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A U.D.N. CONSOLIDA-SE COM 0 BRIGADEIRO

MERA PROPAGANDA,
o comício de amanhã

As Democracias propõem à Rússia
a unificação da Alemanha

As atividades da Frente]
Trabalhista Pró -Eduardo
Gomes » Fundada & Fren-
te Estudantil Pró-Briga-
deiro ~ Aumentam as ade-
soes às várias campanhas

de auxílio em curso
O movimento de divergência

e rebeldia no seio do P.S.D.
contra a candidatura, do sr.
Cristlano Machado tem agora o
seu primeiro documento oficial:
é a entrevista dada ontem pelo
sr, João Neves da Fontoura ao
desembarcar em Porto Alegre.
Trata-se de um documento po-
litico de evidente Importância,
destinado a debates e reper-
cussões de grande efeito sobre
a situação pessédista. Esclare-
ce-se definitivamente que o
P.S.D. não está coeso, nem
unido em torno do seu cândida-
to; que uma divergência lavra
forte no seio do' partido e
ameaça tornar-se uma cisão,
provavelmente no momento da
Convenção em junho.

Pela primeira vez,, com a en-
trevista do sr.'- João Neves,
tem-se uma versão do que ocor-
reuhás intimídades e bastido-
res do P.S.D. em vésperas da
escolha'do. candidato. Até ago-
ra, o relato oferecido era de,
que tudo sueedeça, iâs ^arayi-
lhas<è -qu&^-tta'-uríÉtnlíjildade
natural se construirá em torno
do nome do sr. Cristiano Ma-
chado. Tudo isto cai por terra
cora as revelações do sr, João
Neves, mostrando uma .(eall-
dade politica bastante lamenta-
vel.' Como em tentativas, ante-
riores, o que.vingou afinal na
escolha pessédista foi uma im-
posição do Catete através das
intrigas e manobras do senador
Góis Monteiro.

Firmemente, o sr.. João Ne-
ves acusa os seus companheiros
da delegação gaúcha de have-
rem abandonado no meio do
caminho a candidatura do sr.
Nereu Ramos, com a qual se
comprometera antes, por es-
C-llo, o delegado Frsitas s Cas>-
tro. Confessa que no mesmo
dia da escolha do sr. Cristiano
Machado, viera de Porto Ale-
gre a esta capital com uma de-
legação do governador Walter
Jobim junto aos representantes
gaúchos. A escolha pessédista
já estava feita. Surpreendido
foi o sr. Nereu Ramos; surpre-
endidos foram os srs. Walter
Jobim e João Neves; surpreen-
didos íoram muitos pessedistas
com a oficialização do home do
sr. Cristiano Machado, que
meses antes fora de uma lista
riscado como" indesejável: pelo
sr. Valadares na qualidade de
porta-voz~e agente do general
Dutra. E só conveniências dé
última hora determinaram a in-
tervenção do Catete para a
união artificial e forçada em
torno do candidato que fora
antes tão grosseiramente ve-
tado. . »'

Outra revelação edificante da
entrevista do sr. João Neves —-
em conformidade, aliás, com
declarações também de ontem
do sr. Amaral Peixoto — é que
a escolha do nome do sr. Cris-
tiano Machado íoi feita em têr-
mos condicionais, isto é: na de-
pendência de contar com o
apoio do sr. Getúlio Vargas.
Teria sido nestes termos b
voto do sr. Agamemnon Ma-
galhães, em nome de Pernatn-
buco, acompanhado pelos re-
presentantes de outras secções
estaduais. Anteontem, porém,
noticiava a imprensa uma visi-
ta da bancada pernambucana ao
sr. Cristiapo Machado, duran-
te a qual o sr. Agamemnon te-
ria reafirmado ao candidato
pessédista o apoio incondicional
do seu Estado. De que espécie,
afinal, é o apoio do _n\ Aga-
memnon ao candidato do seu
partido: é incondicional ou é
condicionado è aprovação do
sr. Getúlio Vargas?

Precisamente, a conseqüên-
cia principal da entrevista do
sr. João Neves, além de des-
nudar a situação interna do
P.S.D. e revelar-lhe os movi-
mentos de bastidores, será "ro-
vocar definições e atitudes. O
de que não resta mais -dúvida,
no entanto, é que o P.S.D. não
eslá unido em torno do seu can-

didato, nem afastada se acha a
possibilidade de uma cisão no
seio do partido.

As atividades da ,Fren-
te Trabalhista Pró-

/ Brigadeiro
Embora tenha sido fundada

há poucos dias, a Frente Tra-
balhista Pró-Eduardo Gomes
vem desenvolvendo já intensa
atividade. - No. Estado do Rio,
notadamente em Niterói, onde'foi eleita recentemente a dire-
toria da seção fluminense da
agremiação, os trabalhos de
propaganda são efetuados com
entusiasmo, estando projetada "a
fundação de vários núcleos dis-
tritais, que se estabelecerão pe-
lb interior fluminense. Nos Es-
tados deverão ser instalados
ainda vários outros núcleos; e
dentro de poucos dias a Frente
Trabalhista Pró-Brigadeiro con-
tara com as seções do Ama-
zonas, Pará, Maranhão e Ceará.

Os trabalhos de alistamento
eleitoral e transferência, dé ti-
tulos já íoram iniciados e a
Frente cogita da • instalação de
posto; em alguns pontos cen-
trais da cidade.-

A Frente" Trabalhista Pró
Eduardo Gomes convida todos
os trabalhadores cariocas a
comparecer às 18 horas de ho*.
je, a rua Sacadura Cabral 177,
sábado, quando terá lugar a so-
lenidade de posse da diretoria
daquela agremiação.

À 17 de junho a con-
vençâo da U.D.N.

carioca
Em sua última reunião o

conselho distrital da U.D.N.
decidiu que a convenção local
será realizada nos dias 17 e .8
de junho próximo vindouro, de-
vendo ser instalada no auditó-
rio da Associação Brasileira de
Imprensa. O fim dessa conven-
ção é escolher e indicar os can-
dldatoã da U.D.N. ac Senado,
à Câmaj-a dos Deputados e à
Câmara dos Vereadores.

Aumentam as adesões
às várias campanhas

em curso
A U.D.N. carioca continua

recebendo adesões às várias
campanhas em curso, chegando
diariamente à sua sede contri-
buições às campanhas dos en-
velopes, do papel almaço, dos
lenços brancos, da tinta e do
óleo, todas elas indispensáveis
ao êxito da jornada de 1950- O?
brigadeiristas que desejarem
colaborar nessas iniciativas da
U.D.N., seção do Distrito Fe-
deral, poderão enviar seus do-
nativos à sede do Partido, à
rua da Assembléia 51, 5.° andar,
ou informar pelo telefone, -..
52-1436.

Reunião do Departa-
mento Cultural da

U.D.N. carioca
Os membros do Conselho Di-

retor do Departamento Cultural
— Ala Moça da U.D.N. cario-
ca — estão convocados para
uma reunião que será realizada
hoje, às 15 horas, à rua Sena-
dor Dantas 119, sobrado.

Será submetida à apreciação
dos membros do Conselho, pa-
ra deliberação, o plano de tra-
balho elaborado pelo dr. Edgar
de Aguiar, que visa um traba-
lho mais positivo e eficiente em
prol da candidatura Eduardo
Gomes.

Campanha financeira
da U.D.N. carioca

A U.D.N., seção do Distrito
Federal, objetivando aumentar
as reservas 'existentes em sua
caixa, o que virá possibilitar a
realização de comícios de pro-
paganda brigadeirista e varias
outras manifestações, faz um
apelo a todos os brigadeiristas!
que estão colaborando na Cam-
panha Financeira, no sentido de
que realizem, com a urgência
possivel as suas prestaçues ue
contas.

O presidente da Asso-
ciaçâo Brasileira de

Municípios dirigiu-se
ao Brigadeiro

O sr. Rafael Xavier, presi-
dente da Associação Brasileira

(Continua IU 8." iilslni.)

0 SR. JOÃO NEVES ADMITE A DERROTA DO PS. D.
I

eanuncia comocerfa a candidatura do sr. Getúlio Vargas
Porto Alegre, 26 — 0 sr. JoSo Ne-

-ves da Fontoura, procurado hoje à
noite, no Grande Hotel, pelos jorna-
listas, fêz-lhes importantes declara-
çfies políticas.

De começo, - indagarão, os repor
teres:

Mas entSo os senhores est5o or.
g?nizando uma dissidência no selo
do P.S.D.?

O sr. João Neves respondeu:
Talvez seja mais exato dizer

uma divergência. E' certo que quase
sempre as divergências de orienta-
ção conduzem ds dissidências. Mas
o que há agora, entre elementos
pessedistas do Rio Grande e a decl-
são do Conselho Nacional sobre a
sucessão presidencial, é uma diver-
géncia de princípios e acerca do pro-
cesso pelo qual se chegou àquela
resolução.
. — Mas, objetaram os jornalistas, a
Comissão eleita pela Executiva gaú-
cha não tinha plenos poderes?

Tinha, não há dúvida, retrucou
o ex-ministro do general Dutra. Mas,
apesar disso, os 'plenipotenciários
sempre respondem pela boa ou má
execução do mandato. Eu nüo con-
testo que juridicamente, se assim me
pudesse exprimir, o ato daqueles
distintos correligionários estava den-
tro das forças de suas investlduras.
Nem qualquer de nás está mesmo fa-
zendo reservas pessoais ou ataques
aqueles prestimo.os companheiros,
Nada disso: exercemos um direito
discutindo se eles erraram ou acer-
taram. Afinal, os procuradores não
são donos nem dos mandatos nem
dos mandantes. O contrário seria
uma tirania incompatível com o re-
gime de livre discussão. Repito: não
estamos numa batalha entre pessoas
nem atribuímos a qualquer dos de-
legados sentimentos inferiores. A
questSo c política, e dentro dò cri-
térlo político é que terá de ser apre-
ciada.','- ; * .'''" •

PORQUE FOI DESACERTADA
A. DECISÃO DO P. S. D.

Mas em que e por que julgam
os senhores que a decisão for desa-
certada ?

O sr. JoSo Neves volveu calma-
mente:

Em primeiro lugar, porque hou-
ve uma Interferência direta do otl-
cialismo sfibre o livre direito de es-
colha, limitando a ação dos mem-
bros do Conselho. O nome do sr.
Nereu Ramos, como é sabido, sem-
pra foi tenazmente combatido pelo
Catete. NSo combatido de frente,
mas por meio de processos passivos
de resistência àquele ilustre corre-
ligionário. Do outro lado, na manhã
de segunda-feira (a segunda-feira
da escolha do sr. Cristiano Macha-
do), o sr. Cirilo Junior esteve com
o presidente da República ouvindo
de s. exa. que o candidato deve-
ria ser um "pessédista mineiro".
A!üs ouindo dBnoÍ£ ds íicmclcs"
çSo, pelo Conselho Racional, um
grupo de delegados foi ao Catete
saudar o honrado sr. presidente da
República, o sr. Benedito Valadares,
mal o sr. Cirilo Junior acabara o
paneglrico do chefe do Estado, nSò
quis ficar atrás e logo disse: "Se-
nhor presidenie, Minas Gerais não
esquecerá nunca que vossa excelên-
da sempre se definiu por um candl-
dato mineiro''! E o sr. 'general Du-
tra o confirmou nas breves palavras
de agradecimento, que em seguida
proferiu. Foi assim, por obra oficial,
circunscrito o campo de deliberação.
Por outro lado, os delegados do Rio
Grande, se podiam — e certamente
o podiam — inclinar-se para qual-
quer nome, deveriam fazer-se fortes
ho nome do sr. Nereu Ramos, no-
me êsse que o delegado Freitas e
Castro já Indicara com' a sua assi-
natura juntamente com numerosos
outros delegados. E foi o abandono,
por parte dos delegados riogranden-
ses, do nome do sr. Nereu Ramos
que ocasionou a mudança de atj tude
geral, assim como foi precisamente a
indicação gaúcha — que ajudou, a
atrair a votação para o sr. Cristlano
Machado. Se nós abandonamos o
nosso candidato preferencial, como
tantas vezes o proclamamos, por que
haveríamos de exigir a firmeza dos
demais, Inclusive de secções corres-
pondèntes a Estados pequenos, so-
brecarregados de dificuldades com o
governo Federal?

A verdade mais do que sabida
é que a minoria no Conselho Na-
cional Vinha há multo tiranizando
a maioria e impedindo a escolha; do
sr. Nereu Ramos, Isso mesmo o
sr. Fausto Freitas e Castro o de-
clarou alto e em bom som na reu-
nião da nossa ComlssSo Executiva.
Suportamos multo tempo essa curió-
sa pressSo e acabamos — nós os
votos majoritários — por abando-
narmos o campo e por cedermos á
pressão minoritária, mudando bros-
camente de candidato I Forçoso é
confessar que a êsse preço é muilo
fácil unificar qualquer agremia-
çSot... E foi exatamente assim que
as coisas se passaram.

Por outro lado.— c isso é o mais
Importante — ficou bem claro, nas
combinações em casa do sr. Cirilo
Junior, que o sr. Cristiano Macha-
do só se tornaria efetivamente o
candidato do PSD no caso de obter
o apoio do sr. Getúlio Vargas. Isso
mesmo declarou o deputado Amaral
Peixoto, no O Globo de hoje. No
entanto, logo começaram os Interes-
tiioz á proclamEr que ã saei-lha a-
tava perfeita e acabada, e o senador
Góis Monteiro chegou mesmo a dl-
zer aos Jornais que o PSD dispen-
sava qualquer aliança para vencer,

VENCERIA SOZINHO O P. S. D.?

Mas acha v. exa. que o PSD
não podia vencer sozinho?

A resposta do sr. João Neves foi
terminante:

Quem acha isso nSo sou eu,
Quem vem proclamando isso hâ dois
anos são os pmiprioa proceres do
partido, os mnis criaram — ct po ni

canse — o slogan de que a agre-®
mlaçSo majoritária de 194S nSo po-
derla Isoladamente eleger o novo
presidente da República! Isso foi re-
petido em prosa e verso; não houve
esforço poupado para o encontra
de um candidato comum; o próprio
senador Góis Monteiro mandou no
começo deste ano um memorandum
ao sr. Getúlio Vargas, a quem têm
despachado os lideres pessedistas
repetidos emissários para a articula-
ção de um nome, entre o PSD e o
PTB. O estranhável é que, tendo
se fixado na pessoa do sr. Cristiano
Machado, ad reterendum do sr. Ge-
túlio -Vargas, estejam agora consi-
aerando a escolha como definitiva.

Nesse ponto também divergimos;
e divergimos, como vê, fundamente,
inclusive porque nos conservamos
dentro do espirito da fórmula do
governador Walter Jobim, fórmula
democrática e conciliatória. Sem uma
aliança poderosa, tal como a do
PTB ou dos progressistas do go-
vernador Adhemar de Barros. esta-
mos certos do ¦ fracasso eleitoral e
n£o queremos contribuir para que.
sob a nossa responsabilidade ou com
a nossa cumplicidade, perca o nos-
so partido o governo da Nação, o
que acontecerá naturalmente se con-
corrermos sozinhos ao pleito presi-
dencial. Mas há muitos gros bon-
nets do PSD que simulam desejar
uma aliança com o PTB ou com o
PSP, mas que a sabotagem por bai-
xo da mesa. E a prova ê simples.
Os membros do Conselho sabem
muito bem quais os pessedistas que
alcançariam com grande probabill-
dade ou certeza o apoio do sr. Ge-
túlio Vargas, mas aqueles nomes não
contam com a chancela do Catete e,
por essa razão, são postos de lado.
Isso explica suficientemente o atas-
tamento da candidatura do sr. Ne-
reu Ramos. A situação é esta: os
pessedistas em condições dé merecer
o. apoio dos -srs. Getúlio Vargas e
Adhemar de Barros não são pessoas'
gradas do sr. presidente da Repú-
blica; fi os prediletos do sr. presl-
dente da República não logram en-
tusiasmar o sr. Getúlio Vargas nem
o sr. Adhemar de Barros... '

As custas desse conflito entre ho-
mens é que a Nação vai ver no
próximo dia 3 de outubro derrotado
nas urnas o vencedor de 19451 Que
depois os verdadeiros pessedistas pe-
çam tardiamente conta aos que tran-
sigiram com os interesses de seu
partido para não desagradar ao sr.
presidente da República.

A SITUAÇÃO DO SR. CRISTIANO
MACHADO EM FACE DOS

OUTROS PARTIDOS -

Mas acredita V. exa, que o sr.
Cristlano Machado nSo consiga ó
apoio de outros partidos poderosos?

Disse o sr. JoSo Neves:
Da ÚDN não conseguirá, pois

a Convenção udenlsta jâ sagrou nor
unanimidade o nome do brigadeiro
Eduardo Gomes. Quanto aos srs.
Getúlio Vargas e Adhemar de Bar-
tos, é notório que ambos estão alia-
dos por compromisso escrito'. O sr.
Cristlano Machado ê um dos meus
melhores amigos no campo da po-
litica. E' um homem ilustre, um
caráter da velha e boa tempera ml-
nelra, uma inteligência clara e com
uma boa noção do» problemas brasi-
leiros, mas o seu nome — exatamen-
te pelas ¦ origens profundas da sua
escolha — está naturalmente incom-
patlbilizado para obter alianças que
lhe garantam a vitória. Isso mesmo
tive ocasião de dizer a s. exa. átn
nosso recente encontro na residen-
cia do sr. Batista Luzardo. Isolado
que fique, corpo a meu ver ficará
o PSD com o seü candidato, a der-
rota è Inevitável. Eu não sou dos
que temem as derrotas, nem elas
diminuem a quem quer que seja. O
que, porém, não constitui programa
de nenhuma agremiação política é
entrar na Uça já virtualmente ven-
cida. Muito menos deve constituir
atrativo para um. partido que há
quatro anos venceu, aliado com o
sr. Getúlio Vargas e o PTB. Em
política, sobretudo, ninguém com-
pra bilhetes brancos.

Mas v. exa., julga que haveria
outras soluçfies capazes de assegurar
a vitória eleitoral de algum pesse-
dista? ,

A resposta do sr. JoSo Neves foi
clara e precisa:

Sem dúvida que sim. Se o
nome do sr. Nereu- Ramos não ti-
vesse sofrido durante quase dois
anos a lenta, mas pertlnaz é sllen-
ciosa oposIçSo do oficialismo, file se
teria firmado — tal é o seu alto
conceito na opinião nacional — è
creio que a própria UDN e o PR
não seriam intensos a essa escolha,
contribuindo a primeira daquelas
agremiações com um de seus gran-
des valores políticos para compa-
nheiro de- chapa do atual vlce-presl-
dente da República. Quanto ao sr,
Getúlio Vargas, não há quem nSo
saiba que t. exa. chegou mesmo a
mencionar alguns outros nomes que,
uma vez escolhidos pelo PSD, con-
tarlam com a sua ajuda prestigiosa
e decisiva. - r

E o sr. JoSo Neves ajuntou:
Posso dizer, sem receio de con-

téstaçSo, que eni 1945, depois de 29
de outubro, lutei sozinho para obter
o apoio do sr. Getúlio Vargas em
favor do candidato pessédista, o ge-
neral Dutra, e o consegui. Em 1950,
bstl-me com tfldsu os forjas para
que de novo o PSD elegesse o fu-
turo chefe da Nação. Eis a dife-
rença entre mim, que sou acolmado
de queremlsta, e os pessedistas, que
vão contribuir para que o seu par-
tido perca a presidência da Repú-
blica no próximo período.O sr. Cristlano Machado Já nSo
viera incluído na primeira fórmula
mineira?

—"Sim — dlsse o sr. João Neves
,— e ai tem você ura. aspecto'frisan-
te do caso, que bem demonstra a
dèsorieiitsçSo dos dirigentes pesse-distas, S{ o c Cristlano Müclisdo

ESTUDANTESDE DIREITO ESTIVERAM COM O BRIGA-
DEIRO, r— Üm gijupo de alunos,da Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro, redigiu um manifesto d^apoio.àcàndidatütà "dó'-Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, e, que durante üma' semana circulou en-
tre os acadêmicos daquela' escolíí -Fúncionáíios da administra-
ção e vários professores assinaram também o documento, que na
tarde de ontem foi finalmente entregue ao Brigadeiroj na dire-
toria das Rotas Aéreas. As 15,30 horas, os membros da comissão
representativa dos alunos daquela Faculdade avistaram-se com o
Brigadeiro, com quem mantiveram cordial palestra, manifestando
todos os universitários sua vontade dé trabalhar intensamente na
propagação do nome do candidato udenistá. Tum nome dos estu-
dantes falou o acadêmico José Salvador, que em breves palavras
disse do entusiasmo reinante na sua escola pela candidatura do li-
der udenistá, acrescentando que o'nonie de Eduardo Gomes répre-
sentava não só uma esperança mas também um exemplo a ser
seguido por toda a mocidade brasileira. O Brigadeiro agrade-
ceu as palavras do orador e a homenagem que lhe era^prestada
pelos alunos da Faculdade de Direito dò Rio de Janeiro, ressal-
tando o papel do advogado no fortalecimento da ordem jurídica
e dizendo-se honrado com as manifestações de apoio que tem
recebido da mocidade acadêmica brasileira.'

O manifesto entregue ao Brigadeiro pelos estudantes de Di-
reito está assim redigido:"Os infra-assinados, alunos da Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro, têm a honra de apresentar à V. Exa. a presente mo-
ção de solidariedade, fiéis aos ideais democráticos que constituem
uma dss rszõçs da cEndidátiira de V. Exa. à presidência da
República,

O nome de V. Exa., lançado à pugna eleitoral do corrente
ano como uma garantia de melhores dias para a Nação, resume
toda a esperança da mocidade universitária, que se volta, nesse
instante, para o futuro incerto do Brasil.

Os /graves problemas econômicos e financeiros que afligem
o pais, cuja solução imediata se impõe, como condição básica do
bem-estar do povo brasileiro, encontrarão em V. Exa. o diri-
gente capaz de enfrentá-los e resolvê-los, o que .proporcionara,
principalmente ao trabalhador brasileiro, dias melhores, mais fe-
cundos e mais felizes." Seguem-se quinhentas assinaturas.' Na foto superior vemos o Brigadeiro cercado pela comissão
de universitários, e no outro flagrante, o homenageado* quando
agradecia as palavras do estudante.

Berlim, 20 (R.) — Os três coman-
dantes aliados reuniram-se para- ul-
tlmar providências destinadas a evi-
tar distúrbios durante o comício
de jovens bolchevistas no setor rus-
so, domingo. O general Bourne, c -
mandante britânico, dlsse que os
prognósticos são bons, "Talvez pe-
quenos grupos de agitadores pio-
curem fazer comícios n^ís setores oci-
dentais; não creio que possam cau-
sar dificuldades".

Poderosas forças- policiais . pjtru-
lham hoje a linha de demarcação
dos setores, â medida que novos gru-
pos de moços vestindo camisas azues,
são trazidos para Berlim em trens
o caminhões, para as "festividades
de paz".

Carros blindados britânicos lun-
taram-se â policia que patruina a
linha demarcatórla anglo-russa. Sol-
dados da policia militar britânica,
com vistosos gorros vermelhos r--
forçaram os contingentes que- na
Porta de Brandenburgo defrontam
os destacamentos da Berlim "-len-

tal.
Na Pótsdamer Platz, onde se t

contram os.setores britânicos, .ame-
ricano e russo, carros britânicos es-
tiveram hoje parados algum tempo,
sob os olhares curiosos de moços da
"Juventude" que os miravam do .la-
do russo.
/Mais de 20 parlamentares da Ale-
manha Ocidental, inclusive o minis-
tro Kalser c o líder socialista Sehu-
macher, chegaram hoje a Berlim.

A chamada "Comissão Central" da
Juventude apelou para os qué par-
ticlpam da demonstração, para que
mantenham disciplina e frustrem "os
esforços dos lmperlallstas provoca-
dores, que procuram perturbar a ma-
nifestaçSo".

LEI ELEITORAL PARA TODA
A ALEMANHA

.:''_ \
Berlim, 26 (R.) — Os altos comis-

sárlos da Grã-Bretanha, França e
EE, UU. pediram hoje ao comtesá-
rio russo que a eles se reuna, para
elaborarem um projeto de lei elei-
toral para têdk Alemanha, como prl-
melro passo para'a unificação do
pais.

Em sua carta os altos comissários
citam a declaração divulgada em
Londres a 14 de maio pelos mlnls-
tros do Exterior das três Democra-
cias, acentuando que não tinham a
menor intençSo de "azer um trata-'áo 

de paz em separado Oom a Ale-
manha ocidental. Mas também acen-
tuaram que a lei eleitoral i o .ub-«-
quente governo para têda a Ahmr
nha teriam de obedecer aos prin-
clpios democráticos, apontados na
declaração, e que Incluem: eleições

.livres sob supervisão internacional;
liberdade de assembléia, de. politi-
ca, de palavra e de imprensa! prol-
bicão >de prisões-^ arbitrárias: pi oi-
.bicão de -formações policiais consti-
tüldas em força militar; acordo qua-
druplo para pôr fim ao pagamento
de reparações tiradas da produção
Industrial corrente; devolução das
empresas industriais alemSs confts-
cadas após 8 de maio de 1945 sem
aprovação das quatro potências

Se-o governo russo aceitar essas
condições, os altos comissários pro-
põem os seguintes passos progressi-*
vos para se atingir a unlf^ação d-

n&o houvesse sido devorado pelo ln-
sáciável sr. Benedito Valadares, po-
derla haver somado os votos' do PSD
e da UDN. Mas, naquela ocasISo. o
Catete não queria ouvir talar no
Ilustre deputado mineiro, que, ape-
sar disso, foi o único ao qual a
UDN mineira prometeu apoio, que
era o caminho aberto para o apoio
da UDN nacional.. Veja os erros que
se têm cometido contra o PSD. Eu
benèvolamente chamo' erros; no co-
digo partidário, deveria capitulá-los
como crimes. Tempo virá em que os
covelros do partido hSo de repetir as
palavras shateespercanas do Hamlet.
Agora, à última hora, voltam-se para
o candidato antes engulldo e a êle
pedem tardiamente o milagre de uma
vitória Impossível de ser alcançada
por um grêmio a quem o presidente
da República foi lenta e tenazmente
reduzindo à impotência na política
federal e na dos Estados. Do govêr-
no atual o partido nada óu quase
nada recebeu. Em verdade, no atual
Ministério tò possui o ilustre titular
do Trabalho, e êsse mesmo entrou
para o gabinete patrocinado pelo sr.
Novelll Junior. Nem mesmo agora
se procuram no teto do partido pes-
soas aptas para preencher as vagas
que vSo ocorrendo. Veja a' presl-
dêncla do Instituto do Sal, para a
qual acaba de ser nomeado o nosso
Ilustre adversário sr. Maciel Junior,
Indicado pelo senador Góis; Mon-
telro. Êsse meu velho e prezado co-
mandante de 1930 faz política em fa-
vor do seu partido' por processos
bastantes originais.

