
LOS BUSSE
(REFORMADO)

Herodlna Ferrari Busse, filhos,
netos, genros, lrmilos, cunhados,
ausentes e presentea o domala
parentes comunicam o faleci-
mento do seu Inesquecível espo-
so, pai, avO, sogro e Irm&o' Cel-
bo Carlos Busse, ocorrido á sua
Tliêudoro da Sllva, 363, apto.
202, e convidam a todos para o
enterro, hoje, ás 11 horas, saln-
do o feretro da residência aci-
nia, pelo que desde já, se confes-
sam eternamente gratos por esta
caridade. (B 26079)

AVISO Á PRAÇA
V. Pellegrlnl & Cia Ltda, es-

tabelecldos com Fabrica de
Massas Alimentícias e Comestl-
veis, sitos á Praça Duque de
Caxias n» 9, declararam que
nesta data rescindiram o con-
trato do gerente com o Snr.
Eduardo Almeida Júnior, retl-
rarido-se o mesmo pago e sátls-
feito, na melhor harmonia.

Rio de Janeiro, 31 de Julho de
1945 — F. Pellegrlnl & Cia
Ltda. "E 23501)

COMPANHIA SUL MINEIRA
DE ELETRICIDADE

DIVIDENDOS
' A partir do dia 6 do corrente
serfto pagos na sede da Com-
panhla, á Praça Getulio Vargas
a — 9° andar, sala 924, (Edifi-
cio Odeon), o 13° dividendo das
açOes preferenciais e o 45° das
açfies ordinárias, á razio de 8%
(oito por cento), a. a . na se-
gulnte ordem:

Dias 6, 7, 8 e 9 — Bancos.
Dia 10 em diante — Outros

Portadores
. Os. pagamentos Ber&o efetua-
dos nos dias utels, exceto ao?
sábados, das * 10 as 11,30 e das
13 fts 15 horas.

Rio de Janeiro, 1° de Agosto
dé 1945 — Rlcnrdo Xavier rta
Sllvelrn, — Presidente.

(E 22185)

SOCIEDADE ANÔNIMA MARVIN
DIVIDENDO

A partir do dia 10 de agosto
p. futuro. Inclusive, na sede des-
ta Sociedade, & Avenida dos De-
mocráticos, 207, nesta, das 15 áB
17 boras, exceto aos sábados, e na
sede do Banco Português do
¦Brasil, á rua da Alfândega, 10,
nesta, será pago o 27° dividendo,
relativo ao 1° semestre de 1945.
i tazüo de Cr$ 30,00 por ação. e
sujeito, á dedução do devido im-
posto.

Rio de Janeiro, 30 de jiilho ae
1945. — Alberto Soares, de Sam-
.paio presidente. (H 261)08)

FAQUEIRO

Bancos & Sociedades

Esgotos da Ca

pitai Federa]
A Companhia lhe Kio de

Janeiro City Improvements
previne ao público que pelo.
seus contraio com o Gover-
no Federal e regulamentos
em vigor sò ela poderá exe-
cutar quaisauer obra1 de es*
gotos, mesmo as adicionais
ou extraordinárias, sobre
ps suas canalizações e tam-
bem alterar ou rec""**'-'TÍr
as _ existentes Previne
mais que os infratores es-
tâj. sujeitos pelos mesmos
contratos e instruções, a
demolição imediata das
mesmas.~A 

NÚNCIOS
COMPRO 1 GELADEIRA ELE-
TRICA, 1 RADIO-VITROLA,
1 MAQUINA DE COSTURA,
ENCERADEIRA, PIANO, CO-

FRE, SALAS E DORMI-
TORIOS MODERNOS

Senhor chegado de Minas compra
uma peça rle cada para levar para o
interior. Telefone 28-2343 Sr. nutra

(13 22214)

fJ/MrTP»™- *S
Compram-se de Jóias e Mercado-

rins, NSo venda som conhecer a
nossa Oferta. Paga-se o justo valor.
Soluç.to rápida. Rua Senador Dan-
tas, 97, defronte da "A Central de
Penhores". — Fone: 42-7946.(E 24447)

Estufado**-
Aceltam-se reformas e encomen-

das do grupos novos, coloca-se cor-
tinas e passadelras. Encarrega-se
do servlqos de lustrador. Atende-
se'á domicilio pelo telefone 25-8527
SR. BARBOSA. (E 24477)

ROUPAS
USADAS

COMPRAM-SE DE HOMEM
ATENDESSE A" DOMICILIO

COBRE-SE QUALQUER OFERTA
Tel. 43-5558.

(E 23562)

BINÓCULOS ZEISS
Vende-se binóculos Zeiss para,

corrida e grande alcance, tipo leve.
CASA GEDBY. Rua Buenos Aires
145. (E 24458)

Mme. ROSELY
Limpeza de Pele: Cr$ 30.00.

MASSAGEM — SOBRANCELHAS
Rua 7 de Setembro 84, lí", — das
12,30 até 17.3U. - Tel. 22-8167.

(E 23483)

COMPRAS E TUDO
A. N. SILVA atende com rapl-,

dez a. qualquer encomenda ou in-.
cumbencia uo Rio ou Interior. —
C. Postai 3.556. (E 23518)

REVOLVER
Vende-se um Colt 32. cano longo

nlquelado, quase novo, preço Cr$
1.000.00. Tratar com Affonso. Tel.
47-1412. (E 24470)

CINEMA EM CASA
Organize uma sessão de cinema

na residência de V. Ex. em festas
de crianças, com fllms do Pato,
Popeye, etc. desde 50 Crí. Pedidos
pelo tel. 29-3911. (E 23512)

SEXTANTES
VENDEM-SE 2 - EDGAR.

42-7215..
(E 23494)

ROUPAS
USAUAS

COMPRAM-SE
DE HO.M13NS — ATENDE-SE
a domicilio. — Nilo venda sem

TEL. PARA 22-1683
(E 22191)

Particular vende um belíssimo de
prata portuguesa, com 62 pecas, po-
sando ks. 4. Preço unlco Cr» ....
9.000,00. Telefone 22-5140, Araujo.

MAQUINAS OE ESCREVER
li. r~mi_trudür)i_ - unisertam-ne —
Conipram-se e Vendem-se. Orca-
mentos grátis. Preços antigos. Tel
M-00~t7 ll Kua Bueno? Aires, 182.

. (E 14866)

PELES
Lava, conserta e reforma. Ofi-

cina Copacabana: á Rua Republica
do Peru n» 338 Postos 2 e 3. Tel.
27-9043. (E 20733)

FAQUEIRO DE CRISTOFLE
.Vendé-se grando quantidade de

talheres, junto òu separado. Oca-
sl&o. Rua da Alfândega. 238, sob.

(E 24506)

MANOEL JOSE' DE
MOURA BASTOS

(7" DIA)

/Hilda Moura Bastos, Reynaldo
Moura Fernandes, Maria Helena

.Rosa, Dulce e Therezlnha Moura
Valente (ausentes), filha neto, «
notas, convidam seus parentes e
pessoas de sua amizade para a
ml^sa que mandam celebrar por
alma de seu querido pai e, avô,
que será celebrada no altar-môr¦na Igreja de N. S. do Rosário
(rua Urugualana), sábado 4 do
corrente as 10 horas, desde já
se confessam agradecidos.
..¦ (E 26061)

TENENTE NAUDY••v;¦{-¦: ESTEVES
ÍENENTE JUANITO

RODRIGUES LOPES
TENENTE GELSON

HELMOLD
(CRUZADOR "BAHIA") '

¦ A turma de Guardas-Marínhst
«» 1942 convida os parentes ;cò-,
legas ô amigos dos tenentes
Naudy, Juanlto* e Hélmòld, de-
sáparécidos no acidente do Cru-
aador "Bahia", para assistirem
o .áto religioso que-manda rea-
illzar dia 4 As 9 horas na Igreja
fla Candelária. (E 244451

AGRADECIMENTO
;:!¦¦¦ .¦.mi....- ~-^ .

__i PREI FABIANO ; 9 SANTl•EXPEDITO, agradeço a graça ai

P^ 
«AÜRO

CAPITÃO DE FRAGA-
TA LUIZ FELIPPE

SOUTO
(AGRADECIMENTO)

TOLANDA SOUTO, CLAUDIA,
RICARDO o ROBERTO, famílias
Souto e D'Angfelo, Impossibilita-
dos de . agradecer indlvldualmon-
to a todos os parêntese amigos
que, com.tanto carinho, os eon-
fortaram com visitas, telegra-
mas, cart.es e assistindo a mis-
sai por ocasltto do dèsapareclr
mento do seu saudoso e quoridó
esposo, pa. e parente LUIZ. vi-
tlmado no cumprimento do dever
a- bordo do cruzador BAHIA,
vêm, por este melo, hipotecar o
seu mais profundo sentimento de
gratidão. ¦ ' ¦:.- ¦-' (E 26077.)

MARIA GONÇALVES
DE CARVALHO .

(PEQUENINA)

Maria. Cecília Teixeira de Car-
valho, Maria Stela Gonçalves de
Carvalho, Fernando Gonçalves de
Moraes- Bello, Abel de Moraes
Rello, Abel de Moraes Bello Fl-
lho e Therezlnha Gonçalves de
Morioes Bello;. filhas, . irmfl,
cunhado , e sobrinhos de' Maria
fiongalv.es'jde Carvalho partlci-
parn oseú falecimento e comu-
picam. que o enterro sairá As 10
hortis da Capela da Rua Real
Grandeza' para o cemitério de
S5o JoSo Batista. (E 26092)

LIBERAÇÃO DOS BENS DÍ
ITALIANOS

Curitiba. 2 (Asp.) — EstA causan-
do estranheza o grande embaraço
nos clriulo» comerciais, o factó do
Banco. do Bra.ll não ter recebido
lnstíusBes üôbre a liberação dos
b*ns iIbe suditai itallann».

VICTOR-; APELI AN
A' PRAÇA '

Victor Apelian, estabelecido nesta praça á
Rua da Alfândega n.° 227 — sobrado ¦— com o
comércio de sedas por atacado, tendo sofrido um

protesto, por falta de aceite, de um titulo de
Cr$ 50.242,00, de Têxtil Rayon Ltda., São Pau-
lo, declarai praça e ás pessoas que com êle
mantém relações comerciais não dever aquela
importância em virtude de, em tempo, ter de-
volvido mercadorias qüe não estavam em bom
estado.

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1945.
... (E .25222)

FROTA CARIOGA S.A.
AOS SEUS ACIONISTAS E AO PUBLICO

*' n '¦

Suprehendidos hontem pèlàs noticias publicadas em
alguns vespertinos, referentes a um seqüestro requerido
por um construtor desta companhia e concedido por uma
autoridade judiciai,, àpressamoinos em..declarar a. falta
de qualquer fundamento jurídico que justifique tal me-
dida. Aliás o açodaménto com qüe, a mesma noticia
foi difundida, revela por si só, afinalidade do ato,
tentando marear o bom nome de uma empresa abso-
lutamente em dia com todos os seus compromis-
sos. — A nossa ação far-serâ sentir incontlnenti,
chamando á responsabilidade aqueles que, por motivos
inconfessáveis, procuram perturbar'o trabalho que, com
tantos sacrifícios, estamos ha longo tempo realisando,
com a intenção de melhoraro precário transporte entre à
Capital Federal, Niterói e ás ilhas da bahia de Guanaba»
ra. O construtor referido e que,,chamado aos escritórios
da companhia, para úm entendimento decisivo, furtou-se
ao.encontro com os seus diretores, somente valendo-se
das praticas sinuosas de unia condenável chicana, pode-
ria conseguir imbahir a bôa fé, pois que outra não pode
ser a hipótese, da autoridade judiciaria a cujas portas foi
bater. A companhia está agindo no sentido de repor a
verdade nos seus justos termos. Entretanto convidamos
os nossos acionistas, que desejarem tomar conhecimento
detalhado do caso, a visitarem os nossos escritórios, onde
poderão verificar a fidelidade das declarações acinía.

A DIRETORIA'

_9Wto

BANCO DELAMARE S.A.
F II N D A I) O E M 10 1

IUR0S PIRI CONTI Ot DEPÓSITOS

Movimento ... 4 Contas a praso fixo:
Limitada. ... 5 3 mezes... 5 %
Populares 6 6 mezes... 6 %
Aviso Prévio. 5 *b 12 mezes.. 8 %

ruicioNi us a is» koris di ioiie

RUA 13 DE MAIO, 41

PELETERIA POLO NORTE
comunica a sua distinta clientela, que mantém
os mais variadissimos modelos em artigos de

I^ELES e BOLSAS de crocodilo, bem como

RIQUÍSSIMOS CASACOS.

para a TEMPORADA LÍRICA e JOCKEY CLUB

Agradecemos sua visita

42 9557 - RUA SENADOR DANTAS, 117 — 42-9557

"BELEZAS BRASILEIRAS"
Um Álbum com 12 nus .rtlstiuus

tamanho 29 por 39.cms. Apresenta*
ção primorosa Cr? 65.00 Mande
buscar o seu exemplar Livraria
Oliveira Rua Vise. Maranguape 4?
- l.° Interior- Reembolso Postai

(E 27641)

Casa. de Campo
Lotes — Chácaras

Bm lugar saudável, a 2 horas e
meia do Rio, altitude de 2G0 a 500
metros, servido por trens e ônibus,
vendo-se lotes, chácaras e casas de
campo, facilitando-se o pagamento.— lnformaçSes á Rua urugualana,
101. 1'• andar. — Eduardo Dale.

(E 10678)

ROUPAS
USAP/IS

COMPRAM-SE •• PAGA-SE BEM
ATENDE-SE A DOMICILIO

.' TEL, 22-5568.
(E 26057)

Colchões
Encarrega-se do fabrico e refor-

mas de colchões para o mesmo, dia,
por preços sem competidor. Man-
da-se mostruarlo á domicilio. Tel.
43-U603. Fábrica Rua Santana 100

__ (E 23230)

CAPA S
PARA MOVEIS ESTOFADOS

TEL. 42-7640
AtPiido o, domicilio Tambem aos

Domingos. (E 25250)kxdtõ~
PAROU!

Telefono para 26-9669, BARROS.
Técnico competente consertos á dó-
mlclllo. — Orçamentos grátis.'_,  (E 20764)

AOUARDENTE PERNAM-
BUCANA. MARCAS PINGA
DO NORTE, CARAUZINHA
E SARINHO. VENDO ATE*
MIL DÚZIAS. 22-0513. -
HERVAL.

(E _.108)

OCASIÃO
Vendo 100 quilos de penas'para

escrever de aso- sueco. Mais ln-
formações pelo tel. 26-2496 ou
cartas na portaria deste Jornal a
25.261. (E 25261)

ACENDEDORES ELÉTRICOS
Para gás, Instalados e garanti-'

dos por 2 anos: Cr$ 20,00. Bom
desconto para revendedor. Tel. —
26-2496.

(E 25262)

CAUTELAS
Da Oalxa Econômica, particular

compra, atê o dobro do. valor a
Rua Ouvidor 69 —1." andar — Sa-
la .11 — com Salgado.
>í ... (E 25284)

REFORMAS PIANOS
Feitos nos domicílios máxima per-

feiçüo, e seriedade, dando referen-
cias. Extinçüo cupim, Encamurça-
mentos. Concertos etc. Fone: —
18-0241.

(E 25290)

ESTAMPARIA
Aceitamos qualquer

serviço.
Entrega rápida.

Fabricamos íerrameii-
tas c matrizes

IVI. Mignonneau & Cia.
Ltda.

. 226, Graça Aranha.
Fone: 42-910»

TAPETES
Oficina de tapetes com

mais de 9 anos estabelecida
nesta praça, lava conserta e
imuniza qualquer qualidade
de tapetes, Inclusive Obuson
e Oobelins; lav<. a domicilio
sofás e poltronas Serviços
garantidos - J BALOGH
- Rua Santo Amaro. 121 •
Tel 25-7756

(E 28815)

FORA
AS SUAS
CAMISAS
VELHAS'

'¦_____ M_0 FICARÃO
__Ê 0*9 NOVAS,
W ___,_n^ rnisiiNDOii;
bVa K OFICIIMI^ eSPtCI/ILIZAVA '

AVENIDA. 147- 1? Andai-¦k CAMISAS SOB MEDIDA ~A~

ESTAÇÃO E REDE TELEFÔNICA
PARTICULAR

Vende-se uma estação telefo-
nica com 31 aparelhos transmis-
stirés e receptores (telefones)
uma mesa automática de ligação,
tudo em perfeito estado de con-
servaçãp. Serve para uso inter-
no de edificio ou grandes com-
panhias. Tratar rua Senador
Dantas, 20-A. Loja com sr. So-
tero.' Tel. 42-9660.

(36465)

I Livraria Francisco Alves
Fundada em 1834

Livreiros e Editores
Kua do Ouvidor 166 — Kio

ALFAIATE V0R0N0FF
Ka-/. do terno velbo novo, vli;an-

do pelo avesso, tambem conserto e
reformo roupa. Executam-se cos-
lumes de casomlra e brlm a feltio;
;V Ilua do Alfândega n.° 200, sobra-
db. (E 23D77)

MAQUINA PARA FABRI-
CAÇÃO DE CABO DE AÇO

Vende-se uma em perfeito estado
do funcionamento, acompanhada de
varias toneladas de arame de aço
n».22 e 24, resistência de 100 ks.,
por milímetro quadrado, especial
para fabricação de cabo dc aço. —
lnformaçSes com o Sr. Antônio. —
telefone 23-3584. (E 23500)
-V^<^^>^VVV%A^VS^~J«rt^V\^^N/V"^,|^*/V,~Ji/VV~VS^«^í

Abrigo d» ' *""*'> Redentoi

át.
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uina oura coietd u esranu» uua-
tulada na AgCticia du "Correi,
da Manb** ooncaivci» liui. t.

Na vussb teiiuutade lembrai-vot
um pobreza indiaente dando-Ih».
de vnssa. alefrlai. ,

Implorando a Caridade
Mana da Gloria Castelo
Carlota da Costa Pinto"ária de Jesus Sampaio
Maria Batista
Áurea Costa '
Guiomar F uraes
Albertlna Tavares
Maria P Sousa
Ormindn P Sllv»

<*~^V*«'~'^^A'^*^/~^trVMLA>r>lMAAMAAlM

APARTAMENTOS
CASAS • CÔMODOS

^~*>*''«M^^>'^^r^^MA^^^ALAAMM^A^

Centro
rtENTRO — CASTELO — Alu-<U gam-se á Av. Apariclo Borges
207, ótimos grupos de salas para es-
critorios comerciais, (lançamento da
Prefeitura), còm 3 salas, 2 sanità-
rios, cada. grupo. Tratar á r. Se-
nador Dantas, 20, s. 611-613. Tel.
42-9558. (E 20757) 1
/VWWMA~V*^^/VNM>iVW~^rV\AAAAAM«

Copacabana e Leme
COPACABANA 

— Precisa-se alu-
gar na Av. Copacabana ou adja-

cencias.' íirna sala em Io andar. Telé-
fonar para 42-1196: . (E 23505) 8

COPACABANA 
- Ilua Antonm

. Vieira, 18. Em casa de familia
aluga-se 2 salas juntas ou separa-
das, entrada lndepend., com pen-são de Ia. a casal distinto. Chuveiro
clctrlco. (E-23555) 8

COPACABANA 
- Em casa de tra-

tamento, de pouca gente, aluga-
so a casal distinto ótimo quarto, mo-
bilado e com refeições - esmeradas.
Tambem para solteiro há mais um
pequeno quarto nas mesmas condi-
ções acima. Telefone 47-0331. Praia,
perto do Cine Rian.

(E 23592) .

CASAL 
estrangeiro sem filhos oro-

cura alugar casa com grande
jardim ou quintal, em Ccpacabana
Ipanema. Laranjeiras, Gávea. Te-
l.fone 47-0763 (E '884ÍI ',

Vendas diversas"""PETROPOLIS

Vende-se Loja do Ferragens com
estoque existente — Otlmo Ponto
Av. 15 Novembro — Aluguel modi-

ço 
- Telefone 23-3896 -^Resen-

UU* ... ________ __.__.__.-__ _-¦ A áfh-i

Móveis novos e asados

Automóveis de ocasião

CHASSIS PARA

CAMINHÕES

VOLVO
Aceitamos pedidos para

chassis de caminhões de 4
até 7 toneladas, com moto-
res a gasolina, todos de tipo
1945. Entrega a partir de
Setembro próximo. Os pe-
didos devem ser registrados
antecipadamente, no Banco
do Brasil, de acordo com a
portaria n.° 330 da Coor»
denação. Informações còm
VOLVO DO BRASIL S. A.
Praça Marechal Hermes, 5.
Tel. 43-8985.
Vende-se üm ótimo Chevrolet JV

lnformaçSes Tel. 27-8423.
(E 18836) B4

CHEVROLET 41
Coupê — Vende-se, perfeito, nüo

teve gasogênio. pouco rodado, es-
tado' de novo. Ver: Garage Leblon,
Prudente Moraes 399. Preço: Cr|
65.000.00 (B 23600) ,64

AUTOMOVEL^VENDE-SE 
~

"OPEL" novo, com 2.7011 kms.,
gastando 20 litros de gasolina em
240 kms. Ver e tratar á Av. Pia-
banha 677. C. XI - Petrôpolls. —
Negocio urgente. (B 23517) 64

COMPRO 
Chevrolet 939 ou 940, «

portas, não aceito Intermediário.
Telefone 48-4989. Snr. Guerreiro
que não tenha trabalhado gasogênio

(E 26090) ti'
*17TND0 limousine particular Do

V ge, 
' 

portas, correu '. n'H ki-
lometros a gazollm nüo levou
gazogenlo jiiotor com pressão fabri-
ca muito conhecida, ver Miguel de
Frias 84. '¦•aca da Bandeira.

(E 26005) 64

VENDE-SE 
nut imóvel Chcvr ler

1933. estado quase novo e pe-
quena roc'agem. com 4 portas. Pre
ço 17.000 Cr$. Inf. Rodolfo lan
tar 40, ap. 702 (Copacabana).

( E 26059)

PRECISA-SE 
de uma copelra, com

prática para casa de família. —
Exige-se referencias. Rua Almi-
rante Salgado n.° 54. Larángelras.

(E 26066) 54
MM^^^AlM^~'^^^VM^*Ijj,j^^'~jAA>M

Instrumentos de musica

Pianos novos Brasil
a maravilha do seu lar com ea-
rantla de 5 anos, com 88 notas,
3 pedals, cordas cruzadas, cepo
tle metal, a vista e prazo mas
barato que pianos velhos. Mode-
lo Standard e Imperial. Casa
Milton, Instalada no palacete da
rua Mariz e Barros n. 9'lti.

(E 18849) 75

PIANO
Todas as marcas, á vista e 20

meses, 'A cauda 14.000. Aparta-
mento 6.500. Atende tambem aos
Domingos. — Rua Cândido Mendes
63, (Gloria). (E 22236) 76

CONTABILIDADE CERTA

lú Son. Dantas, 20, 6.° S. 601/3.
(B' 16000)

IMPUREZAS OO SANOU*

ELIXIR DE NOGUEIRA
Med. aux no trat. da sifili.

IMPALUDISMO
Pessoa recem chegada do lnte-

rior zona impaludosa, dispõe e ce-
de alguns vidros de atebrlna, atefB
e : plasmochina (Bayer). Procurar
ií. Avenida Graça Aranha n.° 206
Edifício Graça Aranha, sala 612,
ti.» andar das 15 ás 17 horas,

(E 25288)

CLUBES
Compra-se títulos de açclo do

Jockey, Flamengo, Gavèa Gtilf, 8.
Hípica, ItanhangA. Golf, Caiçaras,
pelo'maior preço do mercado com
o Corretor Moniz á Rua da Qul-
tanda 83 5.° andar.

CLUBES
Veride-se títulos de sócio pro-

prletarlo do Jockey, Country, Tate,
Marimbas, F. Foot Bali, Flamen-
go, Caiçaras, pelo menor preço do
mercado com o Corretor Moniz á
Rua da Quitanda 83 5.° andar.'

(E 26275)

RADIO-VITROLA
Philco de 9 vala. vozes possan-

tes, olho mágico, Tende-se de oca.-
siâo Rua Pereira Nunes '247 prox.
Av. 28 Steb». ...

(E 26095)

GELADEIRA 0. f.
FAQUEIROS, CRISTAIS, ETC.
Vende-se 1 Faqueiro de cristofle

com 130 peças; 1 aparelho jantar
de limoge com 90 peças, 1 serviço
de cristal S. Luiz s 1 dito Bacarat;
2 espelhos venezlanos;; 3 relógios
Cuco; Estátuas de bronze, meda-
Ihões, maquina Slnger eom motor.
Pinturas a óleo,.enceradeira, aspira-
dor E. Lux, radio G. E„ toalhas
de linho bordadas Ilhas da Madei-
ra e chinesa de Fllet, pratos de pa-
rede, Jarras antigas, geladeira' G.
E., 6 pés, ultimo tipo, com titulo de
garantia, maquina fotográfica Con-
lax. Tapete feito a mão; outras col-
sas, ocasião. Rua Pereira Nunes,
247. Ônibus 20 prox. Av. 28 Set.

(B 26094)

ELECTRO-LUX
Enceradeiras novas e aspirado-

res dos últimos tipos, desde 1.400
cruzeiros, com todas aa garantias.
R. Senador Dantas 39, 4.° andar.
Tel. 22-4337. (B 22232)

ROLLEICORD COMPRO
ou Rollelflex, Zeiss Ikon ou qual-
quer boa maquina fotográfica de
particular. Ofertas entte 8 .20
horas. Telefone 26-6260. Sr. Afon-
so. (B 22181)

COLCHA CHINESA
. Vende-se, .lindíssima, toda bar-

&«.*.*¦ *, _o..j...Telefone 37-8063,
<S HSH*

INFORMAÇÕES LUZ
Pessoais o comerciais. Paradel-

ro de pesoas, cobranças, etc. Slgi-
Io e preços rasoavels. Rua Pedro
Américo, 79-A, ou á domicilio. —
Tels. 25-9236 e 25-6762.

(B 25266)~TA 
S A - LOJA

Próximo á Praça Tiradentes
passa-se contrato de um predlo de
2 pavimentos, com loja,, medindo
6,80 x 44, contrato a terminar em
1949 com direito a reforma. Alu-
guel Cr. 2,400,00; Rendo os pavl-mentos Cr} 1.700,00. Cartas paran.» 94477, neste jornal.

(94477)

MEIAS NYLON
Particular vende 3 p. de vidro e

alguns chepeos modelo, próprios p.Sweepstcke. — Tel. 42-3347.
..--',- (E 25251)

CASACO DE LONTRA
Particular, vende ..m novo,»mo-

derno com 90 cm de comprimento,
multo chie. Preço multo barato,
telefone 28-5089 Mme Dora.

(E 26072)

Dona Zelia ei sua filha'
.. Compra tecidos baratissimos na

Galeria Pinheiro, qus vende Reta-
lhos do Céu, opalas, fustões, sedas
íl lingerie, trlcollnes, flanelas, co-
bertores, colchas e toalhas pararoBto e banho, Av. Pres. Vargas
1183. (E 26100)

SAU DE JANTAR
Vende-se, original, própria , para

pequena família ou apartamento,
estado dè nova, 11 peças. Praia
do Flamengo 374 Apt». 503.

(E 25238)

LUSTRE DE CRISTAL
i Vendo lindos artigos de plngen-tes cristal estrangeiros, 1 de bron-

se legitimo. francês, para sala de
luxo, estilo original — Preço bara-
to — Tel. 25-7S36 qualquer hora.

(E 25263)

BONECAS AMERICANAS
! Inquebráveis. A partir de Crt

35,00. Remete-se pelo Reembolso
Po6tal. Panamerlca, R. Álvaro
Alvlm 81 — l.o.

(B 26056)

AUTORES E LIVROS
Vende-se coleçSo completa deste

suplemento de "A Manha", em nu-
meros soltos e em prefeito esta-
do. Ofertas por favor para 26064
deste jornal.

(E 26054)

CIMENTO AMERICANO
Pronta entrega
Tel. 23-4399

SALA 
MOBILADA — Aluga-se Bem

pensão ã rapaz, que trabalhe
fora. Pede-se . referencias. Av.
Princesa Isabel, 721, 7.°. apt.0 703, pro-xlmo â praia. (E 20067) 8

APARTAMENTO 
em Copacabana— Alugamos otlmo, ocupando

todo o andar, com 3 salas, 4 quar-tos e demais dependências, sendo i
salas c 1 quarto mobilados, á rüa
Saint-Koman n.° 382, apart. 901, a
50 metros da rua Francisco' Sá"—
Chaves com o porteiro. J. P. Nu-
nes Sc Cia. Av. Rio Branco n.» 128.
sala 611. Fone — 42-9258.

(E 26003) l*

Ipanema
DELIGHTFUL 

room W-th connec-
ting tlle baths, in beautiful blg

home on the boach. Delicious
food. Hotel Service. Ave: Vieira
Souto 176 — Ipanema. Tel.: 27-2444.

(E 26050) 12MtjMMMMMMM>WWVVWWWWV

Rio Comprido
FRMUTA-SE 

um' apartamento
(preço antigo), com dois quar-tos, sala, cozinha, e quarto paraempregada, por outro que tenha nominimo três dormitórios. 'Entre Rio

Comprido e Haddock Lobo. Infor
mações pelo telefone 38-847*.
.-¦.¦.- qjt. ljLrL-_-.-l.-.l-n.r.TJT.r.?..l0.8JU.2

Modas e bordados
OFICINA 

DE PELES aceita qualquer trahalho de reforma, con-serta lavar e tenha sempre ucaslioem Mantcaux Renard. Marters Ca-pas e Coros. Rua Republica dc Peri) n 338 Copacabana 27:91143
(E 18612) 81

Academia de Corte e Costura

Malvina Kahane
RUA SENADOR DANTAS. 118,9.» ANDAR E FILIAIS. ¦

Cumns completos em 1, 2 e Smeses, com dlielto ao livro "O SIs-tema Retangular" — Concedi dl»
plomas. —Tel. 22-5601.

(B 18883)'81

ALTA 
COSTURA - Vestidos sobmedida, vestidos-pronto», Unge-rle fina, blusas, aceitam-se feltios áAv. Rio Branco, 114, 3» andar, Jun-to a ' Mme. Sara. Tel. 22-7091.

(E 24302) 81¦^AAiMitVMjrM^Ajj^i^MWWMyvWW

Hipotecaa
JUROS MÍNIMOS — Empresto
sobre hipotecas de prédios, ave-nidss, apartamentos, tam.b.m paraconstruçSo a longo a a curto.prazocom direito a amortização ouliqul-daçâo, tambem pela Tabela Price,soluçSo rápida. — Adianto dinheiro

para impostos * certidões. '^Tambem
compro prédios para. renda.. S. BO-SELIJ, rua da Quitanda n. 87, *._<>
andar. Tels.: 23-4419 - 28-4480: e23-0263. -: * (E 26001)* 92

HIPOTECAS
Procure ver as nossas,condições,

sem compromisso, antes de fazer
qualquer negocio. — Juroa mínimos
prazo longo, com direito a amortl-zar ou liquidar' em qualquer tem-
po.-— Adiantamos dinheiro, pararegularizar documentos. A; COR-TEZ & FILHO. Rua da Quitanda;n.° 87. 2." andar. — Fone 23-6369./TBj '22173V 02

D tvet aos
AGENCIA - INFORMAÇÕES

Pessoal* o comer-'
ciais - Trabalho»
garantido* aqui *
no Interior. Aten-

de-se . domicilio. Sigilo absoluto
Av. Rto Branco, 183, sala .603 -
Sr. UMA - Tel. 22-7555 -. Paga-
mento so terminar

(B 22170) 74

DESEJA-SE 
conhecer pessoa que ¦

possa conseguir residência com 5
2 salas, 3 quartos, banheiro comple-
to, cozinha, quarto e banheiro de
empregada, preferencia-com-.garageiem Grajaú, Tijuca, Vila Izabel, ou
Andaral. Telefonar para 38i5874,
das 8 ás 13,00 horas.

Í9«S0)*-Í4

COMPRO PIANO

de Cauda ou de Armário ~

pago bem eá vista.
(E' 24401) 75

PIAMOS
f/2 CAUDA
STEINWAY
BECHESTEIN
BLUTHNER
BRASIL
ESSE H F E LDE R

Vendas i vista e a prazo. —
Pianos de apartamentos e ar-
mirios, e mluxuoso estilo. Av.
Pasteur n. 397. (E 25285) 75

VENDEM-SE 
cofres, arquivos dâ

aço. prensas para copiar o mo.
veis de escritório. — Chegou eorll-
mento novo e prensas de todo os
tamanhos. - Rua Teofllo Olonl,
numero 120. - Telefone 43-4d4S.

CIUKHUü 
— Compramos cofres,

/moveis de escritório, arquivos
de aço, o prenBas para copiar, ii,
Rua Teofllo Otnnl n» 120. - Tele-
fone 43-4548. (B* 23330), 83

Particular vende, por prcco tle
ocasião, dois bellssiinos tapetas,
um persa e um chinês, medindo
itmbos 2.40 por 3.50 e na mesa
de laça chinesa, cor1 dois turn-
pos superpostos. Vêr e tratai*
diariamente, das 10 ás 14 horas,
á rua Gustavo Sampaio 133 —
Apto. 34 — Ed Manhattan.

(E 18841) 83

MOVEIS AVULSOS
Do ocaBiao á longo prazo, canina

desde Crf 12,00; — guarda-roupaii
desde Crt 30.00: — camlsciros dts-
de 32.00 por m_s nem flndor. Ave-
nida Presldento Vargas. 920, loja.
Altura dn Avonidn Passos. Telefo-
ne 43-1571^ <£Ü4.-!_l3
•*\TITvTA S»'» í lantn'r~cn>n 12 pt-
\_T ças — Vende-se í rua Süo Ss!-
vndor n 

*"> fi° n". .«• ant. f ¦v'° (K 23482) 83

FOR 
SALE — Antlque four-poster

bed and commodo. also mlrror,
lamps, etc. - Avenida Copacabana,
,5.o?part. 903 Tb-dav^n^Fri.,,,

PARTICULAR 
vende cama antiga

com 4 colunos e cômoda grande
antiga, abat-jours. espelho e objc
tos de opalina - Avenida Copa-a-
bana, 75, apart. 003. Quinta e sex-
fa-fGiras, das 3 até as 7.ta reiras. uu (__ 

mm 6J

DORMITÓRIOS e salas do
Jantar Chlpendale, Colonial,
rústicas e modernas, pelos me-
lhores preços. Rua Frei Caneca
n. 9, facilitamos parte do pa-
gamento. (E 25085) 83

VENDEM •• SE
üm dormitório e uma sala do

Jantar; completos o em otlmo es-
tado. — Rua Ipiranga 104 apt». ii

(E 25255) SU

JACARANDÁ
Vende-se cadeiras estilo Impe-

rio, um rico sofá pê de garras, duna
poltronas, uma mesa redonda, doto
consoles p6 de garras, medalhões
antigos, doze copos 'do cristal ba-
carat, o outras miudezas. Rua
Barão de Petrôpolls ",,• - „,,_ ..(E 26008) St!
T/ENDE-SE um gr;v) estofado,

V de trís icças, de Imbuia. " 'i
..;!.• 71. (Almirante Cocrane).

(E 26051) 03

VENDE-SE 
uma estante antlía

toda Jincada a jacar...,d,'i,
uma comoaa leque toda dc- ja'.o-
randà própria para apartamento,
•('gumas pinturas a óleo, jarras e
blbeloís Velho Pari: lua Barão dc
... olis 77. (E 26069) *"!

SALA DE JANTAR
Estilo Renascença
com 17 peças fa-
bricação Laubisch
Hirt. Ver á Rua da
Alfândega, 96, 1.°
and., das 14 ás 17,
exceto aos sábados

e domingos.

COMPRO
1 pi«io
De Cauda ou de Armário

Ainda que preolse reparos, pagobom preço. — Tenho urgência.22 -6487
(E 23513) 75

PIANO BECHSTEIN
CrS 7.000,00

Vende-se armado om ferro, cor-
das cruzadas e harmonlosp som,— Av. Pasteur, 397 — Urgente.

(E 3D286) 75

COMPRO PIANO
De cauda ou de armário.

Pago bem. Tel. 47-2393.
 (7 25287) 75

APARTMENT

LOJAS
Alugam-se duas lojas, em edlfldo recem-cons-

truido, uma com 90,30m2. e outra com 86,30m2. á
rua Santa Luzia, 305, na Esplanada do Castelo, ime*
dia^ões dos ministérios. Vêr e tratar no local, lli»
andar, a partir das onze horas. Não se aluga parabar ou restaurante, (E 25270) 38

DEPÓSITO
Grande companhia necessita alugar um depósitoem zona industrial com área superior a 2.500 metros

quadrados - Ofertas para o sr. BARRACK pelo te-lefone 25*7244. (E 18883) 38

PROCURA-SE CASA
MOBILADA

Com, pelo menos, três quartos, preferível-
mente perto de praia, para casal estrangeiro
com três filhos. Telefone 42-6142.

(E 26052) 38

SALAS
Alugam-se dois andares, em edificio recem-cons-truido, medindo cada uma 23lm2. de área útil, árua _ Santa Luzia, 305. na Esplanada do Castelo, ime-diacões dos ministérios. Vêr e tratar no local, a

partir-das onze horas.
 ¦ * (E 25271) 38

_______
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SALA 
DE JANTAH — Vende-se,

original, própria para pequena
família ou apartamento, estado de
nova, 11 peças. Praia do.Flamengo
374, Apt. 503. (E 25230) 1!3

 _<1_>
Apartamento
Casas ecômodos
APARTAMENTO NA AVENIDA

ATLÂNTICA, POSTO 2 - 3
'Passa-se apartamento artlstl-

camente mobilado e decorado,
tendo 3 salas, bar, 2 quartos e
dependência para empregado,
Vende-se todo o mobiliário, ta-
petes, cortinas, quadros, rádio,
geladeira, enceradeira, aspira-
dor, louças, talheres, eto. IN-
FORMAÇÕES PELO TELEFO-
NE 47-2104. (E 23579) 38

APARTAMENTO
Preciso alugar para um ou dois

meses apartamento com dois quar-tos e demais dependências, devida-
mente mobilado, na Gloria ou Fla-
mengo. Pago adlantadamento na
base de três mil cruzeiros mensais.
Favor telefonar para 28-4699.

,<E 20876) Sí

An Amerlcan couple would lllu
to rent furnlshed apartment for
two or three months, preferably ln
Copacabana or Ipanema. — Call
42-8165 betrreen 9.00 AM and 5.000
PM. (B 28547) 38

APARTAMENTO EM ICARAI
Aluga-se mobilado com aala

quarto cozinha, banheiro, varando.
por Cr| 800,00 tratar pelo tel. i—
2-1998.

ÍE 26075) tl
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CASA MOBILADA
IPANEMA — Aluga-Be uma,

prazo de 1 ano com as .seguintes
dependências: 4 quartos, 2 ba-
nholro», hall, saleta, e varanda em
cima. Sala do Jantar, vlsltaOj eacrl-
torlo, hall, varanda, W. C. cozi-
nha e dependências, sala de almo-
ço — 2 quartos* e banheiro de era-
pregados. Garage. Grande terreno.
Outros detalhes, telefonar 27-4129
depois de meio-dia.
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CORREIO I>_ MANHÃ — Sexta-feira, 3 de Agosto de 1945

Médicos e Sanatórios

Dr. F. Kroener Cirurgia ¦
Endoscopia
Clinica geral
Doenças de senhoras

Cons. 15 — 18 1/2 horas
LEME — Av. Princesa Isabel, 72 — Apt. 604

(E 23070) 80

V I AS U R I N A.R I AS* rins - bexiga
PRÓSTATA

DOENÇAS DAS
 SENHORAS

BLENORRAGIA - TRATAMENTO RÁPIDO
DEBILIDADE SEXUAL — R. URUGUAIANA, 24

(E 26038) 80

Dr. A. Ackermann

V*»1" , RUA ALVES OE BRITO.12*Tel.38*l705....... 
"»L

DIREÇÃO: DR. ARRUDA CAMAR A E DRA-IRACT. _ _

~^ ' ¦——•mt: _ .>—— ll»»*-**-*"-*=

tljiicat

Uueuç-s nnoiH c mental*.
l"r«t_mento» —oleraoa • Bletn-
choque . mietroplrexla, Cardlnaol
I-ut-Hna, Malária. Peteateravlo.
Pavilhão itparido para nemeo- a par*
enras dt repouso. Dlrtçioi Dr». ISACV
DOYLE i Dr. ARRUDA CAVARA.
SUA IOXO ALFREDO 35. T. 38-1188

(«0)

DESENHISTAS
Grande Companhia oferece oportunidade dè es-

pecialização em ramo pouco conhecido dè projeto de
ferramentas de estamparia, etc, a jovens com co-
nhecimentos de matemática geral, noções de meca-
nica e resistência dos materiais e bom trenó de de-
senhos de máquinas. —¦ Cartas de próprio, indican-
do experiência, idade, estado civil, salário* desejado,
acompanhada de fotografia, para a portaria deste
jornal sob n.° 23492. (E 23492) 55

ED. 
TIMBIRAS — Em andar ulto

deste Edifício em final de cons-
trução á' Praça Serzedelo Correia,
vende-se apartamento com vestibu-
lo, grande Sala, varanda, 2 ótimos
quartos etc. Preço 170 mil cruzeiros.
Tratar Rua México, 9B Sala 810.
Tel. 42-0284. v .

(E 1B829) CV VOU

ADMINISTRADOR
Agricultor, competente para qualquer serviço também mecânica,
eletricidade, obras, especlalisado em criações inclusive Veterina-

ria, procura colocação preferindo Minas ou Sul do Pais carta
para este Jornal, a 25218. (E 25216) 55

 SANATÓRIO SAMTA JULIANA 
tíxciuMvamente para sannoras. Cor» de repouso • tratamento Mu-
lógico das doenças aervotu. Prédio especialmente construído. Con-
trole clinico do Dr. Robaünho Cavalcanti. - Religiosas enfermeira»
- Bua Caroltaa Santos. 170 - Boca do Mato - Tel 29-3954

IBO'

DR. EURICO COSTR
tRATAMENTO PELO CALOR -

HEMORROIDAS

-VIAS
URINARIAS

- . APARELHAGEM AMERICANA
1 rat. sem optraçSa, sem dor.
Rodrigo Sl**-a. 80-3.* . 22-8500

DR. ALMEIDA SANTOS
CLINICA MEDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

Consultas: 10 ás 12, todos os dias. — 15 ás 17, segundas, quartas e sextas
Consultório: R. Siqueira Campos, 43, 1." andar - Copacabana

Residência: R. Raul Pompéia 132, ap. 203 - Copacabana - Tel. «jjg*--

_•> CDIUflCA DflTIlllSR - Doèntis ««Mais e urinaria*. U»
Uia OrlnUai* nlliniSII nuem »níosc6ptc_ <— veslcnla -
Prosttta. ROA SENADOR OANTAB 4S-B - »P W - Tal B-SMI De
) ás J boras. <B 18064) 80

METABOLISMO Dr. Chermonl de Miranda
BASAL R. México 164 - Tel. 42-4986

(E 20834) 80

CONSULTAS DIÁRIAS
Pelo Ur. Luiz lalmn Dltten-

conrt, especialista em
moléstia» doa

Olhos, Ouvidos
Garganta e Nariz
lom pratica do* Uoapitalr, de

Nova Vork e Boston
Uli» IO áa. 12 «cm eomprom—¦

«o pnra um exames e orca*
mento* do tTatnmento.
Da* 10 As 18 hon» pana»

Ci.iinolti.rio — nan Baeno*
¦.Irea IB8, entre Aodriida* «•

' Uras-ualnn»
lambem Ias tratamento de
catarata aem opernçfio ao>

canoa tedleaiU».
<E 260BB) 80

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da sociedade

de Sexologla de Paris
DOÜNCAS SEXUAIS OO HOM_.V*
Rua do'Rosário 172 Oe I ás 7.

(E 18872) 80

) 80 I

Clinica especializada de sennoras

do OR.CESAR ESTEVES
consultas diariamente das 13 »»
lí - Rua da Assembléia ll"i -
Fone 2J-0862. ., (80)

DR. PAULO BARROS
Livre Docente de Ginecologia da

ifac. Medicina e da Escola de Me»
dlclna e Cirurgia do Rio de Janel-
ro. Dos Hospitais do Rio. Paris
e Viena: — Ginecologia, Cirurgia
Partos. Rua Alclndo Guanabara
n.» 1S-A, 10.*. Sala 1008 — Telefo-
ne 22-7020. Residência: Ladeira d»,
Gloria 123. — Tel. 26-6806.

Achado* e perdidos

PERDEU-SE
. Bm Copaoabana um broche de
platina e brilhantes, formato de
margarida sobre oval, com barra
de esmalte preto. Tratando-se de
íola de grande estimação, pede-se
a quem a encontrou o obséquio de
entrega-la li rua Souza Lima n.»
91 (Copacabana.) onde, será grati-
ficado. ___„_-. *J

.... .: (B 26096) 61

AOS CONSTRUTORES
Engenheiro civil aceita responsabilidade de obras,

aqui ou em Niterói. Cartas, nesta folha, nara 26019.
(E 26019) 55

ClOPACABANA 
— Posto 4. Otlmo

) emprego de -.-.pitai — Venle-
i lu Kdlficlo Previnal íi --i "Hi-
mlàgós Ferreira i eonstruçSo a ter-
minar em dezembro próximo, otlmo
apartamento no 9° andar, a preço
dc Vcrdadsir* ocaelão, por motivos
forc.ití *'S do seu proiirletario; com-
posto de saleta, sala, 3 quartos,
grande varanda, banheiro de luxo,
armários, quarto e dependências em-
pregada, etc. Preço .TI mil cruzei-
ros, sendo 129 mil financiados por
15 anos. Plantas c condições com a
firma COSTA ' E SOUSA _ CIA.
LTDA. — Rua São José, 81, '.", sa-
las da frente. (E 25256) CV 700

ÀPARTS. TERMINADOS LARAN-
IFIDA. - Lindos aparts. de
JMIUW varanda, sala, 3 q. etc,
do fino acabamento cm predio co-
lonlal á Rua Itaipu'. n. 184 <*ard.
Laranjeiras). Vêr no local. T. P.
Veiga 4. faro fflltio. 42-5231 o
42-5412. (E 

22ii2) cv 14_

PRECISA-SE de uma, de côr branca, para 3 me*
nores. Paga-se bem. -— Tratar á rua Figueiredo de
Magalhães, 77 — Não se atende pelo telefone.

(E 18880) 55

Inspetores e corretores
Precisa-se, bôa comissão, ajuda de custo e

prêmios.
Kua da Assembléia n.° 104 — 4.° — Sala

405, com sr. RIBEIRO. (34584) 55
Empregos diversos

FATURISTA
Laboratórios

MOURA BRASIL--
ORLANDO RANGEL

Proclsa-se de moço ou moça pa-
ra trabalhar como faturista. Tra-
tar A Hua Marques de S. Vicente,
104 — Gávea. (E 18825) 55

FATURISTA
Firma Importadora precisa de

um faturista competente è que te-
nha bastante pratica. Escrever &
Caixa. n.° 24.488 deste Jornal, dan-
do informes sobro empregos ante-
rtores e ordenado pretendido.

*(_ 21488) 55

MECÂNICO
Fábrica do Norte do Brasil

precisa de mecânico que conhe-
ca bem Motores á Gaz Pobre.
Tratar rua da Candelária, 90,
Rio. <E 23578) 55

TECHNICO
Competente de confelrnçiln, pran-de pratica em execução de dese-

nhos .de arqultectura, assim oomo
em fiscallsaçâo de obras, procuraambiente para desenvolver sua ca-
pacldade. — Cartas a portaria
deste jornal.  (E 26089) 55

DATILOGRAFA
PRECISA-SE — Rua li* de

Marco n." 6. 7.° andar. — Sala
10. (E 25231) 65

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de um com pratica.

Dã-se preferencia a, quem saiba
redigir. Av. Blo Branco, 128 —•
13.» andar — Sala 1.305 — Sr.
Costa. (E 26099) 55

EPARTIÇOES — Pçeclsa-se ra-
paz c| alguma prática de repar-

tições publicas e possa dar provas de
idoneidade. Cartas c| pretençBes n
Jornal, n.o 20.070.

(E 26070) 95

MOÇA 
BRANCA para todo o ser-

viço. Paga-se Cr$ 10,00 por
dia. 3 vezes na semana. Rua Faro
46, apto. 302. Gávea.

(E 26074) 55

GUARDA-LIVROS 
— Precisa-se

formado ou não, que conheça
escrituração mercantil e possa dar
referencias. Cartas indicando orde-
nado n. jornal n.. 20.071.

(E 26071) 55

r i ados
ARSTlríaIADET-.». 

copcira pr..'sa-
se para uma família de 3 pes-

soas dormindo no aluguel salda to-
dos os domingos, á rua Monte Ale-
gre n. '"* _¦». Teresa.

(E 24462) 54

PRECISA-SE 
boa copeira-arruma-

delra, dando referencias para
casa de tratamento. Se apresentar
604, av. Ruy Barbosa, apto. 601. ,

(E 25229) 53

COPACABANA — Vendo CrÇ
230.000,00, no Posto 5, aparta-
mento no 5.° pavimento, com 2
quartos, 2 salas, saleta, copa, eo-
zinha, dependências de criados,
etc. Facilito o pagamento pelo
Sistema Price. Theophilo da
Silva Graça —• Av. Nilo Peca
li» a, 26-7.. sala 713. Tel. —
22-6952.

Laranjeiras

LARANJEIRAS 
- Predio para re-

sidencia em terreno de 630 mo*
tros quadrados, á rua Soares Cabra^
n. 46? Paula Affonso, leiloeiro, ven-
dera em leilão dia 6 do agosto, âs
4 horas da tarde no local. Ia**»""*-***
çOes no escritório do anunciante 6
rua São José n. 

^ f^«hq,

7

LARANJEIRAS — Vendo CrS
350.000,00, na rua General Gly
cerlo, magnífico terreno de e*
quina, medindo 38,50 x 24,6?.
17,00, pronto para construir
Theophilo da Silva Grasa — Av.
Nilo Peçanha, 26-7.°, sala 713.
Tel. 22-6952.

(E 25246)_ CVWOO

Leblon

COPACABANA — Vendo CrS
850.000,00, no Posto 4, próxi-
mo i praia, magnífico terreno
medindo 12 x 30. Theophilo da
Silva Graça —- Av. Nilo Peça-
nha, 26-7.0, sala 713. Tel. —
22-6952.

COPACABANA — Vendo CrS
120.000,00, no Posto 4, Edificio
Caiobá, luxuoso apartamento de
1 quarto, 1 saleta, 1 sala, ba-
nheiro em côr, (louça inglesa),
varanda, cozinha e dependências
de criados, etc. Facilito o paga-
mento. Theophilo da Silva Gra-
ça — Av. Nilo Peçanha, 26-7.°,
sala71S. Tel. 22-6952.

COPACABANA — Vendo CrÇ
650.000,00, lado da sombra, ma-
gnifico terreno, medindo 9 x 33,
com duas frentes. Tem uma pre-
dio antigo. Theophilo da Silva
Graça — Av. Nilo Peçanha, 26-
7.», sala 713. Tel. 22-6952.

(E 25244) CV 700

COPACABANA
Vende-se apartamentos peque-

nos a ruu Domingos Ferreira 263,
lado da sombra, entre o posto 4
e 6 Manoel A. Santos. Tcletone
43-2789.

(E 26088) CV 700

EDIFÍCIO 
para renda — Vende-se

todo alugado, dando quase 87c
líquidos. In£. Av. Nilo Peçanha,
155, sala 813. — L.E.A.L.

(E 20799) CV 70U

GRANDE 
apartamento no Posto 6.

Copacabana — Vende-se para
ocupação imediata: HaU, bar, 2 sa-
ISes, 4 grandes quartos, 2 banheiros
nobres,' garage, dep. gerais, alto
conforto. Preço: 750 mil cruzet-
ros. Financiamento 350 mil Cr$. —
Inf. Nilo Peçanha, 155, sala 513, ou
L.E.A.L. (E 20804) CV 701

TERRENOS 
— COPACABANA —

Vendemos 12 x 45 — 16 x 40 —
20 x 30, na Av.'Atlantica, N. S. Co-

Çacabana, 
Xavier da Silveira, Tone-

eiros, etc. Inf. Av. Nilo Peça-
nha, 155, s. 313. — LEAL.

(E .20803) CV 70C

APARTAMENTO 
na Av. Atlanti-

ca, — Vende-se grande e mag-
nlílco apartamento, alto tratamen-
to. Preço 900 mil crs. Inf. Av. Nilo
Peçanha, 165, s. 513. L.E.A.L.