E o sr. João Neves, sem se dei-
xar Interromper, continuou:

Vale dizer que tudo íol arquite-
tado para que o PSD, tendo .podido
por várias formas obter 6 apoio ora
de um, ora de-outros poderosos par-
tidos, não chegasse ao ideal natural
a qualquer agremiação política; go-
vernar o pais. 'Dentro em breve, o
honrado sr. general Eurico Dutra re-
colher-se-á à vida privada, legando-
nos o esfacelamento das nossas fi-
leiras.

Mas como explica v. exa. a sua
última viagem precipitada para o Rio,
lá chegando quando o sr. Cristiano
Machado já estava escolhido?

Contestou o sr. JoSo Neves:
Multo bem; você aflorou um

ponto importante da questSo,, que
ainda aumenta as razões da, nossa
divergência com o quo se passou no

delegados. Eu fiquei aqui, depois da
última reunião da- ComlssSo ExecutI-
va, de pleno acordo com o sr. Wal-
ter Jobim e o sr. Marcial Terra.
Ainda me restava, no serviço parti-
dárlo, um grande dever a cumprir,
para.o que aguaídava o pronto re-
gresso do sr.' Marcial Terra.'Surpre-
endentemente, na segunda-feira,. í5,
o governador Jobim convocou-me
pela manhã é pediu-me insistente-
mente que, naquele mesmo dia,
voasse para o Rio de Janeiro. E'
que na véspera o nosso prestigioso
amigo coronel Marcial Terra lhe te-
lefonara dando conta do mau anda-
mento das negociações e solicitando
ao governador que me fizesse embar-
car sem demora para cooperar na
fase final das mesmas. Resisti bas-
tante a aceder â sugestão, mas ren-
dl-me à insistência do sr. Walter
Jobim. Quando cheguei ao aero-
Ptprto da capital da República, Já
os nossos delegados haviam sacra-
mentado o ilustre nome do sr. Cris-
tiano Machadol Desta forma, con-
sumou-se o abandono do sr. Nereu
Ramos e a: escolha do atual candl-
dato sem a menor audiência do.sr.
Walter Jobim. Afirmo isso sem qual-
quer receio de contradita. De outra
forma, o sr. Walter Jobln» ter-me-ia
enganado, o que não é do seu cará-
ter lnquebrantávêl. Poderiam os dlg-
nos delegados prescindir da consulta
ao governador do Estadu? Jurídica-
mente não há dúvida que sim; mas
politicamente foi uma falta insana-
vel, pois o sr. Walter Jobim era
para todos nós um ponto alto de re-
ferencia, sempre foi p mediador
equilibrado e isento de 4nlmo' entre
as tendências, assim como o criador
da fórmula conciliatória que leva o
seu nome. Desfarte, o' governador
do Rio Grande foi, como 'eu, sur-
preendido pela declsSo, e êsse é um
dos- muitos motivos de nossa di-
vergíncla.

Também o sr. Nereu Ramos não
foi procurado por qualquer dos nos-
sos delegados — e eram quatro! —
para consultá-lo acerca do nome do
sr. Cristlano Machado. Tudo foi re-
solvido â revelia do chete catarinen-
se. De certo que o sr. Nereu Ra-
mos repetira aos delegados o que
sempre dissera a todos, isto é: que
seu nome nflo' constituía impècilho
a uma solução harmoniosa,'mas isso
nSo era .rázSo para ellmiriâ-lo do
capitulo das consultas concretas.

¦•Se 0 er, Cristlano MJchsdo COMtaw fTadonal ,e com 03 noss m Çom ums .pressa inexplicável, oa

nossos delegados, num cheque ao
portador,- que lhes entregara o sr.
Nereu Ramos, trataram logo de en-
chê-lo com o nome do sr. Cristlano
Machado, porque no dia anterior o
sr. Benedito Valadares declarara ao
sr. Cylon Rosa (autor da suges-
tão) que o aceitaria se os sous
companheiros de Executivo nada
opusessem.

TãlVcZ - por isso, o brilliãntê ãi-
ticulista sr. Assis Chateaubrland tra-
tou logo de fa;er.a moldura para o
retrato do líder de Pará de Minas
sob o titulo sugestivo do editorial:
"Foi o Benedltol" Nisso acabamos,
os homens do Rio Grande, nós que
sempre tivemos um papel autônomo
e relevante na política nacional.

A DIVERGÊNCIA

Mas nSo lhe parece que uma
divergência contra uma resolução do
Conselho Nacional constitui quebra
de disciplina?

A resposta do sr. João Neves foi
categórica: ,

Não creio nisso; estamos exer-
cendo um direito de objeção lnse-
parável do principio democrático e
partidário. Quer ver como a júris-
prudência é a nosso favor? Olhe o
caso do próprio sr. Cristlano Ma-
chado, em Minas. Também êle era
um dos lideres dá* dissidência.pesse-
dista mineira; também êle se insur-
glu contra a ConvençSo do seu Par-
tido quando esta indicou o sr. Bias
Fortes ao governo do Estado. Isso
não lmpediuque o sr. Cristiano Ma-
chado continuasse a ser o mesmo
amigo do sr. Bias Fortes c o mesmo
prestante correliglonâfio, a quem
hoje o Conselho Nacional confia p
grande papel de candidato â presi-
dêncla da Republica. . >

E qual é o alvp dos dlver-
gentes? .'.". .

Mantermo-noi fiéis — volveu ò
sr. JoSo Neves — aos princípios
que motivaram a Aliança Liberal e
Justificaram a revolução de 1930;
batermo-nos por uma solução que
possa favorecer o prestigio e a
ascendência do Partido Social De-
mocrãtlco, dentro e fora do Estado,
com as alianças que se fizerem
necessárias, batermo-nos sobretudo
contra qualquer Interferência ofi-
dal, na União ou nos Estados, antes
e durante os processos eleitorais.

Crê que ldêntlco"movlmentP se
venha a processar em outras secções
estaduais?

Não tenho a menor dúvida —
respondeu o sr. JoSo Neves. Os sl-
nals da renovação estão â vista. O
que ocorreu, nas combinações de 15
de Maio, não passa de um artificio
e todos os artifícios são de curta
duraçSo. ,Lamento profundamente
que Isso esteja ocorrendo eny torno
do nome, para mim por tantos tltu-
los respeitável, do sr; Cristiano Ma-
chado. Mas, ha vida pública, a ami-
zade não pode ser um obstáculo ao
cumprimento dos deveres.

E, quanto à candidatura do sr.
Getúlio Vargas, Julga que ela será
"nresentada?

O sr. João Neves conclui:
Suponho que sim. Como se sabe,

àquele eminente rlo-grandense dis-
Põe, em todo o Brasil, de uma grande
força sobre p povo-massa. Com a úl-
tima decisão do Conselho Nacional
do PSD, fecharam-se — julgo eu —
tfldas as probabilidades de um en-
tendimento entre o PSD e o PTB.
Dessa forma, a candidatura • Getúlio
Vargas parece-me iminente. Resta
apenas verificar que repercussões
prodiülrá ela no selp-do;Psp; _

Alemanha: 1) reunião dos ^latro
altos comissários para elaborai a
lei eleitoral que regule a eleição de
uma Assembléia Constituinte para
toda a Alemanha: 2) essa Constitu-
Inte devidamen^y eleita a-,lboi«l.i
uma Constituição baseada iWs prin-
clpios a que obedecem a declaração
drupla será restabelecida para exer-
de Londres; 3) uma comissão qua-
cer os poderes que lhe são rfVrva-
dos, de modo a permitir que -/ f-
vêrno alemão funcione efetlva--en-
te; 4) medidas Imediatas para con-
clusão do '.ratado de paz.

APEDREJADOS

Berlim, 26 (U. P.) — Muitos cí-
dadãos dos bairros ocidentais ape-
drejaram esta noite a policia boi-
chevlsta na Praça Pótsdamer, onde
a situação é tensa. Veículos ! linda-
dos britânicos armados _íe canhões
vigiam a linha que divide ss seto.
¦res.

Os berlinenses dos distritos ocl-
dental e oriental insultam-se aos
gritos através da praça central, on-
de estão forças britânicas, america-
nas e russas. Durante a manifesta-
ção, um grupo de berlinenses co-
meçou a atirar pedras A policia da
zona russa, apanhando-as num mon-
te de escombros próximo. A peli-
cia da zona ocidental dispersou-os
rapidamente.

Quatro veículos blindados brita-
nlcos. mais quatro de exploração, o
100 soldados, estão acampados nas
ruínas de um edifliio que domina
a praça.

A policia do setor russo impediu
que fosse revidada a agressão.

Poucos soldados- americanos são
vistos nas Imediações da divisória.
As tropas americanas treinadas ':on-
tra motins só agirão se os 12.000 po-
liclas dos bairros ocidentais forem
impotentes para lmpór a ordem.

ESTRONDOSAS GARGALHADAS

Berlim, 28 (F. P.) .— O general
Taylor, comandante americano, de-
clarou-se persuadido de que a reu-
nião da "Juventude AlenuV decor-
rerá tranqüila, embora sendo ex-
cluida a possibilidade de pequenos
incidentes. A Rússia utiliza recur-
sos politicos, militares, econômicos
e de propaganda, para tentar ex-
pulsar as Democracias de Berlim.
Esse desfile é só um novo meio de
propaganda".

Os' serviços ocidentais nSo con-
sideram, como demonstrações ilegais
os passeios Individuais em "Berlim

(parte ocidental) dos manifestantes
em uniforme, desde que sa condu-
zarrí convenientemente.

Segundo cálculos de boa fonte,
foram trazidas atê ontem para o se-
tor russo 110.000 pessoas, a pé. em
caminhões, em vagões, ou ainda utl-
lizando animais. -':.''

Durante a tarde de ho|l. íong-.s
colunas de Jovens visivelmente fà-
tigados estacionavam nas principais
artérias, esperando condução para
O' acantonamento.

Uns 20 agitadores â paisana apa-
receram de manhS no setor fran-
cês e tentaram • convencer os tran-
seuntes de que eram "explorados"
pelo capitalismo. Isso apenas teve
como conseqüência estrondosas gar-
galhadas dos ouvintes, e o ofereci-
mento dos cigarros que os agitado-
res recusaram.

/ QUATRO FUGITIVOS •"

perlim, 26 (R.) — O QG da poli-
cia ocidental anuncia que três po-
lidais' e uma mulher policia 'o se-
tor russo fugiram para ò oeste e en-
tregaram-se às autoridades.

A mulher fugiu porque ia ser man?
dada para Moscou, como "estudan-
te tíe stalin".

DECLARAÇÕES DE SCHUMACHFR

Berlim, 26 (R.) — Kurt Schuma-
cher, líder Social Democrata aflr-
ma não crer que resulte alguma col-
sa útil da proposta aliada aos rus-
sos para eleições simultâneas nas
quatro zonas da Alemanha.

"Eu e o Partido Social Demo-
crata temos apoiado a idéia desde
o inicio; mas é de presumir não ha-
ver possibilidade de os russos .-.cei-
tem a proposta, sem exigências lna-
dimlssiveis.

Do comicio da Juventude, no do-
minto, não advirá nada sensacional.
Apenas multa propaganda.

NOTA ALIADA

Berlim,.26 (R.) — O general ÍBour-
ne, comandante britânico, declarcu
que a nota hoje enviada pelos altos
comissários aliados ao general Cliui-
koc torna desnecessária, a discus-
são de eleições livres nos quatro se-
teres de Berlim. ."O maior (jontem ;o menor, uma
solução do problema alemão auto—à-
tlcamènte solucionaria p problema
de Berlim. Continuaremos entretan-
to a insistir nas eleições livres pa-
ra Berlim.

Marqueses
Antigamente, — até com ex-

cessos que marginavam o ridí-
culo — havia uma virtude que
qualquer diplomata possuia,
sob pena.de sentir-se como que
desonrado à luz dos cânones do
seu mister; essa virtude era -
uma cuidadosa e inalterável
boa educação.

O marquês de Pombal, que
foi diplomata de carreira, mes-
mo quando era o discricionário
ministro de D. José e conside-
rado por muitos de uma fria
crueldade desumana, mantinha
nas atitudes da sua famosa lu-
nela é nas respostas que haviam
de ficar célebres a linha do
Grande Senhor que aliás nãò
seria talvez, a crer nos que lhe
chamavam, de entre pergami-
nhos e desdens, "o Carvalho da
Rua Formpsa." Assim, mesmo
quando com uma veemência de
mau gosto o embaixador da Es-
panha se permitiu fazer-lhe
uma ameaça de guerra, repelida
com indiferença, Pombal não se
alterou. Levantou-se para des-
pedir o diplomata, e com um
sorriso amável disse-lhe ape-
nas:

— Pense nisto, meu caro Em-
baixador. Um homem em sua
casa é tão poderoso, que mes-
mo depois de morto são preci-
sos quatro para o tirar de lá
para fora...

Não éscasseiam hoje no mun-
do, infelizmente, os aspirantes
a marquês de Pombal. E o pior,
é que, não tendo o seu gênio po- .
litico, nem tendo aquele curió-
so e inegável respeito que êle
tinha pelo princípio que servia
(e que levou o estadista oni-
potente a considerar-se sem po- .
der nenhum desde o minuto em
que faleceu o seu soberano) o
marquês de Stalin; o marquês
de Salazar ou o marquês de
Franco — para citar apenas os
marquesados mais conspícuos
— em si consubstanciam ao
mesmo tempo D. José e Pom-
bal, sendo' primeiros-ministros
de si mesmos com uma desen-
voltura duradoura.

Usando linguagem de Corte,
temperada pelas modernas au-
sências de cortesia, ^anotemos
um fato mais divertido qye im-
portante: — ao marquês de Sta-
lin ficou o Brasil devendo ago-
ra uma patada... ,

Foi em Viena, a terra da ga-
lanteria, do Danúbio Azul, das
valsas languidas. Mendes. Gon-
çalves, novo ministro do Brasil
na Áustria, cumpria a atual
praxe apresentando cumpri-
mentos ao chamado Conselho
Aliado, formado pelos Altos tio-
missários das quatro, potências
ocupantes. Mera formalidade
amável. Pois -o enviado do
marquês de. Stalin à terra dos.
Habsburgos. recusou a apresen-
iáção grosseiramente, com o
calvo pretexto de que ela seria
deslocada visto o Brasil não ter
relações diplomáticas com a
Rússia... Como se a Áustria
n|o fôsse um país livre, e sim
uma sucursal dé Moscou. E
como se a grosseria não fôsse^
feita muito niais ao Conselho, e
aos seus. colegas nesse Conse-
lho — que eram ali como êle
os donos da casa — dò que à
pessoa de um . diplomata que
estava sendo sinjplésmente cór-
reto. ' -

Foi a primeira vez que fato ;
idêntico ocorreu ali. Coube-nos
pois a honra de determinar um
coice inédito, lá nas remotas
plagas em que o rio ilustre das
serenatas enluaradas, no seu
ciranda— ntit-tfAAi-niJAicrático de capi-
tal em capital — tem. para os
olhos ávidos dos novos diplo-
matas moscovitas o encanto de
uma grande mangedoura- azul.

NENHUMA SOLUÇÃO
SOBRE A ÁUSTRIA

Londres, 26' (R.)' —'Os delegados
dos Ministros do Exterior que estu-
dam a questão do Tratado com a
Áustria, adiaram seus' trabalhos,
hoje, sem se decidirem sobre, a data
da nova reunião.

Na reunião de hoje, os 4 delega-;
dos reafirmaram a sua atitude de
última conferência. Os delegados
das potências ocidentais querem
reunir-se outra vez dentro de 6 se-
manas, mas o delegado soviético
julga que não hâ meios para a con-
tlnuaçãp das negociações até que
as potências ocidentais tenham res-
pondido à nota soviética sobre
Trieste.

Os delegados ocidentais repetiram
sua recusa dé não admitir qualquer
ligação entre o Tratado Austríaco e
a questão de Trieste.

Trágico incêndio num bonde
_s

33 pessoas morreram queimadas
em Chicaao

Chicago, 26 (R.) — Trinta e três
pessoas, morreram carbonizadas
quando um bonde superlotado co-
Hdlu com um autotransporte- car-
regado com milhares de galões de
gasolina. Os passageiros morreram
atrás das portas fechadas do bonde,
um veiculo todo construído de aço,
que, juntamente com o caminhão,
foi devorado pelas chamas em al-
guns segundos.

As chamas, que testemunhas do
desastre descreveram como "bolas
de fogo", atravessaram a rua e In-
oendiaram e destruíram cinco edl-
ficios que alojavam 50 familias.

Vinte outras pessoas ficaram fe-
ridas no acidente e as autoridades
locais temem que possa haver mais
mortos nos edifícios destruídos. A
catástrofe verificou-se no bairro ne-
gro da cidade. Muitos dos 48 passa-
felros do bonde eram negros.

Aparentemente, o transporte foi
abalroado pelo bonde, pois êste sal-
tou dos trilhos. O bonde tinha-se
desviado de seu caminho normal,
em virtude de estar inundado um
viaduto. Grandes línguas do fogo
varreram toda a extensão do bon-
de, antes que os passageiros pudes-
sem alcançar as portos. Qutros em

número reduzido, conseguiram tè»
gir à morte, evadlndo-se pftias js-
nelas trazeiras.

Os mortos foram encontrados tr-
reconhecíveis. Vários automóveis'
que seguiam atrás do caminhão si-
nlstrado pegaram fogo e um outro'
que estava estacionado ficou ilanl-
ficado.

O sr. Walter Scqnlckl, qué viu o
desastre, declarou: "As chamas atln-
giram a altura de dois ou três an-
dares. Em seguida ouvi 4 ou 3 ex-
plosões e as chamas elevaram-se
como se fossem grandes bolas. VI
pessoas que saltavam do bonde'
como se fôusem bonecos de fogo".

O autotransporte conduz usual-
mente cerca de 30.000 litros do ga-
sollna e seus proprietários acredi-
tam que, no momento do desastre,
êle estavr. totalmente cheio.

Após dominadas as chamas, a Po-
llcia recolheu os objetos encontra-
dos, como sapatos e roupas .quei-
madas, numa tentativa para iilenti-
ficar as vitimas. As autoridades
locais ordenaram um inquérito ime-
dlato, a flni de se determinar o mo«
tlvo por que as portas da retaguar*

.da do bonde deixaram dq abrir, i/i
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Uma visita a Rémy Roure
O homem com quem vamos con-

versar é Rém. Roure, grande Jor-
nalista francís!; dêsse» velhos Jor-
nalistas destemidos e honestos que
passam a vida a servir, o pais, em
lutes de qua guardam fundas clca-
trizes no corpo e- no( coração, Suas
reportagens datam de . ante» da
Grande Guerra; — abordavam a
greve do corpo de baile da ópera.
cujo» bailarinas reclamavam, o au-
mento de 0,75 fr. por dia, ou o
ban.o Bonnot, com seus anarquls-
ta» de sinistra recordação, RSmy
Roure acompanhou-lhes o procea-
ao no Jornal "Le Témps" onde co-

. meçara a trabalhar, e onde ficaria
até 1940. Por easa.'época surge o
Rémy Roure dnndestiho, para
quem De Gaulie.n&o era um des-
conhecido. Juntos, tinham estado
presos numa fortaleza, alemã du-
rante a primeira guerra. E' na
casa de De Gaulie, Cm Lyon, que
Rémy Roure funda ò. grande jornal
clandestino "Cofribat", com.Georges
Bldault, Teltgen, Lacoste ,'e Frénay.
Costumavam freqüentar q grupo
Bertle Albrècht, morta pêlos ale-
mães na guilhotina; Phllippe Ro-
quês, colaborador de George».Nai.»
dd e morto também; ' 

o prefeito
Jean Moulin, o general' Delestraln
(um dos chefes dq Exérdtc Secre-
to) assassinado era Dachau, Enri
1942, Rémy Roure redigia sozinho
cinco números de "Combat"; ura
anos depois era preso, ferido, e de-
portado1 para Buchenwald. Voltando
_ Fraflça, soube da morte dá éspô-
sa no campo de Concentração de
Rayensbruck, e da ' morte de seu
filho perto do mesmo campo, para
onde tinha ldò na esperança de 11-
vrar sua m5é. A' irmã- e.o cunhado
de Rémy Roure foram 'outras- vitl-
mas das torturas alemãs; seU so-
brlnho, foi fuzilado perto de Lyon.'
Atualmente Rémy Roure responde
pelo editorial político de' "Le
Monde". -.'-.•.•

Na cerimônia da entrega da co-
menda da Legião dc Honra, Teltgen,
então ministro da Guerra, disse-lhe:
"Não cão ministros os que aqui se
encontram, e sim companheiros que
vos estimam e se orgulham de po-
der chamar-vos "Querido Cama-
rada".

— Poderia dlzcr-nos, caro confra-
de, como qualifica o. trabalho do
Jornalista?

, — E' uma carreira difícil c ln-
grata. O Jornalismo é. uma profis-
são séria que ImpBe responsabili-
dades. O jornal, é o reflexo da opi-
nião pública; e este, condo um cê-
lebre personagem de Moliére, não

goste d* ler agredida. O valor do
jornal depende da opinião públl-
ca..., Já disseram que a.Imprensa
se amolda a tudo desde que o quel-
ra; Já disseram também que o Jor-
nalista é capaz de falar de tudo
sem entender dé nada... SSo me-
ros ditos esplrituosos. Imprensa é
vulgarização, e o jornalista deve
esforçar-se- por compreender certo
número de coisas e assuntos, para
fazer-se aceitar pelo leitor. E' uma
profissão que se aprende, a se tor-
na cada vez mais difícil de apren-
der, porque há hoje multas especia-
llzaçSes.

»— Como se tornou'jornalista?
Antigo secretário da Liga dos

Direitos do Homem, fui iniciado no
Jornalismo pelo Secretário Geral
dessa mesma Liga,, também chefe
de informações de "Le Temps". Es-
tavamoa em 1911 e havia èm Paris
47 Jornais. Os principais eram "Le
Temps". "Flgaro" e o "Journal des
Debate". Temos hoje menos Jor-
nals que nessa época, mas também
temos um terço menos de leitores
que em 1914. Hoje a preocupação
da nòtlda, do acontecimento, supe-
ra a preocupação, da - critica, da
apreciação. Em 1911 havia curió-
sidade em saber o que -dizia um
Rochefort, um Clémenceau, um Bar-
rés, ou o que pensava Mun e
Juarês.

E o que me diz do editorial
de um jornal?

Só redigi essa coluna depois da
Grande Guerra. E' o mais difícil:
A Informação exige nesse caso uma
visão clara dos fatos. Deve ser ex-
presslvo e atual. Êsse artigo é um
aspecto da vida política e social,
apreciado em hora e mela. Dantes,
dávamos-lhe o nome de "premier
Paris"; cm "Le Temps", chama-
vam-no o "Neuf" (nove) por ser
composto de nove parágrafos. O
editorial era anônimo, guardava um
tom acadêmico, sem literatura, sem
palavras inúteis. A melhor escola
dc jornalismo é a secção das no-
tidas diversas, porque exige do
Jornalista um pouco de filosofia e
psicologia. Os qpe as redigem são
romancistas que se Ignoram;

— N2o disseram, do "Temps",
que era o maior Jornal da Repú-
bllca, pelo formato?