(E 20800) CV 70t

Professores

Empregou diversos
ENGENHEIROS MECÂNICOS ELETRICISTAS

BRASILEIROS
Grande Companhia necessita de jovens enge-

nheiros para se dedicarem ao ramo de fabricação e
instalação de equipamentos de transmissão, com e
sem fio, incluindo válvulas eletrônicas. Diversas
oportunidades dependendo da inclinação individual
de cada um. — Cartas de próprio punho, indicando
alguma experiência, idade, estado civil, salário dése-
iado, acompanhada de fotografia, para a portaria
deste jornal sob n° 23493. (E 23493) 55

Inglês - Correspondente
Precisa-se, serve também para meio expediente.

Cartas para n.° 26073 na portaria des.t||jJJfJ,65

DASP 
— Preparam-se candidatos

aos próximos concursos. Düo-se
matérias avulsas. Curso de 4 ma-
terias por Cr$ 60,00 mensais. Inglês
e Taquig. Classes novas; 7 Set. 107,
Escola Uranla. (E 26120) 07

DATn.OG, 
com Port, Arltmet, Ing.

o*u Contab. por Cit 00,00 men'
sais. Dão-se matérias avulsas. Pre-
param-se candidatos ao DASP. Ing.
e Taquig. — Classes novas; 7 Set.
107 — Escola Uranla.

(E 25119) 87

AULAS 
PARTICULARES - Pro-

fessor registrado e com ótimos
resultados obtidos. Admissão ao Ins.
tituto de Educação, ginasial e re-
visão. Tel.: 38-3047.

(E 22226) 87

INfilí. — O sr. sabe mas,i n u -. l j nfio fa]a_ Em 2 ou
3 meses de intensos exercícios orais,
por sistema moderno, garanto-lhe
sucesso. Organlsc uma pequena tur-
ma e tel. 25-4001.

(E 25267) 8**-
KMSAMWSW* v

Ouro e wtm
CAUTELAS

Nüo venda sem conhecer a nos-
ea oferta. Pago o máximo, Solução
rápida. Rua 7 de Setembro, 231,
Sala 4. próximo á Praça Tlradentes

(E 23226) 76

Máquinas diversas
D 

AME Française ensina seu idlo-
ma com sistema moldo." Fone

20-3995. (E 24463) 67

Pltmans 
— Stenografa e inglês,

Mrs. Wilson. Av. Rio Branco,
111, 8,o andar, sala 608, das 14 ás 19
horas, diariamente,

(E 20869) 67

MAQUINA TIPOGRÁFICA
AUTOMÁTICA

Compra-se uma. Oferta com to-
dos os detalhes na portaria deste
Jornal a 26266. • .(_ 25265) 78

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

APARTAMENTO 
— Vende-se otl-

mo apartamento na Rua Almi-
rante Gonçalves, em frente ao Bar
Alcazar, Posto 5, com 2 sls., 3 qts.,
dep. Preço 205 mil Crs. Ini. Av
Nilo Peçanha, 155, s. 513. L.E.A.L

(E 20801) CV 700

LEBLON — Vendo.CrS ....
400.000,0* magnífico terreno
medindo 20 metros de testadas,
ótima situação. Theophilo da
Silva Graça — Av. Nilo Peça-
nha, 26-7.o, sa_a 713 _ Tel. —
22-6952. 

LEBLON- — Vendo CrS ....
340.000,00, a 30 metros da praia,
magnífico terreno medindo 10 x
31. Theophilo da Silva Graça
— Av. Nilo Peçanha, 26-7.°, sa-
Ia 713. Tel. 22-6952.

LEBLON — Vendo, janto á
praia, terreno medindo 25 me-
tros de testada. Theophilo da
Silva Graça — Av. Nilo Peça-
nha, 26-7.0. sa_a 713. Tel. —
22-6952.

LEBLON — Vendo, magnifi-
co terreno de esquina, com 65
metros de testada. Theophilo da
Silva Graça — Av. -Nilo Peça-
nha, 26-7.0, saia 713. Tel. —
22-6952. (E 25247) CV 1500

Rio Comprido
RIO COMPRIDO Wo^m
mento pronto para ser habitado,
com três quartos, sala, dependen-
cias e quarto de empregada. Telefo-
nar para 28-8674 e 28-1579.

(E 24476) CV 2001

6 
*"_•»•*• \-SE casa para pequena

familia, construção moderna,
até duzentos c clncoenta mU cru-
zelros, nas proximidades do Rio
Cia. -'do. Tratar pelo telefone
20-8474. (E 26080) CV 2001

COMPRA-SE 
um terreno que te-

nha no mínimo 1"* X 30, nai
proximidades do Rio Comprido.
Tratar pelo telefone 28-8474.

(E 2(1083) CV 2001

RIO 
COMPRIDO — Predio de

construção recente com 5 quar-
tos, 4 salas, banheiro completo, ba-
nheiro de empregado, cozinha, 2 va-
randas e garage, em centro de ter-
reno, Paula Affonso, leiloeiro, ven-
dera em leilão dia 13 de agosto, âs
4 horas o predio á Rua Queiroz LI-
ma n.° 93. Informações no escrito-
rio do anunciante, á rua S. Jos6 n.°
70. Fone 22-4421. . _

,'(_ 24330) CV 2001

Santa Teresa

RESIDÊNCIA 
— Vende-se grande

e magnífica residência de abso-
luto conforto, servindo para Em-
baixada, Colégio etc, grando ter-
reno. Inf. Av. Nilo Peçanha, 15S.
S. 513. — L.E.A.L.

(E 20802) CV 700

Flamengo
FLAMENGO 

— Vendemos aparta-
mento com 2 salas, S quartos,

demais dependências, ocupando todo
4" pavimento do Edifício Itatiaia.
Tratar no Dp. Imob. da CONS-
¦TRUTORA ARTÉCNICA LTDA. —
Av. Rio Branco, 128 — 12.° andar.

(E 23556) CV 900

IFLAMENGO 
— Vende-se á Tra-

! vessa Umbellna, 15 o apartamen-
to 601, novo, de frente com 2 quar-
tos, sala, varanda etc. (chaves na
portaria) Preço Cr$ 210.000,00. Tra-
tar com proprietário á rua 7 Set°.
94 O." Sala 2 — Tel. 42-7493.

(E 20812) CV 900

FLAMENGO

Cen. ro

Colocação
CIA NACIONAL, cujo objetiyo social tem grande

aceitação publica, precisa colaboradores bem apre-
sentaveis e relacionados. Serviço distinto, sem ho»
rario e que não prejudica outras ocupações do can-
didato. . n

Ótima comissão, ajuda de custo e prêmios. — Kua
dã Assembléia n." 104 - 4.° - Sala 405 çom sr.
RIBEIRO. (3458*-*) 55

CASTELO — Vendo, no
melhor ponto do Castelo,
para entrega dentro de 2 me*
ses, 1 andar com 4 grupos
de 3 salas e respectivos sa*
nitários. Milton Magalhães.
Av. Graça Aranha, 333—-
sala 504. Fone: 42-6128.

(B 22181) CV 100

ANDAR NO CASTELO DE SALAS
PARA ESCRITÓRIOS £*g
niflea em esquina. Em vésperas de
entrega. F. P. Veiga & Faro Filho.
42-5231 e 42-5412.

(E 22110) CV 100

VENDE-SE 
no centro predio para

pequena Industria, com dois pa*
vimentos, bôa construção completa-
mente ltmpo e pintado. Preço Crf
350.000,00. Tratar com Oliveira, Bo-
kel, Ltda. á rua do Rosário, 113-A.
sala 606, entre 15 e 18 horas.

(E 20874) CV 100

COPACABANA 
— Vende-se, zona

residencial, terreno dezesete me-
tros frente. Tratar Rosário, 54, 5o,
sala 4, das 14 ás 16 horas.

(E 23575) CV 700

VENDE-SE 
palacete, 7 quartos,

mais 3 de empregados, 5 salas,
3 terraços, garage, 12x40, .á JJia Fl-
guelredo Magalhães, informa fone*.
20-2668, preço 1.250.000 cruzeiros.

(E 24460) CV 700

PROCURA - SE
Hábil correspondente em Português e Inglês

com conhecimentos gerais de serviços de escritório
e externos. Exige-se referencias.

Cartas com detalhes sob n.* 18884 á redação

deste Jornal. (E 18884) 55

EMPREGO DE FUTURO
A ANGLO MEX1CAN PETROLEUM COMPANY,

LTD receberá, para eventual consideração, cartas
pessoais de jovens cultos e inteligentes, de 25 a 32
anos, pretendentes a um cargo de responsabilidade
no desenvolvimento da crescente industria do pe-
tróleo.

Aos candidatos escolhidos será ministrado ins.
trução especializada, com remuneração^ de acordo
com a idade, instrução e possivel experiência no co»
mércio ou na industria.

Será dada preferencia aos candidatos com co-,
nhecimentos técnicos e de inglês, sendo que será dis-
pensada consideração especial aos ex-componentes
da F.E. B.

Dirigir cartas do próprio punho á Secção do Pes»
ai, Anglo Mexican Petroleum Company, Ltda. Praça
15 de Novembro, 10 -*¦ 5;° andar. Nesta, -

( 37197) 55

VENDE-SE 
o prédio próprio para

negado & Rua Marques de Sa-
pucal n*> 223, próximo á Cervejaria
Bhrama, em leilão- pelu Palladlo,
dia 14 de agosto de 1945, ás 16 ho-
ras, no local. Anúncios detalhados
no J. Comercio de quintas e do-
m-ngos. (E 25252) CV 100
lMVW^^^^^A>*»r^W\NWV,iMeV

APARTAMENTOS 
de saleta, quar-

to, Jardim de inverno, armários
embutidos, banheiro o cozinha, no
so pavimento do Edifício NEW
YORK, ã rua Gustavo Sampaio
302/4, vendem-se por Cr$ 77.000,00,
sendo Crf 34,500,00 financiados em
15 anos, Tabela Price e Crf 
42.500,00, em prestaçSes no prazo
restante das obras. Tratar na IMO
BILIARIA LEITE, Ltda., á rua Gon-
çalves Dias n. 64, 7o andar — Tel.
22-7479. (E 23532) CV 700

APARTAMENTO 
pronto para ha-

bitar, vendo com 2 grandes.sa-
las, grande varanda, 4 dormitórios,
2 banheiros nobres. 2 saletas, depen-
dencias de empregada, garage, etc,
por Crf 440.000,00, com metade fi-
nanciada, e facilidade de pagamen-
to. Andar alto, próximo da praia e
da praça Serzedelo Corrêa. Infor-
maçõès: 27-7979.

(E 24490) CV 700

Vende-se por Cr$ 
400.000,00 com financia*
mento de 50%, ótimo apar»
tamento á rua Fernando
Osório n. 19, sendo 1 por
andar, com hall — saleta
grande — 2 salas —• 3
quartos — banheiro comple-
to —• ótima varanda e de=
pendências completas dè
empregado.- Vêr no local e
tratar com IVO DE ALEN-
CAR — Edificio Jornal do
Comercio — 5.° andar.

(37009) CV 900

BARÃO 
DE PETRÓPOLIS — Ven-

dem-se lotes de terrenos de 12
x 30 e uma área de 83.000m2. Fa-
clllta-se o pagamento. Rua Sete
de Setembro, 66-8, 1.° andar.

(E 25274) CV 2100
-VV^^V^^**^^^^^A*'-VVSAAA*AA^A*AAA<*

Tijuca

ALTO BOA VISTA -
Vende-se por Cr$ 250.000,00
ótimo apartamento em final
de construção á rua Bôa
Vista esquina da Estrada do
Redentor, com saleta —» sa»
Ia — 3 quartos — varanda
—¦ garage e dependências
de empregado. IVO DE
ALENCAR — Ed. Jornal do
Comércio — 5o andar.

(CV 2500)

TIJUCA — Vendo Cr*. .....
600,000,00, rica pi luxuosa resi-
dência de 2 pavimentos dc fl-
nlssimo acabamento, com 4 dor-
mitórios, banheiro em côr (lou-
;a Standard), 1 living-room, 1
salão de jantar, bar, copa, sala
de almoço, cozinha, lavanderia,
2 quartos, de criados, garage,
etc. Facilito CrS 300.000,00 pelo
Sistema Price. Theophilo da
Silva Graça — Av. Nilo Peça-
nha, 26-7.0, sala 713 — Tel.
22-6952. (E 25245) CV 2500

Urca
II D f A ~ Particular vende- ¦* *" prédio de 3 apartamen-
tos independentes, com 2 salas, 3

3uartos 
c demais dependências ca-

a um. Rua Cândido Gaffrée, 82.
Informações: Tel. 26-1551. *i

(E 1882) CV 2600

Ândaraí
VENDE-SE 

o prédio á Rua Avtu-
jo Lima n° 14, quase esquina

da Rua Barão de Mesquita, em lei-
1.1o pelo Palladlo, dia 8 de agosto
de 1945, ás 13 horas, no local.

(E 09766) CV 300

ANDARAI 
— Leilão Judicial da

magnifica vivenda situada na rua
Pontes Corrêa n.° 142 do espolio do
Dr. Polydectes de Oliveira, Begun-
da-felra, 6, ás 13 horas (1 hora da
tarde); moderna construção de dois
pavimentos em Centro de terreno,
para residência de familia de trata*
mento e que será entregue no dia da
escritura; leiloeiro Eurlco. Anuncio
detalhado no J. do Comercio de
hoje. Inf. 42-5531,

(E 25282) CV 300

Botafogo
BOTAFOGO 

— Vendemos pela me-
lhor oferta o prédio da rua Mar-

tlns- Ferreira, 60. Tem 10 quartos,
S salas, 2 copas, 2 despensas, grande
cozinha e garage para dois carros.
Tratar no Dep. Imob. -da CONS-
TRUTORA ARTÉCNICA LTDA. -
Av. Rio Branco. 158, 12° andar

(E 23557) CV 400

VENDEMOS 
— Apartamentos no* EDIFÍCIO MOURISCO era

construção a Rua São Clemente n.°
43/45, tratar na IMPER LTDA.-, â
Av. Graça Aranha n.o 416 — 12.»
andar — Grandes facilidades de pa-
gamento. " 

(E 20836) CV 400

EDIFÍCIO 
TIMBIBAS - Praça Ser-

zedelo Corrêa. Vendo excelente
apartamento, alto, quase pronto, com
sala, dois quartos, ótimas dependen-
cias e garage. Todos os cômodos
amplos e bem Iluminados. RUA SI-
QUEIRA CAMPOS, 33, ultimo bloco,
Grande facilidade de pagamento. —
Tratar á Av. Nilo Peçanha, 151, sa-
Ia 119. Tél. 42-3235.

(E 23511) CV 700

COPACABANA- Vende,
se ótimo apartamento á rua
Fompeu Loureiro, junto á
Praça Eugênio Jardim, em
construção, lado da sombra,
2 por andar, todos de frente,
com hall, saleta, vestibulo,
2 salas, 3 quartos, 2 va*
randas — banheiro comple»
to e dependências dé em»
pregado — Foro remido. —
Preço: CR$ 320.000,00 com
financiamento de 
Cr$ 150.000,00 - IVO DE
ALENCAR - Ed. Jornal do
Comércio — 5o andar.

(37007) CV 700

fji^WWWW^AMW^AA^^/M^tA^AAA'

Copacabana
APART. TERMINADO DE FREN-
Tf - Acabado de construir Av.¦¦" Cop. sombra; . alto, terraço
amplo em toda a frente, com vista
para o mar. Fino acabamento. F.
P. Veiga _ Faro Füho. _-5231 e
42-541Í. ....__ • '**

(E 2!W). CV 700

COPACABANA 
— Final de cons-

trução, vendemos, rua.Tonelei-
ros 100, posto 3, lU-cuoso apartamen-
de frente 1" pavimento: hall, cala
de espera, duas grandes salas le
vando sancas emolduradas nos te
tos, quatro espaçosos dormitórios,
dois luxuosos banheiros louça ln-
glêsa de côr, copa, cozinha, quarto
e banheiro de empregada, grande
área 5 X 11 (50n»2i ?reco . -da de
Incorporação Crf 395.tHM,00.' Final-
mente de da ..
Imob. Novr. America Ltda. Av.
Nilo Peçanha 12 — 8» Fone 42-5737.

(E 25269) CV 00

EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS-
Vendo negocio direto: otimamente
situado, lado dã sombra e frente
para o Jardim do Lido: zona de 14
pavimentos; alugueis antigos. Tel.
SH-428P «¦•»¦* 8 ás 13 hora-..

. y :(E 26046) CV700

FLAMENGO - Vende-se
por Cr$ 300.000,00, ótimo
apartamento de frente, em
construção, á rua 2 de De-
zèmbro 140, com hall — sa-
leta — 2 salas — 3 quartos
com armários embutidos —
varanda ampla — banheiro
completo, garage e depen*
dencias completas de em»
pregado. Financiamento de
Cr$ 160.000,00 em 15 anos.
IVO DE ALENCAR - Ed.
Jornal do Comércio - B."
andar.

(CV. 900)
.JV^VVVV^V\^^VVS^^*V^**A«-*-******'*-***'^^"

Gávea

ÍVVVVVWVV^AAAM^^^A^INVVVVVVW

Vila Isabel

(FLAMENGO)

VENDEM-SK
neste aristocrático bairro os últimos apartamenros quase con*

cluidos, dotados de grande conforto, luxuoso acabamento e

todos pintados a óleo. Situados no melhor ponto do FLA-

MENGO, á rua Almirante Tamandaré, n.° 63, á 5 minutos da

Av. Rio Branco, provido de fácil e abundante condução. Um

apartamento por andar, medindo 260 m2., —* Duas grandes

salas, 4 ótimos quartos, 2 saletas, 2 banheiros de côr em lou

ça inglesa "TWYFORDS", varanda, copa, coiinha america-

na, garage e demais dependências. Podem ser vistos.

PREÇOS DESDE CR$ 475.000,00

Financiamento de 50% pela CAIXA ECONÔMICA.
PRAZO: 15 ANOS

Tratar á rua da Quitanda, 20, - 6.° andar -- Salas 607-609

ENGENHEIROS
CONSTRUTORES

F0NE4_521t

Subúrbios da Leopoldina
BOMSUCESSO 

— Vendo duas ca-
sas construídas em terreno de

HxSO, sendo uma com altos e bal-
xos contendo, em cada pavimento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro e
varanda, e a eutra com 2 quartos,
2 salas, cozinha, banheiro e quintal.
Informaçíes com Norival a Av. Pas-
sos, 33, 1.° andar.

(E 23607) CV 3200
¦*_7_LI,A JARDIM DA PENHA —

V Se deseja empregar bem o seu
capital não perca a oportunidade
A Vila Jardim da Penha está ven-
dendo ótimos lotes de terrenos me-
diante pequena entrada c presta-
çSes módicas, em ruas com água ca-
nallzada, meios fios, i 8 minutos
das estaçfiea da Penha ou de Vi-
cente de Carvalho. Clima saudável
igual ao de Terezópolls. Linda vis-
ta. Com todos os recursos de pri-
meira necessidade: armazém, car-
voaria, etc. ConduçSes; Central, por
Madurelra; Leopoldlna, psla Penha
ê ainda pela Rio d'Ouro, que está
sendo eletrificada e fará o percur-
so da cidade até lá em 13 minutos.
Aproveite a oportunidade, pois da-
do o sinal V. S„ poderá começar
Imediatamente a eonstruçSo de sua
casa. Para melhores esclareclmen-
tos dirija-sc & rua Seto de Setem-
bro, 66, Io andar.

(E 25272) CV 3200

Petrópolis

APARTAMENTO DE LUXO
Veiide-se á av. Copacabana ii.°í 218, fl.s andar, apt." 901, com as

seguintes acomodações: 3 amplas salas, tendo uma piso de marmo-
re Lloz rosa; 4 grandes dormitórios eom armários embutidos e por»
tas em estilo Begence; 2 banheiros completos; 3 varandas, sendo nn»
envidraçada. Copa e cozinha multo amplas; armários para de-peuia
forrados de azulejos; 2 ótimos quartos para empregadas e respectivo
banheiro. Artístico portão de entrada em ferro batido. Ligando as
salas, lindas portas embutidas, em cristal com pinturas a ouro. Gi-
rage. Preço unlco Cr$ 850.000,00 com as ricas cortinas • passadelras
que o guarnecem. Facilita-se grande parte do preço. Visitas dlarla-
mente das 15 ás 18 horas. <E 28022) 81

PETRÓPOLIS, 
— Vendemos apar-

tamento nó ultimo andar do
Edifício Russell, á rua João Pessoa,
li_, pronto para habitai. A&êlianiüS
oferta e facilitamos o pagamento.
Tratar no Dep. Imob. da CONS-
TRUTORA ARTÉCNICA LTDA. -
Av. Rio Branco, 128, 12.4 andar.

(E 23558) CV 3500

PETRÓPOLIS 
— Vendemos no

Edifício Centenário, apartamen-
to de frente, em andar alto, com re-
Iativa facilidade de pagamento. —
Tratar no Dep. Imob. da Constru-
tora Artécnica Ltda. — Av.. Rio
Branco, 128, 12.° andar,

(E 22223) CV 350u

VILA 
ISABEL — Rua Alexandre

Calaza 54. Barracão e em ter-
reno de 8 msSO de trente por 44 de
extensão serie, vendido pelo leiloei-
ro César Lette no dia 6 de Agosto,
ás 4',4 horas da tarde por alvará
do Juízo da 4.» Vara do Órfãos no
Inventario de Luiz Lourenco Fer-
relra e sua mulher.

(E 26038) CV 2700

Subúrbios da Central

JARDINS 
GÁVEA — Terreno, ven-

de-se Avenida Capuei, logo de-
pois da represa, com 2 frentes de
18ms. e 12ms. e 38ms. de compri-
mento, linda vista. Com o proprie-
tario telefone 26-1897.

(E 25237) CV 1001

Glória
GLORIA 

— Rua Cândido Mendes,
38 — Vendemos oa últimos apar-

tamentos pequenos do Edificio Ario-
bal, cuja construção esta em anda-
mento. Tratar no Dep. Imob. da
Construtora Artécnica Ltda. — Av.
Rto Branco, 128. 12° andar.

{_ 22224) CV 1100
/WVVVWVWVWVWVWWAMWVVt«t'»***>V

Gr a jau
GRAJAU* 

— Rua Alfredo PuJ-' —
66 — Este pitoresco pridio em

terreno de duas frentes verá vendi-
do pelo leiloeiro César Leite no dia
3 do agesto ás 4 horas da tarde em
frente ao mesmo.

(E 24Í&I) CV «200

ípanema
IPANEMA — Vendo Cr$ ...

270.000,00, junto á Praça Gene-
ral Ozorio, apartamentos com 3
ótimos quartos, 1 grande sala,
saleta, banheiro completo, cozi-
nhn, dependências "de. criados,
eto. Theophilo da Silva Graça
— Av. Nilo Peçanha, 26-7.0. sa-
Ia 713. Tl. 22-6952.

(E 25243) CV 1300
rtRS 250.000,00 — é o preço de um
\J ótimo apartamento com 1 sala,
3 quartos e demais dependências,
Ocupando o 3.° andar. Acabamento
esmerado, originalidade e conforto.
Rua Barão de Jaguaribe 41. Inior-
m**}*W.rá'^á-»m

REALENGO 
— Vende-se a pres.

taçóes a longo prato, oilinus
lotes de terrenos nos bairros ~ -
Miguel e Piraqu.—a. F-*--
lote logo que pague.a primeira s-
tação e demais despesas que or-
çam em 600 cruzeiros mais ou me-
nos. Podendo construir logo. Ver e
tratar á rua Santa Odilia n. 92, com
o sr. Mendes. (E 25034) CV 2800

PETRÓPOLIS 
— Vende-se, 1 pre-

dio de 5 quartos, 1 sala de es-
pera, 1 sala de visita', 1 sala de Jan-
tar, hall, cozinha, banheiro comple-
to, 1 quarto para empregada e ba-
nheiro, 1 quarto para Jardlneiro,
quintal, varanda, a Rua Coronel da
Veiga n.o 496, á condução da Es-
trada Rio-Petropolis e 15 minutos do
Estação Leopoldina, pode vêr no Io-
cái, tratar T. 26-3178.

(E 25283) CV 3300

Teresópolis
TERESOPOLIS 

- Alto — Angel
Cuquejo — Vende magníficos

terrenos a dois minutos da estação,
casas, e 1 terreno na Várzea, com
36 m x 110, fone 108.

(E 24455) CV 3600
*SrtA^*AAAI\AA^WAAA^^V\^AAAAAA**.

Fazendas e Sitios

Grande área no centro
Vende-se ã rua Barão de Petrópolis uma com

83.000m2., servindo para Sanatório, Edificio de
apartamentos ou mesmo para ser loteada — Facill*
ta-se o pagamento. Rua Sete de Setembro, 66 e 68,
1.» andar. (E 25273) 91

LARANJEIRAS
PRÉDIO EM TERRENO DE 630 M2.

PAULA AFFONSO, leiloeiro venderá dia 6 de
Agosto, ás 16 horas, o prédio p/ residência á Rua Soa»
res Cabral n. 46, construído em terreno com 9 m de
frente por 70 m de extensão. Informações no escrl»
tório do anunciante á RUA S. JÔSÊ n. 70. fone 22*4421.

(37152) 91

CORRÊAS
Vende-.se um Bungalow, novo no centro de jardim,

no melhor clima, com 4 quartos, 2 salas com grande
varanda, 2 salas de banho, garage, área 1.770 *m2.
Informações: Rio. Tel. 42*4489. Petrópolis 4890.

(36440) 91

MARIA 
DA GRAÇA — Vendem-

se a prestações a longo prazo
ótimos lotes de terrenos. Entrega-
se o lote pagando a primeira pres-
tação s demais despesas que or-
çam em Crf 1,000,08, mali ou me-
nos. Podendo construir logo. Ver
e tratar com o sr. José, â tua Er-
nesto Pujol, 47, na estação de Ma-
ria da Graça. Telefone 29-1012.- (E 25035) CV 2800
^VWWV^^^^v^^^iMiMM^^*^

Niterói

NITERÓI 
— Vende-se ótimo predio

residencial, situado em terreno
plano de 28 x 106 m. á oito metros
acima do nível da rua com saleta,
2 grandes salas, 6 espaçosos quartos,
2 banheiros, copa, cozinha, varan-
das amplas, quartos para emprega-
dos, 2 garages e demais dependen'
cias. Construção moderna em cen*
tro dè terreno todo arborizado com
frondosas mangueiras, jaquelras, e
outras fruteiras. Preço Cr$ 
320.000,00. Rua Noronha Torrezão
419. Tel. 2-2708 ou no Rio com o
proprietário Snr. Carlos, Telefone
112-0335. (E 25215) CV 330(1

NITERÓI 
— Terreno — Vende-se,

com 14" metros de:frente, peir
to' da Pjrefeitura, barcas e . rln"K.
E* a melhor rua. Presta-se para Io-
jas, edifício de apartamentos ou re-
sidenciais: preço 80.000 cruzeiros, a
travessa do Ouvidor, 17, 9.° andar,
sala 501. Antônio José Cepeda.