—! Sim. E Juarès disse mais, dl-
zendo que era n "bifrguesla feita
Jornal". Noutros tempos, o jornal
era o homem, era o jornalista...
Como vê, tudo muda com o tempo.
(S. F. 1.). '

RECADO DE PARIS
Paris, maio — A revista "Janus",

que 6 um mcnsárlo bilingüe "da
joven poesia francesa "» amerlea-
na" publica em seu número de
abril um inédito d» Kaíka. E' sua
única produção para O teatro: um
ato que sa chama "O guarda do
túmulo." '

"Samedi-Soir" publica um lon-
go artigo (elogioso) sobre Plerre
Laznreff, o diretor de "France-
Soir", talvez o homem de Jornal
mais movimentado da França, NSo
conta algumas coisas que no melo
dos profissionais a gente ouve sõ-
bre Lazarcff, mas contai algumas
das histórias, desse herol "das mil
e uma noites da verdade." Um dia
êle Jogou um tinteiro em cima de
sua secretária particular, Mme.
Maréze, cunhada de Carco, estra.-
gando seu vestido. A noite mandou
entregar em sua casa três vestidos
novos. No dia seguinte Mme. Ma-
reze ohegòu ao jornal trazendo-lhe
do presente seis tlnt-iros. Sua mu-
lher, umn ex-etnóloga, Helene Gor-
don, é a diretora da revista "Elle".
Durante a guerra criou, nos Esta-
dos Unidos,-a "Voz da América."
Roosevelt pediu. que i êié Ouvisse,
antes de qualquer outra pessoa,- o
disco em que gravara um dlscur-
so em francês para cer Irradiado'
no dia do desembarque'na Norman-
die. O presidente afirmava aos
franceses, nesse discurso: "amo
vossas fazendas, vossas cidades, e
vossos castelo." Mas "fermes", fa-
ztmdas, nãp estava multr bem pro-
nunclado: Lnzareffe ficou um ten-
to assustado porque entendeu "fem-
mes", .mulheres. Rooseydt gravou
o disco outra vez. Velho amigo de
Mistinguett; Lazareff recebeu ou-
tro dia sua visite. Ela vinha se
queixar de certas piadas desagrá-
dáv-la aparecidas em alguns Jor-
nais. Queria que o poderoso dlre-
tor a defendesse. "Mas isso não
tem importância — disse Lazareff.
Uma mulher como você!" E Mis*
tinguett, muito séria: "Não, Plerre,
Isso me prejudica. Você compreen-
de, minha carreira..."' ¦

* * * *

Charles Temerson

DR. ANTÔNIO QUINEI Clinica e Cirurgia de Senhoras. Par-
tos. Ru aMéxico. 168 - ÍO.o, s/1005/6

Docente Faculdade de Medi-tas— Tel.: 42-7472 e 37-7700. (33155)

novo diretor DO serviço | FALECEU 0 PROFESSOR
DE EXPAM DO:TP FIGUEIRA DE ALMEIDA

Tomou posse o engenheiro-
agrônomo Itagiba Barçanfe

, Em cerlmflnla presidida pêíó ¦__-"
nistro Novaes Filho, tomou posse
ontem, no cargo de diretor do Ser-

," viço de Expansão do Trigo, o en-
gei-ielro-agrônomo Itegiba Barçan-
te. O ato, que teve lugar no salão
de despachos do titular da Agricul-
tura, contou com a presença de dl-
retores, chefes de se-vtçoYe fundo-;'
nárlos dêsse Ministério, bem'.'como
a de parlamentares, jornalistas e
numerosas outras pessoas.gradas,

- Finda a formalidade,' o ministro
Novaes Filho, depois' de'.referir-se
ao antigo diretor daquele Serviço,
engenhelro-agtênomo Admar Lopes" da Cruz, aludiu a experiência e ca-
paddade de trabalho do novo dlre-
tor, a quem o Ministério — acen-

Ytuou — Já devia-r«lev_ites ae-vl.»
prestados em; diversos > setores de
atividades. - ¦""¦"''.

O novo diretor do Serviço, de Ex-
pansão do Trigo, em Improviso,
agradeceu* a dlstinçãp o_n que o
cumulara o ministro Novaes Filho,
entregando-lhé a direção de tffo lm-
pôrtante órgão, qüe,'rio __.____,
ganha vulto pelas declarações feitas
pelo 

"titular 'â :impre_u__ eôbre os
propósitos do governo e^rjmprlmlr
ritmo cada vez maior ft- campanha
pela produção 

'do. 
trigo- ^brasileiro;

fêz uma análise do que tem sido em-
nosso pafs »luta pelo precloao cereal,
enfrentando fatores adversos A té-
cnlca agrícola e concluiu ssseveran-
do que não medirá esforços a. fim
de executar o programa, que , sóbre
o Importante assunto, já foi anun-
ciado, contando para Isso com a co-
Iaboração de outros órgãos do Mt-

. nistérlo.-  '¦'•¦'• _.•-'....
O engenhelro-agrônomo .Itagiba

Barçante já ocupou,'còm'excelente
desempenho' administrativo, entre
outros cargos, o de diretor do Ser-
viço de Informação Agrícola, do qual
é um dc» fundadores: o, de. presiden-
ta da antiga Comissão dé Eficiência
do mesmo Ministério;. o de supe-
rintendohte do Ensino: Agrícola e
Veterinário e o de. presidente da
Comissão Bra_le!_--Âi__>i<___ de
Educação das Populações Rurais.

ELETRIFICAÇÃO 
'.A 

ESTRADA
DE FERRO SANTOS A JUNDIAI

(Iiii crédito de mais de 125
milhões de cruzeiros

* Foi sancionado pelo presidente da
llepúbllca, o decreto do Congresso,
Nacional que autoriza o Poder Exe»
cutlvo a abrir o crédito espedal de
Crf 123.427.567,10. Êste crédito ê des*
tlnado ao pagamento de _ 
1.583.407-18-01, correspondente ao sal-
do dos compromissos assumidos'
para a eletrificação do trecho São
Paulo a Jundiai, da Estrada de Fer-
rro Santos a Jundiai, inclusive a
taxa de 5%, a que- sé refere a lei
n.« 156, de 27 de.novembro de 1947.

AS PADARIAS* FECHADO
SUAS PORTAS

Maceió, 28 — (Asp.) — Em vlrtu-
da da escacez da, farinha de. trigo,
nesta capital, cada vez- mais se
acentua a possibilidade 'do fecha-
mento das padarias. As autorlda-
de» porém, já estão provideijclan-
do-Junto aos outros Estados, no
sentido de importar, com urgência
aquele produto. . ....

' O magistério brasileiro perdeu
ontem uma de suas figuras mais
representativas, com o faleelmen-
to do professor Antônio Figueira de
Almeida.- Há mais de trinta anos
vinha aquele mestre de História
lecionando a sucessivas gerações. No
Pedro n e no Instituto de Educa-
ção, i Figueira do Almeida exercia
a cátedra conquistada por con-
curssos brilhantes, com dedicações
e vigor. Era professor desde muito
jovem e abraçara o magistério por
um impulso da verdadeira vocação.

Sou passamento causou profunda
consternação e constitue perda
lrreparávd. Era o extinto o pro-
tó.tIpoj._6 uma velha estirpe de
írnestres que se' extingue.'¦ 'Hoje, ás 10,30 horas, será sepul-
tado, saindo o féretro da rua
Aguiar n. 47.

UM EXEMPLO!
A família Roosevelt não quer

reembolso
Nova-York, 26 — (F. P.) — A

família do presidente Roosevelt
renunciou ao reembolso rle parte
dos impostos pagos pela sucessão
do preddente, determinado peto
Consdho de Sucessão.
..-.. "p presidente sempre olhou

que o comandante-chefe das forças
armada» era civil consoante a lei
o consoante a sã tradição democrá-
tlca", dedarou na ocasiSo a senho-
rí BoQsevelt-

O Conselho de Sucessão argumen-
tava, com efeito, que o presidente,
quando de seu falecimento, era ml-
litar, como chefe supremo das fõr-
Cas armadas, e devia beneficiar-se
da lei Isentando os militares do. lm-
posto sobre a renda o das taxas
de sucessão entre 1941 e 1947. o
sr. James Roosevelt, qué faz partedo Conselho de Sucessão, Juntpu-
se á mãe e aos Irmãos para pro-testar' contra • essa ação, na Justi-

..a.

NOVO TÚNEL SUBMARINO EM
NOVA YORK

_oi_t York, 28 <F_*.) — o sr.
William 0'Dwyer, prefeito de Nova
York, inaugurou o novo túnel aub-
marino ligando a ponta sul de Ma-
nhatten a Brooklyn. Êsse túnel, que
custou 80 milhões de dólares e mede
2.75. Ometros de comprimento, per-
mitlrá descongesüonar a circula-
cão em numerosos pontos da dda-
de, • reduzira o» trajeto» entre ,dl-
versa» bacia» do porto.

INSTRUÇÕES AOS CO_RIB.ll.
TES DO IMPOSTO DE RENDA
Comunicam-nos:

•í "Quando o contribuinte transfe-
rir- de um Município para outro, ou
de um para outro ponto do mes-
mo. Município, a sua residência, ou
a sede do seu estabelecimento, fica
obrigado a comunicar essa mudan-
ça ao Imposto de Renda, dentro do
prazo de 30 dias, sob pena de multa.

Idêntica comunicação deverá fa-
zer o contribuinte que se retirar
temporariamente do'território na-
clonal, declarando, ainda, qual a
pessoa habilitada no pais a cum-
prlr, em eeu nome, as disposições
do regulamento.

As comunicações sóbre a primei-
ra parte poderão sèr entregue* em
mão ou remetida» em carta regls-
trada pelo Correio; a sóbre a se-
gunda, através do requerimento eni
que fór solicitada a certidão nega-
tiva para o fim de poder ausentar-
se para o estrangeiro."

A Imprensa comunista "Ce Soir"
e "L'Ecran Fronçnlse" tinham elo-
giado multo o filme. "Un homme
rrrarche dans Ia vllle", de Marcello
Pagliero. Os estivadores que lhe
aparecem são estivadores autêntl-
cos, etc, etc. Mas alguns meses
depois "L'Humanité" resolveu de-
clarar que êsse filme "demonstra
desprezo pda classe operária." Os
comunistas Já haviam aplaudido o
filme em multes lugares da Fran-
ça; mas dal para adiante receberam
ordem de sabotá-lo. Em algumas
cidades promoveram distúrbios, em
outras conseguiram, com ameaças,
que o filme fosse tirado do cartaz.

Explicação: no Intervalo entre
os aplausos e as valas a censura
francesa proibira (entre protestos
partidos de todos os lados) o filme
soviético em cores "Mitchourine".
Ora. se um filme russo não podeser exibido, então uni filme francês
também deve ser "censurado." O
filme de Pagliero foi açusa.do de
mostrar operários tomando Vinho,"E" verdade, eu me enganei — ex-
pllcou 1 ..liero a um amigo. Quan-
db acabam de trabalhar, os esti-
vadores do Havre se juntam numa
tnborna e tomam grandes copos de
leite..~f$ Mas Páglido é o tipo do"trolsiõme force"; deixa agora os
comunistas* de lado começa a ro-
dar. um filme cflmlco — prova-velmente outra fábrica de encren-
cas, mas desta vez em outras na-
róquias. Titulo; "A batalha do co-
ca-cola."

R. B.

ADMITIU, IRREGULAR-
MENTE. UM .FUNCIO-

NÁRIO'-.
Foi dispensado, por isso, o

delegado fiscal do Tesouro na
Paraiba

O delegado fiscal dp Tesouro Na-
cional na Paraíba, ar.' Antônio de
Andrade Carneiro, admitiu um fim-
cionárlo novo, em contravenção a
uma circular do presidente da Re-
pública determinando que as nomea-
ções e demissões devem ser feitas
sòmehte nos casos inadiável» e de
interesse da administração.

Como conseqüência, o general
Dutra não homologou êsse ato con-
siderado irregular e assinou decreto
dispensando o sr. Antônio de An-
drade .Carneiro daquelas funções.

.ara substitui-lo, assinou outro
ató designando o sr. Cláudio da Sil-
va Porlo, que foi exonerado do car»
go de Inspetor da Alfândega de
Maceió.

Mas tudo Isso não aconteceria se
o demitido nãò fosse adversário do
sr. Pereira Lyra...

0 PRESIDENTE DA REPO-
PARTE, HOJE,

PARA MATO GROSSO
Com destino a Campo Gran-

de, Mato Grosso, parte, as pri-meiras horas de hoje, por via
aérea, o presidente da Repú-
blica.

O general Eurico Dutra, qúese faz acompanhar do ministro
da Agricultura, sr. Antônio No-
vais Filho, do ministro José
Pereira Lira, chefe do seu Ga-
binete Civil, e do coronel avia-
dor Carlos Rodrigues Coelho,
inaugurará, naquela cidade,
uma exposição agro-pecuária.

Seu regresso dar-se-á na se-
gunda-feira.

VOLTA 0 CASO DOS AÇOUGUES
A CÂMARA DOS VEREADORES

O sr. Gama Filho aponta os estabelecimentos
que vêm gratificando a polícia para escapar

à repressão ao mercado negro
Na sessão de ontem da Câmara

dos Vereadores, sob a presidência
do sr, Murilo Lavrador, íol apro-
vado um bloco de requerimentos so-
licitando ao prefeito providêndas
para o melhoramento d diversas
ruas nas zonas urbanas, suburbana
a rural.

Ao ser discutido o requerimento
da autoria do sr. Álvaro Dias, que
pleiteia ao prefeito o envio de men-
sagem propondo a reestruturação da
carreira de oficial administrativo,
diversos representantes se manifes-
taram a respeito, razão pela qual
ficou adiada a consideração da ma-
teria.
..Falando pelo ordem, o sr. Paes
Leme reclamou contra a atitude dos
funcionários encarregados da orga-
nizaçao da ordem do dia que nela
põem os projetos segundo simpatias
pessoais para com os vereadores,

A seguir, o sr. Gama Filho voltou
a tratar do mercado negro da carne
verde, finalizando por dar â publl-
cidade os endereços de açougues na
zona sul, no seu.dizer, pagando a,
policia determinadas importâncias
para escapar â repressão ao comer-
do ilícito. Os endereços são oa se-
guintes:

Copacabana — Rua Barata Ribel-
ro 4, 222 e 402; av. Copacabana —
Feira 330, 510, 711, 728, 936 e 1284;
rua Francisco Otaviano, 37 e 03;
rua Pompeu Loureiro 3, rua Sante
Clara 112, rua Teixeira de Melo 42„
rua Xavier da Sllvdra.

Ipanema — Leblon — Leme — Av.
P. Isabel 24, rua Visconde Pirajá
98-B, 359 e 490, Av. Ataulfo de Pai-
va 574 e 648.

Botafogo c Gávea — Rua Marquês
de Abrantes 226, rua Marquês de
Olinda 82, rua Real Grandeza 158 e

328, rua.Humaitá 147, rua Voluntá
rio da Pátria 301 e 318, rua São' Cie
mente 39 e 104, rua Gal. Sevcriano
— Russo, rua Marquês de São VI-
cente 76, rua Jardim Botânico 734 e
rua da Passagem — Mario.

Laranjeira» — Rua Alice 12, rua
Catete 22, 75, 216, 234, 293 e 334, rua
Bento Lisboa 72, rua das Laranjel-
ras 139, 377, 400 e 406, rua Plnhel-
ro Machado 2,

Passando-se â ordem do dia, con-
tlnuou em primeira discussão o
projeto n.° 105, de 1950, que auxilia
com a importância de quatrocentos
mil cruzeiros a Cia. Teatral Hélio
Ribeiro da SUva e seus artistas pre-
judlcados com o Incêndio do Teatro
Carlos Gomes. Posto em votação, o
vereador Paes Leme pediu verifica?
ção de número, ficando constadada
a falte de quorum para a casa de-
liberar.

CONTRA 0 ATO
de apreensão do auio-
móvel de um general do

Exércifo

AS RAZOES DO VETO A EQUIPARAÇÃO

A Prefeitura sugerirá a regulamentação do
ensino de educação física

i. *> .*

0 CAFÉ

PERFÜMARIAS...
latas
para

, Quando se laça um cachorro pelo pescoço desses vira-i
da pior espécie, éle a princípio ladra, estrebucha depois,
por fim calar como um sèndeiro.

As certidões qúe estão em meu poder comprovam ser o
meu insultado- réu de polícia cadastrado, fichado no Instituto
de Identificação e ter sido preso com parceiros de tavolagem,
alguns dos quais membros da quadrilha do "pulo do nove" e
outro esteliohatário demitido por desfalque dado na Caixa Eco-
nômica desta capital..'-.'.-.'

Posso eu responder a esta-gente?
Correria o risco das minhas perfumarias não cheirarem

bem...
Rio, 27 de maio de 1950.

HUGO CARNEIROu^x^-mt^w^avm,

S. Paulo, 26 — Asp.) — Nòtldas
procedentes- de 'Santos divulgadas
nesta capital revelam que dois po-
derosos grupos financeiros estão tra-
vando presentemente uma terrível
lute em tflrno das cotações do café,
pondo em jogo verdadeiras fortunas.

Um desses manejado pelo capital
internacional, sustenta nos Estados
Unidos uma das mais vastas cam-
panhas jamais sofridas pelo café.
procurando por todos os meios e
modos a baixa dos preços; outro,
reunindo Inclusive financista, até
recentemente alheios dos r/egócios
do café, animado com a situação
estatística do produto e confiante
nas providências governamentais, de-
senvolve esforços nò sentido'oposto,
isto é, em favor da alta.

O segundo grupo, no .qual predo-
minam os elementos nacionais, tem
sustentado por dias e dl-s » posição
do-mercado, com prejuízos que só
o futuro poderá dizer se seiâo com-
pensados ou não. Sua ação se es-
tende ás duas maiores praças nacio-
nals — S. Paulo e Rio de Janeiro
— e â mdor praça estrangeira —
Nova Iorque;

E' êsse segundo grupo que está
na expectativa das providências' do
governo, e cujos Interesses colncl-
dem com os de centenas de comer-
dantes e milhares de lavradores de
café e do próprio pais, dadas as
desastrosas conseqüêndas que advl-
riam para a economia1 nacional a
sua derrota.

TRABALHO OFICIAL SOBRE
O CUSTO

S .Paulo, 26 (Asp.) — Revela-se
hoje que a Comissão da Federação
das Assodac.es Rurais do Estado
que foi aos Estados Unidos defender
os interêases brasileiros no caso do
café criado pelo senador. Guy Gil-
lete, levou dados completos sóbre
o custo dêsse produto no Estado,
Tais dados resultaram de Investiga-
ções realizadas pelos técnicos da
Divisão de Economia Rural que per-
correram no ano 'passado as zonas
cafelcultoras dfl S. Paulo, consti-
tulndo o primeiro trabalho oficial
sóbre o custo dà produção levantado
por método cientifico em nosso Es-
tado. Assim, os cafelcultores brasl-
leitos esperam que êsses dados re-
presentem um valioso subsidio de
esclarecimento para os técnicos e
autoridades norte-americanasYlnçlu-
sive o comitê dç inquérito do Senado
dos Estados Unidos. '

A SITUAÇÁO DO MERCADO

Ontem, no Senado, foi lido o ve-
to oposto pelo prefeito dò Distrito
Federal ao projeto da Câmara do3
Vereadores que equipara, para efei-
to de jubllação, aos professores pri-
márlos os atuais professores de cur-
so normal e de curso - secundário
que ingressarem no magistério mu-
nicipal como professores de educa-
ção física e permanecerem nestas
funções depois de extinta a carreira
de professores de Educação Física.

Expondo as razões do veto, disse
o prefeito:"Sr. Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, nos termos do 5
3o da Lei Orgânica, o projeto n°
338, de 1949, da Câmara.dos Verea-
dores, que me foi enviado em 15 do
corrente e ao qual neguei sanção

Determina o projeto que, para
efeito de jubllação, ficam equipa-
rados ^os professores primários
os professores de curso nor-
mal e de curso secundário que ln-
gressaram no magistério municipal
como professores de educação fisica
e permaneceram nestas' funções de-
pois de extinta a carreiro de profes-
sor de educação física, i

Tal equiparação importa em con-
ceder áos professores de educação
fisica n jubllação aos 25 anos de
serviço, a pedido, nos termos da lél
n'' 286 de 7 de dezembro de 1948,
quando atualmente a aposentadoria
desses servidores, providos no car_o
de professor de curso secundário ou
normal, por ter sido extinta a referi-
,da carreira, ,se regula pelbs preceitos
aplicados nos demais funcionários
municipais (art. 13 do Decreto-lei
n° 9909, de 17 de setembro de 1946).
isto é, jubllação aos 30 anos, no esso
de lnvalidéz comprovada; em inspe-
ção médica, e aos 35 nnos, a pedido.

Assim sendo, a proposição ém
apreço visa discriminar, no seio dos
professores secundários,-o grupo dos
que lecionam educação físico, paralhes outorgar um privilégio especi-
al relativo ao tempo de serviço para
JtibilaAção.

Ora, não me parece justa essa ex-
ceção, eptre funcionários do mesmo
nível, quando a regra é a Igualdade
entre os servidores que exercem
funções de idêntica responsabilidade.

Propiciar aos que se dedicam aoensino da cultura física, o prazo de
.25 anos de serviço, para pedir jubi-lação, quando aos demais elementos
do magistério secundário, é dado
prazo de 35 anos, implica, para se re-conhecer, ao projeto um sentido decoerência, em se admitir que a prâ-tica sistemática dos exercícios fí-sios antecipa, de dez anos, o de-
pauperamento natural do organis-
mo. .

Destarte, verifica-se que o proje-to contradiz os princípios funda-
mentais da educação física, segundoo*.quais, o hábito constante da gi-

nâstica assegura aos Indivíduos, a
conservação das suas energias, por
um periodo superior ao daqueles
que levam vida sedentária, como
sóe ser a dos intelectuais.

Além disso, tal dispositivo caso
não fosse vetado, viria afastar os
professores, do serviço, justamen-
te. no momento em que -a sua ex-
pertencia c o seu tiroclnio, adqUI-
ridos no exercício do magistério se-
rihm mais aproveitáveis.

Estamos, aliás, no propósito de
sugerir ao poder legislativo, opor-
tunamente, um projeto de lei que
regule, de maneira mais eficiente,
o ensino da educação física nas es-
colas do Distrito. No plano já ela-
boraclo, os docentes mais experl-
mentados dessa disciplina serão
aproveitados . como Orientadores
Técnicos, com as funções de orien-
tar a educação física nos estabele-
clmentos de qualquer grau, parques
de recreação e colônias de férias.

Esta é que me parece a -solução
perfeita para o assunto em exame,
consultando ao mesmo passo a si-
tuação do servidor e o Interesse
público, e Jamais a medida consu-
bstanclada n°, projeto, que '"trate
apenas de favorecer* 'determinado
grupo de funcionários com umá
aposentadoria mais rápida, preju-dicando o erário e o rendimento da
educação ministrada pelo governomunicipal".

A Alfândega desta Capital
apreendeu o automóvel do ge-neral José Scarcela Portela, porentender qué o carro não fazia
parte de sun bagagem.

Contra o ato de apreensão
apresentou aquele general, à
guisa de defesa, substanciosa
documentação, que, na opinião
do diretor geral da Fazenda,
não modifica os fundamentos
do seu despacho, visto que se
baseou em viagem realizada
pelo interessado no ano de 1948.

Aquela época — diz b diretor
Ovidio Gil — não possuia o ge-neral o automóvel, só adquiri-
do em 28 de novembro de 1949,
ou seja após mais de um ano
do seu regresso ao Brasil.

Acrescenta o diretor geral
que a alegação ora aduzida, de
que se trata de1 automóvel quehavia encomendado na viagem
empreendida, em maio de 1948,
aos Estados Unidos, não per-mite concluir que o carro fazia
parte da.bagagem do passa-
geiro, nem tampouco conceitua-
lo, agora, como tal.

Nessas condições, • submeteu
aquele diretor o assunto à con-i,
sideração do ministro da Fa-
zenda. ¦

EM INSPEfAOJS REPARTIÇÕES
> DE FAZENDA

Prosseguindo nas viagens de
inspeção às repartições fiscais,
seguiu em avião da F. A. B pa-ra Mato Grosso e Estados do
Norte o sr. Ovidio Paulo de
Menezes Gil, diretor geral dã
Fazenda, que se fêz acompa-
nhar do chefe do seu gabinete
sr. Alexandre Helena.

BILHETES
norte-americanos

Por Newell Roger»

COMPREM DOS INGLESES
New York — (Via aérea) — O go-

vêrno dos Estedos Unidos vem dl-
zendo aos americanos que eles de-
vem comprar produtos britânicos
para ajudarem ao Flano Marshall

Mas o governo n&o executa êle
próprio o conselho qué dá aoa ou-
tros — mesmo quando os preços bri-
tânlcos são 50_ mais baixo» que oa
americanos,

£ste ano é o ano do censo blquen-
quer.nl. A contagem quase Jâ está
terminada. Os algarismos estão
anuindo para Washington.

Pára tirar os totais finais, o
departamento especializado ne-
ccssltava de centenas de m&qui-
nos de somar. Os agentes de um
fabricante Inglês, que J& nego-
ciou com multas companhias,
apresentaram sua proposta de
venda.

Ficaram multo satisfeitos porque
o governo prometeu levar a proposta
a estudos. Ficaram ainda mais sa-
tisfoifos, quando souberam que os
americanos estavam pedindo preços
multo mats elevados.

Mas suas esperanças se desvanece-
ram. Um porta-voz dos agentes bri-'
tânlcos me disse: "Fomos notifica-
dos de que nossa proposta foi re-
geltada. (

Resolveram comprar máquinas
americanas pelo dobro do custo das
nossas. Nâo deram justificativa al-
guma".

Faça o que eu digo mas não faça
o que eu faço...

TRÊS MESES depois de haver cha-* mado o líder sindical dos minei-
ros (John L. Lewis) de ditador, e
de haver pedido desculpas, o minei-
ro, Joseph Dlckman ninda cata de-
snmprcgado..'.

O ESCÂNDALO

nORQUE Bernard Homsteln leu
amoaçndoramente o trecho de

Shnkospenre em que Othelo procura
asfixiar Desdemona com um traves-
selro, a sra. Joyce Hornstein está
tentando convencer o juiz de paz a
conceder-lhe-dlvórclol... •

QS AMERICANOS podem a_jora com-" 
prar casas" pelo sistema "never-

never" em condições sem preceden-
tes. A "entrada" é menor do que a
que é exigida pelos vendedores dé
automóveis. Em muitos casos, se
pode adquirir uma casa sem "entra-
da" Inicial, com um prazo de 30
nnos para o pagamento. E como se
isso nSo chegasse, .uma empresa
construtora, para atrair comprado-
res, oferece resldencln» com quartos
de brincar, para os crianças, e sala»
de recreações para adultos. Tudo
para pagar em 30 anos...

ANTÍLOPES TüM TIGRE
PARA 0 ZOO CARIOCA

Um casal dé antílopes e um tl-
gre de Bengala, embarcados na
índia, com transbordo na capital
uruguaia, chegaram ontem ao nos-
so porto, pelo vapor "Orestes",
consignados ao Jardim Zoológl-
co da Prefeitura.

Esses animais que foram trans-
feridos pnra a Quinta da Boa Vis-
ta, ontem mesmo, á noite, vão
constituir a próxima ' atração do
zoo, mormente os antílopes, do ti-
po conhecido como "Nllgau Azul"
e que são multo raros, estranhos,
tendo as pata» iguais de bovino,
a pdagem do camelo e os chifres
curtos como do veados.