(E 25281) CV 3300

Jacarépaguá

JACARÉPAGUÁ* 
- Vendo dois

lotes situados no melhor ponto
residencial da Avenida Geremarto
Dantas, a 70 metros depois do n.
386. (12x50 cada lote).. Tratar é
Avenida Almirante Barroso, 84, 7o
pav. com Atanasio. _

<B 24904) CV 3001

TERRENO ITAIPAVA
Vendo negocio direto, com cerca

de 10.000 ms. quadrados; 1*4 ho-
ra ão ltlo; a 200 metros da roda-
gem asfaltada Unllo Industria; ex-
celento localização; com água en-
cantina è luz. T. 25-42611, dás 9 ãS
13 horas. (B 26046) CV 8700

TERRAS E MATAS ,
Vende-se parte de uma proprie-

dade, podendo ser de 80 a 120 ai-
quelrei geométricos, com ótimas
terras planas e morrotes, quase t*>-
da coberta de matas, cortada por
um riacho e com varias nascentes
com explendida água. Possue apro-
ximadamtnte 100.000 metros cubl-
eoa de lenha, bastante cacheta e
madeiras de lei. Estâ situada a 70
quilômetros de Niterói e em zona
de grande futuro. Trata-se com o
sr. Machado, fl. Rua Marechal Deo-
doro D." 134. NiterOI.

(B 24469) CV.3700

CASA DE CAMPO
Vende-se excelente casa com todo

conforto. Informações pelo tel.
38-1376. Mme. Gulomar.

. (E 23271) 91

OPORTUNIDADE
Vende-se á . Rua Bento Lisboa,

terreno medindo mais ou menos 12
por 62, ocupado por uma garage,
em franco movimento. Otlmo nego-
cio atual. Zona de 12 pavimentos.
Preço Crt 000.000,00 — Telefone
2Í-13.Õ6. (B 24454) 91
r 

PARAÍBA DO SUL
Veiide-se otlmo sitio com 12 1/2

alqueires geométricos em pastos
mato pequena lavoura branca —•
todo cercado. Estrada de automo<
vel a porta — Trata-se telefono —
23-3896 — Rezende — Preço a com-
binar. (B 26258) 91

THERESOPOLIS
OCASIÃO

Vende-se: urgente um dos mèiho-
res terrenos total bu parte bom ou
sem caga. InformacSes pelo tele-
fone 43-4644

<E 36066) _

CHÁCARA FRIBURGO
Vendo uma em terreno de 240

mts.2., com boa residência e mais
uma casa de aluguel» Todo cerca-
do com 5 fios do aramo, farpado e
plantado de arvores frutíferas.
Água nascente. Distante da cida-
de 3 lcllometros. Informações Fer-
nando Rodrigues — Avenida Rui
Barbosa 119 — Friburgo. Fone 388

(B 25254) 91

ÍRIS RIOS
Zona Industrial

Vende-so arca com 150.000 m.2.
otlma para Industria ou lotea-
mento, Junto bo centro e principal
via publica. Preço a Cr" 7,00 o
m.2. Tratar pelo telefono 23-3898.
Resende. (B 25257) 91

I

MIGUEL PEREIRA
Vende-se na Vllla Sulssa a cln-

co minutos da estação, sito com
20.000 m.3., com Casa,- Pomar,
Água própria de nasconto, e uma
área de 40.000 m.2.. loteada, com
planta nirrovnrta PB,!-' Prefeitura e
mais 40.000 m.2., para. serem lo-
teados. PrenoCrl 1.300.000,00 —
Infuritífl(!.'¦*•¦¦•' r- 47-31-10. . ¦'- _______L n

PETRÓPOLIS
Quer V. S. passar um excelente

fim de semana (Weolç-orid), fe-
rias ou lua de moi? procure e
reserve cômodos no Hotel ,Pan
America, situado em centro âe
grando parque próprio para repou-
so. Rua Santos Dumont n." 887.
Tel. 2243.

(E 23235) 91

FAZENDA RICA
Bons Minérios

Calcáreo — Cimento — Outras
Industrias — Vende-se na Estrada
de S. João Del Rey, perto do Bar-
bacena, Importante fazenda com
grande mina de cal, cimento e ou-
tros minérios de grande valor, ten-
do analise, — Também criação e
fabrica do queijos. InformacSes e
preço com o meu corretor. Sr. An-
tonio Cepeda, a Travessa do Ouvi-
dor 17, 5,*> andar — Sala 501, na
Capital Federal.

(B 35280) 91

Apto. PRONTO
FLAMENGO
Cr$ 239.000,00

Vende-se ótimo apartamento í.
rua Honorio de Barros; tem S
quartos, 1 sala, quarto de empre-
gada, banheiro completo, cozinha,
entrada social, entrada de servi-
ço, sto. Rua üukegatda: Ambiente
elegante. Tem flnanclamentb. Tra-
vessa do Ouvidor n." 17, 5."" àn-
dar, sala 501. — ANTÔNIO JOSH'
CEPEDA.

(H 25277) 91

AVENIDA BEIRA MAR
Apto. Castelo

iv ESTÁ PRONTO
vir.Uo-sa cm imponente edifício,

da Av. Beira Mar, perto da Av.
Aparicio Borg;es, otlmo. apartamen-
to, tendo 4. quartos, salão, varan-
da, quarto "è banheiro de emprega-
da, etc. — Preço Crí 

'450'.000,d0 —
Tratar com corretor sindicalizado.
ANTÔNIO JOSE' CEPEDA, 6. Tra-
vessa do Ouvidor. 17,' tr."» andar —|
Sala 501. "* _

(B '252*76) »1

COPACABANA
Edificio Mauá •— Vcudc-se a

3.° andar com 10 salas e mais
dependências, pára escritórios. —
Tratar com César. Rna 1.°. dé
Morco. «.7A.saU 8. Tel. 23-0177.

¦-':¦ V í «E 26101) 9.»

PRÉDIO DE
ESQUINA

Vênde-se predio de negooio, na
importante rua comercial em es-
quina, próprio para botequim, ban-
co, casa bancaria, varejos do qual-
quer comercio, etc, — Preço: Cr$
180.000.00. Também outro predio
residencial junto. Proprietário:
Travessa do Ouvidor n.» 17, 6."*
andar, sala 501.

(B 23278) 91

GÁVEA
Nobre Residência

Vende-se rica residência «ai
centro. de lindo parque no sale- '
berrlmo .bairro, da Gávea, con dt-
versos quartos e salões; A bela
piscina, as frondosas arvorea o.o
parque formam um conjunto ma-
jestoso; próprio para embaixada
ou família de alto tratamento. SS
ss Informa diretamente aos pre-
tendentes. Não ê Gávea Pequena,
nem grande, 6 na Gávea que en-
canta e, onde quem lâ mora —
canta at6 morrer (até morrer d»
velho) — Travessa do Ouvidor, 17,
5.<> sala G01. — ANTÔNIO JOSE*
CBPEU* ;

(B 25279* 9f
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CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 3 de Agosto de 1945
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IMCOSTH

E HOJE ÁS 20 E 22 KSHL

ZEDOPEDAL
3 A"TÒS'DE rtMARjSL GUROEL

AMANHÃ — Ultimo sábado de sucesso
VESPERAL A'S 16 HS.

SeNta-feira, 10 — Sensacionais primeiras, repre-sentações. pARA< LEBONARD
O espetáculo máximo de 1945 em homenagem aosfreqüentadores da temporada Jayme Costa!3 atos de Jean Aicard traduzidos'por Gasífw

Pereira da Silva
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TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial da Prefeitura do D. F.

Organizador geral: M'°. Silvio Piergili •
TEMPORADA LÍRICA OFICÍÃlT "~~

Tournée dos artistas do "METROPOLITAN" de
New York e da "SAN FRASCISCO OPERA

HOUSE — Estréia: 3." feira, 7, ás 21 hs. (1.»recita dc assinatura). Opera em 3 atos de Wagner

TANNHAUSER
Principais intérpretes: Frederico Jagel, Stella
Roman, Brenda Lewts, Daniel Duno, Sidor Be-
larsky, Gerhard Pechner.

Regente: Georges Sebastian
Regisse,ur: Dr. Lothar Wallersteln "Bacchanal"
pelo Corpo de Baile, sob a direção e com Coreo-
larsky, Gerhard Pechner.

Hoje, ás 17 horas, encerrarse-á. definitiva-
mente, a Assinatura. Amanhã: Venda avulsa.
Preços: — Frisas e Camarotes: esgotados. Poi-
tronas e Balcões Nobres A B: Cr$ 125,00; Balcões

obres C D": Cr$ 100,00; id. outras filas: Cr$ 90.00;
Balcões ABC: CrS 75,00; id. outras filas: Cr$
65,00; Galerias A B: CrS 50.0(1; id. outras filas:
CrS 40,00 - (SELO A' PARTE)

Srs. Kétifces, Dentistas, e Farmacêuticos
/:

*.¦• Sabão Pastoso Dentifrício e Elixir Odorifero
Aromatizante. (Dentifrício liquido). Não distribue
amostras, porem, enviará grátis a todos os srs. má-
dicos, cirurgiões dentistas e farmacêuticos que soli-
citarem uma caixinha ou tubo e um vidro, tamanhos
originais, desde que o pedido venha em cartão ou
papel de receituárlo autenticado para Laboratório
BUKOL. R. Conde de Bonfim, 470 - Rio de, Janeiro.

(E 23566)

ROSE-MARY
Possue o melhor sortimento .dc lingerie fina— A melhor organização de

lingerie no Rio de Janeiro, á Praia do Flamengo.
822. 1." andar Tel 25.1127. (E 23515)

roupa de cama c mesa

W

Quando uma mulher
pretende matar um homem
devem existir somente
duas razôe6- ,OP/OOUAMORf
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REABERTURA
Completamente remodelado para a apresentação

da companhia AMALIA RODRIGUES, com o seguinte
e colossal elenco: Amalla Rodrigues, Virginia Soler,
Ema de Oliveira, Maria Ema, Solange França, Hora-
cina Corrêa, Iracema Correia, Celeste Rodrigues,
Maria Costa, Oíivinha Carvalho, Áurea Paiva, Yeda
Tavares, Lourdes Moura, MANOEL SANTOS CAR-
VALHO, CATALANO, JOAQUIM PIMENTEL, Hum-
berto Madeira, Sc cila Matos, Afonso Norat, Ruih e
Magda — bailarinas.

Um LINDO CONJUNTO DE BAILES TÍPICOS
PORTUGUESES com 20 Girls. Sob a direção de
OTERITO DA NAYA. Realizações do popular escritor
Português AMADEU DO VALE. D^eção musical do
maestro português FREDERICO VALERIO — Mon-
tagem e decorações dos artistas cenógrafos COI.OMB
e SOUSA MENDES. Luxuoso guarda-roupa executado
por Madame Moura e Latira Santos, sob figurinos do
artista português GUICHARD.

Os bilhetes para a inauguração, cm duas sessões de
Gala, ás 20 e 22 horas do dia 15, podem ser adquiri-
dos, a partir do próximo dia; 9, das 10 ás 18 horas,
na bilheteria do Teatro REPUBLICA:— Av. Gomes
Freire 84-A - Tel. 22-0271.

noEVm
Senador

O teatro de conforto máximo
HOJE — A'S 20 E 22 HS.

COLÉGIO
INTERNO!

3 atos de Todor, adap: de
Iglezias

Amanhã, vesperal elegante
ás 16 hs — Bilhetes á venda' até 3.* feira

DULCINA
ODILON

NO

TEATRO GINÁSTICO
AV. GRAÇA ARANHA 187,

FONE: 42-4390
HOJE: A'S 20 E 45 HS.

"PREMIÉRE" DE

SEM RUMO,,,
Uma notável comédia de FORNAR1

Uma grande novidade para o Rio! '
Amanhã: 1." Vesperal elegante ás 16 hs.• BILHETES A' VENDA ATE* DOMINGO

TEATRO RECREIO
(Empresa de Teatro Pinto Ltda. — Tel. 22-8164)
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HOJE - DUAS SESSÕES ÁS 20 E 22 HS. - HOJE
WALTER PINTO apresenta a sua monumental COM-

PANHIA DE REVISTAS no super-sucesso de 1945, que ha
quasi 4 meses ocupa o cartaz, rumo ás 250 representações:

u BONDE OA LAITEV

Emquanto "BONDE DA LAITE" alcançava os maiores
triunfos até hoje registrados em teatro, estiveram em

, cetia as seguintes peças nos diversos centros de espe-
táculos da cidade:

Teatro Gloria: "O super-homem", "O tal que as mü-
lheres gostam". "Os dois candidatos" e "Zé do Pedal".

Rival Teatro: "Não saias esta noite", "O poder das
massas", "Uma noite no Paraíso", "Aluga-se uma sala" e"Mais um drama da vida".

Teatro Ginástico: "Berenice", "Chuva".

Teatro Serrador: "Bonita Demais", "Maria vai com as
outras", "Estão cantando as cigarras". "Colégio Interno".

Teatro João Caetano: "Que rei sou eu" e "Batuque no
Beco".

Teatro Fenlx: "A primeira da Classe", "Angelus".
"Delicioso Veneno".

J^ * '" JkwWSmmís: ¦¦•:. ..s.Jim
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AMANHÃ:
Vesperal ás 16 hs.

DOMINGO:
Vesperal ás 15 hs.

TEATRO
RIVAL

¦-¦

A's 20e22 HORAS"
Continuação do grande

sucesso

"SUA EXCELÊNCIA^'
A maior sátira politica do momento com:

ALDA GARRIDO
e sua companhia de comédias = AMANHÃ - Vesperal

ás 16 horas

COMPRO 1
AUTOMÓVEL:

Particular que esteja encostado.
Tel. -1.S-0303. — Sr. Hermano..

(E 23G06)

DANÇAS MODERNAS
Senhorlnha'leciona com rapidez

em aulas particulares. — Fone:'
2G-*27'M. . . .(E 25193V

SEMENTES DE CAPIM
Compramos sementes garantidas

de Catlnguelro Roxo, Jaraguá e
Colonlilo. — ARTHUR VIANNA -
COSIP. DE MATÉRIAS AGRIC.
Cx. Postal 5572 — Rio de Janeiro.

(E 22165)

RADIO CONSERTO
' Na.nua residência, por técnico

com, longos anos de pratica, recado
pára OSCAR. — Telef. 22-3556.

(E 20S07)

HOTEL 3 DE MAIO
RUA MONCORVO FILHO Ns. 40 e t\6

TELEFONES: 23-5944 è 43-2162
Próximo á Estação D. Pedro II (E. F. C. B.) e á

Avenida Presidente Vargas
Todos os apartamentos com quarto de banho privativo
Diária individual .......:  Cr$ 40,00

Com café pela manhã é banhos quentes ,
. ; (E 18602)

Peles (Ocasião)
Vende-se 1 Casaco Vison 0,90 — 1 Nutria — lAstra.

kán Cinsa e diversas peles. Pede-se telefonar para
42-5888. (E 18879)

C0MPR4M SE
ROUPAS USADAS

Maquinas de escrevei « de cos-
tura, ventilo dores, rádios e tudo
que reprCfentn valo:. Atende-se á
domicilio ¦ir. MnysPs

Tel 43-7180.
(E 21574)

ROUPAS
US/VOAS

DE HOMENS
Compramos a domicilio,- pagamos•nellior do que qualquer outro. Te-

lefone para 22-0423. (E 22233)

ENGENHEIRO
Faz medlçSès, loteamento:, le-

vantnmentos* taqueometrlco», nlve-
lamentos e ectradas. — Telefone
28-8213. . ¦ (B 18845)

O SEU RADIO
PAROU ?

TELEFONES 26-3887 e 33-3010
Em seu próprio domicilio conser-

tamos qualquer marca, com garan-tia de 10 meses. — Orçamento gra-Us. — RADIO BOTAFOGO, fun-
dada em 1933. • (E 20770)

CÁSTOR-lYNX~"~
Origem francesa. — Particular

vende um manteau de caator legiti-
mo e «ma rolcha de pele Lynx. 
Tel. 22-S6IB. (H 2079S)

CASA DAS LONAS
8, Kua SÃO JOSE', 10

Lonas listadas, lisas e impermeáveis *.—
Toldos e encerados — Arreios e artigos de
montaria em geral. — Malas, pastas e artigos
de viagem.

: o O j 

A "Casa das Lonas" avisa seus distintos
clientes e amigos, que a partir de 4 de agosto
corrente, com o fim de proporcionar a seus au*
xiliares maior descanço, passará a fechar,' aos
sábados, ás 12 horas. A.:.

CASA DAS LONAS

8, RUA SAO JOSE', 10

(36462)

Perdeu se um broche de platina
Perdeu-se um broche de platina e brilhantes, re-tangular, feitlo de duas flores, no restaurante do Cas-sino da Urca, na noite de 30 de julho.

' 

¦ • 
.•** . »

Pòr se tratar de objeto de estimação, gratifica-segenerosamente a quem o entregar no Edificio Capiberibe, rua Senador Vergueiro, 92, Apartamento 1.401- Tel. 25-6874.
_______ (E 24446)

CINEMA EM CASA
(Atenção)

Cnia íesta do aniversário, é uma
reunião social, que exige cuidados
especiais na sua preparação.

A cscollía do Cinema para aa
Crianças nesse dia, devo tambem,
merecer a sua atenção.

Ao pensar em Cinema em Casa,
lembre-se da mais perfeita orga»
nlaaçSo do pais. — Exija equl-
pamento moderno, procedente doa
EB. UU. Consulte amigos e ob-
servo o luxo de nossas apresenta-
çOel). * .

fará evitar confusões tome nota.
do nosso endereço: — COBRÊA.
SOUZA FILAI13. — Rua Senador
Dantas, 41, loja. — Cinclandia, -^
Tel. 23-2807. ,.O nosso serviço do Departamen-
to Educativo, jíi foi adotado oficial-
mente em 11 Estados do Brasil.

(B 22172>;

COPACABANA
FICA raov©

SEU TAPETE
Lavagem química, ett«

goma. Renovação das cores,
colocação franjas. E con-
serto em geral máxima
perfeição.
ANT. OCTAVIANO HUDSON
14 - Av. HENRIQUE DU-
MONT 66 - Tel. 27-7195 —
47-0386 - Guardamos tape-,
tes para qualquer prazo.

(E 22200)'-

Fábrica de Jóias
"AZTECA"

riti.i nnniiNTií feuõv- is — rio.
Oferece seus ma-•¦(vllhosos Anel-3"Zodaicoe" devi-
lamente üarantl-'on por LBIi

Com SIGNO¦l.A NETA o PE-
\KA do mês do
aasclmento
>m PRATA filiai•nm OTIRO de 13-
i. Tambem toclo(i
•¦m OURO com.,
platina. ',.iii; fitKHKs-tt: iNfiSQitHGivEti

pecav aTATAT.nnns.
(E 10952)

.VRCTtiT^I

aRnU^-^ml

HnP

PRECISA-SE
Costureiras com m.intilnas. Pa-

ga-se o carreto da mesma. Orde-
nado Crf 20.00. — Teatro Repübli-ca. Avenida Gomes Freire n.° S4-A.'

(94173)-Visiíeii» a !•» Exposição Agro-Pecuária e Industrial de Cara»gola. de 1» á 19 de Agosto, Carangola « Zona da Mata ¦¦ Miimé

¦ 
,...*.*.. .*. ,U~.--- ' < - . *

'! .. • .<*.*' , ,
'¦,.,'. .-f-W j„.,;-lji íüí:',Í
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Correio Musical
A MÚSICA NOS FILMES

O filme sobre a vida de Chopin,
que está sendo exibido com extra-
ordinário sucesso de publico, cons-
titui um Índice significativo da lm-
portãncla do cinema sonoro na mu
elcailzaçfio do povo, O amálgama do
som e da imagem, nas películas mu-
glcals, é susceptível dè dar origem
a espetáculos onde tudo Concun e.c'á
para uma vigorosa unidade expres-
tiva — espetáculos cujo nivel supe»
rlor de perfeição só foi pór enquan-
to alcançado em alguns raros exem*
pios. Desde os tempos do. cinema
mudo teve a musica, nas exibições
cinematográficas, uma primeira 0
rudimentar utilidade, que era a de
embalar os ouvidos do publico com
um simples fundo sonoro, a cargo
dos pequenos agrupamentos orques-
trais das salas de projeçfio. E não
havia paralelismo emotivo entre êsse
acompanhamento e o qúe se passava
nà tela, a nüo ser quando, por exem*
pio, uma valsa languida sublinhava
uma cena de suicídio ou dê êxtase
amoroso da primitiva escola Itália-
na... Dando-se após b advento do
cinema sonoro, um. campo de infi**
nito recursos ficou aberto aos espe-
ciallstas da nova arte. A ação e à
musica, sabe-se, são produzidos si-
multanèamentê, e o som é fixo, no
celulóide, de acordo c*Vn as exigên-
elas do enredo, A musica pode par-
tlcipar assim da própria substancia
da obra cinematográfica, atingindo o
espetáculo um grau convincente de
homogeneidade.

Os largos recursos que oferece a
fusão da musica e do cinema têm Bl-
do, entretanto, até agora, emprega-
doa em gêràl discretamente, quase
sempre de modo um tanto prima-
rto. A fase que o filme musical atra-
vessa é Sem duvida ainda de expê-
rlênclas ê de tateios. B na vanguar-
da das realizações do gênero encon
tram-se os desenhos animados de
Wall Di6ney, pois, no território em
que sé expande a imaginação cria-
dora do grande artista, sâo lnflnl-
ta» âs possibilidades existentes de
fundir o soiii â Imagem: "Fantasia"
compôs-se de acertos maravilhosos,
e de irreverências e de lmpròprie-
dade» deliciosas. Nos desenhos dé
Disney de bem menores pretensões
musicais é que vamos encontrar, en»
tretanto, a concorrência, sem nenhU-
ma discrepância, de ambos o» ele-
mentos, para o mesmo fim global.

Torna-se licito encarar de dois an-
Hulo» opostos o problema da autên-
tica película musical, qué não seja
um mero íllme sonoro: tendo como
ponto de partida a grande obra de
musica, que deve ser expressa pela
açfio clncmátlca, ou partindo antes
daa necessidades do cenário, do
"script" cinematográfico, de maneira
que a musica venha adaptar-se «xa-
tamente ao conteúdo da novela fll-
mada. No segundo caso, a produção
do filmes floa aberta á colaboraçSo
dos compositores contemporâneos,
conforme exemplificam os franceses
Mllhaud e Aurlc, os soviéticos Pro-
koliev e Shostakovlch, o norte-ame-
ricano Aaron Copland, què aliás,
quando esteve no Rio, proferiu uma
conferência sobre o assunto, e o bra-
sileiro Radamés Gnattall, a quem o
publico deve uma orquestraçío so-
berba da "Aquarela do Brasil", do
filme de Disney.

Mas se o filme tem origem em uma
grande obra musical, os recursos cê-
rileo» é que naturalmente devem se
adaptar á trama da musica. Merece
ser considerada sem rival, no gí-
nero, a realização do "Sonho de uma
Noite de Verão", de Shakespearè,
com a musica dc Mendelssnhn, pór
Max Relnhardt — uma obra prima
que passou inteiramente despercebi-
da do nosso publico, Caminho idên-
tico, em que os produtores vêm ob-
tendo os melhores resultados, é o da
filmagem da vida dos grandes mu-
sIcob.' 

Como já existe, no caso a obra dc
musica, resta simplesmente gravá-la
nai devidas condições técnicas, ao
mesmo tempo quo a camera colhe a
representação dos lances principais
da existência do compositor. A mu-
slca e a imagem entrosam-se então
harmoniosamente. O aparelhamento
técnico e a experiência de que dis-
põe o cinema torna-o assim um
agente de difusão da musica, através
do um publico imenso,

Eis o que caracteriza, a meu vêr,
o novo filme sobre Chopin, que há
várias semanas está atraindo uma
assistência numerosíssima: é um
melo por excelência democrático de
fazer ouvir, em melo A amblentação
cênica rica e sugestiva, algumas
amostras do seu gênio. As prlmoro-
sas execuções musical» planistlcas
são de José Iturbi. Mas quem faz
a parte do outro plano, na cena em
que Chopin e Lls7t tocam a grande
"Polonaise", e a certa altura se aper-
tam as mãos? Esta seqüência, de
resto, é "Inspirada" no filme antigo
da "Aliança", dedicado a Chopin. a
mesma empresa que produziu a
"Sinfonia Inacabada", de Schubert.
E também outras seqüências: a cena
do inicio, quando Chopin, na Poli-
nia, mostra uma de suas primeiras
composições (no filme antigo era o
Estudo em mt maior e não a Valsa
em lá bemol). e a cena do recita!
com as luzes apagadas, provêm
igualmente da película da "Aliança".

Quanto á biografia, há adultera-
ções grosseira». Qualquer "Vida de
Chopin" conta-nos que êle chegou a
Paris sozinho, o nfio em companhia
dé um professor. Kalkbrenner nun-

FORTALECIMENTO DOS LAÇOS
QUE UNEM OS POVOS LIVRES E'PROGRESSISTAS

Londres, 2 (B. N. S.) - O cs-
boço para uma organização educa-
clonal e cultural das Nações Unidas,
fornecerá as bases para as dellbe-
rações que serão tomadas na confe-
rêncla dessas nações, a ser realiza-
da em Londres, em novembro, es-
creve o "Times" em artigo de fun-
dó. "O esboço foi traçado numa
conferência dos ministros da Educa-
ção dos países europeus aliados. Os
Domínios britânicos, índia, Estados
Unidos, União Soviética e China ti-
nham observadores na conferência.
Os principais objetivos de uma tal
organização seriam desenvolver e
manter a compreensão mútua, a
apreciação das artes e ciências dos
povos de todo o mundo como base
para uma organização internacional
eficiente, e pôr a disposição de to-
dos os povos um grande acervo de
conhecimento e cultura, asseguran
do tambem sua contribuição para

ca foi um critico. Era um pianista
célebre, que se propôs a dar lições,
inclusive de composição, ao moço
desconhecido e genialmente dotado,
que viera de Varsovia. E' flagrante,
por outro tado, a falta de verdade
dramática hos tipos de Uszt e dè
George Sand.