S. Paulo, 26 (Asp.) —Informam
de.Santos que ó mercado do café
sc reanlmou üm pouco de anteontem
para ontem, tendo para leso contri-
buldo, primeiro as notldas btimls-
tas de que estariam iminentes' às
providências' anunciadas pelo. govêr-
no federal em favor do produto e,
segundo, o pedido de oferta, feito
pelo governo norte-americano para
a compra de 80 mU sacas da melhor
qualidade destinadas ao Exército dos
EE. UU.'Tais pedidos têm sido ra-
ros .lllmamentè, em face da poli-
tica dos Importadores norte-ameri-
canos, de restrição de compras para
forçar a baixa dos preços. Comente-
se no entanto essa situação será In-
sustentável se o govêrpo não con-
cretizar. as medidas prometida».

A SITUAÇÃO DO CAFÍ

O presidente do Centro do Comer-
cio de Café, 'deverá fazer declara-
ções a propósito da situação daquele
produto, dando conta ás classes pro-
dutoras dc suas observações nos Es-
tados Unidw e na Europa. O sr.
Uul Gomes de Almeida esteve com
o chefe do governo, com o mlnls-
tto da Fazenda, presidente do Ban-
co do Brasil e diretores da3 Cartel-
ras de Câmbio c de Importação c
Exportação, tratando do caso do
café, que, até segúndá-felra,. será
resolvido de acordo cora as r*Ivin-
dícacÇcs da c__se_ „„- -_.-.

0 BRASIL NA UNIVERSIDADE
DE STANFORD

0 embaixador Maurício Nabuco
presente

Pdo Alto, Califórnia, 26 (U. P.)— O embaixador brasileiro Maurício
Nabuco chegou, por via aérea, pro-cedente de Washington, a fim deassistir a uma conferência, que du-rara 2 dias, sóbre o BrasU, na Uni-
versldade de Stanford. A conferêh-'
cio começará segunda-feira e termt-
nará quarta. Importantes f_ac__á-
rios do governo, diplomatas e repre-
sentantes do mundo dos negócios
participarão na conferência, cujo
cbjetivo é tratar.de estudos sobre
o Brasil nos Estados Unidos e- das
relações entre, os dois países. O cm»
baixador chegou acompanhado de
sua Irmã, a escritora D. Carolina
-*.'abuco, almirante .Ernesto Araújo,
adido, naval, brigadeiro Gervaslo
Duncan, adida aeronáutico, J. B.
Pinheiro, secretário da embaixada,
e José Fabrlno, oonsul geral do
Brasil em S. Francisco.

ÍÍ0 PALÁCIO DO CATÜ
O presidente da Hepublicarecebeu em despacho, ontem,os ministros da Aeronáutica eda Fazenda, srs. brigadeiro Ar-mando Trompowski e ManuelGuilherme da SEveira, respe-

cti vãmente.
Recebeu em oonferência o

presidente do Banco do Brasil,
sr. Ovidio.de Abreu, e o chefe
de,. Polícia, general Antônio de'Lima Câmara, bem como o go-vernador Miguel Ximenes de
Melo, do Território Federal do
Rio Branco.

DEZESSEIS MILHÕES DE CRUZEI-
ROS PARA 0 MINISTÉRIO DA

GUERRA
Assinou o presidente da Republi- j

ca decreto abrindo, ao Ministério
da Guerra, o crédito especial de CrS
16.000.000,00, para satisfação de com-
promlssos com a Companhia Indus-
trlal Máquina São Paula, rdatlvos

v_* a forncclmc..to de material.

VIAJA PARA RECIFE
0 PREFEITO

Convidado pelo governador de Per-
üam.uçq para visitar Recife, onde
participará das solenidades" come-
morativas do centenário do Teatro
Santa Isabel, segUiu para àquela cl-
dade esta manhã, em avião especial,
o prefeito Angela Mendes de Moraes.

O prefeito e sua comitiva devem
almoçar em MnrvirV ««gulnte então
para o Recife onde 'chegarão ás 16
horas,

Por determinação do prefdto Men-
des de Moraes e em solldari__ade
ás comemorações do Teatro Sante
Isabel, que é um dos mais belos e
históricos do Brasil, o Corpo de Baile
do Teatro Municipal tomará partenas festividades. -

Do Recife, o prefeito carioca se-
gulrá na segunda-feira para' Forte-
leza, em rápida visita àquela ddade,
e fazendo escala em João Pessoa,
na volta.

AQUISIÇÃO DE MOS COM ISEHCÂO

Deu o presidente da . República
sua sanção à lei dp Congresso Na-
cional que dispõe sóbre concessão
de isenção de direitos de importa-
ção para aquisição de navios.

Reproduzimos, abaixo, na integra
a lei ora sancionada:

Art. 10 — São Isentos dos dl-
reitos de importação para o
consumo e de texas aduanei-
ras a que se refere o Art.
1.780 da Tarifa, mandada :__•
cutar pelo Decreto-lei «."'"2.878, de
18 dè dezembro de 1940, as aqulsl-
ções de navios, com propulsão pró-
prla, desde que não possuam mais
de cinco anos de construção e os

CRÍDSTÔ PARA ÃS DESPESAS Dâ
UNIÃO NO 4.° CENTENÁRIO

DE SALVADOR
Por decreto assinado pelo

presidente da Republica foi
aberto, ao Ministério da Edu-
cação, o credito especial de
CrS, 20.000.000,00, para as des-
pesas com a participação da
União nas comemorações do4.° Centenário da Fundação da
cidade de Salvador e instalação
do governo geral do Brasil,

A Caixa de Crédito Cooperativo
ao público

Rebatendo acusações do Sr. Hugo
Carneiro

Tendo, somente ontem, o Diário
do Congresso publicado os motl-
vos da oposição que o Sr. Hugo
Carn,eko formulou, na Comissão de
Economia da Câmara, para Impe-
dir, alia» fora de tempo, a inte-
grallzação do Capital da Caixa de
Crédito Cooperativo, vou reduzi-los
a itens, para fadlldade de apre-
dação:

a) Alusão, em linguagem gros*
seira, aos dirigentes da Caixn:

b) Alegação de que não foi com-
p -vada-a aplicação do capl'.. re-
ccbldo;

c) Fdta de c* •• _;-u das varia-
das operações que faz a Caixa:

d) Sçu desconhecimento aôbre os
honorários. percebido» pelos diri-
gentes d» entidade; -

c) Informações sóbre a despesa
no montante vultoso de Cr? ....'
13.500.000,00'para aquisição do imóvel
onde se encontra a sede da Calxà;

í) Finalmente, dizendo-se "en*
tusiasta do movimento cooperati-
viste entre nós", apresentou, cer»
tldões de uma sentença, contra a
Caixa, proferida, na J-stlça.

Eis a, resposta, conforme prome-
ti, tão Iogo fossem publicados os
argumentos visando ataque» á ml-
nha pessoa e â C.C.C.:

a)'Aa grosserias dirigidas à Di-
retoria da Caixa, onde há gente
que o Sr. Hugo Carneiro nem co-
nhece, atestam falta de, ética do
agressor que, na sua Idade de se-
xagenárío. poderia ter o senso Jânmadureddo, - para o Julgamento
das coisas sérias;

b) As prestações de contes do ca-
pitai recebido a Caixa tem feito
a quem de dlreitp, Isto é, ao Tri-
bunal de Contes, semestralmente,
de modo qua tem sua situação per-feitamente regularizada; \

c) As variedades de operações, o
estado das contas, seus receblmen-
tos, tudo o mais ê- verificado sem-
pre pelo Conselho Fiscal da Caixa,
sendo que, semestralmente,, envio,
de acordo com o Regulamento, um
relatório ao Serviço d* EconomiaRural do M-olítérla 0« Ãgjgjjjg

ra, focalizando ás ocorrências ha-
vidas;

d) Os honorários dos dirigentes
da Cdxa constem do Decreto de
n.» 26.258, de 27-1-49, que o "entu-
date do movimento Cooperatlvls-
te" Já poderia ter conhecimento.

e) Quanto ao preço de custo- da
sede da Caixa, que o sr. Hugo Car-
ndro atribua ter ddo de CrJ ....
13.500.000,00. do certo deve valer
lato, atualmente, mas custou apenas
CrS 6.320.000,00; .

f) Sóbre a sentença Judicial con-
tra a- Caixa, Já expliquei, pela im-
prensa, em Jandro deste ano, que
o fato decorreu de uma operação
legitima, mas que, infelizmente, foi
considerada como coisa simulada.
No entanto, há na instituição tó-
das as provas de que a operação
foi correta, registrada em Cartório,
feita dentro do Regulamento e
qúaridó eu álndá rifio era' Presiden-
te da Caixa. Aliás, para melhor
exame do assunto, convidei a Co-
missão de Economia da Câmara
Federal a visitar êste órgão do Go-
vêrno, logo que a C.C.C. teve co-
nhecimento das criticas do Sr. Hu-
go Carneiro.

Esclareddos, com a mdor leal-
dade e na sua plenitude, todos cs
fatos que se ligam à entidade que
venho preddlndo há quatro anos,
o fiz como uma demonstração de
apreço â opinião pública do meu
pais c nunca como uma satisfação
ao sr. Hugo Carneiro, meu velho
desafeto e adversário político.
Assim, ao envez de melbor condu-
zlr os interesses comuns da terra
que, inadvertidamente, lhe foi tão
benévola, vive a culi'-'ar ódios con-
tra-quem continua e continuará na
defesa da Instituição de crédito
ofidal, que êle tanto tem procura-
do pfcjudlcar, com a sua campa-
nha difamatória.

Rio de Jandro, 26 de maio de
1E50.

Pela Caixa de Crédito Coopera*
Hvo — Lafayette Rezende — Pre-
sidente.

mandados construir por empresas
de navegação, legalmente organiza-
das e' que estejam funcionando no
Brasil. A presente «oncessão apll-
ca-se, também, âs embarcações,
montadas ou desmontadas, desti-
nadas ao tráfeío comercial das em-
prêsns que satisfaçam as condições
do Decreto-lei n. 2.784, de 

'20 
de

novembro de 19.4(1,
5 1. — As aquisições, de que tra-

te o presente artigo, só poderão ser
efetuadas depois de, previamente,autorizadas pela Comissão de Mari.
nha Mercante, deade que se desti-nem á substituir unidades da fro
ta mercante, que tenham tido ou ve-
nham ter baixa ou que. excepcio-
nalmente, tenham nor fim çubstl.
Uiir ou aumentar frota,de Emprê-
sas, que se destinem a prestar servi-
Co de navegação a portos JulgadosInsuficientemente atendidos pelas
atuais companhias de navegação,

ü 2,o — Os emolumentos consu-
lares, devidos, pela aquisição dos
navios, são, igualmente, dlsoensados.

Art 2.o — Os favores referidos no
Art. l.o são extensivos ao material
que tenha de ser Importado para a
construção, no pafs, de navios com
propulsão própria.

Parágrafo único — Não terão dl-
reito à isenção os materiais que te-
nham similar nacional, devidamen-
te registrados e que atendam âs exl-
gênclas técnicas reconheoldas pelasautoridades competentes.

Art, 3.o —,0 combustível, as pró-
ylsões e os sòbressalentes, constan-tes da declaração do comandante
do navio, em .sua orimeira viagem
ao pais, gozarão, Irualmente das
Isenções a que se refere está Lei.

Art. 4.o — A venda de qualquernavio ou embarcação, que tenha go-zado dos favores concedidos nestaLei, sujeitará o -comprador, desde
que êste não satisfaça as condições
previstes no Art. l.o e seus para-gr.fos, ao pagamento prévio dos dl-,reitos e da».taxa» devidos por oca-slão da importação. í
» Art*. ?•- ~ °! Processo» relativosa aquisição das unidades ,a que serefere a presente Lei, terão ,cursorápido e preferencial, sóbre os de.mais, em toda» as repartições fede-rals em que transitarem."

Abrindo o rádio ouço algo
que me provoca verdadeira sen-
sação de mal estar. _ um noti-
ciário contendo informações
prestadas pelo engenheiro Te-
mistocles Barcelos, diretor da
Rede Mineira de Viação, sobre
a,extrema penúria em que se
encontra a empresa ferrovia-
ria que êle dirige. Os opera-
rios e os servidores todos es-
tão em greve agora de novo.
Lembram-se os leitores dé cer-
to da maneira emocionante com
que há meses passados irrompeu
a outra greve. As esposas dos
ferroviários cansadas, exaustas
da miséria decorrente dos atra-
sos consecutivos no pagamento
dos tristes salários dos maridos,
em bandos vieram assentar-se
nos trilhos para que os trens
não corressem mais, os trens que
servem ao bom e pobre Estado
de Minas Gerais.

O espetáculo só não nos emo-
ciònou excessivamente porque
perdemos êsse dom da emoção
com os dramas coletivos, tanr
tos e tão repetidos dramas as-
sistimos e conhecemos nos tem-
pos que passam. Mas, em ver-
dade que cenas tristes não re-
presentaram essas mulheres de
ferroviários mal pagos e sujei-
tos a meses e meses de atraso,
que deixavam as suas tocas, os
seus casebres'no meio do mato,
ou. a vida triste das cidadezi-
nhas de Müias e se vinham pos-
tar no meio do leito da ferro-
via em silêncio, muitas com os
filhos pela mão ou no colo, em
protesto, em sinal dc reclama-
ção, obrigando assim os mari-
dos, os pais, os irmãos que ser-
vem à Rede Mineira de Viação
a suspenderem os trabalhos.

* * *
Agora nova greve. E o dire-

tor Barcelos, . que eu bem co-
nheço, homem sério e compassi-
vo, é o primeiro a confessar
que têm razão os grevistas; ¦ e
que não há mais recurso para o
sistema de estradas que lhe foi
confiado. Ninguém pode supor-
tar a miséria lidando. É possi-vel ao ser humano habituar-se
à pobreza conservando sempre
o.ânimo suficiente para ganhar
o pão com o suor do rosto; mas
a miséria é outra coisa, na mi-
séria o homem perde tudo in-
clusive o desejo, a aspiração de
emergir da sua desgraça.

Quando as mulheres dos fer-
roviários é que obrigaram os
maridos a abandonar o serviço
em sinal de protesto — os po-deres públicos deveriam ter
sentido que êsses trabalhadores
brasileiros haviam abandonado

a zona em que reina a pobreza
e estavam avançando para •
região da própria miséria.

Mandaram, então na primei-ra greve, a fim de que voltas,
sem a correr os trens os paga-dores a tôda a pressa. Mas foi
uma providência apenas de clr»
cunstância. As pobres mulheres
resignadas retomaram bíblica»
mente, como nos tempo» dai
pragas, o caminho dos lares mo-
destissimos, mas não houve
providência séria. Agora -j
está de noivo o drama à vista ío
público.

* * *
Numa hora de perigo para at

próprias instituições consente oGoverno Federal e o Governo
do Estado de Minas Gerais quise ofereça ao país um espete»
eulo dessa gravidade, um espe.
táculo de abandono dos servi»
ços públicos e de desleixo, d.
falta de atenção aos problemaj
mais importantes e mais graves,É a Rede Mineira de Viação uni
dos poucos meios de circulação
num Estado enorme e mal ser»vido de estradas de ferro e dsrodagem. Seria ridículo Insisti»
no que há de fundamental nes»se sistema ferroviário, nessa
empresa que verga ao peso doiseus deficits, dos seus resulta-
dos negativos devendo a todoo mundo, como os seus própriosdirigentes Informam. E devei,
do a quem não pode dar crédi-
to a ninguém, a -quem não tem
por que lhe devam.

?*. * J.

O Governo de Minas nâo
pode com a Rede Mineira dsViação e deve ter procurado
passar ao Federal o encargo
tremendo. Mas a hora não £para definir as culpas, pois ocerto é que é alguém culpado.
E a culpa é dessas que estão li»
gadas ao escândalo, o que é coi»sa terrível.

*;¦;#¦*:'*

Não se combate o comuni-Ttio
com as armas da repressão ape»nas. Mas principalmente nãodando escândalos como êsse, eraque o serviço público é tão du.ramente desfeiteado, em que osmais humildes trabalhadores
não recebem as suas jornadas eem que as zonas de um grandeEstado brasileiro vêem inter*rompidas as suas comunicações
pela periódica irrupção da cri-se de fome dos pequenos e hu*'mildes.

Augusto Frederico Schmidl

DOENÇAS INTERNAS ESP.
Estômago - Fígado - Intestino

. NUTRIÇÃO

DR. ERNESTO CARNEIRO
Ed. Porto Alegre - 5.» andar
15 às 18 hora». - Tel ZZ-KSZ

(37S7_

ASSEMBLÉIA DE MINAS
Belo Horizonte, 29 — (Da sucur-

sal) — Não teve maior Importâri-
da a sessão de hoje da Assembléia
Legislativa, uma das mais rápidas
ultimamente realizadas. O sr. Eml-
lio de Vasconcelos falou Inlclalmen-
te para requerer o envio de um
apelo ao presidente da República
e ap diretor da E.F. Central, no
sentido de serem relevadas as mui-
tes e outras pendldades Impostas
a participantes do último movimen-
to grevista da Unha do centro. Em
seguida o orador participou o fale-
cimento em Sete Lagoas do sr. Sol-
ferino dé Freitas, solicitando am
voto de pesar pela ocorrênda. O
sr. Bolívar de Freitas, por sua vez,
em seu nome e no da bancada do
PR, associou-se á homenagem pro-
posta, exaltando em palavras como-
vidas traços da personalidade - do
morto e solicitando que da home-
nagem fosse participada a família
enlutada. O sr., Bolivar de Frd-
tas encaminhou a. mesa,- sem co-
mentar, um requerimento da con-
gratulaçBéacom o B° B. C. da Po-
lida Militar pela passagem 'do 16°
aniversário dessa coorporação. To-
dos esses requerimentos foram
aprovados na Ordem do Dia e mais
um único projeto em terceira dl»-
cussão, que autoriza o governo de
Minas a solidarizar-se como fiador
em u memprestimo para obras pú-blicas a ser celebrado entre a Pre-
feitura de Além Paralha e a Caixa
Econômica Federal do Rio de Ja-
nelro. Em seguida a sessão foi en-
cerrada.

.» >

TRANSFERIDA A DATA DO COLO*
QUIO LUSO-BRASILEIRO

_ °T,dr*_L-wiS Hanke, Diretorda Fundação Hispânica da Bi-bhoteca do Congresso, em Wa-»shington, anunciou hoje que oColoquio de Estudos Luso-Bra-sileiros terá lugar, naquela ca-pitai, de 18 a 21 de outubrod n ej ano> e n5° mals entre 4e 7 do mesmo mês. como foraanteriormente divulgado.
^Diz-se o dr. Hanke que atransferência tem pejr fim nãointerferir com a data das elei-
çoes brasileiras em 3 de ou-tubro.

DR. BUARQUE*LIMA
Em sua casa de saúde, partos eoperaçOes urgente». 48-9051.(03818!

II CONGRESSO BRASILEIRO
•:.. DEHOMEOPATIA

O presidente da Repúblicarecebeu em audiência ontem,uma comissão da diretoria doII Congresso Brasileiro de Ho-'meopatia, constituída do presi-dente efetivo do Congresso,major dr. Amaro Azevedo, e dovice-presidente, dr. Arthur He-noch Reis.
A comissão comunicou ao ge-neral Eurico Dutra a sua esco-lha para presidente honoráriodo citado conclave, que se rea-lizará a 8 de junho, e convi-dou-o para presidir .a sessão

lnaugigal» , .—-_,*-*-"?-__,„

NA COLÔNIA JULIANO MOREIRA
Terapeitica modern. baseada

na expansão artística
Um dos estabelecimentos hosplta-

lares que honram a cultura bra-
sileira é, aem dúvida a "Colônia
Juliano Moreira", em cujo» meto-
dos terapêuticos os anormais e
psicopatas, mesmo não sendo cura-veis, poderão aproveitar tendênciase construir alguma coisa de útil.Essa é a terapêutica do trabalho
e da arte, a respeito da qual o dl-retor daquele estebeledmento, dr.
Heitor Pires, assim se expressou!

"A arte também ajuda a curar;curar, aqui, dgnlflca melhorar, sua-vizar, tentar reajustai-. E\ então,o que se poderá chamar arte-tera-
pia, desdobramento sutil da prà-xlterápla. Quando e tal não se pre»-ta diretamente, a arte serve comoInstrumento de penetração à intt-

.midade psíquica do enfermo; tal
qual um revelador químico que faz
surgir corpos novos, a arte — assimusada — nos mostra os aspectosincógnitos da enfermidade".

Num espetáculo cromáUco ver-dadeiramente sugestivo, está Ins-talada no salão nobre daquele hos-
pitai, uma exposição de trabalhosrealizados pelos doentes mentais
,ali internados. E' curioso observaro densosibollsmo conüdo nas com-
posições, nas linhas a nas cores re-velando um mundo subjeUvo desêre» anormds, agitados, todavia
pelo nervo sensivd da arte, extra-vasando sentimento» ,e ldda». asveze» de uma lnafantllldade encan*tadora, outra» tocando às alUtudesdo trágico e do emocionante. Não
?n,»eve .dlMr l*"" sa° oriasOe» abso-tolamente perfeitas, mai se deve
™^° 

íat°_e que "Pintam
nf™. „S^S e reUexos de "«tado» de

nn.?_í_' _Ue tó0 ve"tedelras com-posições de arte moderna, feitas *
oentrolm_í,en*5?* ma» n«° rarodentro da bôa escola surrealista.

O ministro Interino da Educação
e Saúde. »r.' Eduardo Rios, apoiando
a Iniciativa do diretor da Colônia
Juliano Mordra, compareceu, on-
tem, àquele estabelecimento, a fim
de inaugurar a mostra de arte- queora se realiza.

A solenidade inaugural teve lu-
gar ás 10 horas, tendo usado da pa-lavra o diretor do hospital que,agradecendo a visita do titular da
Pasta de Educação, enalteceu o va-
lor da arte na moderna terapêutt-
ca da loucura.

Estiveram presentes, além de mê-
dlco» eípedallstaa no assunto, o dr-
Adauto Botelho, diretor do aw__o

IjS* i-o-nça- Ment__A-^____»^.

DELEGAÇÃO DO BRASIL A XI
SESSÃO DO CONSELHO ECONÔM.

CO E SOCIAL DAS NAÇÕES
UNIDAS 

' 
.

Km Genebra, em Julho de «eiem curso, realizar-se-á a XI _„uo
,do Conselho Ecqnftmlco e Sc-dil da»
Nações, Unidas. Para representai o /-nosso pais nesse congresso o presi»dente da República designou uma
delegação constituída do ministra
plenlpotenclârio Hélio Lobo, como
delegado, a do ministro plenlpotea»
ciário /Antônio Mendes Vianna •
conselheiro comercia] Eurlco Pea.
teado, como delegado» suplentes.

O ministro Hélio Lobo. na quali»dade da delegado i-ove-nanient»!,
fará parte, também, da nossa ra-
presentação à XXXin Sessão da
Conferência Internacional do Tra»
balho, a efetuar-se naquela mesma
ddade e no mesmo mês.

A EXPEDIÇÃO A ILHA I
DÂIRiNDÁDt

O contratorpedelro "Baepend.'
concluiu o» «erviços de drigagera
do fundo e colheita dágua no "pia-
teau" continental que, há dias, fora
delimitado. Ontem, êsse navio fez
exercido de tiro real, a curta dll-
tânda, com bons resultados. Con-
tlnua o reembarque do material quehavia aldo levado para teirra.

A» condições do mar aio boas,
na Enseada dos Portugueses, fun.
deadouro dos navios, bem como nas
demais enseadas da Ilha.

Os pesquisadores que se.haviam
perdido na Ilha e náo haviam rc*
grassado até o escurecer, consegui-
ram voltar ao acampamento orien-
tados pelos holofotes dos navios. O
estado sanitário continua bom.

REPRESENTANTES'DO MINISTÉ*
RIO DA VIAÇÃO NO CONSELHO

NACIONAL DO PETRÓLEO
O presidente da República assl»

nou decreto concedendo dispensa ao
engenheiro Egldlo Soares da Coito
da função de membro Co Conselho
Nacional do Petróleo, como repre»
sentante do Ministério da ViaçSo.

Designou para casa função, pot
outro ato, o -Égenheiro Itegiba tf
cobar.

POLVILHO
ANTISSEPTICO
/». GRANADO'/te/v. >._.,-"

FALÊNCIAS E CONCORDATAS
SOCIEDADE PI__FUMES "ASO"'

LTDA. , .

No Juízo da 9» Vara Civel a flr-
ma supra, estabdedda á rua Mar»
quez são Vicente, 219, Impetrou
uma concordata preventiva, na qualoferece aos credores o pagamen»to de 40% a viste.

Passivo declarado — Cr* 
946.053,90.

UBALDO & IRMÃO LTDA.

No Juizo da 13». Vara Clvd a
firma supra, estabdedda á Ave-
nida Ataulfo de Paiva 1.2-8-B. lm-
petrou uma concor 'afa preventiva,na qual oferece aos credores o pa-
gamento Integral em 4 prestaçõessemestrais.

Passivo declarado — CrS 
567.315,80.