Quero, entretanto, restringir-me á
musica, sem levantar nbjeções aos
demais pontos do filme, E a musica
è de primeira qualidade. Vale a pena
0ÜVi-la, integrando essa novela cl-
hematográfica amável, bonita, e
fantasiosa,

Teafro

Euiuco Nog.biii* França

RECOMEÇAR

O "Teatro dat Sogundas-Veiras"
levará á cena, em quinta recita,.íe-
gunda-feira, 0 do agosto, no Fênlx.
a peça "Le feu qui reprènd ma}",
de Jean Jacques Bernard, em tri-
dução de R. Magalhães Junior Com
o titulo "Recomeçar". Nú èspètâüulo
tomam parte os artistas Maria Sam-
paio, Olga Nobre, Rodolfo Arena
e Nelson Vaz.

No Serrador - "Colégio Interno"
de Ladisláu Todor, adaptação dc
Luiz Iglezins, hoje, lias scnsOca hp-
turnas, com Eva secundado not
Stuart, Elza, Vlllon e outros.

Olinda Alves - Olinda Alves es-
trearâ no Recreio ho dia 17, data em
que subirá á cena a revista "Canta.
Brasil I", produção de Luiz Peixoto.

iGeisa Boscoli e Paulo Orlando,. :'

Desaparece o célebre operisfa Pietro Masc

__H ¦¦¦'¦-¦¦a

ATOS DO PREfEITO
Em decretos de.c,tml~Áii-Ó prefeito

resolveu abrir os:Begu*lnte>!cr^dltos:
especial, de Cr$ 06.000,00, na Secre-
taria''Gerol de Finanças^ para atèh-
der ás dèspeza. coro. à instalação dc
Distritos ild' Arrecadação; especial
de- Ct») 1.3J0.000,00, :*9 iSecreVarla de,
Vlâçfió, . pai*; àteiideí , as 

' 
dèspèZiiil'

comrfl fèstâUlh»saô;,ílà linha üè-boflí-
des de flha, em campo^tmae^ex»
ttatirdinário, d& Cr$ 20.000.000,00,! ni
Secretaria de Viaçáo, par:*, âtcndet
ás deápezas com aquisição de mate-
rlá) para èfcècüçêO dás obrai dè má-
nutenção e inpliaçào dos serviços
de abastecimento de égua á cidade!
revalidando o crédito especial dè
Crí 1.805,60, da Secretaria dè Fl-
nanças, para pagamento u Caixa dê
Previdência doa Funcionários do
Banco do Brasil, referente i ojubtâ
patronal de serventuário, daquele
Banco, no período em-que esteve â
disposição da Preffcltürái espacial de
Cr» 317.610,00, na Secretaria de
Administração, pária atender BO ba*
gamento de despeza dé pessOSli re»
ferènte a exercidos anteriores! de
Cr» 30i000,00, tia Secretaria de Edu-
cação, suplementar - 

'verba destl-
nada a filmes râdiologlcos e mate-
rial fotográfico;'_'_¦ Cr? 22.310,70,
suplementar, na Secretaria Geral dc
Finanças, suplementar á verba do
Departamento do Tesouro, referên-
te a locação de imóveis.

instTtIçóês que vãmece*
ber auxilio da prefeitura

Ensino Cineníâ
CURSO DB MEDiCINA Dç£ SÁN-,

TA CASA DB MISERICÓRDIA.

Em prosseguimento ao curso .or-
ganlzado, na Sahta Casít dá Mlse-
ricordla do Rio de Janeiro, pela,
embaixatriz dos Estados Unidos
dra. Betrico Serie, será iniciado,
lioje» aa 10 horas da mariliS, nó
Centro de Estudos dattuela insti-
lulçâo, O capitulo referente o. tu-
berculose.

A palestra, quo versará sobro a
epldemlologia e a profilnxla da.re-
ferida enfermidade, eatarfi a cargo
do dr. Aloysio de Paula.

Duas outras aullis serfio minls-
tradas, no mesmo" local, nos dlaa
sela e oito de agosto, sob os teinuS"Diagnostico fln Tuberculose para
o rtiertlco pratico" e "Tratamento
Ua tuberculose pnra o medico pra-
tico", icemlo os .conferenolsta., tea*
pectlvnmente, os doutores Aloysio
ilè Paula o Fernando Carneiro:

ESCOLA TÉCNICA DO
EXERCITO

Acham-se publicadas, uo suple-
mento do "Diário Oficial", n.° 172,
de 30 ilè jülhó findo, as Instru-
ções para o cohcürso de admissão
nos CUrsoH dâ EReola Técnica do
Exercito, em 1946, aprovadas pn-
1h portaria ministerial n.° 8.476,
de 13 do mês finda. - .

"DARK WATERS"

Se vocês ..alndff ndo conhecem Ati*
dre Dc Toth guardem esse nomo.
De Toth é um- diretor que pórie
atender ds eilcjéncias ininimas de
que qualquer "fan" é portador, Ncio
constitui uma sensação, nias,;»abe
suprir a película de certas q.atlila-
des iiidlspetisqusjs. E essa'¦• blrlUSc,
numa áppcpufle abundante^, flatipr A
alguma coisa que mereco iér lissiniii:
lada.

Rádio VIDA SOCIAL

ii:

Roma, 2 (A. (?.,') - Faleceu Pie.
tro Mascagni, o famoso compositor
da "Gâvalleria Rustlcfth.".

Mascagni faleceu áos B2 anos de
ldadê, cm conseqüência dè uma
bronco-pneumónia que o atacara ha
dias. ,, • , ,

Sua morte ocorreu no Plaza Hotel,
onde vivia há anos. Seus últimos mo-
mentos foram assistidos por sua mu-
lher c filhos.

Nota da A. P.t — Nascido cm 7 de
dezembro ,de 1863, Pietro Mascagni
desde á Infância' que mostrou ineli-
nações para a arte. Todavia, seu pai
tudo fez para que" d jovem Mascagni
se formasse em Direito, e a pressão
que exercia contra o filho quase ltrl-
pediu que o mundo ouvisse a "Ca-
Vallerla Rustlcana" è suas outras
composições. A intervenção de um
tio, porém, fez' com que Mascagni
pudesse prosseguir com seus estudos
musicais.

Quando atingiu a idade própria
Pietro Mascagni uniu-se a uma 3om-
panhla lírica,, na qualidade de
•'maestro".

Viajando de um lado a outro da
Itália, com várias companhias. Mas-
cagnl levou durante anos uma vida
obscura e cheia de privações, j!

Finalmente, casou-se e estabele-
c*u*se em Cerrlgnola, vivendo á
custa do que lhe rendiam' as âulds
de plano e, o, cargo de regente da
Escola Municipal 

"dè Musica.
Foi èm 1809, enquanto levava essa

exiBtêncla difícil, que Mascagni com-
pôs aua "Cavalleria Rustlcana", ope-
ra de um só ato, apresentando-a num
concerto- dado por editor dec musi-
ca. O jovem compositor-conquistou
um primeiro prêmio e quando a ópe-
ra foi estrelada cm Roma, ho.mês de
maio de 1890, Mascagni foi recebido
com,grandes aplausos.
" Assim, repentinamente, Mascagni
passou da obscuridode para a gló-
ria. "Toda a Itália perdeu a cabeça
com a "Cavalleria Rustlcana".
. ;:Fiètro Mascagni recebeu honras e
medalhas e obedecendo u vários pc-
didos de sua cidade natal, Livorno,
visitou-a para ser recebido como es-
trondosas manifestações e feérica
Iluminação.

O próprio rei condecorou-o com a
Ordem da Coroa da Itália, uma hon-
ra que só foi dispensada a Verdl
quando já bastante idoso. E a po-
pularidade da "Cavalleria. Rústica-
na" espalhou-se rapidamente pelo
mundo,

Em seguida ao seu,primeiro gran-
de sucesso, Mascagni compôs inume-
ras outras óperas, mas nenhuma ob-

teve u êxito da "Cnvalleria Rústica-
na" embora a representação de gala
do "Il Plccolo Marat", no teatro
ConBtanzi, de Roma, em 1021, levah-
ta6se um entusiasmo que relembrava
aquele triunfo, no mesmo local, è
mais de 30 anos antes. Nesta oca-
sião, Mascagni Veio á cena 32 vozes,
sob vibrantes aclamações do publi-
co, mas viu-se impossibilitado de
continuar a ouvir os aplausos dos
espectadores, pois desmaiou de^emo-
ção. "II Piccolo Marat", entretanto
não conseguiu vencer a popularida-
de de "Cavalleria Rustlcana" què
continua a ser incluída em todos oa.
repertórios llrlcds. ¦

Mascagni produziu ainda, entre
Outras Óperas, "L'Amico Fritz ,
Rantzana". "Sllvano", "Zanetto" e.
"íris". Mas todas elas foram esqué-
cldas e o mundo sempre associou o
nome do compositor ao da "Cavai-
lerin Rusticana".

Em 1903, fez uma tournée pelos
Estados Unidos c, nos últimos ano*
de sua vida, viveu como regente de-
°rNoeano'de 

1928 £61 hoit&ado:dlre-
.tor e regente do "La Seálá", de ML
lão, eni substituição a Arturo Tos^
canlni. ¦¦¦ .;

Concerto de Jeanne BèaVènd — A*1
pianista norte-americana ¦- ''Jeânne
Behrend, que se encontra ftmVlBt*.
ta ao Rio, realiza amanhã, ás/17 ho-
rns, no Conservatório Nacional de
Canto Orfeônlco, á'avenida Pasteur,
o seu primeiro recital.. ¦

Orquestra Sinfônica . Brasileira -
Hoje, âs 21 horas., ho,. MUtílclpal,
reâliza-se o anunciado" fcoiicêrto da;
O.S.B., sob .a-regência.Üoumaestro;'
Szenkar, constante do:-programa,
além de obras sinfônicas, o Con-,
certo n. 5, dc Beethoven, na Inter-
pretação do Ilustre pianista Rudolf
Firkusny. .....

Adiado um Concerto da Série OI1-.
dal — A fim de evitara colncldên-
cia com outros concertos, a Escola
Nacional de Musica transferiu para
segUnda-fèlra, ás 21 horas, o con-
certo da cantora norte.-omerlcana
Catherlne Relner, que estava' mar-
eado para hoje. . .•. , ...

Curso de InterpretaçÁo Vocal —
Reallza-se hoje, á tarde, no Conser-
vatório Brasileiro de .Musica, mais
uma aula dn consagrada cantora Ve-
ra Janacópulos.

Temporada Lírica — Procedente
de Miami, chegou, ontem,.oe avião,
a cantora Jennle Tourel, pertencente
ao elenco do Metropolitan Opera.
House, de Nova York «que vem
atuar na temporada lírica do Teatro
Municipal. ' ii.

O prefeito resolveu conceder au-
xlllo ás seguintes instituições: Abri-
go Maria Imaculada, Academia Ôra-
sileira dè Clêhcias, Academia Nacio-
nál de, Medicina, Ambulatório de S.
Vicente de Paulo da tngôa, Asilo
Bom Pastor, Asilo Isabel, Associa-
çãú Allanço dos Cegos, Associação
Brasileira dè Assistência aoB Cando-
rosos, Adsbclação Cafitas Social,
Associação Civil dós Filhas de Ma-
ria imaculada, para o Serviço Do-
mestiço, Associação de Educação
Familiar ô Social,. AsSoclóção Obra
do Berço, Associação Pró-Matrè,
Associação Ünlãó Geral dós Cégoí,
CaSa da Criança, Casa Luiza de
Marillaé, Casa Maternal Melo Matos,
Casa dò Pobre de N. S. de Copa-
cabana, Casa dà Providencia, CaSa
Santa Ignez, tJasa Sãd Luiz Para a
Velhice, CaSa dè São João Batista
da Lagoa, Centro Carioca, Colégio
de N. S. da Misericórdia, Cruz
Vermelha Brasileira, Cruzada pela
Infância do teme, Ctüíadá Nacional
Contra a tuberculose, Dispensário
e Ambulatório da Medalha Mllngro-
sa, blspensárlo dos Pobres dá Ima-
culàda Conceição, DlSpénáàrib São
José, Dispensário _. Vleente dè
Paulo, Escola de Clênelas, Artes ê
Profissões "Orstna da Fonseca", Es-
COIa gratuita S. Vleente de Paulo,
Federação Carioca de Escoteiros,
Fundação Ataulfo de Paiva, Funda-
çSd Caia dô Estudante do'BrasU,
Instituto da» Damas do Coração. Eü**
cáristlco, Liga de Proteção aos dé-
gos no Bfásií, Liga Brasileira de Hi-
glene Mental, Maternidade da Poli-
clinica de Botafogo, Matriz dê Sanià
tfèrezinha do Menino Jesus, Orfa-i
nato Santo Antônio, ..Orfanato, pão
José, Patronato de Crianças pobres
da Freguezla dâ Lagia, 

'Pequena

Cruzada dê Santa Tçrezlnha-do Me-
nino Jesus pollcllntcà de Botafogo.
Recolhimento Infantil Artur Ber*
nãrdes, Serviço de Obras Social»,
Sindicato dos Atores Teatrais, Cè-
nôgraíos e Cenotéonlcos (Casa doa
ArtlBtas), Sociedade do Distrito Fe-
déral de Assistência floâ Lázatos' è
Defeía Contra a Lepra, União do»
Cegos nó BrasU, Confederação Bra*
sileira de Pugilismo, Cruzada Nã-
clonal de .Educação,. Fundação Abri*
go do Cristo Redentor, Orfanato
Franclscàno da . Sagrada Família,
Patronato dos Operários dã Gavca é
e Policlinica de Copacabana..

. i , ...— ?»»-'• —

Andr.''Úe.Toth.'è õ QÍretorqilé"Anuas Tenebrosas" — filme t|UB
hdo eslá desiludindo os freqüenta-
dores do Vitória'nesta .semana., rt
história confiada d,.sua, habiüdctío
não è nada itiCotnuiii,' nia» còttl. clã
soube o diretor compor um espetei-'
culo apreciflucl. O "jan" assíduo há
dc obseruar facilmente numerosos
pontos de contacto com produções
recentes, dc maior ou menor êxito-
— o que não chega a prejudicar iii
narrativa a que André De Toth int»
pritnllt um Biiih rttltno, tirando (Ite
partido de (cenas como as que se dis-
senrolqm tia pântano ás quais ndo
falta certo susponsé

A DELEGAÇÃO GAÚCHA VISI-
TA Õ CHEFE DE POLICIA

O ministro João Alberto, Chefe
de Policia, recebeu, ontem, em au-
dlénòln, a delcKnção ile eatudan-
tès ganchos que veln a esta. capl-
tal tomar parto no 8." Conselho
Nacional de Estudantes. Hepre-
aentiinilo todas as escolas superlo-
rea do Rio Grande do Sul, os aca-
ileihlcós sulInoK em numero de
quarenta e sete. estiveram na Po-
llcln Central em visita de coítezln
e de despedidas, mantendo com o
titular do D. V. H. V., demora-
lia palestra.
CURSO DE BELAS ARTES EM

NITERÓI

Criou, recentemente, o governo
ilo Estado do Rio, através do De-
partamehto de Edúcnçiío, um cur-
so llvté dê belas artes, que fundo-
nará junto no Museu "Antônio
Parreiras", em Niterói.

Constituído dns cailelrns do de-
senho, pintura, modelagem e arte
decorativa, que serão ministradas
por pfoféi-íores de renome como os
sts. Moreira Junior, Roberto Row-
ley Mendes, Raul Deveza e Miguel
Caplonh, atraiu o curso livre de
belas artes um numero surprêen-
dente de èamllilntos — híida me-
nos tle 288 — o qué forcou a dlre-
ção do Museu "Antônio ParrelrnB"
a divldllõs em turmas, em dois lio-
rArlos, um matutino e outro no-
turno.

Os proirf.tniiiH, Já nprovados, fo-
ram pulilicailos no "Dliiriq , Oflcl-
al" do Justado do dia 28. ilé julho
ultimo. Os cnnflldntos inscritos Be-
rfto convocados, 'ntravéa de cha-
mada " 

pela Imprensa:, parn os"teste" Iniciais dos cursos provas
que serão reallzlitlns dentro de bre-
ves dias.

NO INSTITUTO*DÓS advogados

A admlraue! Mcrlè 
"OUcron enche

o filme com a sua beleza c o seu
talento. É a vitima'de: um orupo de
criminosos que tentunt, a principio
enlouquecê-la e depp» eliminá-la,
para se apoderarem dos betts que
lhe pertencem. A Franchot Tonit,
que oferece desempenho igualmente
eloi/Iavel, cabe a chance de salvei
Ia... E há ainda no elenco, cm pa;
peis de 7iienor importância, o e/tei-
ente Thomas Mitchell, Fay Balnter,
EHsha Coofc Junior e o ?iepro Rex
Ingram. • ¦

Tanto paia direçdo dc André Dé
Toth como pelas bflas perjormaticos
das figuras acima citadas, "AgUat
tenebrosas" ("Darfc Waters", nà
original) pódé ser vista com agrado.
Não entusiasma, mas está longo dè
decepcionar.,. — PHIL.

DOS PROGRAMAS
DE HOJE

1'reteitura: 18.0U — Ave Maria —
Comentário do dia; 18,10 - Sintese
Sinfônica do "Tristão e Isolda" de
Wagner; 18,45 — Programo lirico com
Tito Schlpa, Galli Curei, Scheridan,
Partile e Zenatello; 19,15 - Noticia-
rio dá BBC; 19,30 — Noticiário radio-
íônico do D.N.I.; 20,00 — Progra**
má" de estúdio, com o 4." Concerto
dd Cordas da Prefeitura sob a re-
gêncla do maestro Martlnez Grau;
.1,00 — Crônica do diai 21,05 — O
Ulà dè hojb na história da musica
com trechos do "Guilherme Tell" de
Rosslui pára orquestra; 21,30 - Pro-
grama lirico com De Muro Lomantn,
Schlpa, Galll Curei, Maria Jeritza e
Gigli; 22,00¦'•— Recital de piano dc
Elleen Joyce: Grieg. Liszt e Fauré;
22,30 *íí! Sinfohla h. 1 de Sibelius;
23,00 — Grahde Diário do Ar; 24.00
— Encerramento.

Ministério da Educaç&o; 17,00 -
Hora certa — O dia de hoje há mui-
tos anos... — (Primeiro navio bra-

'•silehõ);' 17,05 — Suplemento musl-
cal; 17,15 — Gostaria de aprender
francês? — Curso prático pela pró*,
íéssorá Yvonne Garnier; 17,45 — Su-
premento musical! 18,00 — Qué sa-
bemos da Terra? — Série de pa-
lestra sobre geografia fisica pelo
professor Roberto Seldl; 18,05 - So-
los dè piano; 18.30 — E' fácil apren-
der inglês - Organização do pro-
fessor CUmérlo de Oliveira Sousa;
19,00, — Hora certa e previsões do
Tempo; 19,02 — Nossa musica popu-
lar è.seus compositores — Série de
programas escritos por Gentil Pu*
get; 19,30 — Noticiário radiofônico
do Departamento Nacional de Intor-'
mações; 20,00 — Trechos de opere-'
tas; 20,30 — Momento Cultural-Mor-
te-americano; 21,00 — Londres Infor-
ma — Retransmlssão do 2." noticia-
rio da noite, da BBC para o Brasil;
21,15 — Interpretes dos grandes cóm-
positores; 21,30 — A cultura ao seu
alcance — Série de reportagens pelo
jornalista Slmâs Pereira; 21,40 «¦
Concerto sinfônico; 22,55 — A guerra
no Pacifico — Noticiário; 23,00 —
Hora certa e encerramento.

Brasil - Polônia

TENHA OS SEUS INTESTINO.
REGULADOS COMO UM RELÓGIO
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PARA A PRODUÇÃO EM MASSA
DE PENICILINA

naturalmente, Por esse motivo, es.
pera-se que a conferência de no-
vembro endossará a proposta para
que cada Estado membro da proje-
tade organizaçfio, organizo uma co-
missão naclgflal parn lidar com a
cooperação cultural. Cada delofla-
ção junto á organização educacional
e cultural deveria ser, portanto, no-
meada pelo govêrno de cada um dos
países Interessados sob os auBpicios
de um corpo que bem represente os
Interesses e desenvolvimentos edu-
caclonaia o culturais da nação a que
pertence.

_ grande a esperança de que em
Londres, em novembro, serão vistas
surgir em toda sua plenitude, as
luzes de cultura Internacional que
brilharão cm todos os cantos do
mundo" — conclui o "Times".

CLUBE MUNICIPAL
Comparecimento a tesouraria —

"PROBLEMAS BRASILEIROS"
A Sociedade dos Amigos da Al-

berto Torres acaba de lançar "Pro-

blemas Brasileiros", revista mensal
de divulgação das atividades da*
quele grande centro da estudos,
fundado cm 1933 nesta capital. A
nova revista de difusão cultural é
dirigida pelo sr. Edgard Teixeira e
outros membros da diretoria da re*
ferida sociedade e secretariada pelo
escritor Luiz Pinto.

Entre os trabalhos publicados nes-
te primeiro numero se encontram
os seguintes: "Fazenda organizada",
j. C. Belo Lisboa; "Ligando o Nor-
deste ao Planalto Central do BrasU",
Agenor Augusto de Miranda; "Ra-

zões do aproveitamento da Cachoel-
ra de Paulo Afonso para Irrigação e
energia", Negalglo Rodrigues, e ou-
tros trabalhos Interessantes.

O sr. tesoureiro geral solicita o
comparecimento a tesouraria do
Club, das 12 ás 19 horas, para tra-

i- tar de assunto urgento de seus in-
a teresses os senhores associados: Au-

estahllldade econômica, segurança
1 

política e bem-estar geral.
O sucesso dos planos para um

acordo nas questões, tanto diploma-
tlcas como econômicas, de impor-
tancla internacional, depende, como
Já tem sido frizado, do modo como
elas são compreendidas e apoiadas
em comum pelos povos das Nações
Unidas. Para obterem exlto, e3ses
planos devem ser traçados de açor-
do com o sistema de Idéias que
constitui a cultura contemporânea.
A nova organização seria- de espe-
ciai importância para a ampliação
do conhecimento dos movimentos
culturais já existentes e dos novos
movimentos que venham a aparecer
em qualquer parte do mundo. Esses
movimentos culturais não são pre-
parados de antemão — eleB surgem

gusto da Silva Arauju, Jayme Luz
Figueiredo, Alilemar Pereira, Hum-
berto Michulovich, Alcides Candl-
do Freitas, José Lima Monteiro
Castro, José Esteves Andrade, Ivan
Melrelles, Alberto Luclo Monteiro,
Carmina Souza Ribeiro, Manoel
Dias Souza, Izollno Vendas e Oc-
tavlo Maria de Albuquerque.

, Festa de Arte — Sábado, pro-
ximo, ás 21 horas, será realizada
uma Interessante hora de arte ma-
gica e ilusionismo pelo professor
"Dakso.ri" apresentando o emoclo-
nànte acto "Os: Mistérios da Arte
na Arte dos Mistérios".

Jacarépaguá, Tênis Club — O
Club Municipal eerá^homenagea-
do pelo Jacarépaguá Ténls Club
no dia 26 do corrente, com festa

LEITOS NUM HOSPITAL, PARA
SERVIDORES PÚBLICOS -

Após entendimentos iniciados em
março de 1944, com a Secretaria de
Saúde e Assistência da Prefeitura
do Distrito Federal, acaba o IPASE
de firmar um contrato, segundo, o
qual esta Instituição passou a ter SO
leitos no Hospital Santa Maria, des-
tlnados aos servidores públicos, seus
segurados, que venham a' ser vltl*
mados pela tuberculose. ¦'

. Com mais esses 50 leitos passa,o
Serviço de tuberculose do IPASE a
contar com 210 leitos.

social-esportlva, das 17 ás 21 ho-
ras, que será realizada na séde do
Jacarépaguá Tênis Club, A rua Ma-
rio Pereira, 20 em Jacarépaguá,
O ingresso dos srs. associados do
Club Municipal e de seus parentes
será feito mediante ã apresentação

Londres, 2 (B. N. S.) - Os clen-
tlstas britânicos descobriram dois
novos métodos para a produção em
massa de penicilina. As batatas ou
mesmo as suas cascas formam a
base do primeiro método, que foi
desenvolvido pelos pesquisadores do
High-Gate Hospital do Londres, de
acordo com uma Informação publi-
cada pelo "Brltlsh Medicai Journal".
Após um tratamento com água a
acldo hldroclorldrico, verificou-se
qüe as batatas produzem um extra-
to quo, em seguida a um novo tra-
tamento multo simples, fornece um
excelente meio para o crescimento
de bolor da penicilina. O segundo
método, descoberto por um Jovem
médico de Glasgow, e baseado na
colchlcina, que & uma substancia
química utilizada para o desenVol-
vlmento da planta do fumo. Du-
rantè seis meses, o dr. Gordon e o
dr. J. Mckechnle, seu assistente téc-
nlco de laboratório, pesquisaram a
descoberto de um agente que pu*
desse duplicar o desenvolvimento do
bolor da penlcllhiB. Terminaram
ambos por descobrir que a colchl*
clna realiza essa finalidade numa
proporção seis vezes maior do que
anteriormente. Além disso, a penl-
cllioa produzida por esse melo 4
considerada mais resistente do que
qualquer outro tipo. Novas Infor-
mações acerca do uso crescente
dessa droga acentuam os seus enpr-
mes benefícios. A "droga mírãculo'--
ia" Inglesa Ji foi utilizada com.
êxlfò para a cura de sepcemias,
dlfteria, antrás, pneumonia; gangrena
gasosa, tétano e outras doenças. Aln-
da há poucos dias, üm médico ln-
glês revelou o êxito do seu epipre-
go. no tratamento de .certas enfer-
mldades mentais,

SAINT 
'EXUPÍRY

Poria, 3 (S. .í\ }.) — Passou
ontem o t,# aniversário do desa-
pareclmento do aviador francês
Saint Exupery, que com Mermoz,
tanto contribuiu para o estabeleci-
mento da Unha áerea francesa do
Atlântico Sul. O avlBo em que; i«
encontrava Saint Exupery -desa-.

pareceu ao sobrevoar a. • França,
ainda ocupada, e o aparelho • nun*
ca loi encontrado. .