PAUL PERAZZI

O Juiz da 8» Vara Cível no» autosda telêncfa do negociante sn__s.nomeou ítodlc- o credor JS. CottStein.., — :*"7j~Y**

" 
"' '¦ ..'./...,

'í'-' '.'¦'." ,:"¦'- '¦ -,„..'¦ '•:;-.. -.Mv 'rr-"!, ¦-." . . ... '•.-*.¦..".*;
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ESCREVE ROMMEL

ALAMEIN EM RETROSPECTO
Excerros da análise miiirar do ma-
rechal Rommel, por Desmond Young

XXVII
Havíamos perdido a batalha que estava acontecendo — o quedecisiva, da campanha na AM- lies faltava era coragem paraencarar friamente condições queca. Decisiva porque da derrota

resultou a perda da maior parte
de nossa infantaria e de nossas
forças motorizadas. As conse-
queridas eram incalculáveis. O
surpreendente foi que, nos cír-
culos oficiais, tanto entre ale-
mães como entre italianos, se
atribuiu aquele desfecho, nao à
deficiência nos abastecimentos,
não à nossa inferioridade aérea,
não à ordem de conquistar El
Alamein ou morrer, mas às tro-
pas e ao comando. A carreira
militar da maioria das pessoas
que faziam tais acusações con-
tra nós caraterizava-sé por uma
continua ausência da frente, a-
plicação do princípio de que"weit von Schuss gibt alte
Krieser" — "longe da batalha
os soldados chegam à velhice".

Até se chegou a dizer que ha-
víamos jogado,fora nossas ar-
mas, que eu era um derrotista,
um pessimista na derrota ou nas
posições críticas e, portanto,
grandemente responsável pelo
acontecido. O fato é que não me
conformei com ás constantes
censuras às minhas valentes
tropas, e isto deu motivo, mais
tarde, a muitas discussões, a
muitos debates amargos. As pes-
poas oue, de modo particular,
haviam tido inveja de mim, de
repente, com a derrota, tinham
a coragem de divulgar calúnias
a nosso respeito, ao passo que
antes haviam sido obrigadas a
guardar silêncio. A vítima des-
sas calúnias era o exército, que,depois de minha partida, caiu
inteiramente em mãos dos in-
gloses, enquanto estrategistas
teóricos de alta classe ainda
pensavam em operações contra
Casablanca.

Nada adianta negar que havia

nao era possível modificar e ti-rar delas as conclusões precisas.Eles preferiram enfiar a cabe-
ça na areia, viver numa espé-
cie de sonho, a cachimbar, e
procurar quem pagasse o pato— alguém que em regra iambuscar nas fileiras ou entre oscomandantes.

Com toda a minha experiên-
cia, posso confessar somente umerro — o não ter retardado por24 horas a aplicação da ordem
de "Vitória ou Morte" ou não
lhe ter, de modo algum, dado
Importância. Então o exército,
çom toda a infantaria, teria com
toda a probabilidade sido salvo
mais ou menos em condições de
lutar de novo.

A fim de não deixar dúvida
alguma, no espírito dos histo-
nadores. * sobre as condições ecircunstâncias sob as quais ocornando e as tropas lutaram na
batalha de El Alamein, faço aqui
o seguinte sumário:

São condições essenciais parao êxito de qualquer exército ha-
ver um bom sistema de abasteci-
mento e depósitos de munições,
gasolina e armas. Antes de se
desenvolver a batalha; no solo
è no ar, é ela travada e deci-
dida_ pelos serviços de subsis-
tência. Os homens mais valen-
tes nada podem fazer contra
canhões, os canhões nada. po-dem fazer sem bastante muni-
çao e os canhões e as munições
sao de pouca utilidade na guer-ra movei, a não ser que trans-
portados por veículos que dis-
ponham de gasolina suficiente-
Os abastecimentos devem ser
mais ou menffs iguais aos do
inimigo, não somente em quan-tidade como ainda em qualida-homens, nas altas posições, aos de,

quais não faltava a inteligência No futuro a batalha no soloii2ce?sána para compreender o será precedida pela batalha' no

Resultado minguado, mas real
Jean Allary, da F.P., especial para o "Correio da Manhã"

Paris, 26 — A curta estada
ai Trygve Lie nesta capital não
d*_'U motivo a qualquer indis-
cicção, qualquer esclarecimento
autorizado sobre o sucesso ou
insucesso de sua viagem à Eu-
ropa.

TTj entanto, uma impressão bem
clara se impõe incontestável-
mente: o plano que Trygve Lie
elaborou, antes de süa partida-dos Estados Unidos não foi en-
terrado e, por nítida que tenha
sido a posição assumida pelostrês ocidentais em Londres,
subsiste uma corrente interna-
cional, favorável ao reatamento
do contato entre o leste e o oes-
1e. Por duas vezes, o ministro
francês de Assuntos Estrangei-
ros pôde falar de uma "espe-
rança inesperada". Esta espe-
rança originou-se na entrevista
crivada que teve o sr. Schü-
man com Trygve Lie. O planode Trygve Lie tem por base o
artigo 28 da Carta das Nações
Unidas, êste prevê que os mem-
bros do Conselho de Segurança
podem ser substituídos por um
membro de seu governo e queo Conselho pode reunir-se
quando e onde quizer. Apoian-
do-s« nesse texto, pode-se,
portanto, imaginar a sessão do
Conselho de Segurança na Eu-
ropa e os delegados permanen-
tes da França, Estados Unidos
e Grã Bretanha e União Snvié-
tica, subsiutidos 

'excepcional-
mente pelos ministros de As-
suntos Estrangeiros Robert
Schuman, Dean Acheson, Er-
nest Bevin e Andrei Vichlnsky.
Teoricamente, nada mais sim-
pies; praticamente porém, a
realização desse projeto impli-
ca: 1) quo a questão da repre,-.
sentação chinesa seja resolvida— o que não é o caso; 2) qüeas quatro principais nações ln-
teressadas experimentem since-
ramente o desejo de conversar,
esta última condição subordi-
nando-se, naturalmente, á pri-meira.

A existência previa um as-
sunto para conversação ou, se
se quizer, de uma solução parao* problemas que dividem hoje
o mundo. Compreende-se por-tanto que o Secretário 'Geral
adjunto da ONU, que acompa-
nha Trygve Lie, Zynchenko, a
quem se perguntou o que seria
do projeto de seu chefe, tenharespondido: — "Isto depende
de muitas coisas". Acreditou-se,
Ppr um momento, que por oca-sião da passagem de Trygve Lie
por Moscou, far-se-ia algumadeclaração retumbante, a fim
de embaraçar os ocidentais, en-tao reunidos em Londres. Masnada aconteceu. Assegura-se
que a acolhida soviética ao Pia-no de Trygve Lie não íoi nega-

tiva, mas apenas prudente e
que esta aceitação engloba tan-
to o princípio quanto a aplica-
cão. Foi êsse resultado, mingua-
do, mas real, que Trvgve Lie
tentou negociar, em Paris. Tudo
se passa como se os orientais e
ocidentais quizessem deixar o
adversário avançar primeiro, o
que é aliás, perfeitamente na-
tural.

FUNDADA A SOCIEDADE BRASI-
LEIRA DE HEMATOLOGIA

E HEMOTERAPIA
Encerrados qs trabalhos do 1.°

Congresso Brasileiro dessas
especialidades médicas

PetrópoUs, 26 — (A. N.) — Apô3
8 dias de intensos trabalhos, du-
rante os quais debateu numerosas
teses iocaiisando problemas clenti-
flcos, encerrou, hoje, suas ,atlvlda-
des, o 1" Congresso Brasileiro de
Hematologia e Hemoterapla.

Pela manha, realizou-se a 9* e Ol-
tima sessão plenária, aprovando-se
os estatutos da Sociedade Brasilei-
ra de Hematologia e Hemoterapla,
fundada nessa ocasião. A novel as-
sociação cientifica congregará, em
nosso pais, todos os cientistas de-
dlcados a essas especialidades medi-
cas, filiando-se á Sociedade Inter-
nacional de Hematologia nue, em
agosto próximo, realizará uma corí-
ferência mundial sóbre a matéria,
em Cambrldge, Inglaterra.

As 20 horas, no salão banquetes
do Hotel Qulntandlnha, os congres-
slstas tomaram parte em um jantar
de confraternisação, discursando os
drs. JoSo Mala de Mendonça e Es-
taclo Gonzaga.

Finalmente,* ás 22 horas, efetuou-
se a sessSo solene de encerramen-
to, com a presença de representan-
tes de altas autoridades, falando
no ato, além de, outros oradores, oMdr. Valter Osvaldo Cruz, do Insti-
tuto de Manguinhos, presidente da
comissão organizadora do Congres-
so e da 1*. diretoria da Sociedade
de Hematologia e Hemoterapla em-
possada nesse ensejo; — e o dr.
Edmlr Boturão, da Cidade de San-
tos, SSo Paulo, onde se. realizara
o próximo congresso brasileiro das
referidas especialidades.

Jê.
GADOVITA

RAÇÕES PRENSADAS .

Moinho Fluminense S.
Bio — 23-1820

ar. Isto decidirá quem terá de
sofrer o peso das desvantagens
táticas e "operacionais" men-
cionadas acima, e quem, portan-
tq, será desde o começo forçado
a adotar meias medidas- táticas.

Nenhuma das condições a que
me referi foi satisfeita e tive-
mos de sofrer as conseqüências
disso-

Em vista da superioridade ab-
soluta dos ingleses, no ar, e daí,
no mar, no Mediterrâneo Cen-
trai, e de outras razões revela-
das por mim, o abastecimento
do exército foi tão precário quemal lhe permitiu subsistir mes-
mo nos dias de pouca atividade.
Estava fora do questão pensarém formar estoques para uma
batalha defensiva. A quantidadede material de que dispunham
os britânicos excedia tudo o
que dé pior pudéssemos imagí-
nar. Nunca antes em teatro al-
gum se concentrara tal soma de
tanques pesados, bombardeado
res, tanta artilharia pesada com
inesauríveis reservas de muni-
ções — e isso numa frente tão
pequena como a de El Alamein.

A supremacia britânica no ar
era completa. Havia dias em quevoavam 800 bombardeiros e
2500 caças, caças-bombardeiros
e aviões dc vôo baixo. Nós,
por outro lado, não podíamos fa-
zer voar mais do que 60 aviões
de mergulho e 100 caças, nume-
ros que, além de tudo, foram
continuamente diminuindo.

Falando de modo geral, não se
haviam modificado os princí-
pios do comando britânico. Co-
mo antes- suas táticas eram me-•tódicas e obedeciam a um molde.
Nesta altura os princípios se-
puidos pelos ingleses na ver-
dade ajudaram o 8° exército a
bbter sucesso, pelas razões se-
guintes:

(a) Êle não se empenhou em
luta no deserto livre, porquenossas forças motorizadas foram
forçadas a formar uma frente,
para proteção das divisões de in-
fantaria atacadas frontalmente
e que não possuíam veículos de
transporte. A guerra assumiu a
forma de guerra de material.

(b) Os ingleses tinham tal su
perioridade em armas, tanto em
qualidade como em quantidade,
que podiam replizar o tipo de
operaçoe1: oue deseiassem.

Os métodos usados pelo co-
mando britânico nara a destrui-
cão de minhas forças foram o
resultado de sua superioridade
esmagadora. Consistiram no se-
guinte:

(a) Fogo de artilharia alta-
mente concentrado.

(b) Contínuos ataques por po-derosas forças' de bombardei-
ros.

(c) Ataques locais limitados,
que eram levados a efeito com
extrema prodigalidade no uso
de material e que revelaram um
altíssimo grau de treinamento,
de todo apropriado às condições
da luta.

Além disso, os planos do co-
mando britânico foram basea-
dos no principio do cálculo exa-
to, seguro, princípio que sò-
mente se pode seguir quando há
completa superioridade de ma-
terial. Na realidade os ingleses
nao tentaram nada que pudessereceber o nome de '.'operação":
confiaram somente no efeito de

A VERDADE
Washington, maio de 19150 — Fór-

ça poderosa, capaz de derrubar to-
dos os castelos com base na mentira,
n3o hâ governo ditatorial que não
tema — a verdade, t a verdade o
maior Inimigo das ditaduras, que a
olham como o mais horroroso e te-
mivel fantasma dêste e do outro
mundo.

Por mais que a combatam, a ver-
dade sobrenada sempre, sobrevive
sempre, como se contivesse o ele-
mento nervoso que agita a cauda
de um réptil depois de destacada
do corpo. A diferença é que o prln-
clpio nervoso que a anima nao se
esgota, e antes se renova, por mais
que se esforcem para retalhá-la.

A verdade contagia multo mais
que a mentira. É um vírus incon-
trolável e Incontrastável em todos
ós ambientes momentaneamente
empolgados pela mentira.

As ditaduras bolchevlstas, que
ambicionam o domínio mundial, te-
mem as duas faces que a verdade
apresenta; a verdade de fora, ou a
verdade democrática, e a verdade
de dentro, a verdade bolchevlsta, a
que deve ser escamoteada para que
o bolchevismo não possa ser visto
sem sua pele de cordeiro, por quem
ainda ignora a realidade que íle
traduz.

Para Impedir a Importação da
verdade democrática e a exporta-
ção da verdade bolchevlsta, essas
ditaduras estabelecem a chamada
cortina de ferro. É proibido Impor-
tar e exportar verdades; a alfânde-
ga bolchcvista esta encarregada de
fiscalizar as Idéias. Medidas cada
vez mais extremas vão sendo to-
madas por essa alfândega.

É o que o governo da Rússia faz
há mu<to, Impedindo o contacto en-
tre o povo russo e os estrangeiros
que, em serviço, transpSem a corti-
na de ferro. Correspondentes e dl-
plomatas estrangeiros têm restrito
contacto- com os elementos locais.
Ê preciso a todo transe evitar o ln-
tercámblo de verdades.

Mas a verdade, entretanto, escor-
rega, deslisa, filtra-se, atravessa ln-
terstlclos mínimos e se expande,

Novas medidas são então postas
em prática para a combater. Urge
diminuir' o número de representan-
tes da verdade atrás da cortina íe
ferro, ordenam os mentores bolche-
vistas. É o que está pedindo o go-
vêrno bolchevlsta da Romênia, se-
guindo as pegadas da Tcheco-Eslo-
vaqula, que recentemente solicitou
fosse o pessoal diplomático amerl-
cano reduzido de dois terços na em-
baixada em Pragf e no consulado
em Bratlslava. Pede Bucareste a
redução do corpo diplomático ame-
rlcano para 10 pessoas, violando
práticas de convívio Internacional
há multo assentes. Anteriormente,
a Bulgária russificada tomara ldên-
tica medida, que resultou no rom-
pimento . de relações diplomáticas
entre Washington e Sofia.

Essa atitude dos satélites russos
tem a mesma fonte lnsplradora —
a Rússia. E denota apenas o fenó-
meno comum ás ditaduras: o temor
da verdade, o temor aos contatos
com o mundo livre e democrático.

James W. Hart

VENDA LIVRE DE GASOLINA
NA GRÃ-BRETANHA

Mantidos os mercados na América Latina
Londres, 26 (U. P.) — O governo

britânico suspendeu u racionamento
da gasolina, medida essa que foi
imposta há 11 anos. O ministro dos
Combustíveis e Eletricidade, Noel
Baker, ao anunciar essa decisão, em
meio a grandes aplausos, na Cama-
rj dos Comuns, declarou que a venda
livre de gasolina começará amanhã,

Essa noticia causou grande entu-
slasmo na Bolsa de Valores, onde
os corretores se apressaram em
comprar açóes das empresas petro-
llferas, que subiram rapidamente.
Todas as cotações constituíram "re-
cord", êste ano.

Ao mesmo tempo, oi britânicos tl-
veram outra noticia agradável, quan-
do o Ministério dos Abastecimentos
.inundou qué, a partir do dia 4 de
junho próximo, a ração semanal de
carne em conserva por pessoa, de
1 "Shilllng" e 8 pences, «erá au-
men tada.

Noel Baker disse que os convê-
nios assinados com as empresas pe-
troliferas norte-americanas, para
que forneçam petróleo à zona da
Ubra esterlina, e a Inesperada ace-
leração do plano, britânico áe expan-
são de refinação de petróleo torna-
ram possivel levantar as restrições
Impostas nas primeiras semanas da
guerra, em 1939.

A noticia foi dada na véspera das
festas de pentecostes, quando ml-
lliares de pessoas se preparam para
passear. Porta-vozes das associa-
ções automobilísticas dizem que a
medida trará grandes benefícios pa-
ra os hotéis e garagens que depen-
dem do turismo, pois, como Noel
Baker declarou mais tarde aos jor-
nallstas, a cessação do racionamento
da gasolina fará com que muitos
turistas norte-americanos tragam
seus automóveis e "gastem mais dó-
lares aqui". Ademais, a medida fará
aumentar a venda de carros usados.

MERCADOS NA AMÉRICA LATINA

Londres, 26 (R.) — A Grã-Breta-
nha pode congratular-se pelo êxito
que teve, mantendo seus mercados
na América Latina — declarou, hoje,
no Parlamento, o sr. Ernest Davlea,
sub-seoretárlo do Exterior No pe-
rlodo de quatro anos, de 19*16 a 1949,
o Grã-Bretanha exportará aproxima-
damente 139 milhões dé libras em
mercadorias e equipamentos para a
América Latina, Inclusive 86 milhões
para a Argentina, 44 milhões para
o Brasil e 58 milhões para outrqs
países, disse êle. Receberá a Grã-
Bretanha, nesse período, 1.786.000
toneladas de carne ,1 280.000 tonela-
das de forragens, considerável quan-
tldade de couros e 55 milhões de
libras de algodão.

Ao prestar essas Informações, o
sr. Davles estava respondendo a
¦sugestões feitas hoje na Câmara dos
Comuns no sentido de que o governo
deveria tomar medidas para fomen-
tar os Interesses comerciais brita-
nicos na América Latina.

Declarou o sr. Davles que o go-
vêrno britânico estava a par da im-
portância dos países latino amerl-

canos como fornecedores do mun-
do. Estava também a par da natu-
reza complementar aos mercados la-
tlno-amerlcano e britânico. Um dos
grandes benefícios para a Grã-Bre-
tanha é que conseguira conduduzir
seu comércio com aqueles oafses em
libras.

O conservador Tudor Watkinson
declarou que o governo prejudicará
consideravelmente os esforços para
o restabelecimento das prosperas re-
lacfces comerciais que haviam antes
da guerra com a América do Sul.
Por ordem do governo, multas fir-
mas britânicas tinham enviado lar-
gas quantidades de mercadorias ca-

pitais para a América Latina, parti-
cularmente para a Argentina Mat
não' conseguiram pagamento. Essas
dividas — sugeriu Watkinson — de-
viam ser tidas em menté"nas futu-
ras negociações comerciais

Outro conservador, Waltei.- Fie-
tcher, disse que as bem estabeleci-
das ligações que a Alemanha tinha
eom a América Latina estavam co-
meçéndo a se fazer sentir novamen-
te., A concorrência alemã, com o
envio de missões ao estrangeiro, pro-
paeanda.de boa qualidade e prontas
entregas, estava começando a su-
plantar o pouco que restava paTa a
Inglaterra.
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As finalidades do empréstimo
à Argentina

Não deixará os Estados Unidos
o dinheiro cedido

  Plano Schuman, para a colocação
?.? ajjilharia e de sua força aé- | em comum das indústrias de car-

vão e aço da França e da Alemã*

O fornecimento de armas
ao Oriente Médio

Tel Aviv, 28 (F.P.) — Seguindo- compre armai nos países que o aju-te á declaração franco-anglo-ame-
rlcana relativa ao fornecimento dearmas aos Estados árabes e a Israel,
um comunicado oficial Israelitaconstata, com satisfação, a oposição
dos três governos A evolução da cor-
rida de armamentos no Oriente Mé-
dlo e frisa a declaração segundo a
qual os fornecimentos de armas ae-rão condicionados ao compromisso
de não serem usadas essas armascontra um outro Estado árabe oucontra Israel. O comunicado expri*-
me, contudo, certa Inquietação, eau-
tada pelo fato de que alguns Esta-
dos receberam, precedentemente,material de guerra, mas Interpreta adeclaração conjunta franco-anglo-
americana como significando o fim
de lóda discriminação no Oriente
Médio. Acrescentou que a*política
Israelita concorda com os sentlmen-
lis «xpressos pelos tr£s governos"Ç"e proclamaram sua oposição ao
«mprégo da força". O governo Is-
üpllta, conclui o comunicado,
aproveita esta ocasião para reaflr-

«nar o seu desejo de conseguir um
tratado de paz definitivo entre Is-
íael e os Estados árabes e convida
rovamente os chefes de Estado a
cntabolar Imediatamente negocia-
(5es visando tal solução".'

Se os círculos governamentais e
Políticos da direita, nesta capital,
r<*servam boa acolhida para a de-
duração dos três governos, os meios
do Alapam (socialistas da esquerda)
e ^s comunistas, protestam, em bio-
'••o. contra o que qualificam de "ma-
"obra dos ocidentais para introduzir
Israel na aliança anticomunista" s
•mitein o voto de que Israel íó

daram durante a guerra.
Tel Aviv, 26 (F.P.) — A declara-

ção dos Três Grandes sóbre o ior-
necimento de armas foi hoje de ma-
nhã o único objeto dos comentários
da imprensa israelita.

A declaração foi bem recebida pe-
la Imprensa da esquerda que se re-
gozija com as garantias sóbre as
fronteiras de Israel -mas que se
preocupa, no entanto, porque "a
resolução dos países imperlallstas
deixa entrever a Intenção de criar
nessa parte do mundo bases antlso-
vlétícas. Devemos estar vigilantes e
preservar a nossa neutralidade e a
nossa Independência absoluta. O
texto da declaração mostra que oa
Três Grandes anexaram a nossa re-
gião â sua' Influencia".

O jornal comunista declara: "Os
círculos do governo fazem mal em
acolher com satisfação a declara-
ç-ão. Ü nosso Exército deverá se
submeter dentro em pouco ao con-
trôle ocidental. O Interesse do nos-
so Exército exige que êle seja in-
dependente dos Imperlallstas bélico-
sos e não se torne um Instrumento
.lontra a União Soviética e contra
as democracias populares, defenso-
ras fiéis da paz".,

Na Imprensa da oposição da dl-
reita receia-se que o previsto prln-
clpio de igualdade signifique que
Israel não poderá receber Benão o
mesmo armamento que um único
Estado árabe. Ora, todos os países
árabes estão unidos contra nós e é

rea. Como sempre, o comando
britânico revelou acentuada mo-
rosidade nas reações. Quando,na noite de 2 para 3 de novem-
bro, começamos a retirada, mui-
to tempo passou antes que o ini-
migo se ^pusesse a perseguir-nos. Se não tivesse havido a in-
feliz intervenção de Hitler, é
muito provável que teríamos es-
capado para Fuka com o grossode nossa infantaria. Como de
costume,- o alto comando bri-
tanico deu mostra de sua velha-
cautela, sem tomar decisões fui-
minantes. Por exemplo^ atacou
repetidas vezes com formações
de tanques isoladas, não tendo,
como se esperaria, atirado >à per-seguiçao de nossas tropas os900 tanques que poderia ter
lançado contra nós, sem risco,
na frente setentrional, empre-
gando, assim, sua vasta superio-
ndade para alcançar uma deci-
sao rápida com o mínimo de es-forço e de perdas. E o certo é
que, sob a proteção de sua ar-tilhana e de sua força aérea,
bastaria a metade daquele nú-
mero de tanques para varrer
minhas forças, que freqüente-
mente ficavam imobilizadas nocampo da luta. Demais, sofre-
ram os ingleses, pela me«ma ra-zao, perdas tremendas. E' oro-vável que seu comando quises-se manter seus tanques na se-
gunda linha, de maneira a em-
pregá-los na perseguição, por-que, aparentemente, não pode-riam suas forças de assalto serreconstituídas com a rapidez
bastante para prosseguirem emnosso encalço.-¦ Ao treinar suas formações de
tanques e de infantaria, o alto-
comando britânico havia dado
excelente emprego à experiên-
cia adquirida nas batalhas an-tenores, mas é verdade que osnovos métodos que por êle es-tavam sendo aplicados só fo-ram possíveis graças à vasta
quantidade de munições e dematerial de guerra posta à suadisposição.

A artilharia britânica demons-
trou, mais uma vez, sua conhe-
cida excelência. Digno de men-
Çao especial foi sua grande mo-bilidade e velocidade no reagir
de acordo com as necessidade
das tropas de assalto. Ao queparece, os tanques ingleses
transportavam observadores
que podiam relatar as necessi-
dades das forcas da linha defrente, dentro do espaço de tem-
po mais curto possível, aos gru-
Eos 

de artilharia. Alem da a-
undância de munição, o gran-

de campo de ação dos seus ca-
nhões era uma tremenda vanta-
gem para os ingleses. Podiam,
assim, bombardear as posições
de artilharia dos italianos ao
passo que os canhões italianos,
cujo raio de ação muitas vezes
não passava de 5 a 6 quilôme-
tros, se viam quase inteiramen-
te impossibilitados de respon-
der- Como a enorme maioria de
nossa artilharia se compunha de
canhões italianos obsoletos, tal
estado de coisas era dos mais
desagradáveis.

A coragem das tropas alemãs
e de muitas formações italianas
nesta batalha, mesmo na hora
do desastre, foi particularmen-te digna de admiração. Os sol-
dados podiam olhar para trás
orgulhosos de uma gloriosa fô-
lha de serviços de ano e meio,
raris vezes apresentada por um
exercito. Cada um de meus sol-
dados estava defendendo não
somente a pátria como também
a tradição do exército Panzer
O esforço de meu exército será,
apesar de sua derrota, uma pá-
gina gloriosa na historia do po-'
vo alemão e do povo italiano.

A França eo plano Schuman
Declarações do embaixador Jean

Chauvel
i Lake Success, 26 (F.P.) — "O da necessidade de escolher e passa-

ram da atitude negativa à atitude
positiva: Integração da Alemanha no
conjunto da Europa".

Tendo um jornalista pedido ex-
pllcações quanto à diferença entre
o "pool" proposto e o cartel ordl-
nário, Chauvel salientou que os car-
teis representam acôrdus privados,
enquanto o Plano Schuman encara
acordos públicos entre governos, Os
cartéis — acrescentou — visam man-
ter o desenvolvimento .das indústrias
em certos limites, enquanto o Plano
Schuman, pelo contrário, quer au-
mentar a produção.