Exupery erã tambem asõi-Uor
sendo o autor. 8o célebre "Vôo á,
noite". Foi agora publicado; um
livro póstumo "Carta a um refém".
O, refém" èm questão 6 o .escritor

A nova Constituição do Eqaador
Sob a presidência du dr, Haroldo

Valadão, esteve ontem reunido o
ihstltuto dos Advogados.

O dr. José Vicente Trujlllo;1 pro-
fessor de filosofia do direito da
Universidade de Guaiaquil e que
acaba de ser distinguido peto gover-
no do Equador, com. a nomeação
para Ministro das Relações Extério-
res, falou sobre a Nova Constitui-
çâo do seu pais de 1945. Mostrou a
sua origem verdadeiramente popu-
lar, destacando alguns princípios
novos, como o reconhecimento dá
língua castelhana ao lado das abo*
rlgenes; o recurso ás soluções júri-
dicials no campo Internacional;' a'
concessão da cidadania peruana,
sem prejuízo da nacionalidade de,
origem, aos espanhóis e ibero-ame-
.rlcanos residentes no pais; a*orga-
nlzação do Parlamento em Câmara
unlca; o referendüm Obrigatório pelo'
Ministro dé Estado respectivo, dé
todo ato administrativo do presi-
dente; a adminlstraçflu gratuita d.
Justiça; as garantias da imprensa;
á proteção do Estadoá família, àdõ»
tados o divorcio e a absoluta Igual-:
dádè dos Cônjuges, bem como dns
filhos ilegítimos aos /legítimos; na.
cionalizaçao de alivldadc3. economi-
cas; direito do trabalho;' a organi-
zação do Tribunal de ' Garantias
Constitucionais. Ofertando a Bibllo-
teca do Instituto'cóm"üm'exemplai*'
oficiai da Constituição, concluiu o
conferenclsta fazeMo vyotos',' pela
sobrevivência dó magnífico Ideal de
liberdade consubstanciado,',no seu
texto. Convidado,, tisoú da palavra
o. desembargador José ÔUârtè, só^re
**0 Jurl na fdturàctoristrtülcãóíí;: A
ausência do*'-prirna Carta d0 .1Q37
refletiu • a filosofia dà épôea,44'i*-
gica do sistema. Se;a nova Consti-
tuição respeitar as nossas tendências
e aspirações, não poderá deixar de
Inclui-lo entre os postulados: Decla-
ração de Direitos. Lembra o orador
a observação de Ruy Barbosa, de
que a zona ocupada pelo Júri atra-
vés o século contemporâneo traça
quasl exatamente o meridiano jurl-
dico da civilização, definindo a si-
tuação dà liberdade Individual no
Selo de cada povo, Concluindo, o
orador afirmou Bua fé na vlrtugli-
dade da Democracia c sua. conflan-
ça' nos;„omens de boa Vontade, em-
penhados em conservar os atributos
Varonis de sua geíaiião, e sugeriu

para os Juristas a divisão do Após-

tolo: In spent contra spem.

DIAMO DO "FAN"

A linda Maureon 0'Hara vem aí
oo lado de Paul Henreld e sob a dl-
reção do sentimental Frank Borzage
em "The Spanslh Main" — técnico-
lor da RKO. John Emery está no
elenco. Trata-se de uma historia de
amor e aventura; que ocorre ho se-
culo XVI.. Alan Ladd, mie verê-
mos em "Sálty 0'Rourke'' ao lado
de Gail Russel, surpreendeu o pes-
soai da Paramount com os seuB do-
tes de cantor. A descoberta ocorreu
numa tournée pelos hospitais e
ác_mpamontos, durante \ a qual ele
tatlíbem cantou em qualro teatros.
Desde então os fans tém enchido as
caixas de correspondência do estu-
dio çóni pedidos de m-*'s cançiccs
ha vóí do Valente Alan..; Van
Johnson beija Gloria. „ -Haven em
"BetWeetr Two IWomen". A admi-
ravcl Gloria; qUE' está subindo rapi-
damente na MGM, i é ;.casada còm
John Payne, nosso conhecido dos
filmes de Carmen Mlran.a, cx-ma*
rido de Anne Shjrleyiè/.que vem' ai
cm i'The Dollv SiStèts.v. Eddle
Brackeri ohtevd^ápftiva.âq. nü' exa*
írie de saüd-\«.dôve êitar'dizendo
ndeüs a HolIiiwó'qd-"'pài_ vestir ,ka*
kí. O último filme'do comediante se
intitula "Out òf thls. World" -ítfâs
tambem ò sorriso ds Dlafla Lynn...
E a excepcional MaíRaré.tt;.*J'Iilr)(ín,
que:já tem oito inos,'está. crescendo
rapidamente: .duas/;, polegadas nós
últimos três mésè-.c;''. ¦;/.. •' .;..

A vida üe IVlnsfórt ChiM-clilU' —
Londres, 1 (Bi) — Um íllme.blo-
gráfico de ChurChil; nos moldes dê
"Wilson" da 20th Centufy Fox, co-
meçará a ser rodado em breve em
Hollywood, segundo declarou hoje
o diretor da Warner Brothers em
Londres. O acordo para a filmagem
foi feito em 19**0,\ppr_Max Milcler,
chefe da produção da Witfncr Bro-
thérs na Inglaterra. Projetou-se fa-
zer a.filmagefh Aum-estudlo do sul
da Inglaterra fc d.arguiíiento toi c3-
crito e-.-sifbmetldo ri. ühurçhill;- que
o aprovou,'Devido, iporémL as con-
dições acarretadas, Ma. Afc?3,-*,a-
Grã BretSliha, qllo torlla^ffl; nÜnos*
slvel a filmagem de '.£ena3"Heícs&a-
rlàs, oomo, por..fexènnjItL» referentes
á guerra dos'Boers, uma parte dos
trabalhos foram transferidos para
Hollywood. No ano pasmado, o es-
túdio do sul da Inglaterra foi bom-
bárdeado e foi suspensa a filmagem,
tanto na Grã-Bretanha como nos
Estados Unidos. Durante a recente
visita á Inglaterra dê Jack Wàriiur,
chefe da produção mundial da War-
ner Brothers, ficou, resolvido, que se
relniciasBé á filmagem. E possível
que Churchill vá a Hollywood, nfien
de verificar a , exatidão, dâ .filma-
gem. . 
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uiood, 2 (U. P.) — John Hodlak foi
escolhido para ser-o "staf" deidüas
películas a serénífcrodadas dentro'em breve. Na.Metro, Johti.Hódiak
terá o prlncip"ál papel dc "Time for
•two", uma comédia romântica (não
é paradoxo) na qual terá por com-
panheira a conhecida Lucllle Bali.
Para a Fox (ou 20th Century, como
queiram) Hodlak fará •¦• "Lonely
Journey" que será rodada'pelo pro-,
dutor ítalph WheelwrigHt. "".

• Rádio Tupi: 10,00 Diário Tupi;
10,05 — Salomé Cotele; 18,30 - Bo*
letlm da Guerra; 18,30 — Gtavações;
18,43 — Vingador; 19,00 — Boa noite
para vocô...; 19,03 — Rádio esporte
Tupi; 19,30 — Noticiário do D.N.l.;
20,00 — O que vai pelo Mundo; 20.18

João Loureiro: 20,30 — Garotas
Tropicais; 20,45 — Jorge Veiga; 21,00

Variedades Tupi; 21,30 — Ademil-
de Fonseca; 21,45 — Jorge Goulart!
22,00 — Revista musicada; 22,30 —
Vozes líricas da PRG-3; 23,00 — Dlá^
rio Tupi; 23,30 — Encerramento.

Rádio Cruzeiro do Sul: 10,00 —
Teatrlnho do garoto, de Silvia Re*
£ina; 18,30 — Ultima hora Interna-
Iclonal; 18,35 — Programa contlnen-
tal; 19.00 — Noticias do Clube Gl-
nástlco Português; 19,05 — Grava-
ções; 19,15 —Programa da saude;
19,25 — Repórter Evangélico; 11,30

Noticiário do D.N.I.; 20,00 —
Esporte por esporte, éom Erik Cor-
queira; 20,30 — Georges Henry; 20,45

Astros e Ostras, com Benedito
Mergulhão; 21,00 — Retransmlssão
da BBC, de Londres; 21,30 — Trl*
buna política, com Ivo Peçanha;
22,00 — Fránça-América do Sul; 22,15

Seleções musicais; 23,00 — Diá-
rio do ar; 23,15 — Encerramento.
Bba noite.

' Rádio'Nacional: 18,15 — Roberto
Pali/a; 18,30 — Coro dos Aplacás;

: 18,45 — Ana Maria, teatro seriado;
il9,Õ0 — • Correspondente estrangeiro;
19;1B' —Radio-conto Melhorai; 19,30

Programa do D.N.I.; 20,00 -*
O Píeçó do Silêncio, novela; 20.BS
Repórter' Esso; 20,30 — Reapareci-
mento de Celso Guimarães; 21,00 —
O Grande Segredo, novela; 21,30 —
SfloVCoisas da Vida; 21,35 — Jara-
raca"e Ratinho; 22,05 — Aquarelas
do Brasil; 22,25 — Musicas varia-
das; .22,55 — Repórter Esso; 23,00 —
Programa variado; 23,30 — Encerra-
mçnto.

Rádio Clube: 18,05 - Jornal; 10,10
Ases e ritmos da Broadway; 18,40
Onda esportiva; 18,55 — Jornal:

19,00 — La Chanson de Paris; 19,30
Noticiário do D.N.I,; 20,00 —

"Jamais me Calarei",, novela;. 20,30
Mánoêi Reis e orquestra; 20,45 —

Regional do Rádio Clube; 21,00 —
Jornal; 21,05 — Teatro do fado; 21,20

Mario Batista c regional; 21,35 —
Duo Dilermondo Reis o José Maria
de Abreu; 21,50 — Mario Mendez e
orquestra; 22,05 — Neuza Maria com
regional: 22,20 — 'Bob Lazy e or-
questra; 22,35 — Orquestra de Rá-
dio Clube; 23,00 — Grande edição fl-
nal; 23,10 — Comentário internado-
nal de PRA-3: 23,30 — Final das ir-
radiações.. %

Itâdlo Globo; 17.30 — Critica mu*
sical; 18,00* -*- Alma feminina; 18,28

Fantasma voador; 18,40 — Musica
selecionada;-18,55 — Jornal; 19,05 —
Resenha esportiva brasileira! 19,30

Noticias radiofônicas; 20,00 — Ar-
tlstas novos do Brasil; 20,30 — Rádlp
espülácülos Urbann Loèsi 21.00 —

.American Song Bag; 21,30 — Ecos e
comentários; 21,35 — Melodias de
nossa terra, com George Fernandes,
Irmãs 'iiledlns e orquestra; 22,05 —
Casal de bicudos; 22,20 — Ilka Nasci-
mento; 22,35 — Era isto o que eu
queria dizer...; 22,40 — Xavier c
sua orquestra de gaitas; 23,00 — Jor-
nal; 23,30 — Devaneio.

?-»-•

_!n!re os diverso» «erulçoí de
0ueri_ què d Orti. Vctrfi.lfta Sra-
süclro vem ininterruptamente
realteahilb nístès ültimõs anos,
que tâo duros tém. tido á huma-
niáade, destacam-se, como tttH
dos :ti$àíi sÍ»lp_itcos, as visitas
feitas, uo Hospital Central do
Eáiérciièò, Onde se -áchàm ífttettttt-
dos 08 bravos áà nossa Força Ex-
pcdiclonárfa que dá Itdlta róãrès-
sam glórias trazendo e trazendo
tàinbêm gloriosas ferimentos. *

Assim cooperando com os diri-
gentes dêsse hospital, ittodêlô, què
não poupam esforços, para- què
nada falte aos seus doente» 6 fe-
ridos ;« qiífl se mais náo fanein
é porqhe mais não pddêh» fa.csr,
as Damas dã Cruz Vermelha ali
vão sòmanaltitehfé ietmr dos brã-
Vos. ..píaólnliàs ítih- pouco de, fè-
mtólna doçura, doçura que lhes
recorde o matBrhftl.desvelo, e aí-
gmiia gâterles.

fftítrt gesto encantador, do «ínk-
patia, um grupo dè senhoras po-
loriésa», teniú â frente o minis-
tra da Polônia, mani/éstõu o cie-
sejo dó Visitar tio Ôospital do
Exército os herôià-dò Blásíl.

Acotnpanliaía» pela, sra. Zèlla
de Sousa, a infatlgdvel dirigente
dos Aitc-ÍHos de Guerra, e por
algumas de suas aUxilíarés. as
filhas do Polônia — terra que
tantas vezes no historio tem sido
mártir, mas cujo martírio è $êm-
pre sobrepujado pèlá eravithi dó
gen poiso — ãs filhas dà Polônia
foram levar o seu prelto ãe dd-
mlração e o conforto do sua pré-
«clica amifla, ao» soldados de Ca-
aHas,

E foram levar-llves também O
seu reconhecimento.

Porque todos qüantoé nesta
guerra se balèYain, toiitos e talt-
tos que na luta trènieMiiõ mor-
reranij 9otc3fa»t-8e è morreram
por um mundo -melhor.

Um mundo que se não paten-
teará talvez álnda, nem hoje, Hem
amanhã, pois, assim como a Na-
tureza, a humanidade, que è a
derradeira etópfl <2o Nainre.a,
"não d<i saltos". Uai um mundo
qüe pouco à põttco surgirá íüri-
ficado pêlo iofrtinento è pelas
duras lições aprendidas.

üm mundo no qUal nâo hoverd
naíõé» fracas nem fortes, em que
os povo» menores nâo terão sa-
crtficãdos pelos povos que sé jul-
gara «ialores Sela brutalidade da
fârça. '

Vm.mündo úni qre iodos coope-
resA pelo bem-estar ¦ getút, Um'
mundo de fraternidade e de com-
preensâo, onde todas as bandel-
ras, embora de cores divorsa», se
(rmã?le« Íô3a» •'¦ "iòb ts símbolo
bendito que o doce Nazareno veio
trazer à terra:' — Pox!

. ,-, ÍSylvJa Patricin

tlsmal o nome de Liana. '
— Acha-so em festas o lar ao

capitão Hóot Catramby e da era.
Olivia Bauer Catrnmby, com o
nnsclmento do um menino, nu* r*-
colieu o nóhio de RoOt Catramby
Filho.

CASAL JOÃÕÍÜSO

Pata o Álbum de Mile.
¦¦:.'" ' bBtsrmo

Deus, ao saber que es te athiiva,
fei,de mim trovelro, apenas,
para eu cantar tuas graças
e suportar jninhas penas...

Nilo Aparecida Pinto

-r O caitllhismo, como sistema
de doutrina política, era rígido .
exótico de maia para calar na
alma do gaúcho laçaâor, boléaãor
e flruerrüfteiro, homem indomável
e cheio; de saúde, criado fia em-
bcrincla da vida pastoril o.'na
páteâo" dái fíbsrdaae. Af*5*»iir-
preende que dominasse por tanto
tenipo.

CAPIVAM — Diário ãe um
sertanista. ' • a*) *
O PRECEITO DO DIA

O hbsso prezado colega do JOf*-
•nal do Comnroio o brilhante escri-
tor sr. Armando Erse do Flguel-
redo" <Jbão Luso) e sub esposa a.
Lydla Moreira Erso celebram bole
as suas Bodas de Rubi. quarenta
anos do matrimônio.

Essa data e tambem a do ani-
versnrio natallctíi da senhora JoRo.
Luso. n

FALECIMENTOS
Fáleéeu ontem o major Cbiso

Carlos Busse, cujo entenj «erá.
hoje ás 11 horaa saindo da ru»
Teodoro da Silva n.» 363.

Ocorreu ontem o oblto do or.
JÓSS Meneses da Côetó. M«ffigg
Balra hoje da cabeia de St', "lere-

zinha, Praça da Ropub lea, para
o. cemitério de S. K. Xavier as IT
hí,_S 

Faleceu ontem O ãr. Atytóte.
Pinto. Ehterra-ée hoje ás 10 ho-
ras, saindo o feretro da Capela do
Real Grandeza para o cemitério d»
S. 3. Batista.

-ffl-

AS ACUAS MINERAIS
A Natureza nos dâ de grtiça tü-

do quanto consumimos. Se b«n
observarmos, chegamos A çonclu*
são do quo o quo custa dinheiro S

a mão de obra, o trubalho humano
paro o plantio, o colheita, o trans*

porte, a distribuição no mercado
consumidor.

Desde o ouiro que Ja. ho fünío
da terra até a coüvè que floresce
no canteiro da horta, tudo 6 tor-
necido gralis pela Natureza. O
mesmo acontece com a ágUa das
fontes com propriedades mediei»
nais: ela nada custa. As Biripre-
sas que lhe fazem a caintação e ft
entregam ao consumo, cobram ad

publico 0 trabalho prfiprlo 4 . <5o*

quo colaboram nos vãrlos bervloos
Indlí?pensavei3 àquelas opctaçOes,

Por Isso, as águas mlnôralB
ôontlnam a nada custar, a eèr uhi

presehto da Natureza. Maa o coh-
eümidoi". não podendo bebê-la hà
tónté, tom de pagai* o acondlclo-
namento e o transporte, bem co*
mo a« outras operações subsidia*
tias, mas Indispensáveis, por lm-
posição técnico oü legul.

Quando, hoje, 0 puWlco paga,
mais caro do que dantes o âgiift
mineral que bebe, deve lembrar*
se do quo o auemento dé prego foi
do facto, no engarrafamento, ha
rotulagem, no trahsporte por es*
tradas do ferro e caminhõeB, nos
impostos, nos salários, etc. 0
Igualmente encareceram — alguns
em proporções absurdas — os ob*
Jetòá necessários ao serviço — cal*
xas, garrafas, chaiplnhas, palhOés,
rõtulos, etc.

Imagina-se que uma garrais,
quo nos bons tempos cuetava «ém
réis (dez centavos) oüsla hoje mil
e quinhentos réis (um cruzeiro è
cinqüenta). O consumidor devolve
a garrafa, mas as empresas pa-
gam as q<ue se quebram (e nâo
são poucas nas atuais condições
de transporte), na proporção
de 5%.

Depois do quo al fica 6 real-
mento cõmloo ler a comparação
feita, hâdlas, por um comentaria*
ta entro o valor da água mineral
quo vem do Estado do Blo e do
Minas com a gasolina qu© nos1
chega dos Estados Unidos. Basta
reflctir-so um Instante em <iuart«
to nos ficaria a gasolina se fosse
vendida aqui no Rio em garrafaa
de .melo litro, rotulados, selada»,
sujeitas a quebras e a despesas do .
retorno. E nem ê preciso falar ni
diferença do preço do tranaporte,
por* unidade de volume, ontre os
dois artigos. O simples retorno
das garrafas vasias daqui parU
Caxambú custa muitíssimo mai»
que um peso Igual do combustível
liquido dos Estados Unidos tto
RIO.

Constance Bennett que Já com-
plelou "Paris Underrground", está
em vias de começar seus trabalhos
em "Centennial Summcr". Terá co-
mo companheiro de estrelato 0
"Chopin" de "A sont to remember"
(A noite sonhamos), Cornei Wilde.

Dennis Morgan, hoje veterano
da Marinha dos Estados Unidos, pa-
rece quo será o herói de "Celebri-
ty" que é a biografia de um "pit-
cher" de base-ball quo acaba se
tornando um Ídolo das "matlnées"

da Broadway,
Quase todo o mundo conhece o

"Rip Van Winkle", que é Um dos
livros clássicos americanos, mas ago-
ra o cinema decidiu difundir mais
ainda aquele conhecimento. Já co-
meçou a escolha do "homem" que
será "Rip Van Winkle".

da carteira social ç ;r-vçion;3tT«rtí..
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Ir viaào ^j

Tarefa dai inflo' — Os dentes
sujos e estragados das crianças re*
velam imperdoável desleixo dos
pais. Enquanto a criança, náo sa*
bo, compete & más a tarefa do fa*
zer-lhe a limpeza da boca, —-
Ensina seu filho, desdé os primei-
ras ano», a cuidar dos dentes,' es-
oovando-as de -manhã 6 noite o" do-
pois de oailo refeição,'—¦ (SNESl)

VIAJANIESt ..'

Entra as, personalidades uru*
gualas que, oiiteta, chegaram ao
Rio, pelo "cllpper" da Pan Ame*
clean World * AirwayB, procedente
de Montevldéo, viajou o dr. Eduar-
do Rodrigues Larreta, diretor de"El Pais" e deputado pelo partido
blanco independente, o qual vem
assistir o desenrolar do "Grande
Prêmio Brasil", a ser corrido do-
mingo.

KEUNIÔES

Assim, quando o leitor tomar,
as refeições ou o seu whisky uma/
garrafa de Caxambú ou Salutarls,
pense, so quiser, na carestla dé
tudo, menos da água mltiêml què
continua a valer muito mais do
que de fneto oustai

•(3.225)
'¦ 

. ,, 
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.ovie-ado Biasilcira do Medicina
(Social o do rraóaHio — A Socleda-
de Brasileira de Medicina Social e
do Trabalho reune-se hoje, Aa 20,30
horas no Edificio S. Borja para
discussão dos seguintes temas: Me-
dlco rural — Dr. Lages Filho —
As grandes carências allmentares
no Brasil — Dr. Pedro BorgeB.

NA 1 ALICIO!»

para O

€!ME-707Q
AMADO*
APARELHOS
MATERIAL
LABORATÓRIO
ALUGUEL '

OE FILMEI1
PROJEÇÕES*

*> FILMAGENS
• OOMICfLIO

fWtem nossa aacçáo
ONE-FOTO

MESBLA
¦ us «le Passalo, «S/5»

HlO - S PAULO B HOBlZONTt
Ni rF Rdl PTO ALECPE ,

Fazem anos hoje — O sr. Holo-
fernes Ferreira, do Instituto do
Açúcar e do Álcool.

Fazem unua hoje a era. Car*
qulm Paurela, do comercio desta
praça; a menina Vtlma, filha do
sr. Walter' Santiago e era. Adll
Fernandes Santiago: a menina Ana
Maria, filha do sr. Solldonio Fran-
ça, funcionário do Ministério da
Guerra e sra. Severina França.

ÓLEO FICADO
BACALHAU
EJTRELLA

RICO

VITAMINAS
JOHN
WYMAN
LONDRES

A venda nas principais
Drogarias o Farmácias,

em

Litros e !_ litros
Reprs.: W. G. Wills

Rua México, 98 - Rio

NASCIMENTOS

Foi aumentado o lar de d. Lenlr
Pinho Melrelles e do sr. JoSo de
Abreu, com o nascimento do uma
menina, que receberá na pia ba-

rr_| **^*!iftV-H^-*-T^»o Bi li tii* f /Alui ¦-_-

EPILEPSIA
¦•Ao OEUEODEOSTRMCt)* ,ApiMáIIREHOÍHIMOOEVIVERIllB£H|f./W

SE DESTE M«.TOMANDO 0 Umt-fc
CIOOEEFICIENTE MEDICAMENTO/

ANTIEPILEPTICO'^
BARA5CH

Arte Culinária
(Receitas de GACILDA X. 8EABEA,

autora do livro "Arte Culinária Brasileira")

MEi;ü PARA 6> FEIRA
Almoço:
Omelete de queijo t camar.es
Balada de tomates ¦
Fatias com calda de vinho

JANTAR: a

PUBLICAÇÕES

Sei» «np*. Iwla! Procure évjtar Bs.l_*|p i
discretas manchai, espinhas e os tacon**
venlentes cravos, cuidando diariamente del|,
sua cútis com LEITE HINDS o preparado fgf
da beleza perene. .- ,'¦ j:<,.'
Use-o tambem para melhor lixar o pá-de M
erro. e o èartulllage. O LEITE ^HINDS ||
perfuma adoclçadamenle a E*ja cáíü. * ,

IEITE
•_I__L |i__M£JU^_í ¦•__.'-?J*,_í

Recebemos as seguintes publica-
ções: ,

Sino Azul, número de junho.
A Centelha, de São Paulo, nume-

ro de julho. _ 
'¦

Reformador, boletim da FederaçSo
íspírftá .Brasileira, número de lu-
lho. ''..••:

O Construtor, informativo e téc-
nlco, número de 27 de Julho.

Kndeauour, revista científica, nú*
mero: de-outubro.

Noticieis db México, boletim do D.
I. E., editada no México, número
de março.

Fundo Monetário Internacional, o
problema dos preços e do raciona*
mento, trabalho do prof. dr. Mario
de Andrade Ramos,

Anchleta, de São Paulo, com "O
mundo e suas maravilhas'.', desta
oando-se*. "O dono do tempo", de
R. Argentlére "Insetos amigos e
inimigos", do: V. Lefévre; "Ouvindo

'ot Sc. elétricos", de A. Argentlére.

Pcscadlnlias em filé
Acelga tom molho branco
Dombocado de coco

ALMOÇO:

Omelete de queijo e camarões

Bata 8 ovos como para omelete
simples* tempere com sal e plmen-
ta e Junto 250 grs. de camarões re-
togados, fatia» finas de queijo, do
Minas e 1 colher dc queijo parme-
zon.. •'-. - ' ' ¦-•-*•'•*

Esquente a gordura na írleldeira
deite a massa e deixe cozinhar.

Vire-a com auxilio de um prato,
cozlnhe-a do outro lado, dobre-a ao
melo, polvilhe com salsa e sirva.

Salada de tomates

Escolha tomates grandes, bem du-
rlnhos, retire as sementes, polvilhe-
os com sal e pimenta e encha-os
com mayonaise, com picles o cebo-
Unha verde. Espete sobre a mayo-
nálse uma argolinha de tomate, poi-
vilhe com salsa e sirva. Arrume sõ-
bre alface Já temperada. >-,
Fatias eom calda ds vinho .

Humedeca em ylnhõ do Fqrto,

algumas fatias de bolo seco. Passo-
as logo em gemas batidas e cozi-
nhe-as em caldas com casquinha de
limão

JANTAR:; v
Pescadlnhas em filé ,

Limpe as pescadlnhas, corte u
barbatanas e separe-as em 2 peles
cada uma.

Faça um bom molho com caldo
de limão, alho, cebola e coentro.
Deite os filés e deixe-os tomar gos-
to. Em seguida, passe-os em fari-
nha de rosca, bem fina e multo cia-
ra, ovos batidos o novamente em
farinha de rosca e frite.

Acelga com molho branco

Coslnhe as acedgas apenas con
pouco sal e pique-as finamente.