Diante dós temores expressos por
alguns de seus Interlocutores e se-
gundo os quais o PlaüÒ Schuman
não dava prioridade a Alemanha,
com o decorrer do tempo, consti-
tuindo assim um perigo para a
França e para a paz, Chauvel de-
clarou; "Tflda a iniciativa abrange
riscos. Quanto maior o número de
países amigos que participarem do"pool", tanto menor será o risco.
Mas, não fazer nada constituiria o
maior dos riscos... A integração
econômica representa o começo da
integração politica".

nha, constitui a expressão do dese-
jo alimentado pela França de che-
gar à estabilidade e á segurança
que as Grandes Potências não pu-
deram realizar 5 anos após a guer-
ra", declarou ontem o emhaixador
Jgan Ghâuvel, representante da
França junto á ONU, em entrevista
radiofônica destinada ao grande pú-
blico norte-americano., ,

Para explicar as condições que
levaram Schuman a conceber o seu
plano, Chauvel evocou a história dos
últimos cinco anos e a impossibilita-
de de frenar os "impulsos alemães"
mediante acflrdo da França, Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Rússia
sob a forma de tratado de paz.
Acentuou: "Quando ficou revelado
que não se poderia esperar qualquer
segurança da ação comum das Qua-
tro Grandes Potências e quando fl-
cou demonstrado o fracasso das úl-
timas tentativas nesse sentido na
última reunião dos ministros do
Exterior, realizada em maio de 1949.
os franceses se encontraram diante

Washington, 26 (F.P-.) — O
empréstimo de 125 milhões de
dólares, do Banco de Exporta-
ção e Importação, à Argentina,
é uma medida de auxílio aos
credores dos argentinos, e não
ao governo argentino. Tal é a
opinião dos meios econômicos
de Washington, os quais acen-
tuam o fato de que a soma em-
p-estada pelo Banco a um.con-
sórcio de bancos argentinos não
deixará os Estados Unidos.

Sabe-se que o empréstimo à
Argentina é destinado única-
mente ao reembolso da divida
comercial, avaliada em 108 mi-
lhões de dólares, e a um saldo
da dívida governamental, , de
cerca de 30 milhões de dólares.
A medida argentina de reservar
30 % da receita em dólares pa-
ra o reembolso da dívida co-
mercial, causou uma* impressão
favorável nos meios oficiais do
governo americano.

Todavia, a cadência forçosa-
mente lenta dos pagamentos
provocou descontentamento en-
tre os credores da Argentina,
dos quais • os principais são o
National City Bank, de Nova
York, e o First National Bank,
de Boston.

A Argentina deve cerca de
7 milhões de dólares a cada um
desses bancos.

Em segundo lugar na lista dos
credores, estão as grandes ca-
sas comerciais, entre as quais
a International Generp] Ele-
ctric, a Westinghouse Electric,
a Ford Motors e a General Mo-
tors. Em terceiro lugar, vêm lares

numerosos exportadores e fa-
bri cantes,:

Sendo o empréstimo do Ban-
co de Exportação e Importação
insuficiente para b reembolso
do total dessa dívida, o govêr-
no argentino deverá cobrir a
diferença.

Os meios comerciais dos Es-
tados Unidos perguntam agora
quais serão as conseqüências do
empréstimo.. Encorajará os ex-
portadores americanos a se lan-
çarem em ribvas transações im-
portantes * com a Argentina?
Consoante a maioria das opi-
niões, as pequenas casas co-
merciais americanas seguirão
uma política de prudência com
relação a Argentina, enquanto
que as' firmas importantes se
lançarão no mercado argentino,
onde abrirão créditos para eli-
minar a concorrência dos ex-
portadores europeus.

Quanto à atitude d* Argenti-
na esses meios consideram im-
provável que o empréstimo do
Banco encoraje o governo ar-
gentino a contrair novas divi-
das. Esperam antes que a Ar-
gentina continue como compra-
dora da maioria dos artigos eu-
ropeus, intensificando suas ex-
portações para os Estados Uni-
dos a fim de restabelecer o
equilíbrio comercial com êsse
pais. Os,mesmos círculos ex-
pressám a esperança de que o
saneamento da.economia argen-
tina, permitirá descongelar os
lucros das firmas americanas
que operam rta Argentina, cal-
culados em 67 milhões de dó-

TESTE DE INTELIGÊNCIA
Por T. O. Hare

JAHÒ
"Já vimos êsse carro antes",

disse a sra. Nimrod ao seu ma-
rido, quando passou oor eles
um "rodster" veloz."Tens razão", disse o sr. Nlm-
rod. "E' o carrinho de Jahú".

03 Nimrods deitaram Speed-
thorpe, de automóvel, com des-
tino .a Morchaste (a 60 milhas
de distância), no momento pre-,
ciso em que Jahú partiu de Mo-
rehaste com destino a Speed-
thorpe.* Ambos fizeram viagem
de ida e volta. Em sua viagem
dc volta, Jahú aumentou a ve-
locldade de seu carro de 50%,
enquanto que Nimrod dobrou a
sua velocidade. Os carros,'• que
mantiveram uniformes as velo-
cidades de Ida e de volta; cru-
zaram-se, na de volta, a 15 ml-
lhas de Morehaste,

* * *
A que distância estavam êle»

de Morehaste, quando ie cru-
zaram na viagem de Ida?...

Resposta ao teste anterior
Êsse teste, simples, exige a

solução de duas equações lnde-
terminadas. '

(1) Se existiam m garotas do
Colégio, recebendo n estatueta»
cada uma, temos:
mn + .(31 — m) (n — 3) = 160

Só existe uma solução em nú-
meros Inteiros positivos com m
menor que 31: m = 12; n = 1.
(2) A seguir, temos: ,

22s + 24t = 160,
sendo set números Inteiros
positivos.
A única solução é: s '= 4; t= 3.

Então, cada aluna do Colégio
recebeu 4 estatuetas.

("London Express Service")
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CONTRA A RESTRIÇÃO
DO PAPEL DE IMPRENSA
Aprovada a petição, por 10 votos con-
tra 0, no Sub-Comité de Liberdade de

Informações
Montevidéu, 26 (U. P.) — O sub-

comitê de liberdade de informações
e imprensa da O. N. U. aprovou,
por 10 votos contra 0, a petição di-
rígida á organização mundial, no
«entldo de que os estados membros
sejam convidados a pôr termo âs
restrições ao abastecimento de papel
do Imprensa,' como medida contra
a liberdade de imprensa. Absteve-se
de votar o delegado iugoslavo Stevan
Didiger.

O delegado chileno apresentou
uma proposta, exportando "certos
governos a não Intervirem oficial-
mente na venda e compra de papel
de imprensa, com restrições quanto
ao montante, em divisas entre os dl-
versos 6rg5os da Imprensa ou com
o confisco".

Os delegados Carrol BInder, Mal-
moud Azml, Karlm Azkoul, Deva-

Restrições aos diplomatas romenos
nos Estados Unidos

Represálias às medidas do governo de Budapeste

("London Express Service",
• . ,. ,¦ ,,.!,!.,!„ ,i,. .„.,„, exclusividade para o "Correio

necessário haver paridade de arma- da Manhâ.. no\ F- e R. j. _
mentos entre Israel o a totalidade. ril.7rnhiiir.5n Aa "nrlo*-, t>,,Mi.
dos Estados árabes.'

' uístriDuiçao de
cidade Ltd.")..

"Orion Publi-

Washington, 28 (U. P.) — Oa Es-
tados Unidos limitaram o movimen-
to do pessoal da Legação da Romé-
nia nesta capital a ums distância
não superior a 56 quilômetros do
perímetro da cidade, numa decisão
que de fato constitui um repto para
que esse e outros satélites russos
rompam relações com éste'pais.

O secretário de Estado Interino,
James Webb, disse que essa decisão
é uma represália pelas restrições
Impostas pela Romênia aos diploma-
tas norte-americanos em Bucareste,
salientando que isso faz parte da
trama de dificuldades dos países da
cortina de ferro e que bem poderá
ocasionar um completo rompimento
de relações diplomáticas.

Oa Estados Unidos notificaram o
governo romeno das restrições lm-
postas aos seus diplomatas através
de uma nota entregue am Bucareste,
ã qual diz que a nenhum diplomata
romeno nos Estados Unidos se lhe
permitirá, sem: prévia autorização
do Departamento de Estado, afãs-
tar-se mais de 58 quilômetros de
Washington.

Webb fêz essa comunicação du-
rante uma entrevista concedida aos
jornalistas. Disse que seria conve-
nlente para os romenos obedecerem
a ordem, porém não explicou como
as autoridades farão para que a
mesma seja cumprida obrigatória-
mente. Esta é a primeira restrição
Imposta pelos Estados Unidos aos
representantes de um "pais amigo".
Disse ainda que os Estados Unidos
talvez sejam levadoi a uma situação
tal que torne impossível continuar

1 mantendo relações dl]

a Romênia • Theco-Eslováqula. Os
Estados Unidos já romperam rela-
ções diplomáticas com a Bulgária.

Explicou Webb que a Romênia
vem impondo, dia a dia, maiores
restrições aoa diplomatas norte-ame-
rieanos, confinando-os de fato a Bu-
careste • ' aeus arredores. Frizou
que, por Insistência de ambos oi
paises, os Estados Unidos reduziram
seu pessoal diplomático na Romênia
e Theco-Eslováqula.

A Romênia Já não tem pessoal dl-
plomátlco nem consular noa Esta-
doa Unidos. E' possivel que o go-
vêrno norte-americano adote ldên-
tica medida com relação aoa demais
paises da cortina de ferro, se oa
seus respectivos países, acreditando-
se que outros países ocidentais se-
gulrSo o exemplo dos Estados
Unidos.
DIPLOMATAS AMERICANOS DEI-
XARAO A TCHECO-ESLOVÁQUIA

Praga, 28 (U.P.) - Informa-se
que oa diplomatas norte-americanoi
se preparam para acatar a ordem
tcheco-eslovaca de redução do pes-
soai à metade e fontes dignas da
maior confiança dizem qúe os em-
baixador Ellla Briggs deu ordens no
sentido de que pelos menos 12 dos
24 membros do pessoal estejam pre-
prarados para deixar o pais por
volta de 5 de junho. A data assi-
nalada por Briggs antecipa-se de um
dia ao esgotamento do prazo de 14
dias, fixado pela Tcheco-Eslováquia,

.ordenando que se reduza a sete o
número doa membros n8o diploma-
ticos s a quatro o pessoal diploma-
tico, na embaixada e no consulado
da Bratlelav», .. ~-x ¦*- -^.

Além desses membros, foi autori-
7ada a, permanência de "um cria-
do" • sete empregados tcheco-eslo-
vacos. Desconhece-se Briggs deu
essas ordena por Instruções do de-
partamento de Estado ou na anteci-
poção dessas ordena, mas, de um
modo geral, reconhece-se que os
EE.UU. não teriam outra alternati-
va e terão que acatar as ordens.

Acredita-so que essa decisão re-
suite no fechamento do consulado
de Bratlslava, se bem. que nossos
informantes não saibam se ae chegou
já á decisão definitiva. Acredita-se,
entretanto, que Brlgga e o consultor
da embaixada, James Penfleld, con-
tlnúarão em seus cargos. Segundo
os informantes, a posição de Briggs,
como embaixador, com um pessoal
de onze membros, acrla caso "únl-
co" na história da diplomacia dos
EE.UU.

Segundo os informantes, a redu-
çSo do número dos empregados tche-
co-eslovacos constitui um golpe qua-
se tão duro quanto o próprio fecha-
mento da embaixada. Explica-se
que, além dos trabalhos de tradu-
çãove gerais de escritório, há cerca
de 20 empregados dedicados sòmen-'
te á limpeza e aos cuidados com o
enorme edifício ocupado pela em-
baixada. Acrescenta-se que não se
sabe se oa criados serão considera-
dos como' empregados ou poderão
continuar trabalhando como criados
pessoais do embaixador. O pessoal
dos EE.UU. na Tcheco-Eslováquia
que, há apenas um mês ascendia a
70 homens, ficará reduzido a menoi
da texta parte, ,-*•"'~ ' - ¦<¦'.

das Ghandi, Roberto Fontatna, Prllip-
Jordan è Helchlor Aquino apoiaram
a proposta tio delegado chileno, Al-
fredo Silva Carvalho, em breves
discursos, em ambiente de grande
expectativa. ,

Silva Carvalho.disse: "Nao há dú-
vida de que o. regime de economia
dirigida, em matéria de papel dc
imprensa, t 0 maia perigoso de io-
dos, para a liberdade de expressão.
O, estado tende-a favorecer a !m-
prensa que lhe é propicia e a tratar
desfavorávelmente a imprensa que
critica teus atos".

"O racionamento arbitrário do pa-
pel dé Imprensa, süa' exproprlação
ou confisco, são alguns exemplos
da força, Incontrastável ique se podeexercer contra a liberdade de im-
prensa. Mais poderosas que a força
dos Interesses particulares, que al-
teram, por vezes, a verdade das in-
formações e Impedem a livre expres-
são das idéias, é a força do estado.
Nele se resumem os poderes legis-
lativo, executivo, administrativo e
judiciário, além das funções poli-ciais, de modo que suas decisões não
apenas podem afetar a economia da
imprensa, como nia própria exis-
tência e. a liberdade de suas fun-
ções".

Silva terminou exortando o süb-
comitê a "considerar a grave ameaça
contra as liberdades de informação
e imprensa que representa a inter-
venção governativa na distribuição
do papel ide imprensa",

O norte-americano Carrol BInder
sugeriu que ie tenham em conta to-
dot os. elementos do trabalho da
imprensa, d* vez que, nalguns pai-ses, a restrição A tinta, de Impressão''o fator de sobrevivência da lmpren-
sa independente. .-.Quisera manifes-
Ur a admiração do povo e da im-
prensa do meu país para com os dl-
retores que, sob os regimes que os
querem submeter, aferram-se, não
obstante, aos princípios de Indepen-
dêncla e liberdade". O.delegado
eglplclo, Azml, fêz observar que seu
pala levantou o controle ao papelde imprensa, no ano passado. Mel-
ehlor Aquino, daa Filipinas, augerlu
a criação de uma reserva conjunta,
internacional de papel, j. .ra cs dl-
retores dos paises. onde as restrl-
ções sfio usadas "como ameaça contra
a liberdade de imprensa. Sugeriu
que o aub-comité peça 4 O.N.U.
que se estudem, com o Fundo Mone-
tárlo internacional, a Organização
de Alimentação « Agricultura e a
UNESCO, a criação de um Fundo
Internacional de. Finanças. Jordan,
da Inglaterra, atacou "êste.tipo de
oensura . particularmente sórdldo'%
aorescentando: "Podemos render
prélto àqueles jornais que têm sido
fonte de inspiração para nossa pro-fissão e que desafiaram a intimida-
ção. Recordamos seus nomes e lhes
rendemos homenagem.. A.opinião
do mundo pode mudar algum dfa e
dar fim a estas práticas repulsivas
c repugnantes, onde quer que se-

l,jara¦er^i«•B^^t^lag',. -

0 LUCRO NA VENDA DE OVOS
São Paulo,'26 — (Asp.) — A Co-

missão Estadual de'Preços fixou em
2 cruzeiros o lucro do varejista em
cada dúzia de ovos.

OS PREÇOS DA CARNE EM
SÃO PAULO

Sio Paulo, 26 — (Asp.) — A
Comlsão Estadual de Preços resol-
veu fixar para a carne, no periodo
da entre-safra, os seguintes preços;
Filé, CrS 22,00: — lagarto, Cr*-...".
15,00; — carne de 1*. sem osso e
Integral, CrS 12,00; — carne de 1»
desossada, CrÇ 11,00; — filé sem
aba, CrÇ 11,00; — carne de 1». com
osso, Cr$ 8,00; — carne de 2». sem
osso, Crs 6,00: — desossada, Crs
5,50; — com osso, 4,30.

A distribuição da carne ao consu-
mldor será feita nesta capital cln-
co vezes por semana, ficando libe-
rados os preços dos miúdos de bo-
vinos e suínos. Nenhum açouguel-
ro poderá vender carne de primei-
ra, segunda ou filé sem aba com
porcentagem de osso superior a 33
por cento.

0 ENCONTRO DOS DOZE
Enquanto o comunicado da con-

ferência dos Três Grandes se con-
tentava com termos gerais, os re-
sultados mala Importantes da reu-
nião de Londres se devem ao en-
contro dos doze chanceleres dos uai-
ses participantes do Pacto do /.um-
tico. Resumem-se esses na elaboia-
ção de um programa básico, desti-
nado á segurança militar da Euro-
pa Ocidental, que orientará a poli-
tlca das potências atlânticas nos oro-
XÍiiiüã «müS. E' O iiuvu Alto CoiiÇe*
lho Permanente do Pacto do A'lfin-
tico, o chamado Gabinete da Guer-
ra Fria, a quem compete encontrar
soluções práticas para ss recomen-
rações da conferência.

As resoluções adotadas não nc-
gam a aua origem. Aceitando a rc-
comendação francesa, no sentido do
estabelecimento de um órgão supe-
rior que coordene a política das po-
tências do Atlântico, não se menos-
prezou a doutrina norte-americana

ligada ao nome de Johnson, que
prevê uma''.'divisão de trabalho" dos
componentes do Pacto. Cada pais
deve desenvolver as possibilidades
existentes e evitar dispersar os «eus
recursos. **

Esaa orientação mudou o rianu 111-
dustrial dos diversos paises lig ,dos
de maneira direta à segurança mi-
litar. Apesar, de não terem sido de-
terminados números absolutos pa-
ra essa finalidade, concordou-se em
principio em coordenar os planos ln-
dlvlduals de maneira a favorece: as
especialidades individuais de cada
pais pelo conhecido esquema: pro-
dução aeronáutica britânica, .'orne-
clmentoa dos veículos blindados pe-
ls França, etc, ,

O Gabinete da Guerra ficou en-
círregado também de reunir os pia-
rios. militares individuais em um pia-
no estratégico final das. potências
atlânticas. E' êsse, provávelmets,
o problema mais complicado, que
terá de enfrentar. Sua discussão
não só trará á tona o conflito das
concepções estratégicas franco-brl-
Únicas como criará Uma série de
novos problemas . ligados à divisão
daa funções militares dos diversos
um. acordo nesse sentido não só a
uma boa porção de confiança mútua,
mas principalmente a certo cresci-
niento do'potencial militar da Eu-
ropa ocidental, que até agora não
foi atingido.

A Alemanha nlo foi incluída ain-
da no» planos Industriais e mlüta-
res, mas.sua futura pertlclpaçã* é
prevista. No momento, — assim ex-
pllcou-se oficiosamente em Londres

o reforço da posição dos particl-
pantea do Pacto do Atlánticso é a
tarefa', mais importante. Realizada
esta, o rêarmamento alemão encon-
trará menos resistência por parte
das demais -potências européias

NSo há dúvida de que essas re-
soluções, inauguram nova fase na
politica ocidental, O Pacto uo Atlân-
tico forneceu • base jurídica para
a sua coligação. O PAM fixou as
possibilidades Imediatas da ajuda
militar -norte-americana aos parti-
clpantes europeus. O encontro de
Londres elaborou as diretrizes pa-
ra o rêarmamento da Europa Ocl-
dental, fator novo nas relações In-
ternaclonal!. .

¦;,¦,.' Ehc Sachs

REGRESSARAM OS REIS
DA HOLANDA

Homenageados pelos súditos na França
Paris, 26 (F.P.) — Antes.de

regressar à Holanda, a rainha
Juliana recebeu as associações
neerlandêsas da França na eni*
baixada dó seu pais. Essa ma-
nifestação foi realizada no jar-
dim da embaixada, na presen-
ça do príncipe Bernhard, yah
Boetzelaer e van Costerhout;

O embaixador e vàn Braün,
cônsul geral da Holanda em
Paris, apresentaram à rainha
Juliana e ao príncipe os mem-
bros das secretarias de todas as
associações holandesas da Fran-
ça. Foram igualmente apresen-
tados à rainha e ao príncipe o
pessoal da embaixada, os jor-
nalistas holandeses acreditados
em Paris, van Serroeskerken,
presidente da delegação holán-
dêsa junto à OECE, e membros
dessa delegação. A rainha dis-
se algumas palavras a cada um
dos seus'concidadãos, qué sim-
plesmente lhe apertaram a mão,
pois, como se sabe, a rainha
aboliu o protocolo das reverên-
cias. Antes de sua partida do
Eliseu, o presidente da Repú-
blica entregou à soberana, um

INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL
DE BRASÓPOLIS 7;

Brasopolis, 26 (Do corresponden-
te) — Será Inaugurado no próxl-
mo dia 8 de junho o Hospital SSo
Caetano que está sendo concluído
nesta cidade. Trata-se de modèr-
no estabelecimento, completamente
aparelho para prestar toda sorte de
assistência médica. No dia da inau-
guração, haverá missa campal, de-
vendo, após, falar diversos * ora-
dores.

trabalho'que apresenta a Cate-
dral de Notre Dame e as mar-
gens do Sena, bem como pre-
sentes destinados às pequenas
princesas.

,' NA HOLANDA

HoÍa,*2« (F.P.) — A rainha
Juliana e o príncipe Bu-iilturd
da Holanda chegaram a esta
capital, ha tarde de hoje, depois
de breVeT permanência na capi-
tal francesa; onde foram hóspe-
degT do presidente Vincent Au-
riol e sua esposa.

FÊZ 83 ANOS A RAINHA MARY
Londr**,St(TS.) — Milhares de

cartas a telegramas de felicitações,
procedentes de todas as partes do
mundo, e enviados à rainha Mary,
que hoje festeja seu 83.» anlversá-
rio natalíclo, chegaram hoje tíe ma-
hhí,* "Marlborough House", resir
dêncla da rainha-mâe.
.Nesta capital, a "Union Jack"
flutua em todos os edifícios públl-
cos, e ao meio-dia foram dadas sal*
vas de canhão'na Torre de Lon-
dres e no Hyde Parle. No pôrto, os
navios dé guerra britânicos e nor-
te-americahoa' estfio èmbadeirados,
• is 12 horas deram salvas de 21 ti-
ros de canhão. Como de costume,
a' rainha Mary se levantou às 7.15Í'
Tomou seu pequeno almoço e, em -
seguida,* percorre os jornais que
durante o dia lhe serão lidos mt.
nuciosament*. Em seguida, a ral-
nha despachou sua correspondência.
Pouco depois do meio-dia, a ral-
nha-mie foi ao Buckingham Pala»
ce, onde lhe foi. oferecido um al-
moço em familia pelo rei Jorge VI.

PARA SOLüGKWAJi
o caso de Trieste
Disposta a Itália a negociar com

avia
Roma, 28 (F. P.) — "Estamos

dispostos a negociar diretamente
um acordo com a Iugoslávia, paraa solução do problema de Trieste"— declarou o conde Cario ' Sforza,
njinlstro das Relações Exteriores,
em discurso pronuncia esta tarde
no Senado. "A solução do proble-mas de Trieste —i acrescentou 
pode ser conseguida basendo-se no
respeito à Unha ténlca na zona B
(zona de ocupação iugoslava), de
conformidade com o espirito da de-
claração franco-anglo-amèrlcana de
março de 1948 que, reconhecendo afalência da solução prevista peloTratado de Paz. propunha i União
Soviética acceder à volu do Terri-
tório Libre para a Itália, convi-
dando os principais interessados, ase porem de acordo. Os três govêr-nos signatários dessa declaração
mantiveram integralmente essa po-sição. O que .cdlmos hoje aosAliados, o que tive ocasião de repe-
tlr em minhas conversações emLondres e o que Insisto agora porvia diplomática, é que do lado ame-'rlcano, inglês e francês se Interve-
nha de novo junto ao governo deBelgrado a fim de que o caráter
italiano da zona B não seja alte-
rado por medidas cujo efeito torne
difícil um acordo leal, "Acrescen- clir".

tou mais o ministro que em Loa.dreafrlzara o lugar qúe ocupa o
problema' de-Trieste no plano dasrelações entre a-Itália e a Iugoslá-via.¦•'.«,. consequentemente entre aIugoslávia ,'e o Ocidente. "No con.cernente A zona B, nunca aceita-remos transação que sacrifiquemais os italianos. Em oposição, es-tamos dispostos a aplicar na zona
B essa linha ténlca que é a única
a apresentar solução equltatlva,
Sempre .m« convenci da neclssldade
de um acordo com a Iugoslácia, mas
posso... acrescentar perfeitamente
agora que á. Iuguslávta tem mais a
ganhar que nós com êsse acordo."Na sua conclusão; o conde Sforza
afirmou, mais uma vez que a Ita-
lia sempre' deixou a porta aberta
a. conversações dlretaa com a lugo-
slávia, porque está convencida de
que é este. o-único caminho". Maa
t evidente — frizou — que para queas negociações ' diretas de iniciem
d*. maneira .feliz, conviria que
cessem as perseguições contra nos-
sos compatriotas e que seja resta,
beleclda- a , liberdade de comunica.
Coes entra ás duas partes da Ttrrl-
tório Livre. Trata-se de condições
a quei.jamais poderemos renun«

ê
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PRATICA
DA JUSTIÇA SOCIAL

Ar: f .xlmando'-se Jesus de Jerusa-
lem, ao ver n cidade, chorou sobre
ela, dizendo:

"Ahl se ao menos neste dia, que
agora te foi dado, conhecesse- ain-
da tu o que te possa trazer a pazl"
Que coisa poderia ter trazido a paz
n cidade deicida? A fidelidade aos
ensinamentos que o Mestre divino
nâo cessou de prodigalizar-lhe em
sua vida pública.

Ao lér os magníficos documentos
pontifícios sobre a candeiíte questão
•oclal, mormente a "Quadragésslmo
anno" de Pio XI, revive em nosso
espirito a cena comovente do Evan-
gelho. H- lágrimas nessa encicll-
ca. Parece que Pio XI, volvendo do
alto da cátedra de Pedro, os olhos
para o mundo convulsionado, n-ur-
mura tristemente com o Salvador:
cor que não compreendeste _ não
puseste em prática aquilo que te
poderia ter assegurado a paz que já
há multo perdeste?

Onde está o segredo dessa paz
quo em vSo procuramos? perguntam
os dirigentes dos povos. E o grande
Pontífice responde paternalmente:
na fidelidade "âs diretivas segurls-
limas" dadas por nosso predecessor
Leão XIII, sobretudo na "Herum no-
varum", "para resolver os difíceis
problemas que decorrem da vida na
sociedade e cujo conjunto .onstl
tui a questão social".

Compreende-se que os ínlmlgi _ do
nome cristão tenham denunciado
com cólera essa encicllca. Percebiam
bem que, se fosse posta em prática,
os católicos não tardariam a recon-
qulstar para a Igreja o respeito a
veneração e o amor das multidões
descrlsüanlzadas. Não admira que
Lafferte e Toledano tenham decla-
rado no Congresso Comunista do Mé-
xico que o partido sò reconhece um
Inimigo, a Igreja Católica, e aue
por Isso os chefetes da América La-
tina devem combatê-la sem régua
e ao mesmo tempo favorecer as sei-
tas que, despertando em seus se-
quazes ódio contra a Igreja, pro-
movem a causa revolucionária.

Em 1932, dlrlglndo-me Je dor-
deus a Lourdes, viajava a meu '-do
um jovem belga que, durante aigu-
mas horas, esteve engolfado na lei-
tura da revista oficial da Juventu-
de Operária Católica (JOC). T-rmi-
nada a leitura, ofereceu-me a br a
e Interessante revista, fazendo ro
mesmo tempo esta observação: 'Ahl
se os pobres operários, -eduzldos pe-
los socialistas e pelos comunistas,
conhecessem a doutrina da I_reja
consubstanciada na "Rerum nova-
rum", seriam, eomo eu, .óstnlos
da nossa santa religião",

£sse Jovem militante da Açfio Ca-
tóllca conhecia a fundo o pre.losn
documento pontifício. O que é so-
bremanelra lamentável, como obser-' va Pio XI, é que "a doutrina de _**._
XIII, tfio nobre, tfio elevada... te-
nha provocado, até entre certos ca-

- tóllcos, desconfiança e ainda escfin-
dalo".

O que ninguém compreende é que
um Papa, cujas doutrinas "derriba-
vam tfio audaciosamente os Ídolos
do liberalismo, sem ter ern 'unhu-
ma conta Inveterados preconcel-
tos", tenha aldo acusado pór cato-
llcoa. da favorecer o liberalismo.

Concebe-se que os poderes pu- i-
cos, mala ou menos influenciados

-pelo liberalismo, reconhecendo >
boa vontade e apoiando -s grup-?
sindicais fundados em outras as-
ses sociais, tenham "negado o dl-
reito natural de associação àqueles
que dele tinham maior necessicl-.de
para ae defenderem contra
raçSo doa mala fortes".

Maa "qua em certos meios cato-
llcoa, oa esforços dos operários pa-
ra realizar este gênero de organi-
zaçSo tenham sido vistos com naus
olhos, como se fossem de inspiração
socialista ou revolucionária", é coi-
¦a sumamente dolorosa.

Pio XI nfio dissimula que tem a'n-
da outros motives ís --..talento. "2
coisa multo lamentável que ter.ha
havido, qut haja ainda homens _ue,
dizendo-se católicos, apenas se im-
brem desta sublime lei de justiça
e de caridade; que, coisa mala gra-
Ve, nfio temem oprimir os operários
por espirito de lucro. Mala ainda,
há outros qua abusam da própria
religião, tentando encobrir com seu
nome suas injustas exaçOes, a fim
de afastar as reclamações plencmen-
te justificadas de seus oper-rios.
Nunca cessaremos de estigmatizar
semelhante procedimento; sfio estes
homens a causa por que a Igreja,
sem o ter merecido de nenhum

modo, tenha podido'ter a aparência
(o fflsse disso acusada) de tomar
o partido dos ricos e de nfio ter ne-
hhum sentimento "de compaixão pa-
ra com aa necessidades e penas da-
ijuéles que se acham privados de
tua parte de bem estar nesta vi-
da. Aparência falsa e acusações
caluniosas, de que fornece a pro-
va tAda a história da Igreja" Ain-
da hâ católicos ignorantes, e so-
bretudo quando sfio ricos e de vida
pouco cristã, que se irritam contra
os sacerdotes quando estes se pfiem
a tratar do angustloso problema so-
ciai. Dizem que ós padres nfio de-
vem meter-se em politica, que - ês-
tes, expondo aos operários a dou-
trina da "Rerum novarum", os in-
citam contra os ricos. Outros mais
atrevidos dizem que os padre., que
andam atrás dos ricos pedindo dl-
nhelro pára tantas obras, sfio in-
coerentes quando falam contra as
riquezas e excitam as alxfle- dos
operários que, em geral, são Indo-
lentes e nem merecem o parco sa-
lárlo qua recebem., O fazendeiro'
milionário, gozador, avarento e (em
consciência, fica Indignado quando
o sacerdote, do púlpito, lhe lembra
¦eus sagrados deveres, afirmando
qua a riqueza 6 um dom de Deus
pelo qual-6 responsável, que o ro-
celro nfio ó escravo, que é pecado
abominável pagar a um pai de fa-
milia 8 ou 10 cruzeiros a seco ir
úm dia de trabalho, que dar leite
para engordar porcos e nege esse
t-f-mento aos fllhinhos de seus agre-
gados _ orlme que brada aos céus.
. A ninguém, mais que á Igreja,
compete esclarecer os espíritos no
tocante • esta momentoso pro~lrma.
Trairia a sua missão divina, st o
nfio fizesse. O problema social no
dizer de Leão XIII, nfio é fácii de
aai resolvido nem Isento de perUos.

IC de tal natureza, que, ae não
se fizer apelo â religião a a Igre-
Ja, é impossível encontr-r para êle
tuna solução eficaz.

O próprio estado econômico in-
dependentemente da intenção aue
« dita, nfio escapa á direção dou-
trlnal da Igreja. A sociologia e do-
minada pelas exigências da moral.
Mada pode aconselhar nem prescie-
ver que seja contrário • 1em es-
.abeleclda por Deus.

-Certos homens, diz Leão «.i ii,
professam a opinião, e esta se di-
iundo entre os povos, de que a quês-

tão social não é mais do que uma
questão econômica. E' muito ver-
dade, pelo contrário, que é antea de
tudo uma questão noral e rellgio-
sa e que, por este mesmo motivo,
é necessário sobretudo resolvê-la oe-
gundo as regras da moral e o <ul-
zo da religião,"

Laboram nesta ilusão as nações
democráticas que esperam desterrar
do mundo o comunismo, mediante
a organização de planos econ.mlcos
Para alguns -católicos mal orienta-
dos, a única esperança, qa nora
atual de séria ameaça comunista,
não é a Igreja Católico, continuado-
ra da missão de Jesus Cristo, mas
sim os Estados Unidos com seu ¦
tencial econômico e seu culto de
uma falsa democracia, fruto do II-
beralismo que desligou o homem e
a sociedade de Deus e divinlznu a
mísera criatura humana,

P. Arlindo Vieira S. J.

ESPELHO
Numa série de artigos sobre a

situação atual da Alemanha, flue
Servan Schreiber publicou neste
jornal, o jornalista francês com-
parou o país derrotado a um es-
pêlho em que aparecem engros-
sados os males e dificuldades da
Europa e do mundo. Talvez a
comparação se aplique, aliás,
melhor aos países europeus do
que ao Brasil e às Repúblicas
americanas em geral: sofremos
dos males dos outros e mais dos
nossos, específicos. Mas nem
sempre é fácil encarar bem ês-
tes, últimos. Quando aparecem
os primeiros sintomas de uma
grave doença, p paciente fica
assustado; mas, conquanto ela
não seja morta!, a gente se acos-
ttima com o tempo. Cinco anos,
por exemplo, dão para atribuir-
se enfim ao Plano Marshall, ao
comunismo e a outros inimigos
inacessíveis dentro de nossas
fronteiras os males que devemos
ao governo, acessível, mas irres-
ponsável. Basta, porém, olhar
para além das 'fronteiras: exis-
tem, lá fora, "espelhos" no sen-
tido em que Servan Schreiber
usou o termo, £ um desses es-
pelhos chama-se, ironicamente,
La Paz.

Assim começa a notícia de
La Paz que dá conta de "me-
didas adotadas pelo gabinete"
para combater os males do
país. São cinco, quer dizer:
l) Decretar estado de sitio em
todo o território nacional; 2)
Afastar os elementos comunistas
e nazi-fascistas dos sindicatos;
3) Congelar os preços dos ali-
mentos e os aluguéis; 4) Decre-
tar novo reajustamento dos sa-
lários e soldos; 5) Cancelar a
cidadania a elementos que for-
mem em organizações interna-
cionais.

A notícia dá para suspirar,
com Hamlet: "Algo está podre
no reino da Dinamarca." Pois,
conforme o que nos dizem, pode-
se concluir, 1) que a democracia
não funciona, 2) que os comu-
nistas e fascistas se encontram
ém toda parte, 3) que os pre-
çns são absurdos, 4) que os sa
lários são baixos, e 5) que os
cidadãos, desesperando da pá-
tria, olham para soluções no es-
trangeiro.

Apenas, a eficiência das medi-
das propostas não parece mui-
to certa, porque ^ão incoerentes,
"tout comme ctíez nous". Não
fica claro, por exemplo, se os
fascistas se encontram apenas
nos sindicatos ou então se ape-
nas dos sindicatos serão afasta-
dos, continuando porém em ou-
tios empregos, talvez mais im-
portantes. Tampouco se diz se a
proibição de pertencer a orga-
nizaqões estrangeiras apenas se
refere aos comunistas ou tam-
bém a firmas que exercem, le-
galmente, monopólios. Até há
dúvida quanto a origem imedia-
ta das perturbações da ordem
pública: são atribuídas, sucessi-
vãmente, à agitação extremista,
â alta dos preços, a nível baixo
dos salários e a influências es-
trangeiras, mas em primeira li-
nha — medida n. 1 — ao fun-
cionamento da democracia, que
é,. portanto, preciso substituir'
pelo estado de sítio, São íricoe-
rências, estas, que os, meteorólo-
gos explicariam pela grande al-
tura da capital boliviana.

* * *
Incoerências, afinal, inibiram

a ação ao nobre príncipe que
encontrara podre o Reino da Di-
namarca. Por isso não conse-
guiu vingar o crime do rei.
Em outros "reinos", os "prin-
cipes", Hamlets sem - nobreza,
vingam à nossa custa seus pró-
prios crimes.

«i iriis
TEMPO

Previsão para o Distrito Federal.
— Tempo bom. Nevoeiro pela ma-
nhfi. Temperatura estável. Ventos
de norte a leste, frescos. Máxima
31.6; mínima 18.1. (Serviço de Me-
teorologla do Ministério da Agri-
cultura).

-i» .
Impostos

Entre âNJlberdade Inteira da
venda de bebidas alcoólicas e,
por outro lado, a proibição, que
deu resultados tfio desastrosos nos
Estados Unidos, os países nflrdl-
cos da Europa escolheram o "jus-
te-milleu", que nem sempre 6 ai-
nflnlmo de banalidade burguesa.
Nüo querendo destruir aa liber-
dades Individuais nem as trodl-
qOea doa escandinavos, que o cll-
mi. trio acostumou a beber mui-
to. mas tampouco querendo dei-
xar ao comércio, livremente, os
lucros desse negócio, os gover-
nos soclallstas-democr&tlcos da
Escandinávia transformaram a
venda de álcool em monopólio do
bstado. O monopó'lo tem, -ntre
outros, o objetivo de encarecer
as bebidas para coibir ou pelo
mi-niiH diminuir o abuso. No cn-
tanto,. os noruegueses e suecos
continuam a beber. Dal, o mo-
nopolto também tem a função
de arrecadar, lndlrotam.nt., um

tmpfl-tu. Mas os "lucros" reali-
zados desta maneira pelo Estado
destinam-se, por lei, a fins so-
ciais. Notlcla-se, por exemplo,
que aa autoridades da Fazenda
norueguesa arrecadaram, em 1949,
o valor do Cr$ 40.000.000,00,
oriundos do monopólio de álcool.
Ao mesmo tempo, prestam-se
contas quanto a aplicação desse
dinheiro: jim novo hospital em
Kirkenes, no Norte do país; cam-
tanha de prevenção da tuberculo-
se entre os pescadores, etc, etc.

Atê at, nfio hfi na noticia nada
de extraordinário. Em todos oa
países, os ministros da Fazenda
"gostam" multo do â'cool: é üm
dos objetos preferidos da tribu-
t-.çfio, talvez porque nem sempre
a arrecadação de dinheiro pode
..ei feita acompanhada do olhar
pio de quem combate um vicio.
Por outro lado, tampouco ô coi-
sa rara ou extraordinária a des-
tlnaçao de certos Impostos para
certos fins: no Brasil, existe um
Imposto indireto dessa espécie,
o selo de Educação e Saúde.
Quando o cidadão brasileiro, assi-
na um contrato ou pede uma fó-
lha corrida ou faz reconhecer uma
firma, quer dizer, em todas as
situações vitais, do registro do
nascimento atê o atestado de âbl-
to, êle tem a consciência edlfica-
da pelo fato de ter contribuído
para a alfabetização dos mole-
quês, para o enriquecimento dos
nossas enormes bibliotecas clen-
tíficas, para o combate & tuber-
culose o ao câncer; para a ex-
tlnção do paludismo e das ver-
mlnoses, etc, etc, etc. Será? Pois
bem, ou antes pois mal, ai está a
diferença entre o Brasil e a No-
ruega.

O Belo de Educação o Saúde dá
para multa coisa. Talvez seja
t-astante para pagar a diferença
entre o valor nominal e o "valor
em Bolsa dos nossos títulos no
estrangeiro. Ou então, para pa-
sar„ todos os banquetes, homena-
gens, viagens para cá e para lã,
flores na mesa e telegramas de
felicitações do ano Inteiro. Ou
entfio, a gasolina dos carros ofi-
ciais quando usados para fins
particulares. Ou então... a lista
seria quase tfio longa como a das
doenças endêmicas e das defi-
ciências do ensino no pais. E
quem nos garante o verdadeiro
destino daquele Impflsto?

Eis porque os noruegueses
podem beber com boa consclên-
cia enquanto entre nós se consi-
dera como vitória moral a bem
sucedida sonegação de um impôs-
to. Ela quanto podem contribuir
para o estabelecimento de uma
verdadeira .consciência cívica os
financistas. Um Ministério da
Fazenda pode ser — depende —
a caixa econômica da Nação ou
uma casa de inalbaratadorea de
dinheiro. ,

F. deral? No tempo' em que havia
regime blcameral nos Estados,'

por lã mesmo se faziam os prl-
meiros saltos. Um deputado Jã
se contentava com uma , cadeira
de senador regional na lmpossl-

lli_.de de vir logo exercer um
mandato federal. Isto vem a pro-
pflslto do assanhamento que vai
err. São Paulo, desde jã, para re-
conqui rn d mandatos. E os mais
empenhados nisso — ê a impren-
sa paulista que divulga — são
precisamente os que poucas vê-
zes comparecem fts sessSes...
nunca faltando, porém, no dia do
pagamento _ò subsidio.

Se houvesse sanções rlgoro-
sas, na legislação eleitoral, o ca-
so mudaria de figura: todos com-
pareceriam, ainda que fosse pa-
ra um apoiado — o nâo apoiado
nfio seria prudente, pelo risco da
réplica, que reterla no recinto o
apartlsta, — tomar um cafezinho
por conta do'subsidio e dar mela
volta & direita. Louvando-nos
ainda em jornais paulistas, deve
mus dizer, que os trabalhos da
Assembléia Legislativa do Es-
tado estão atrasados, geralmente
por ser comum a falta de nume-
ro para votaçOes.

— Aquilo é mês corrido — como
diria certo deputado federal que
só aparecia para, receber o Bub-
stdlo.

O certo é que o povo vai su-
tragando do mesmo modo os que
trabalham e os que não traba-
lham. Menos digno de censura é
o representante que só vota sob
a batuta do Hder que o que
não vota de nenhum modo.

Problema de todas as horas

Confundiu tudo

A inconveniência de se entre-
gar a pasta da Fazenda aos ho-
mens de negócios mais uma vêz
ficou patente nesse caso do res-
gato ao par dos títulos ingleses.
Foi Ju.lam-nts por ter nascido
bomem de negócios que o sr. Gui-
lherme da Silveira enterrou o pais
Jogando fora vinte nillh.es do 11-
bras em troca de títulos desvalo-
rlzados.

Sopraram aos ouvidos do ml-
nistro a balela de que a Inglater-
ra la quebrar.. Acreditou que a
Inglaterra poderia quebrar com
a mesma facilidade do vendeiro
da esquina que lhe fornece os
mantlmentos. Dal, nasceu o tm-
pagãvéi argumento em que ba-
seou sua defesa perante o gene-
ral Dutra: "mais vale um pás-
saro nas mãos do que dois voan-
do."

Os dois pássaros voando eram
os nossos saldos depositados no
Banco da Inglaterra: e o passa-
ro nas mfios eram os títulos da
divida externa em libras.Confun-
dlu tudo. Confundiu o Brasil e a
Inglaterra com duas casas comer-
ciais, duas charutarlas, por exem-
pio, e nos fêz perder o que não
estávamos em condições de per-
der. Nem sequer percebeu que
tanto saldos como títulos Iriam
fazer parte da- massa falida. Nem
mesmo se lembrou de que o pró-
prio cruzeiro esta, sendo atual-
mente fornecido pela Inglaterra,
isto é: com o dinheiro Inglês é
que compramos atualmente o
nosso dinheiro!... Graças ao dl-
nhelro do vendeiro que Ia falir
6 que estamos conseguindo pflr
em circulação mais notas novas
de cruzeiros I

Carne e ooto

O carioca continua, no proble-
ma alimentar,'em .OBição crltl-
ca. B' raro e caro o produto de
que mais precisa. Multo mais,
porém,-que-de dificuldades natu-
rais e preços, o comércio da car-
ne está eivado de graves vícios,
que as autoridades não conse-
guem sanar. Nesse particular,
talharam lamentavelmente.

Nêsto momento se denuncia na
Câmara dos Vereadores uma prá-
tica criminosa de açougueiros e
autoridades encarregadas de os
fiscalizar. Citam-se ali estabe-
leclmentos que pagam & poli-
oia para explorar a freguesia,

,< ra da lei. li mais. Apontam-B.
tli mas que, negando a propina
rAclamada, sfio perseguidas e mui-
todas. Uma verdadeira guarda
de "gangsters" esta montada ft
porta dos açoagues, quer para
favorecer o crlnio dos comerelan-
te. quer par lhes extorquir dl-
nhelro se recusam a aoumpllclar-
se com os fiscais contra o povo.

Ante êsses fatos, parece fácil
punir os culpados e proteger a
população, que é, afinal, quem
paga as culpas de pertencer a
uma sociedade sem policia e sem
lei.

Candidatos 'tempre...

Por que os representantes do
povo mais faltosos são exatamen-
te os mais assanhados em piei-
tear a reeleição, quando n&o que-
rem mais alguma coisa: uma
prqmo.uozlnhn. para o Congresso

Na Conferência dos ministros
das relações exteriores da Ingla-
terra, França e Estados Unidos,
hfi pouco realizada em Londres,
além de outros assuntos de relê-
vfincla foi estudado o problema
do congestionamento de popula-
ções dos países europeus. Im-
porta dizer que discutiram talvez
o mais Importante problema da
época do duplo ponto de vista
polltlco-demográflco e soclal-eco-
r.ómlco. O congestionamento hu-
mano, fator máximo do desem-
prego e consoguln temente do
pauperismo, opera como gera-
triz de um número grande de ou-
tros males que perturban a vida
normal das sociedades. Reconhe-
ceram os três chanceleres que a
superpopulação, é prlnclpalmen-
te um aspecto de excepcional
relevância soclal-econflmica em
certos países da Europa, notada-
mente a Alemanha e a Itália.
Com o fim de ser mais detldamen-
te estudado o problema _a eml-
graçfio, os governos daqueles três
países nomearão técnicos que de-
verão estar em contacto com es-
peclallstas dos três governos, no
sentido de ser encontrada a me-
lhor solução para um problema
que tem contribuído, em grande
parte, para o desequilíbrio mun-
dial.

O que faltou ao que nos pare-
ce, foi um entendimento Imedia-
to com os dois países apontados
como os mais atingidos pelo con-
gestionainento de população e
cujos filhos ainda constituem os
melhores elementos para uma
cooperação nas atividades agrlco-
Ias e industriais de v&rlos países
necessitados da América, com o
Brasil abrindo a fila.

Os que ee iludem

Ainda hâ em São Paulo, mes-
mo na classe mais Interessada,
gente que bo iludo com o de_tl-
no dos saldos do D.N.C ropo-
tindo que êsse dinheiro tem apli-
caçfio especificada: constituirá
oa fundos — pelo menos inau-
g rais — do Banco Rural, outro
sonho dos mais Ingênuos. Adml-
ta-se, todavia, que existam as
duas coisas: o produto Integral
das vendas do café armazenado
por aquela autarquia e o propó-
sito honesto de fundar o menclo-
nado estabelecimento bancário.
Mas para quando será Isso? A
lavoura cafeeira precisa de coi-
sa urgente, a começar por um
amplo financiamento que o Ban-
co do Brasil não lhe pode dar,
não financiamento de emergên-
cia, para mêses, mas assistência
financeira continua. Amparo a
lavoura não é coisa para figurar
apenas no papel. No Interior pau-
lista, em algumas zonas que pa-
reclam definitivamente abando-
nadas, hfi renascimento.

O que se diz, por enquanto, é
que êsse movimento espontâneo
dos lavradores nfio- poderá prós-
seguir se não lhes forem pro-
porclonados os Indispensáveis
auxílios. Quando terão razão os
quo agora se Iludem?

Despesa e receita da União

No primeiro trimestre deste
ano, relativamente ao mesmo pe-
rtodo de 1949, a União arrecadou
menos 4,7% e despendeu menos
2,5%. No que se refere ã receita,
que montou de Janeiro a março
de 1950, a Cr) 8.248.800.000, a
redução se deve aos imposto.- de
consumo e Importação • ft Renda
Extraordinária. O d» consumo
caiu 4,8% em relação ao primeiro
trimestre de 1949; o de importa-
ção, 85,1% e a Renda Extraordl-
nâria, 11,7%,-

Contrabalançando êsses resul-
tados, subiu a arrecadação dos
impostos de Renda e Selo — 8 e
7% respectivamente — assim co-
mo a das Rendas Patrimoniais,
17,6%; a das Industriais, 15,2%
e a de diversas, 6,5%.

Na despesa, enquanto Congres-
so, Presidência, Dasp e outros
órg&os aumentavam' -_us gastos
no primeiro trimestre deste ano
em' cerca de 48% relativamente
a,o mesmo período de 1949, assim
oomo os ministérios militares,
que gastaram mais 4,6% e o de
Agricultura, mais 68,9%, os de-
máls registravam decréscimo va-
rlando entre 1,6% — Trabalho —¦
e 26,8% — Relações Exteriores.
Desta forma, a despesa da União,
que de janeiro a março d. 1949
fora de Cr$ 8-020 milhões, st-
tuou-se no mesmo período deste
ano em Crt 2,944 milhOes.

Desequilíbrio
estrutural

A proposta orçamentária para
o exercício de 1951 prevê a re-
ceita de 20.394 milhões de cru-
zeiros e a despesa de ?1.356 nji-
Ihões. Ficará pois, se essas es-
timativas se confirmarem, uni
déficit de 962 milhqes. Pela pri-
meira vez, desde 1943, o govêr-
no elaborar um orçamento defici-
tário Naquela época a propôs-
ta orçamentária era pràticamen-
te idêntica ao orçamento defini-
t'vo, pois o próprio Executivo
decretava quanto a. União c-re-
cadaria e gastaria.

Com a volta ao regime demo-
crático tornou-se ainda mais cô-
modo para o Executivo apresen-
tar propostas orçamentárias éijtii-
libradas. Cabia ao Congresso
fixar as estimativas definitivas.
Se saía dos debates parlamenta-
res um orçamento desequilibra-
do, era culpa do Congresso. Mas
o Congresso adotou a mesma
tática: votava orçamentos equi-
librados, na expectativa de
ajustar mais tarde a despesa
cem créditos suplementares e es-
peciais. Alguns deputados cons-
cienciosos, porém, revoltaram-se
contra êsse método; alegaram
que orçamentos aparentemente
equilibrados mas na realidade
desequilibrados desde início/se-
riam mais perigosos, levando a
despesas demasiadas que afinal
ficam sem cobertura.

Foi êsse o principal motivo
pelo qual já em 1949, o Con-
gresso votou um orçamento de-
ficitário em 1.141 milhões, con-
tra a proposta equilibrada do
Executivo. Como mostrou a
execução do orçamento, a previ-
são do Congresso foi ainda oti-
mista. O déficit efetivo ascen-
deu a 2.810 milhões. Na elabo-
rfcção do orçamento para 1950
acentuou-se a divergência entre
a propostr. do governo e o orça-
mento aprovado. Mais uma vez
o Executivo apresentou orça-
mento equilibrado, embelezado
até por um pequeno superávit.
Ü Congresso porém chegou ao
déficit previsto de 3.515 mi-
Ihões de cruzeiros, lísse déficit
particularmente vultoso resultou
não só do grande aumento da
despesa, como da redução na
receita, que em relação à pro-
posta do governo sofreu a dimi-
nuição de 1.500 milhões.

Certamente essas penosas ex-
piriêncins e as acerbas críticas
do Congresso influíram na de-
cisão do governo de apresentar
ao Congresso, para o próximo
exercício, orçamento deficitário.