Prepare molho branco de conde-
tencia regular, junte a acelga e leve
ao fogo; mexa um pouco, junte go-
ias de limão e sirva com torradinhal

Bombocado de coco

Faça calda em ponto d- no com
3 xicaras de açúcar.

Deixe esfriar um pouco e junte 1
colher de sopa, rasa de manteiga, 4
ovos inteiros, 2 gemas, 1 colher ds
sopa' bem cheia de farinha e leite de
1 cuco pequeno.

Deite em f onnlnhas untadas e le-
. ve ao forno*- '"

"',!
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NOTÍCIAS POLÍTICAS
Não quiz o lançamento desde já de sua

candidatura a governador
Vai deixar a Secretaria do Interior do Estado do Rio o sr. Ruy Buarque

Foi noticiado' yue o Interventor
Amaral. Peixoto deixaria a po)iti-
ca militante. Apuramos quo não
hi nvjiliii-in fundamento no boa-

to. Antea ,pe-
Io contrário,
o interventor
Amaral Hei-
xoto esta cada
dia mais em-
penhado . n a
no'.itica, como
provam alias,
auas repeti-

- das excursões
uo interior do
listado. 

' 
N o

ultimo més
três vezes êle
viajou pelos

municípios e Já ontem novumen-
te apareceu inaugurando mais
nma rodovia, esta de Cabo Frio
ao arraial do Cabo. Não se pode
dizer que seja uma campanha elei-
toiíal, porque sempre ha inaugu-
rações a fazer, obras a iniciar,
inspegões a serviços em andamon-
to. Mas há sempre nessas excur-
soes algum sabor político, com
discursos, etc. Evidentemente, se
o interventor flrtninense estives-
se,disposto'a abandonar a po'.Itl-
ca, ulo andaria a engullr poeira e
elogios de corpo presente pelo ln-
tericr do Estado. Piü-ece que a
iVizão da noticia baseia-se no (ac-
to de ter êle aconselhado seus
amigas, no sentido do nüo lança-
rem sua candidatura ao. governo
do Estado, acrescentando que esse
assunto sõ deveria ser tratado
apôs ás elelsões de 2 de dezembro
e diretamente polo Partido.

B, jâ que falámos na política
fluminense, aqui vão algumas no-
vidades: o sr. líuy Buavquo vai
deixei- a Secretaria do Interior e
.Tustiçá, para ser nomeado -pres)-
dente da Caixa BçonOniica Fe-
deral do Estado c o sr. Heitor Co-
let, que está no Conselho Admi-
nistratlvo, irá para aquela Secre-
taria. Ma.quem diga qúe o sr.
Xorival do Freitas, aderindo ao
govêvno, concorrera com o sr. Co-
lot âqiele posto-chavê:' porém a
vet-d'.*do á que o sr. Norival ain-
da não>!*e passou, para o sltuacio-
üismo, multo embora pstejacle na-,
moro com o coronel Agenor Feio,
fiue é' o pastor do rebanho políti-
co de Niterói, São Gonçalo o ad-
jacênoiás; . ,. ¦

COMÍCIO PliÒ-EDUÂiVIX) GO-
MEí* EM. ITAIPAVA .- "

Em Itaipava, no Estado do Kio,
realizou-se um comício jn-ó-candl-
daíura do brigadeiro Eduanjo Go
n'es, o qual teve enorme i-oncor-
rència e intensa vibração.

Após a posse do diretório local,
p.m solenidade presidida pelo sr
líomão Júnior, presidente da U.
U.N. de Petrópolis, teve início ás
IC horas o oomíclor que se pn*
longou até ás 19 horas,

Vários oradores fizeram-se ou-
vir, entre os quais o comandante
Saint Brisson, os srs. Valentim
Valente, Eugênio Xavier, Marti-
neili de Souza, Rodolfo ..Peres,
J'au:o Navega, Padre Brasil, Saleu
Neto e Romão Júnior.

O nome do brigadeiro Edrardo
Gomes foi vivamente aclamado.

O dlretflrio da U.D.N. naquele
-nlinicípio, ficou assim constitui;
áo: srs. -Francisco de Sales Pa
rilíopò, Herrhogehes Pedro da Sil-
va; Jairo Guimarães Alves, Anto-
nio Pereira dá Silva, Antônio Jo
s-5 Pereira, Jáao:Lulz< Monteiro.
José Paulino de Camargo Castro.
Benedito Joaquim LopcB, José dc
Barros Louzada, Joaquim Alves
Viana; .Norberto. Djalma Pereira.
Astrogildo de'Andrade, Hamilton
Reis Alves, João Cruz-..de Carva-
lho, Joaquim Nogueira, de Paiva:
o Antônio Galdino Reis, ,

HOMENAGEM AO SR. ,JTJLIÒ
PRESTES u}]

Entre as homenagens prepara-
das para assinalar a vinda do sr.
Juüo Prestes ao Rio, depois de
quinze anos de ausência, está um
almoço que terá a adesão de to-
das as correntes que combatem a
Uitadvra.

A chegada do político paulista e
membro do diretório central da
União Democrática Nacional, oon-
quanto ainda não marcada, deve
ser na próxima segunda-feira, se-
gundo consta em rodas políticas
da oposição.

O COMÍCIO DE BARBACENA

Entre os classificados comícios
nienores, de que servem de modelo
nj de Pouso Alegre, em Minas, e
Barra do Piraí, no Estado do Rio,
e.-tá o comido que se prepara em.
Barbacena. Terá a presença do
candidato nacional, brigadeiro
RJuardò Gomes. Esse comício so-

Vá no diá 12 do corrente.

SEGUIU O INTERVENTOR NO
RIO GRANDE DO SUL

Passagelvo de uni avião da Cru-
zelro do Sul. regressou, ontem, cm
-•omipanhla do seu ofirlal de gabl-
neto, sr. Mario Antunes, o inter-
ventor tno Rio ,Grande do Sul. te-

riÁente-iwWorieT Ernesto Dornelles.

;'GÓ.Í^WEÍN.CIARAiI COM O MI*' 
NISTRO DA JUSTIÇA

. Estlvérátaí' oritein em conferên-
olá'com'o 

"ministro da Justiça os
grs.; general Dutra, ministro Mar-
.cíirides. Filho;.'João Alberto, D
•í-ui-V blsjío 

'de';Vitória, e o inter-
'veritor^db-Eapírlto' Santo. sr. Jo-

PARA O COMÍCIO
DA BAHIA

Correm animados os traba-
lhos preparatórios da viagem
do brigadeiro Eduardo" Gomes
á Bahia, para o terceiro
grande comício de propagan-
da da sua' candidatura.

Numerosa comissão organl-
za o .-programa de recepção
ao cc.ndidato do povo, quechegará a Salvador em com-
panhla dos srs.- Octavio
Mangabeira e Juraci Maga-
lhães..

Na próxima segunda-feira
será instalado no largo da
Sé o comitê da U.D.N., que
comu com figuras de desta-
que e prestígio nos círculos
da oposição-

.,iies Sós Sajitos.Neve

AOS VOLUNTÁRIOS DO ALIS-
TAMENTO

' Comunicam-nos;" "A, Legião, Cívica 5 de Julho e
Sociedade Amigos da América
apelam para os voluntários prn-

í -mgoadorés do alistamento eleito-' ral que se queiram Inscrever ha
grande falange dos liatalhadores
da democracia a' ae inscreverem
nas nossas sedes, â rua: da'Assem-

. bléia, 16, sobrado, e rua do Pas-
seio n.° ,90, 2.° andar, até amanhã,
.pura1 que seus •nbriíeá' o. postes ses

,'jam.noticiados'."' 
"

O DIRETÓRIO' DA U. D. N.
EMÍTAJAÍ

De cerca- de- 230 nomes de pes-
soas'de todas as condlçOes sociais,'como 

industriais,- comerciantes,
'a^rtcuHoVéS, 'médicos, 

advogados,
engenheiros,, dentistas,... funciona-
i-ios públicos, operários, comercia-
rios, estivadores, etc., consta a co-
Cíissfip-.qae dirigiu um convite ao

povo de Itajaí, Estado de Santa
CaLarina, para a formação do di-
i-etório municipal da União De-
mocrática Nacional na referida ci-
dade.

O "QUEREM1SMC EM S. PAULO

S. Paulo, 2 (Asp.) -.' Noticia se
nesta capital o lançr mento, den:ro
em breve, da candidatura do sr.
Getulio Vargas. Esse movimento ee-
ria encabeçado pelos srs. Segadas
Vianna, Armando Costa, Fernando
Nobre Pilho, Nelson Fernandes e
Jaime Boavlsta, que, já fundou aqui
um comitê pró-candidatura Getullo
Vargas, ao mesmo tempo em que
se movimentam os agentes do Minis-
tério do. Trabalho.

PARTIDO TRABALHISTA BRASI-
LEIRO

S. Paulo, 2 (Asp.) — Segundo cir-
cuia nos meios políticos autorizados
desta capital, os queremistas, che-
fiado*, pelo sr. Fernando Costa, au-
xlliado pelos srs. Gofredo da Sllv-i
Teles, e Cirllo Júnior, formam um
grupo dentro do P. S. D. Diz se
nesses mesmos círculos que enquan-
to aquele grupo age internamente
np P S. D., agentes do, Ministério
do Trabalho preparam a organização
do Partido Trabalhista Brasileiro.

RECOMEÇARAM OS INCENDIÇS
DE CASAS DE PALHA NO PIAUÍ

Terezina, 2 (P. P.) — Recomeça-
ram os incêndios das casas de pa-
lha aqui. A população está alarma-
da, principalmente as classes po-
bres, que ainda não esqueceram os
horrores padecidos naqueles tempos,
agravados pelas violências extremas
praticadas pela . policia, conforme
ficou evidenciado nos julgamentos
do Tribunal de Segurança,

Calcula-se que mais de 60 casas
foram Incendiadas. O interventor
Leomdas de Melo , reassumiu o
cargo.

A CIDADE DE CUNHA COM O
BRIGADEIRO

S. 1'a-ilo, 2 (P. P.) — Segundo no-
tidas procedentes da cidade de
Cunha, neste Estado, toda. a popula-
ção apoia Eduardo Gomes, sendo
insignificante jo . numero dos que es-
tão- com a, candidatura sltuacio-
nista.. ¦' .-, ... .

O ACRE APOIA .0 BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES

S. Paulo,- 2 (P. P.) — O sr. Mati-
nho Prado, um dos maiores colabo-
radores da campanha udenista e ex-
interventor do Território do Acre
vem de receber noticias dos seus
correligionários afirmando que em
todo o Território do Acre reina o
maior entusiasmo nela candidatura
do brigadeiro Eduardo Gomes.

VÁRIOS DIRETÓRIOS DISTR1-
TAIS EM SAO PAULO

S. Paulo, 2 (P, P.) — A Comissão
da UDN. organizadora dos diretórios
distritais desta capital acaba de re-
conhecer os diretórios de Butantan,
Pinheiro e Aclimação,

A LEC NO AMAZONAS

Manaus, 2 (Asp.) — Foi instalada,
ontem, em obediência a determina-
ção recebida da Junta Nacional da
Liga Eleitoral Católica a Junta Es-
tadual da mesma. No dia i será
empossada a sua diretoria constitui-
da do dr. Jatir Fucu' de Aguiar,
presidente; professor Fueth Paulo
MourSo, secretário e Antônio de
Menezes Cunha, tesoureiro.

Em nota divulgada pela Imprensa
salientam seus ^responsáveis que a
LÉC não é um partido político,
orienta, no entanto, seus membros,
recomendando candidatos c partidos
que com ele tiveram assumido com-
promisso de respeitar os postulados
católicos. ...

A CABALA NA CAIXA DOS FER-
ROVIARIOS DA LEOPOLDINA
Do sr. Manoel Luiz Pizarro, pre-

sidente da Caixa de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários da Leo-
poldina Railway, recebemos ontem
a carta abaixo, carta que, a seguir,
não deixamos sem as observações
merecidas.

Assim escreve o missivista:
"Sr. Diretor — Li, com surpresa, a

nota' política publicada no. 'Correio
da Manhã", em 28 do corrente, mês,
referentemente a atitudes políticas
que se me atribuem, com comenta-
rios alusivos a atos de minhas ativi-
dades funcionais.

A reunião de ontem do Tri-
bunal Superior Eleitoral

Um protesto enviado pelo Espirito Santo contra
a invasão de seu território por forças mineiras
— Um juiz do Acre que só soube das eleições

pelo rádio ...
A sessão de ontem do Tribunal

Superior Eleitoral foi iniciada com
a leitura, pelo desembargador Ed-
gard Costa, de um telegrama envia-
do pelo Tribunal Regional do Esot-
rito Santo protestando contra a in-
vasão, por forças policiais mineiras,
dos distritos de Ametista e Gabriel
Viana. '

Sobre o assunto jà havia prestado
declarações ao Tribunal o sr. Mello
Viana, advogado geral do Estado
de Minas Gerais, que afirmara que
o governo do seu Estado seria in-
capaz de praticar um acto de ral
natureza. Adiantou ainda o sr. Mello
Vianna que aqueles distritos, que
sempre pertenceram a Minas Gerais,
haviam sido transferidos, de acordo
com um laudo do Conselho Nacio-
nal de Geografia, para o Estado do
Espirito Santo, mas que aquela
transferência não 1'ôra ainda efeti-
vada, por não ter o chefe do go-
vêrno promulgado o necessário de-
creto.

O sr. Bencdit i Valadares, que se
achava em Poços de Caldas, comu-
nicou-se, pelo telefone, com o assis-
tente do ministro José Linhares, sr.
Barreto Pinto, informando-lhe que
iria seguir imediatamente para Belo
Horizonte, a fim dc tomar as pro-
vidências necessárias e apurar de-
vidamente a lamentável ocorrência.

O protesto dò Regional de Espiri-
to Santo foi convertido em deligen-
cia, tendo o Superior enviado àquele
órgão um telegrama solicitando
maiores, detalhes sobre os aconte-
clmentos.

A seguir o desembargador La-
fayete de Andrade relatou o pare-

cer do professor Hahnemain Gui-
marães, procurador geral, sóbre o
projeto de decreto a ser submetido
ao governo, estabelecendo o regis-
tro civil sem muita e isento dc selos
para todas as pessoas alistaveis, que
não tenham sido registradas em
tempo oportuno.

O referido projeto foi redigido n
aprovado, com uma emenda do de-
sembargador Edgar Costa, no serf
tido de que possam ser aproveita-
das para fins eleitorais as certidões
para fins militares.

Contra o voto do desembargador
Edgard Costa, que havia pedido
vista do processo, o Tribunal con-
cedeu registro provisório ao Partido
Republicano Democrático, determi-
nando, porém, que aquele partido
designe representante junto ao Tri-
bunal, apresentando a acta da as-
sembléia de sua fundação.

Pelo presidente do Tribunal Ue-
gional desta capital, desembargador
Afranio Costa, foi encaminhado ao
Superior um oficio do ,u:z de Ta-
raocá, no Acre, informando que até
agora não havia recebido nada que
se referisse a próximo pleito, igno-
rando até os termos dc própria lei.
Pedia aquela magistrado a remessa
das necessárias instruções e de ma-
terial, do contrário não poderia
preparar o alistamento.. Adiantava
o mesmo juiz que soubera das elei-
ções atravez do rádio...

. A. seguir o Tribunal aprovou a
divisão dos {.Territórios Federais, em
.20 zonas eleitorais assim distribui-
das: 5, no Acre; 3, no Amapá; 2, em
Guaporê; 1, em Rio Braneo; 5 em
Ponta Porã, e 4, em Iguassu'.

segurp-vos, entrarels no conhecimen-
to de ocorrências interessantes e
nessa missão cncontrarels a colabo-
ração, nesta casa, por parte de cor-
religionários vossos e que süo meus
auxiliares. nrestimosos e honestos,
aliás. Antecipadamente grato pelo
acolhimento que dispensardes á pre-
sente, subscrevo-me atenciosamente
— Manoel Luiz Pizarro — Presiden-
te —, Rio de Janeiro, 31 de iulho de
1045".

A carta acima fêz-se acompanhar
de mais duas outras, por cópia au-
tenticada, respectivamente enviadas
ao sr. Leandro Motta, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas Ferroviárias do Rio de Ja-
neiro, e ao sr. G. B. F, Neells, di-
retor da Leopoldina, Mas o sr. Pl-
zarro nada esclarece quanto ás res-
postas que ambos lhe teriam dado,
apesar de ao primeiro perguntar se
era real a cabala eleitoral divulgada
e de ap segundo solicitar "com mui-
to -r.^penho a abeftura de um inqué-
rito" que elucidasse o assunto. Fa-
ceis, aliás, seriam as respostas, á vis-
ta dos cartões de propaganda que o
sr, Pizarro subscreve e distribue, se-
gundo o modelo em nosso poder.

Sobre o convite, qv nos faz, para
irmos, se possivel, na companhia de
técnicos, examinar, "toda e qualquer
documentação" referente ás' suas

funções dc administrador, não nos
parece què isso seja necessário. Te-
mos á máo o seu Relatório e Balan»
ço de 1043. E' a própria vida admi-
nlstrativa da Caixa sob a presiden-
cia do sr. Pizarro, nesse exercido, o
ultimo que conhecemos. A ele nns
reportamos. Da página 22 á 24, alon-
ga-se o parecer do Conselho Fiscal
composto dos srs. Manoel Augusto
Vaz Júnior, presidente, José Ubaldo
da Silva, relator, Álvaro Vicente da
Costa e A. O. Dehach Lima, pare-
cer esse que aprova, com restrições
o Balanço apresentado. E da página
25 a 26, vê-se o Relatório do mesmo
Conselho, ato complementar, no qual
a" .restrições são renovadas e funda-
mentadas, terminando pela adver-
têncla ao presidente da Caixa, para
que o relatório de sua administração
seja encaminhado ao devido exame
"com a necessária antecedência, a
fim de evitar-se atrazo na remessa
dos elementos ao Conselho Nacio-
nal do 'Trabalho, como desta vez
acontece".

Õ primeiro parecer é ile 13 de
Março de 1044. O segundo é 17 de
Maio do mesmo ano.

O convite, repetimos, é desneces-
sário. Já conhecemos a documenta
ção a que alude o sr. Pizarro. Ti
vemo-la através de seu próprio Re
latórlo e dos dois Parecerès do Con-
selho Fiscal da Caixa.

TEXTO DA DECLARAÇÃO
DE POTSDAM

AMERICANOS SOLI-
DÁRIOS COM PÉTAIN

- Com relação ás aludidas atlvida-
des políticas, estou dirigindo ás di-
retorias da Leopoldina Rallway e do
Sindicato dòs'. Ferroviários da mes-
mije empresa, ás' -cartas cujas cópias
acompanham a .presente, prontifi-
cande*rn,e, fc«J<§in *disse, 

;a • fornecer,
pessoalmente,"" quaisquer esclareci-
mentos ligados ao assunto.

No que diz respeito ás minhas fun-
ções de administrador da CAP dos
ferroviários da Leopoldinai Railway
convido-vos a virdes, se possível
acompanhado por técnicos, para exa-
minar toda e qualquer documen-
tação que me fôr solicitada, garan-
tindo-vos, de ante-mão, o melhor
acolhimento.'* Dada a delicadeza do
assunto, êste convite não poderá ser
rejeitado; antes da vossa visita, as-

Depuseram o general Serigny,
o embaixador Leon Noel e Charles

Troclty — Lavai convocado
Paris, 2 (Hardld Klng, da |R.) -

A primeira testemunha de defesa
hoje foi Leon Noel, embaixador em
Varsovia ao começar a guetra. Des-
concertou os defensores por'seu de-
poimento contrário ao marechal.
Membro da Comissão de Annisticlo,
disse ter-se abstldo de o assinar, ba-
seando-se em que era documento
militar. "NSo tinha .cláusulas secre-
tas; tddas as concessões foram feitas
á margem de seus termos".

O almirante Darlan lhe dissera
q - os alemães nunca tomariam a
esquadra francesa. "Nunca pensei
que pudesse terminar no suicicto
uma das melhores esquadras do
mundo".

Lamentando os gastos de ocupação,
"aceitos por Vichi sem ototeBto",
Noel assevero' t que os delegados
franceses á Comissão dc Armistício
levantaram oBjeções-enérgicas á en-
trega dos refugiados politlcés ale-
mães na França. Houve um periodo,
de 19 a 25 de, junho, para enviar
para o estrangeiro os refugiados exi-
gidos. Nada se fez.

Os defensores, surpreendidos polo
depoimento de sua testemunha, não
a interrogaram. Também não a in-
terrogou o promotor, evidentemente
satisfeito pelo rumo^ das declara-
ções.

O general Bernard Serigny, de 74
anos, 2a testemunha, disse conhecer
e estimar- Pétain hã 50 anos.. Cha-
mou absurdo que êle participasse na
conspiração para derrubar a IU» Re».-
pública. Almoçando com Pétain em
janeiro de 1940, este teria mostrado
temer qué "a Espanha apunhalasse
a França pelas costas". Viu Pétain
ém 11 de junho de 194Ü. "Disse en-
tão-a Pétin ter chegado o momento
de pedir armistício. Ele concordou e
foi visitar Paul Reynaud. Foi a pri-
melra vez que o armistício lembrou
a Pétain".' 'Descrevendo Pétain como "um dos
artífices ocultos da vitória aliada",
o general disse que o, marechal lu-
dlbrlou os alemães sobre a África do
Norte. "Eles pediram alimentos, pe-
tróle e munições da África do Nor-
te, mas todos os navios qúe partiam
da África eram assinalados ao alml-
rantado britânico".

Justificando a .negativa de Pétain
a abandonar a França, Serigny disse
que Pétain lhe declarara: "Cada vez
que ameaço ir-me embora, Hltier
ameaça me substituir por um "Gau
leiter". , .

Charles Trochy, presidente dò
Conselho Mnnlcipai da Taria, qua-
llficou Pétain "novato, em política"
c disse: "Todos lhe usavam o nome

ocultos atrás dele. Eu lhe disse que
devia praticar um jogo sutil, mas
nunca assinar uma paz que tirava á
França a Alsacia Lorena". Disse que
Pétain ordenou a resistência em Da-
kar aconselhado pelos que o cerca-
vam em Vichi. Quanto á entrevista
com Hitler, em Montoire, "Lavai en-
ganou Pétain! ameaçou-o de que,
se não fosse, nenhum pnsioneirí
francês seria libertado".

Respondendo a um Jurado. Trochy
disse: "Não acredito que Pétain
traiu a França. Sua atuação era um
jogo para ludribiar Lavai, que es-
perava a vitória alemã".

Lavai, será á primeira testemu-
nha, amanhã. Após uma bora de
discussões, o júri declarou lndlspen-
sável sua convocação'. Os defenso-
res de Pétain levantaram objeções,
mas o tribunal rejeitou seus protes-
tos. O comparecimento de Lavai é
exclusiva iniciativa do Iuri. Nem os
defensores nem ó promotor muslra
ram desejos de convocá-lo. Antes de
o.juri se retirar, Bloch, membro da
Resistência no júri, declarou: "Após
ar declarações de Lavai na Espa-
nha, é difícil terminar o juigamen-
to sem o ouvir".

A CARTA DOS VETERANOS

Paris, 2 (Louls Nevin, da A. P.)
— Inesperadamente os advogados de
Pétain exibiram uma carta que êle
recebeu dos Veteranos de Guerra
dos Estados Unidos que serviram na
França até 1018. E' assinada por J.
Alexander Shaeffer, e diz:

"Os Veteranos norte-americanos
que tiveram a honra $e servir na
França sob as ordens do general
Pershing, e vos admiraram através
de tantos anos como Soldado Pa-
trlota, mandam-vos suas saudações
nesta hora grave. E' com. afeição e
confiança que eles condenam vosso
julgamento, que . não pôde repre-
sentar o grande povo francês, e
oram para que a consciência da Fran-
ça imponha. o encerramento do pro-
cesso". ,

«Continuação da 1.» pág.)
povo alemão não pódc ser eximido,
foi ultimado o seguinte acordo sobre
reparações: *

1) — As reivindicações de repa-
rações por parte da Rússia serão
atendidas pela remoção, da zona da
Alemanha que ocupa, dos bens apro-
prlndos, bem como dos fundos ale-
mães no exterior.

2) — A Rússia compromete-se a
satisfazer as reclamações de repara-
ção da Polônia, de sua parte de
reparações. •

3) — As reclamações de reparações
dos Estados Unidos, Reino Unido e
outros países que tiverem direito a
reparações, serão satisfeitas pelas
remoções das zonas ocidentais, e
com os bens alemães adequados no
exterior.

4) — Além das -reparações a rece-
ber pela Rússia de sua zona de
ocupação, ela receberá adicional-
mente das zonas ocidentais: a) 15%
do equipamento industrial em con-
dições de uso completo, em primeiro
lugar das indústrias metalúrgicas,
químicas e manufatura de máquinas,
desde que desnecessárias á economia
de paz alemã e que devem ser remo-
vidas das zonas ocidentais da Alemã-
nha em troca de valor equivalente em
alimentos, carvão, potassa, zinco,
madeira, produtos cerâmicas, produ-
tos de petróleo, e outras utilidades
sobre as quais se chegue a acordo,
b) 10% do equipamento e capital
industrial desnecessário á economia
de paz, que deve ser transferido das
zonas ocidentais para o govêmo rus-
so por conta das reparações, sem pa-
gamento ou troca. A transferência
de equipamento prevista tora feita
simultaneamente.

5) — A quantidade de equipa-
mento a transferir das zonas ocl-
di. ¦ tais por conta das reparações
deve ser determinada dentro de 6
meses, o mais tardar.

6) — A transferência de equipa-
mento e capital industrial começa-
rá o mais cedo possivel, e será com-
pletamente dentro de 2 anos após a
determinação do parágrafo 5. A en-
trega dos produtos aludidos no nú-
meros» 4-a) começará o mais cedo
possível, e será feita pela Rússia de
acordo com as prestações previstas,
dentro de 5 anos a.contar desta. A.
determinação da quantidade e cará-
ter do capital e equipamento indus-
trial desnecessário á econirnia de
paz alemã e portanto disponível para
reparações, será feita pelo Conse-
lho de Controle de acordo com ás
políticas fixadas pela Comissão Alia-
da' de Reparações, com participação
da França, e sujeita á aprovação fl-
nal pelo comandante * da zona de
onde o equipamento tiver de ser
transferido.

7) — Antes de fixar o total e
quantidade de equipamento sujeito
a transferência, entregas adiantadas
serão feitas com relação a equipa-
mentos considerados como de possi-
vel entrega, de-acordo com o pro-
cesso estabelecido na última sentença
do parágrafo 6.

8) — O governo russo renuncia a
todas as reclamações em referen-
cia a reparações em ações de em-
presas alemãs locallsadas nas zonas
ocidentais de ocupação, bem como
aos capitais alemãs no exterior em
todos os outros paises, exceto os es-
pecifleados no parágrafo U.

. 9) — Os governos do Reino Uni-
do e dos Estados Unidos renunciam
a todas as reclamações com referen-
cia a reparações em ações de emprê-
sas alemãs localizadas nas zonas ori-
entala de ocupação, bem como aos
capitais alemães na Bulgária. Flnlan-
nin. Hungria, Rumania e Áustria
oriental.

10) —; O governo russo não fará
reclamações com relação ao ouro
capturado pelas tropas aliadas na
Alemanha-. ¦

MARINHA DE GUERRA E MA- j
RINHA MERCANTE

A Conferência concordou, cm
principio, sobre entendimentos para
utilização e a disposição da esquadra
alemã que se rendeu, e da marinha
mercante alemã. Os 3 governos de»
signarão peritos que trabalharão
juntos nos. planos destinados a exe-
cutar os principios combinados. A
êsse respeito será feito novo çomuni-
cado conjunto, em ocasião oportuna.

KOENIGSBERG E ÁREAS
ADJACENTES

I

A Conferência examinou a propôs-
ta do governo da Rússia paia que,
dependendo ainda da determinação
final das questões territoriais no
Acordo de Paz, a parte da fronteira
ocidental da Rússia adjacente ao Mar
Baltlco vá de um ponto da costa'
oriental da bahia de Dantzig, a leste
e ao norte de Braunsberg-Goldap,
até o ponto de encontro da Lithua-
nia e da Polônia, na Prússia Oriental,

A Conferência concordou em prin-
clplo com a proposta russa em rela-
ção a ulterlor transferência para a,
Rússia, da cidade de Koenlgsberg e
áreas adjacentes, conforme acima
descrito, ficando sujeita a exame de
peritos a fixação da fronteira real.
O presidente dos Estados Unidos e o
primeiro ministro britânico declara-
ram que apoiarão a proposta da
Conferência, no futuro Acordo de
Paz.

CRIMINOSOS DÉ GUERRA

Os 3 guvêruus tomaram nota das
discussões que prosseguem estas se-
manas em Londres, entre represen-
tantes britânicos, americanos, russos

e franceses, para obter acordo quan-
to ao julgamento dos principais cri-
mlnosos dc guerra, cujos crimes,
conforme a Declararão de Moscou
de outubro de 1043, não têm locall-
zação geográfica particular. Os 3 go-
vemos reafirmam sua Intenção de
levar esses criminosos a julgamento
rápido e seguro. Esperam que as
negociações de Londres resultem o
acordo próximo, e consideram de
enorme importância que o julga-
mento dòs criminosos máximos co-
mece o mais depressa possivel. A
primeira lista de tais criminosos será
publicada antes de .1 de setembro.

ÁUSTRIA

A Conferência examinou a propôs-
ta da Rússia sobre a extensão da au-
toridade do governo provisório aus-
triaco a toda a Áustria. Os 3 govêr-
nos concordaram em que voltarão a
examinar a questão depois da en-
trada das forças britânicas e Ame-
ricanas em Viena.

POLÔNIA

Â Conferência estudou .as quês-
toes relacionadas com o governo pro-
visório da Polônia, e a fronteira oci-
dental polonesa. Com respeito ao
governo provisório definiu sua ati-
tude nesta declaração: a) — Anota-
mos com prazer o acordo alcançado
entre os representantes poloneses da
Polônia e dp exterior, que tornou
possível a formação, de acordo com
a Conferência da Criméia, de um
governo provisório polonês de uni-
dade nacional, reconhecido pelas 3
potências. O estabelecimento de re-
lações diplomáticas pelos governos
britárhtco e americano com o gpvêr-
np prpvlsórip pplPnês resultou na
retirada do reconhecimento do anti-
go governo polonês de Londres, que
não mais existe. Os governos da In-
glaterra e Estados Unidos adotaram
medidas para proteger os Interesses
do governo provisório polonês, re-
conhecendo como propriedade do Es-
tado polonês todas as propriedades
do Estado polonêr localizadas nos
seus territórios e sob seu controle,
seja qual for a forma dessa prpprie-
dade, Além disso, adotaram medidas
para impedir alienação dessa pro-
priedade a terceiros. Todas as faci-
lidades adequadas serão dadas ap
govêrnp provisório polonês para o
exerclcic dps remédios legais prdi-
nários paar recuperar qualquer pro-
priedade ao Estado polonês, que
possa ter sido Indevidamente aliena-
da. As 3 potências estão, ansiosas
por auxiliarem o govêrnp provlsó-
rio polonês, facilitando.a volta á
Polônia, logo que possível, de todos
os poloneses que desejem regressar

¦& pátria, inclusive membros das fôr-
ças armadas e marinha mercante.
Esperam que ps poloneses que re-
gressarem á pátria terão reconheci-
dos seus direitos individuais e de
propriedade, nas mesmas bases que
todos os cidadãos poloneses. As 3
pptêhclas registram que n governo
provisório polonês de acordo com a
Conferência da Criméia, concordou
e mreallzar eleições livres logo que
possível, na base. do sufrágio uni-
versai em voto secreto, nas quais
todos os partidos democráticos anti-
nazis terão direito^ participar, apre-
sentar candidatos; e os representan-
tes da imprensa aliada gozarão de
toda liberdade para informar o mun-
do sobre ps acontecimentos na Po-
lonia, antes e durante as eleições.

Foi aprovado o seguinte acordo a
respeito das fronteiras ocidentais da
'Polônia;'— Cpnfprme p acordo sô-
bre a Polônia aprovado na Criméia,
ps 3 chefes de govêrnp procuraram
saber a cplnlão do gpvêrnp provi-
sórlo 'polonês 'a respeito do territó-
rio ai norte e,oeste, qüe a Polônia
deve receber.- O presidente do Con-;
selho Nacional da Polônia e os mem-!
bres"dp govêmo.provisório polonês;
foram recebidos na Conferência, e
apresentaram seus pontos de vista.
Os 3 chefes de governo reafirmam a
opinião de que a limitação final da
fronteira da Polônia deve aguardar
a Conferência da Paz; concordaram,
pendente da determinação final, que

a fronteira ocidental da Polônia com-
preenderá os antigos territórios ale-
mães a leste da linha que passa dp
Baltlco. imediatamente a oeste de
Swinemuend e dai ao longo do Oder
até a confluência do Nelsse ociden-
tal, e ao longo do Nelsse ocidental
até a fronteira da Tchecoslòvaqula,
incluindo a parte da Prússia Orien-
tal não colocada sob a administra-
ção da Rússia, nos termos do acôr-
do aprovadp nesta Conferência e ln-
clulndo a área da antiga Cidade Li-
vre de Dantzig, que ficarão, sob ad-
minlstração db Estado polonês e pa-
ra isso nãp serãe considerados como
parte da zona russa de ocupação.

TRATADOS DE PAZ E ADMISSÃO
AS NAÇÕES UNIDAS

A Conferência concordou na
seguinte declaração de politlca co-
müm para estabelecer o mais de-
pressa possivel condições de paz
duradoura, depois da vitória na Eu-
rep»;

"Os 3 governos consideram de-
seja-wel que a atual posição anômala
da Itália, Bulgária, Finlândia, Hun-
grla e Rumania termine, mediante
conclusão de tratados de paz. Con-
fiam em que ps outros governos
aliados interessados compartilhem
esse, pomo de vista. Os 3 governos
incluíram o preparo de um trata-
do de paz com a Itália cemp pri-
meira entre as impprtantes tarefas

CAMPEÕES INVICTOS DO SUL-AMERICANO
DE BASQUETEBOL

O BRASIL DERROTOU O CHILE PELA CONTAGEM
DE'50;.x.42.

Guaiaquil, 3 (A. P.) — O..Brasil sagrou-se! campeão
invicto do Torneio Sul-Americano de Basqüetebol, com a
vitória que obteve contra o Chile. A partida foi disputada
diante de numerosa e entusiástica assistência, que, ao fim
do Jogo, quando a contagem denunciava 50x42 a favor dos
brasileiros, prorrompeu em vibrante aclamação aos primei-
ros colocados. . .

A atuação do Brasil não podia ser mais brilhante. Lo-
grou vencer todas as equipes que com êle se. defrontaram,
aliás as representações mais fortes do- basqüetebol da Amé-
rica Latina.

OPORTUNIDADE AOS EXPEDICIONÁRIOS
A ALIANÇA. DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO, S/A, avisa aos,expedicioná-

rios inscritos que o concurso será realizado nõ escritório de sita Agência Geral
— Rua do Ouvidor n.° 64, amanhã,,sábado, ás IB horas.;. ..;:.-•¦ - •. (86484)
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a empreendei pelo novo Conselho
dn Ministros do Exterior. A Itália
íoi a primeira potência do eixo a
romper com a Alemanha, para cuja
derrota trouxe contribuição mate-
rlal;, agora uniu-se aos aliados na
luta contra o Japão. Libertou-se por
si mesma do regime fascista e faz
grandes progressos no caminho de
restabelecer um governo e institui-
ções democráticas. A conclusão ao
tratado de paz com o governo ita-
lianoi democrático e reconhecido,
tornará possivel sos 3 governes rea-
iizar seus desejos de apoiar a can-
dldatura da Itália no seio das Na-
ções Unidas.

Os 3 governos tambem encarrega-
ram o Conselho de. Ministros do
Exterior de preparar tratados de
paz com a Bulgária, Finlândia, Hun-
grla e Rumania. A conclusão de
tais tratados com governos reconhe-
cldos e democráticos tambem perml-
tira aos 3 governos apoiar a candi-
datura dns mesmos á admissão en-
tre as Nações Unidas.

Os 3 governos concordam em
examinar, cada um por sl, separa-
damente, num futuro próximo, e á
luz das condições então vigentes, o
restabelecimento de relações dlplo-
máticas com a Finlândia, a Ruma-
nl» a Bulgária e a Hungria, antes
da conclusão dos tratados de paz
com esses países, quanto possível.

Os 3 governos não duvidam . de
que, tendo em vista a alteração de
condições resultante do fim da
guerra na Europa, os representan-
tes da imprensa aliada gozarão pie-
na liberdade para noticiar ao mun-
do os acontecimentos nat Rumania,
Bulgária, Hungria e Finlândia".

Quanto á admissão de outros Es-
tados, o artigo IV da Carta das
Nações Unidas declara:

"1") — A filiação fica aberta a
todos os outros paises amantes da
paz, que aceitem as obrigações con-
tidas na presente Carta e que, a
juizo da Organização, estejam em
condições de cumprir tais obriga-
ções. — 2°) — A admissão de qual-
quer desses Estados será efetuada
mediante decisão da Assembléia
Geral; apôs recomendação do Con-
selho de Segurança".

: Assim sendo, os 3 governes, na
parte que lhes diz respeite, apela-
rão os pedidos de filiação dos Esta-
dos que -permaneceram neutros du»
rante a guerra, e que satisfaçam as
qualificações acima.

Os 3 governos sentem-se obrigados
a tornar claro que, por sua parte,
não serão favoráveis a tal pedido
de filiação que venha a ser apre-
sentado pelo atual governo espa-
nholi tendo -ido fundado cem o au-
xllio das potências do eixo, nãp
tendo em vista de suas prlgens, sua
natureza, seu passadp e sua Intima
asspclação com os Estados agresso-
res, qualificações necessárias para
justificar sua filiação.

.' MANDATOS TERRITORIAIS

A Conferência examinou a
proposta russa a respeito de
territórios sob mandato, nos ter-
mos da definição da Conferência
da Crlméa e -na Carta da Organl-
zação das Nações Unidas. Depois
de trocas de pplniões ficeu decl-
dido que o destino dos antigos
terrltprios itallanps será, resel-
vido com relação á prepararão do
tratado de paz oom a Itália, e a
questão do território italiano será
considerada em setembro pelo
Conselho de Ministros do Exte-
rlor. , ¦ ,

REVISÃO DO PROCESSO DA
COMISSÃO DE CONTROLE NA

RUMANIA, BULGÁRIA _
HUNGRIA

Os 3 governos registraram que
os representantes russos naa oo-
mlsões dé controle aliado na Ru-
mania, Bulgária e Hungria co-
munlcaram a seus colegas do
Reino Unido e Estados Unidos
propostas para melhorar p tra-,
balho da Comissão de Controle,
agora que cessaram as hostill-
dades. Os 3 governos oonoorda-
ram na revisão dp processo daa
Comissões de Controlo Aliado
nesses paises, que será realizada
levando em conta os interesses e
responsabilidade dos 3 governos,
que apresentaram conjuntamen-
te os termos do armistício aos
respectivos países, aceltando-os
nos bases das propostas aprova-
dns>

TRANSFERÊNCIA DE
POPULAÇÕES ALEMÃS

A Conferência chegou ao se»,
gulete acOrdo sobre a transferên-
cia de alemães da Polônia, Che-
coslovaquia e Hungria: Os 8 go-
yernos, tendo considerado a
questão sob todos os aspectos, re-
conhecem que a transferência
para a Alemanha de populações
alemãs ou elementos remanescen-
tes. na Polônia, Checoslovaqula e
Hungria deve ser realizada. Con-
cordaram em que qualquer trans-
ferêncla que venha a ter lugar
deve ser feita de maneira orde-
nada.

Desde que o afluxo de muitos
alemães na Alemanha aumenta-
ria aluda a responsabilidade que
pesa sObre as autoridades ocupan-
tes, consideram que o Con-
selho de Controle Aliado na Ale-
manha deve primeiro examinar o
problema, cpm especial referen-
ela 6. equltativa distribuição des-
sés alemães nas varias zonas de
ocupação. Assim, instruem seus
respectivos representantes no
Conselho de Controle para en-
vlarem um relatório a seus go-
vernos, no mais breve prazo, sô-
bre o numero de pessoas já en-
tradfln procedentes da Palonla,
Checoelovaqula, Hungria, e sub-
meteram seu cálculo sobre o
tempo e média em que' novas
transferências . devem ser feitas,
tendo sempre presente a situação
na Alemanha.

O governo, checoslovaco, o go.
verno polonês, e o Conselho de
Controle da Hungrja, ao mesmo
tempo, serão informados do que
ficou decilldo, e solicitados a sus-
penderem novas expulsões, pen-
dentes a exame peloa governos
Interessados dos relatórios de
seus representnates.

' CONVERSAÇÕES MILITARES

Durante a Conferência, houve
reuniões, entre os chefes de es-
tado maior dos 3 governes sobre
questOesrtnilltare.s de cnmum in-
teresse.

.Aprovado.— J. Stalin- Harry S.

Jjft.UB.an, C Àí.ümè

CHEGAM HOJE CERCA
DE 900 EXPEDICIONÁRIOS

Vêm a bordo do "Pedro I", que
atracará ás 8 horas

Chega lio-e, devendo atracar as 8
horas, no .Armazém 10, o "Pedro I",
conduzindo um contingente de cerca
de 900 expedicionários.

Os nossos patrícios snrào reccbiüus
no Cais pelas autoridades militares
e representantes dos jornais vesper-
tlnos. Depois das apresentações e
outras providências de recepsãc, de-
verãc embarcar, ne próprio ipcal,
em trens especiais, que es conduzi-
rão para a Vila Militar e Realengo,
em cujos quartéis ficarão alojados.
Toda a tropa ficará no edifício da
antiga Escola Militar do Realengo,
cem exceção, apenas, dp contingen-
te do 6° R. I., que ficará no quartel
do Regimento Sampaio, e o Pelotão
dc Sepultamento, na sede da Ia Cia.
de Intendéncia Regional, em Benfi-
ca.

Para melhor orientação do publico,
familias e amigos dos expedicioná-
rios, o Ministério da Guerra previne
que estará Interditada a zona de de-
sembarque e, assim, somente pode-
rão avistar-se com cs recém-chega-
dos nos quartéis de destinos.

3" SARGENTO CELIO TEIXEIRA
CAMPOS

Dentre os componentes dos sol-
dados da FEB, que regressam ao
Brasil, com o segundo escalão, espe-
rado amanhã, pelo navio "Pedro I",

figura o 3° sar-
gentp Célip Tel-
xelra Campos,
funcionário
do Estado do
Rio.

O jpvem ex-
pediclonário flu-
minense depois
de haver Bervl-
do no grosso da
tropa, na quall-
dade de reser-
vista convocado,
foi requisitado

para o Q. G., do general Mascare-
nhas de Morais, onde se encontra
presentemente.

O pai de Celie Campos, dr. Epl-
tácio Teixeira Campos, influente po-
liticp piraiense, está preparando fes-
tiva manifestaçãp de carinho ao fl-
lho dileto, que apôs longa ausência,
regressa á Pátria, tendo cumprido
heroicamente a sua missão em cem-
panhia de seus bravos companheiros
de jornada cívica.

Fardamento para os expedicioná»
rios — O ministro da Guerra, em
pota, pntem, declarou que com as
praças da FEB que fpram licencia-
das de servlçp atlvp, deverão ser
conservadas as seguintes peças: um
saco (indiferentemente A ou B); um
gorro tem pala, de brim verde oli-
va; uma tunlcr e uma calça, Idem;
um par de berzegulns de couro pre-
to, duas camisas brancas, duas cue-
cas e dois pares de meias.

Pagamento de consignações de fa-
milia na FEB — O chefe da Pa-
gadoria Central da FEB avisa
que será realizado hoje, das 7,30 âs
12 e das 13 ás 17 hpras, o pagamento
de consignações de família e de
pensões judiciárias de todos, os ca-
bos da FEB que ainda nSo', ri-
gressaram do além mar, .,

C. H. A. A* FEB DO CLUB
MILITAR y

Comunicam-nos:
"O presidente desta Comissão, o

¦fl Eüiü'

general Jpse Pessoa continua a le-
ceber telegramas de congratulação e
de adesão ao movimento iniciado na
Capital Federal pelo Clube Militar.
Entre 'muitas outras, foram as se-
guintes as noticias recebidas ludus
elas traduzindo bem o entusiasmo do
povo brasileiro em receber os seus
irmãos que vêm dos campos de ba-
talha: Do Norte: Serglpe-Arataju' —
O comandante da Guarnlção coro-
nel Liberato Cruz Barroso, capitão
Humberto de Andrade, o tenente João
Teles, e o capitão Odilon Siqueira,
manifestando sua solidariedade á pa-
triôtica iniciativa. Caruaru — Per-
nambuco — Ten. coronel José Epi-
t o Braga e o tenente Napoleão Be-
zerra entre muitos outros, dizendo-
se prontos £ iniciar qualquer movi-
mento com o mesmo fim patriótico.
Recife — Pernambuco. — O major
Dyrceu Nogueira o ten. coronel Ho-
mero de Abreu nuin apoio de soli-
dariedade, assim como da classe mé-
dica Pernambucana, na pessoa do
presidente do Sindicato Médico o
professor Lalor Mota. Salvador —
Bahia — Capitão Wilson Santana
mostrando-se disposto a iniciar o
mesmo movimento no referido lo-
gar. Fortaleza — Ceará — Um tele-
grama dc solidariedade assinado pelo
capitão Humberto Lei*-/. ClcvelandU

Amapá — Tenente-coronel Buxa-
bum exprimindo,o mesmo justo de-
sejo de colaboração. Do Centro —
Aquldauana — Mato Grosso — Capl-
tão de Melo Mota oferecendo a sua
solidariedade. Uo sul — Baruerl —
São Paulo — Capitão Edimir de Me-
lo num gesto de solidariedade. São
Paulo — Capital — Coronel Maciel
Monteiro dc Faria Cardoso em no-
me da Liga de Defesa Nacional, Di-
retor de S. Paulo e Comissàp Estu-
dantil de ajuda ap Expediclcnárlo,
solidarizando-se. Da Capital Federal

A Juventude Brasileira do itin
Janeiro e Niterói, A Federação das
Associações de Proprietários Imóveis
do Brasil e do Rio de Janeire, en-
vlanda seus desejos de colabora-
São.

Além destes, telegramas expressi-
vas do Comitê Progressista de An-
daral, da União Democrática doa
Austríacos do BrasU, do Centro Cul-
tura Reivindicações Populares de
Bangu', da Sociedade Literária do
Colégio Militar em nome dos seus
alunos, do Carioca Iate Clube, do
Centro Democrático de Ipanema e-
Leblon, do Comitê Democrático Mé-
talurgico e do sr. Joaquim Barroso
em nome da Comissão Nacional do
Movlmentp Uniflcador de Trabalha»
dores.

"REGRESSO A' PÁTRIA"

A Escala Técnica de Comércio de
SSo Paulo, por intermédio do prof.
dr. Jamll Miguel Namy, acaba de
compor, em homenagem á glprlpsa
FEB, uma poesia que recebeu p np-
me dp titulo deste registro.

0 REGRESSO DO GENERAI
MASCARENHAS

Uma, 2 (R.) — O general Masca-
renhas de Morais, partirá amanhi
para 6 Rin, acompanhado do* de»
mais membros. da referida missão.

-CUIDADO CÒM A GRIPE!...
IV .

PROMISCUIDADE PERIGOSA
Alguns factos levam-nos a supor que os objetos usados

recentemente por um doente de gripe sejam capazes de
transmitir a moléstia. E* o que acontece com os pratos, chi-
caras, copos, talheres, toalhas, etc. Tais objetos só podem
ser usados depois de lavados convenientemente.

Nunca se sirva de objetos que possam ter sido
usados recentemente por gripados.' (SNES).

CARTAZ DE HOJE:
NOS CINEMAS

CINELANDIÃ
capitólio - Sessões Passatempo
império - Santa,
Metro-Passelo — Perdidos Num

Harém •,
Odeon -' O Prisioneiro de Zenda -
O. K. — O Falcão do Deserto, Co-

médias, Desenhos e Jornais
Paiaci» — A Noite Sonhamos
Plaza — Adorável Inimiga
Pathé — A Obra Destruidora
Rex — Conspiradores
Vitória — Águas Tenebrosas

CENTBO
Centenário — Duas Garotas E Um

Marujo
Cineac Trianon — O Falcão do De-

serto, Comédias, Desenhos e
Jornais.

Colonial — Casei-me Por Engano ,
D. Pedro — Insuspeitos
Eldorado — Odlo Que Mata
Florlano — A Quadrilha- de Hitler
Guarani — Entre Loura e Morena
íris — Tundra
Ideal — E As Chuvas Chegaram
Lapa — Na Noite do Passado
Mem de Sá —Queijo Suiçp
Metrópole — O Bom Pastpr
Moderno — Lourlnha do Panamá
Olímpia — Romance De Um

Mordedor
Varislense - Você Já Foi * Bahia}
Popular — Marrocos
Primor — Um Lírio na Cruz
Republica — Um Lírio na Cruz
Rio Branco — Campeão da Liberdade
São José — Brasil

SAIBROS - SUBÚRBIOS
Alta — Rosclral Florido
América — Águas Tenebrosas
Americano — O Bom Pastor
Apoio — Jornadas Heróicas
Avenida — Quatrp Moças Num Jeep
Astôria — Adorável Inimiga
Bandeira — Missão Em Moscou
Beija-Flo ir — Duvida
Bento Ribeiro — Rainha Das Selvas
Carioca — Serenata Boêmia
Catumby — Llly a Teimosa
Cavalcante — Pele Vale Das

Sombras
Coliseu,— Trem do Diabo
Edison — A Vida Começa Aps

Dezoito
Estacio de Sá — Lanceiros da índia
Floresta — A Hora Antes Do -

Amanhecer
Fluminense — A Ponte de San

Luiz Rey
Gloria — (São Joio de Merlty) —

Cara a Cara
Grajau — Duas-Garotai E Um

Marujo
Guanabara — De Todo p Coração
Hadock Lobo.— Casei-me Por

Engano
Ipanema — Quadrilha de Hitler
Inhaúma — Romeu e Julleta
Irajá — Iòlancra

. Jovial — Tradiçãp Artística
Lux — Mais Forte.Quo A vida

Madurelra — E' Difícil Ser Felir.
Maracanã — Viva a Fplia
Mascote — E p Ampr NaBceu
Metro-Copacabana — O Grand*

Momento
Metro-TIJuca — O Grande Momento
Meyer — Rainha Chrlstina
Modelo — Missão Em Moscou
Moderno — (Passagem Para

Marselha
Nacional — Sublime Alvorada,

Dois Contra o Mundo
Olinda — Adprável Inimiga
Oriente — Miguel Strogof
Palácio Vitória — Princesa Das

Selvas
Paraíso — Horizonte Perdido
Penha — O Costa do Castelo
Paratodos — Muralhas de Jerico
Piedade — O Meu Boi Morreu
Plrajá — A Ponte de.Waterloo
Politeama — E' Difícil Ser Feüs
Progresso — A Sultana de Sortf
Quintino — Buffalp BM
Ramos — Capanga de Hitler
Rosaria — Muralhas de Jerico
Rlan — Águas Tenebrosas '
Roxy — o Prisioneiro de Zenda
RItz -; Adorável Inimiga
Santa Cecília — Assim é à Gloria
Gania Helena '— 

Apenas um Coração
Solitário

Santa Cruz — O* Solar Das Alma»
Perdidas

São Luiz — Águas Tenebrosas
São Cristóvão — Viva a Folia
Star — Adorável Inimiga
Tljnca — O Conde de Monte Cristo
Trindade — Comboio Para Leste,

Suez
Vaz Lobo — Pierre o Aventureiro
Velo — De Todo a Coração
Vila Isabel — A Bbmba

GOVERNADOR
Itamar — Quando A Neve Tnn-»1

A Cair
Jardim — Sob Duas Bandeiras

NITERÓI
Éden— Morreremos Ao Amanheça»
Icarai — A noite Sonhamos
Imperial — Desde Que Partlste
Odeon — Santa
Rto Branco — Maria Antoniet*
CAXIAS
Caxias — Quero Você Morena

PETROPOLIS
Capitólio — Graças A Minha Bot

Estrela
D. Pedro — Desde Que Partista
Petrópolis — E o Amor Voltou
Rydan — A Marca do Assassto»

TEATROS
Fênix - Delicioso Veneno
GlnícMcu — Chuva
Glória - Zé do Pedal
João Caetano — Batuque no Beco
Recreio - Bonde Da baite
Rival - Mais Um Drama da Via»
Senador — (Colégio Interno

I
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