O déficit parece módico em
comparação ao orçado para o
e> .rcício em curso. Também em
relação ao total do orçamento
não é gigantesco: — representa
4,5% da despesa. Mas ficará na-
turalmente a examinar até qüe
ponto as previsões são realistas.

É evidente que todas as pre-
visões feitas oito meses antes do
começo do exercício, e vinte me-
se_ antes de seu encerramento,
são altamente hipotéticas. A
evolução da receita, em parti-
cular das rendas tributárias, de-
pende sobretudo da evolução
monetária. Se houver inflação,
a arrecadação dos impostos ba-
seados no valor de mercadorias
ou de transações financeiras so-
be. Ora a probabilidade e grau
da infüção depende, antes de
mais nada, do déficit orçamen-
tal. Chega-se assim a êsse cir-
culo curioso em que um déficit
maior é em geral favorável à
teceita. Podemos fazer uma pre-
visão certa: — se o Congresso,
mais uma vez, aumentar muito
a despesa, a arrecadação das
rendas governamentais uítrapas-
sara a previsão. Mas há outros
pontos de vista.

Boa parte da receita do >»•_.
vêrno provém da importação.
Como foi recentemente demons-
trado no Correio da Manhã, á
tributação das importações ele-
vou-se no ano passado em 4.5
bilhões de cruzeiros — mais que
20% do valor global das merca-
dorias importadas. Desse to-
tal, 1,2 bilhões, principalmente
os direitos aduaneiros sóbre pro-
dutos petroleiros (imposto úni-
co) ficaram fora do orçamento
da União - e passaram parcial-
mente para os Estados e Muni-
cípios. Restou portanto à União
uma receita de uns 3,3 bilhões,
oriunda da importação.

Já no orçamento para 
*0

essa parcela da receita foi au-
mentada cerca de 300 milhões
em relação à- arrecadação efeti-
va do ano anterior, Nas previ-
sões para 1951 verifica-se novo
acréscimo, em proporções maio-
res. Ò imposto de importação
que, no ano passado, produziu
apenas 1.700 milhões, deve for-
necer era .1951 2.048 milhões;
o imposto sóbre transferência de
fundos para o Exterior, etn vez
de 950 milhões, 1.100; e os im
postos menores, igualmente im-
portãncias muito maiores. Em
suma, o governo conta nesse se-
tor com uma receita superior
em uns 750 milhões à do ano
cassado. Eni que fatores se ba-
seia tal otimismo? A arrecada*
ção do imposto de importação
no primeiro trimestre de 1950
foi inferior em um terço i do
mesmo periodo do ano anterior.
Se a arrecadação continuar no
mesmo ritmo, a receita dos di-
versos tributos sobre importa-
çSo, em 1951, ficaria cerca de
um bilhão dé cruzeiros abaixo
da previsão da proposta.

Para chegar â receita previs-
ta seria necessário uma mudan-
ça decisiva no regime de licença
prévia; praticamente, a abolição
dás restrições à importação, ou
a reforma completa da legisla-
ção aduaneira. Até o momento
não há sinal de modificações
desse gênero., Por conseguinte,
<•_ previsões da receita nem

setor parecem elevadíssimas.
As das outras rendas são me-

nos exorbitantes, mas também
altas. O imposto de consumo,
dependente em parte das impor-
tações gravadas por taxas adi-
cionais, deve produzir 6.586 mi-
Ihões, contra uma arrecadação
de 5.639 milhões no ano passa-
do (+ 17%); o imposto de
renda 5.788 milhões, em vez de
4.785 milhões em 1949 (+21%),
etc. Entre os maiores grupos da
receita, só a renda extraordiná-
na fica orçada com 396 milhões
a menos do que o arrecadado no
último ano (— 26%).

No conjunto, espera-se para
1951 receita superior em 2.477
milhões, ou em 14%, à receita
efetiva de 1949. Decerto, uni
acréscimo de tal proporção no
decorrer de dois anos não é im-
possível; mas muito provável-
mente seria acompanhado pela
despesa, mais ou menos na mes-
na proporção. Ora, a proposta
orçamentária' prevê apenas um
aumento de despesa de 629. mi-
Ihões, ou 3%.

O confronto desses algaris-
mos mostra claramente a preca-
nedade da nossa situação orça-
mental. Não se trata de déficit
temporário causado por fatores
ocasionais e passageiros, e sim
de desequilíbrio estrutural com-
provado pelei desenvolvimento
das finanças públicas nos últi-
mos 30 meses. A receita, na
base dos impostos e taxas em
vigor, não é suficiente para os
gastos- considerados indispensá-
veis pelo governo- e pelo Con-
gresso. Sem reduções radicais
da despesa, ou sem a criação
de novos recursos, o equilíbrio
não poderá ser restabelecido.
Eis a dura verdade.

. *»
Uma completa organização bancaria
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Ainda o turismo

A Indústria do turismo, uma
das mais -endosas do momento,
requer comu principal, matéria-
prima o alojamento e a allmen-
tação do turista. Para que se
possa ter .1 a Idéia da importfln-
cia dispensada pelos governos
progressistas - construção de ho-
tels de luxo destinados a hospe-
dar os viajantes com o mãxlmo
de conforto para que eles mais
umpo se demorem no pais, basta
dizer que na Franga o Plano
Minnet reservou para êsse íim 8
i-.lh.ea de trancos, que deverão
ser somados a outros 2,5 bilhões
de outras fontes a serem gastos
somente em 1950 nas diversas ci-
tln des. Ei a França já possui na-
da menos de .8.000 hotéis de tu-
rismo de todas as categorias com
800.000 quartos.

A êsse respeito, é interessante
r _lstrar as estatísticas norte-
americanas que fornecem o nú-
mero de hotéis de luxo e de prl-
melra classe existentes em cida-
des de turismo. Atlaml aparece
om primeiro lugar com 85 esta-
t-'eclmentos desse tipo, contando
com, 16.000 quartos. Depois, te-
mos Paris com 81 e 5.600 quar-
tos, seguido por Londres com 21.
hotéis e 4.Í.Ü quartos. Bm Moíi-
treal os hotéis de luxo somam 12
com 3.900 cômodos e om Roma
18 com 3.000. 7a América La-
tina a capital mexicana esta em
primeiro lugar, com 17 estabelo-
clmentos dessa espécie e 2.800
quartos. Em seguida temos Bue-
nos Aires, com 10 e 2.460-,
Havana, com 8 e 1.450 e
Santiago do Chile com 6 no-
téis de luxo de primeira ca-
tegorla e o total de 700 quartos.
SÓ então aparecem as duas prin-
clpals cidades do Brasil. Primeiro

Rio, com 3 hotéis e 600 quartos
e, depois, a Capital paulista com

único estabelecimento de luxo,
não possuindo mais de 2C0 quar-
tos. Como ê possível fazer indús-
tria turística se n&o temos em
todo o pais mais de 800 quartos
de primeira categoria para ofere-
cer aos viajantes que nos
procuram?

Um condomínio europeu

MN.U 00 COMÉRCIO S.A. I
O mala antigo desta praça. |

s
De Curitiba (U.P.) — "Por oca-

alfio do conserto da pequena Gla-
nella dl Marco, no Clube Curitiba,
foi tirada uma fotografia e nela
aparecem ralos luminosos nss mfios
e na cabeça da menina."

Ralos luminosos 7 Não seriam da
clave de "sol" que entraram pela•Janela"T

T * T
O presidente Qulrlno, das Flllpl<

nas, nomeou um dos mais Imponl-
tentes críticos do seu governo para
presidir a comissão da cinco mem-
broa qut vai Investigar as acusa-
çOes de corrução que pesam sflbre
funcionários do governo.

O leitor naturalmente espera que
vamos sugerir ao nosao presidente
qua siga o exemplo do seu colega
Qulrlno. Pois vá esperando... NSo
costumamos ter idéias absurdas.

,. * *
Foi preso, tm Uo Paulo, o pot-

suldor de «mm fortuna avaliada em
mal* de ttl* milhOes de cruielros,
quando tentava furtar, da easa Dro-
gadada, um vidro de perfume ao
valor da 3.(00 cruzeiros.

CleptomanlaT
Qual nadai Costume antigo, ha-

blto Inveterado. Com certeza oa seis
mllh.es foram acumulados por pro-
censos Idênticos, mas de alta ci__-
te. Deita .vei não tere sorte. O"tubarão" engasgou-se com uma es-
pinha de sardinha.

V »?•. *T

A propósito do horripilante caso
do guarda civil que matou a es-
pesa e uma fllhlnha de dei meses,
dls uma reportagem do Globo: "Oa
fatos que precederam a tragédia de-
monstram ter havido precipitação
do guarda na perpetração do lm-
prcsslonanto crime."

E' possível. Estas __l.-_ devem
nr feitas com calma.

/ C-T«ao £ Cia.

Sejam quais for.m as origens
da Europa e as razões históri-
cas de seus antagonismos, bem
como de suas guerras, a verda-
de é que ela sofre (tem sofrido
tio curso pelo menos dos. últimos
çcm anos, com a metalurgia)
di- uma espécie de ingurgita-
ívento ou inchaçãc no território
vascular do Ruhr, da Fiãüçá,
da Bélgica e do Luxemburgo,
onde se encontram os meios ne-
cessários ao seu progresso e por
i.so mesmo 'uscetíveis de gerar
os conflitos.

O perigo desta situação afetou
sempre, em primeiro- lugar, as
relações entre a França e a Ale-
n?anlia. Assim, quando a Alemã-
nha foi batida e ocupada há
cinco anos, o problema da paz
européia, complicado embora pe-
lo domínio da Rússia nos países
orientais, ficou mais uma vez
condicionado à posse daquela
área, cuja parte mais 

'importan-

te — o Ruhr — não deveria
continuar sendo o arsenal da na-
ção agressora.

Ninguém tinha bastante poder
para tomar o Ruhr. Cumpria,
antes, convencionar que êle não
pertencesse a ninguém e, por
conseguinte, evitar que viesse,
mais tarde, a ser a presa de
alguém.

O sistema de vigilância ou de
garantias cujo estatuto procuras-
se alcançar êsse objetivo pro-
porcionaria entretanto, êle mes-
mo, os ensejos para futuras de-
sinteligências, quando a Alemã-
nha, por exemplo, se consideras-
se capaz de apresentá-las basea-
dn na força. Nessa eventual}-
dade, seria novamente a França
constrangida à guerra, por mo-
tivos de ordem econômica liga-
dos à extensão de sua indústria
siderúrgica, dependente, sabe-se,
do carvão do Ruhr.

A proposta, que fêz agora a
frança, em projeto do ministro
Schuman, de unir as indústrias
rarboníferas da Europa jeiden-
tal, e assim eliminar as hipóte-
ses de conflito, é um gesto em
que há ao mesmo tempo cora-
gem e imaginação, conforme dis-
se no Senado dos Estados Uni-
dos o Sr, Fulbright: coragem
— podemos nós outros acrescen-
tar — porque enfrenta as difi-
culdades psicológicas de um acôr-
do coin o povo cujos exércitos,
em 1940, invadiram a França

pela - terceira vez _m setenta
anos, para roubá-la e martirizá-
la; imaginação — podemos tam-
bém reconhecer — porque é exa-
tn que a forma do projeto é
mais do futuro que do presente.

Trata-se de criar, na realida-
de. um condomínio europeu do
carvão e do aço.

As reservai, -postas a êsse
plano filiam-se, é claro, à dou-
ti ina do liberalismo econômico.
Seriam as reservas de Adam
Smith. Mas o liberalismo eco-
tiômico, aplicado ao carvão e ao
aço .daquele território vascular
¦a que me referi (o Ruhr, a
França, a Bélgica e o Luxem-
burgo), não acudiria ao enfarte
i>êle observado; chegaria mesmo
d prolongá-lo pela exacerbação
dos nacionalismos.

Se as indústrias pesadas pro-
vocam a guerra, é certo então
que reuni-ías ou explorá-las em
comum estabelece a fiscalização
mútua graças à qual, sem des-
douro para nenhum dos povos
irteressados, a marcha dé uma'
agressão é denunciada e con*
tida.

Em todo caso, o projeto do
n.inistro Schuman representa a
contribuição mais pronta e mais
inteligente que até agora teve 8
Europa com o fim de unificar-
se. Não abrange todos os pro*
biemas da suspirada- federação,
mas oferece-lhes uma base
Além da intenção de promover
. preservar a segurança, a pro-
posta francesa constitui o pri*
nieiro passo* da Europa na re-
ct-peração de seus movimentos,
após a queda que sofreu, e esta
recuperação é a' essência de sua
autonomia. •

Há, porém, em campo os in-
glêses. Os ingleses, afirma-se,
não têm grande entusiasmo pela
idéia, e não é possivel admitir
a Europa sem a Inglaterra. De
acordo... Mas não é possível
igualmente que a Europa deixe
de buscar os caminhos da paz,
ou não tenha a paz, em home-
nagem à Inglaterra. Devemos
à Inglaterra o que todos sa-
bem que ela nos deu com sua
exemplar resistência na luta
contra a Alemanha. Precisamos
não dever-lhe, porém, a cópia
de nenhum de seus enganos
quanto ao futuro.

Costa REGO

A INGLATERRA NAO PODERÁ
DEFENDER-SE

Londre», 28 (ü. P.) — O profe».
sor P. M. S. Blackett, um dos mata
notáveis cientistas especializados en)
energia atAmlca do mundo, declarou
que a Grfi-Bretanha n&o poderi. de-
fender-se contra um ataque -tômlc.
e as Ilhas britânicas, oom os seui
80 milhões de habitantes, estarão
condenados se Irromper a terceira
guerra mundial. Blackett, prnf».
sur de tísica da Universidade de
Manchester e Prêmio Nobel de Fl.
slca em 1948, expôs essas Conclusões
num folheto sflbre o ataque at.ml-
co, publicado pela Associação da
Trabalhadores Científicos. Essa ai.
soclaç.o, que conta com 16 mll
membros, aprovou uma resolução,
em agitada assembléia na semana
P-SBada. exigindo a Interdição du
bombas atômicas e da guerra bacte-
rlolôgica e solidarlzando-se com o
cientista comunista, Frederlc Jollot.
Curie, recentemente destituído do
cargo de Alto Comissário da Ener-
gla Atômica da França.

Banco Ribeiro Junqueira S/A.
B. Quitanda. 73.* 

REUNEM-SE AS NAÇÕES
ASIÁTICAS

BtfUlo, Filipinas, 28 (Ü.P.) _.
Delegados de sete naçfles asiática»,
ora em conferência nesta capital de
verto, excluíram os observadores on-
ciais, Impedindo a participação ate
mesmo nominal da China naclona-
lista. Os observadores políticos dl.
sem que quatro países censuraram
o convite Inicial dirigido á China
nacionalista e Indicaram que náo
queriam representantes de Chlang
Kal Shek nem como observadores
dos tratomt-.

Os delegados estio reunidos pata
encontrar fórmula de paz no Pacl-
fico. O secretário do Exterior d»
Filipinas, sr. Carlos Romulo pro-
nunclou o discurso principal da
conferência. Bntáo, declarou que "a
paz duradoura e equltatlva que a
humanidade deseja e petsegue pode
começar na Ásia". Depois denoml-
nou a conferência das sete nações
asiáticas de "parte de nosso estôr-
ço coletivo para Inclinar o fiel di
balança do lado da paz".

BANCO BRAS.' DESCONTOS S/Â.
Atende das 9 1/2 ás 18 horas.
1.° de Março esq. Buenos Aires,

COLISÃO NA'MANCHA
Du .«nes», Inglaterra, 26 (U.P.)

— O navio mercante espanhol,
"Cabo JEspartel", de 7 mil toneladas,
colidiu com o cargueiro britânico"Feldspar", im melo a um denso
nevoeiro na Canal da Mancha, às
primeiras boras de hoje. Em 20 ml-
nutos todoa os. 37 tripulantes do
navio espanhol foram recolhidos
slos e salvos por outro navio bri-

N&o houve vitimas.

ECONOMIA & FINANÇAS
TURISMO E ESCASSEZ DE DÓLARES

Nova Yorfe (Maio de 1950) - Fa-
lando no banquete oferecido por
Wllllam Manger, secretário geral
Interino da Organização doa Esta-
dos Americanos, em homenagem à
Missão Conjunta de Turismo para
a América Latina patrocinada pela
UnlSo Pan-Americana a pelo De-
partamento de Comércio, o secre-
tário do Comércio dos Estados Unl-
dos, Charles Swayer, disse que o
tomem- das atividade turísticos na
América Latina seria um dos me-
Ihores fatores para a solução da ea-
cassez de dólares, além de conso-
lidar os laços de amizade e ampliar
as relaçfles comerciais.

Segundo dados estatísticos do De-
partamento de Comércio, a Améri-
ca do Sul foi beneficiada com 2,3%
da corrente turística norte-ameri-
cana de 1949.

Depois de fazer considerações so-
bre a América Latina, Swayer re-
velou qúe êle próprio Iniciaria uma
viagem a América Latina; náo es-
pecifleou os países que visitará. _
desnecessário pflr em evidência as
conseqüências da escassez de dó-
lares. Frisou Swayer que o povo
norte-americano está fazendo todo
o possivel para encontrar solução
para o problema, mas lembrou que
a solução definitiva nSo pode vir
de uma hora para outra, pois de-
pende de medidas que só um estu-
do detalhado pode Indicar, Reco-
nheceu entretanto que uma das me-
didas a tomar é o aumento das tm-
portações dos Estados Unidos, as-
sunto aliás já debatido por diversos
entendidos,

A Indústria turística oferece so-

Malcolm MACI-_N__
luçSo parcial para o cato; et tu-is-
tas podem apertar ot tocos «confl-
mico», e os de amizade; laços teses
que desejamos estreitar com nossos
vizinhos do sul. Para estudar • ti-
tuaçSo da indústria turística, •
América Latina foi visitada pela
missEo, composta pelos ar*. Frande-
co Hernandez, chefe da DIvlsSo dt
Viagens da Unlfio Pan-Amerioana,
e George Wythe, chefe da secçao
das Repúblicas Americana», do Bu-
reau de Comércio Internacional, do
Departamento de Comércio. Cerca
de dez paises, Inclusive o Brasil,
foram visitados; e o seguinte pro-
grama foi sugerido:

1.» — Organizar uma comlssSo in-
teramericana de viagens, com sede
na UnlSo Pan-Americana, segundo
recomendaçSo do Congresso de Via-
S-ü-i

2.° — Apoiar as organizações par-
tlculares existentes;

3.» — Simplificar o»" documentos
necessários às viagens Internado-
nal», e; >

4.* — Organizar | um programa
conjunto de promo.So de vtagent,

As autoridades da UnlSo Pan-
Americana opinaram que o turismo
nSo só representa recurso econôml-
co, como constitui elemento impor-
tante na expansão daa relaçfles co-
mercláls; acrescentaram que te a
indústria turística for levada* sé-
rio pdo» governo» interessado», N
obterá um elemento que fatalmen-
te contribuirá para aliviar a escai-
eêz de dólares. '

ESTA SUJEITA AO IMPOSTO
, DO SELO

O tabelião de um Oficio de Notas
desta-capital, tendo deixado de co-
brar o Imposto do selo devido na
escritura que lavrara, sflbre a tran-
saçfio dè empréstimo operada entre
oa Interessados e o Instituto do Açú-
car e do Álcool, submete o caso
à aprèclaçSo da Récebedoria do
Distrito Federal, justificando qua
assim procedera em atenção ao ale-
gado pelo referido Instituto de que,"em caso tdêntleo, se acha penden-
te de Julgamento o recurso que ln-
terpoz ao Conselho de Contrlbuln-
tea".

A respeito, declara a Récebedoria
que se trata de contrato de em-
préstlmo em complementaçio a ou-
tro anteriormente contraído — paraInstalação e montagem de uma ust-
na, que entre al fazem, oomo mu-
tuante o Instituto, e como mutua-
rios oa Interessados, marido e mu-
lher.

A falta de cobrança do Impflsto. do
selo devido, no caso, — prosseguea Récebedoria — é de todo In-
justificável, pois, forçoso 4 dizer a
incidência de impflsto 4 regulada
pela lei atlnente à espécie e pelos
julgados das autoridades adminis-
trativas competentes.

A lei, no caso, nfio deixa mar-
gem a qualquer dúvida quanto a
seu devido Impflato proporcional, e
oa Julgados de autoridades compe-
tentes, conhecidos, têm sido justa-
mente neste sentido.

Ora, ae o consulente, por qual-
quer razáo, teve dúvida na inter-
pretaçSo da disposição legal regu-
ladora da matéria, tal dúvida nfio
poderia persistir ante à própria ale-
gaçSo do Instituto, segundo a qualhá uma decisão Julgando devido o
tmposto do eêlo, em caso idêntico

O fato de alguém recorrer para
a Instância superior de uma decl-
cão proferida por autoridade com-
petente, que Julga incidência do
tributo, nfio pode, de modo algum,— diz a Récebedoria — servir de
fundamento aoa responsáveis pelacobrança ou arrecadaçfio das ren-
das públicas para o nfio cumprlmen-
to de determinação legal.

As dcclsfle» de 1« Instância, na
fôrma da lei, obrigam a partir da
data que se tornam conhecidas pela
publlcaç&o no órgSo oficial e en-
quanto nto, forem reformadas pelaInstância superior ou em virtude de
lei posterior.

A consulta em causa — declara
a R.D.P. — convém frisar, nSo se
oniuadra nq quo ç*t4 previsto co

art, 68, parágrafo único, daa Nor-
mas Gerale, do decreto-lei n. «.666,
de 3 de setembro de 1912, porquan-to nfio houve, no caso, uma dúvl-
da, propriamente dita, de vez que,como se vê e eítá acentuado, o
consulente teve conhecimento da
existência de uma declsto de auto-
rldade competente Julgando devido
o lmpôato. O qua houve, Isto sim,
foi o acolhimento de uma alegação
qué, embora partida de pessoa real-
mente respeitável, não poderia, nem
pode, sobrepor-se à referlds de-
ciado.

Diz ainda aquela repartiçfto quelsençfio de selo, aegundo postula-dos, "sfl existe quando expressa,
por ae tratar de execução e de ma
térla fiscal, nSo aendo licita adml-
ti-la implicitamente" (ministro daFazenda, decisão 62, na Revista Fie-
cal de 1938). Na dúvida, "decide-se
contra as Isenções totais e pardalse a favor do fisco" (ministro da
Fazenda, declsfio 17, na Revista- ris
cai de 1984).

Cabe esclarecer — acrescenta aRécebedoria — que, pela cláusula 6»do contrato, "os impostos ou taxas
que possam recair sflbre ot bensdados em garantia, ílcarfio exclual-
vãmente a cargo dos mutuários.

Como ae vê, nem sequer «Ind-dência do Imposto do selo, oo caso,recai sflbre o Instituto, hipóteseesta que poderá dar margem t, dú-vida.
Assim,. — condul a Récebedoriado Distrito -federal - t, operaçãoem causa está sujeita ao Impflstodo selo, na forma da lei.

ESTABELECIMENTOS BAN-
CARIOS

O ministro da Fazenda deferiu,em face dos pareceres, o pedido doBanco Delamare S.A., pan apro-vação do aumento de aeu capitalde Cr| 10.800.000,00 para Cri ...15.000.000,00, e reforma doa eiU-tutos.
TEORIA B PRATICA DB MB-CBO-RAMENTOS E UTILIZAÇÃO

DB RODOVIAS

Com o despacho do presidente daRepública: "Autorizo, despeaaa emcruzeiro" foi restltuldo ao Mlnla-tério "da Fazenda o proceaBO em
que o Ministério da Vlação pede au-torlzaçflo para os engenheiros Ma-nuel Pacheco de Carvalho, MoaclrGomes e Sousa, Frank Thompson
Slade e Mauro Vieira, do Departa-mento Nacionai de listradas de Ro-
dagem, ie ausentarei» do pois, §

afim dt participarem de um cuno
de "Teoria e prática de melhora-
mentos • utilização de rodovia»",
nos Estados Unidos.

NEGADO PROVIMENTO AO RE-
CURSO

Relativamente ao recurso Inter-
posto pela Companhia Brasileira de
Artefatos de Borracha ao acórdão
n. 21.695, do Segundo Conselho de
Contribuintes, proferiu o mlnlitro
da Fazenda despacho, negnndrffpro-
vlmento ao recurso, para manter a
dedifio da primeira instância e, por
conseguinte, Indeferindo o pedido
de levantamento de perempçfio.

DISPENSA DB MULTA, POR
, EQUIDADE

O ministro da Faienda tendo em
vista ot processos encaminhado»
pelo Conselho Superior de Tarifa,
do Interesse da Companhia M-r»-
nica e Importadora de São Paulo,
Danrée ls Cia. t A. J_ buehko, refe-
rentes, respectivamente, aos acór*
dfios ns. 31.2-6, 21.245 e 21.221,
proferiu o tegulnte despacho:

"Bm face dos pareceres, dlspenio
a multa, por eqüidade."

CBÍDITO PARA PAGAMENTO DB
UMA USINA TERMOELÉTRICA

Foi restltuldo ao Ministério da
Faienda. com o despacho do presi*
-ente da República, autorltando, o
processo em que o Ministério da
Vlação pede um crédito no valor
de francos suíços 8.673.300,00 para
pagamento da 3» prestação do oon-
trato firmado com Brown, Boveri
á. 'Cia., para fornecimento dé um»
usina termoelêtrlca á Vlação Férrea
Federal Leste Brasileiro.

EM SITUAÇÃO AFLITIVA
0 SNAPP

Manau», 36 — (Asp.) — O coman*
dante Edlr Carvalho Rocha, dlrttot
geral do SNAPP, realizou na tarde
de ontem, no «alfio nobre do Pais*
do do Comércio, com a presençs
do governador do Estado, e demais
autoridades dvi», militares e figu-
ras destacadas da» classes conser-
vadora». longa palestra sflbre a re*
ferida autarquia a qual constou da
quatro partes: primeira histérico e
organlzaç&o; segunda situação ti*
nancelra: terceira orientação adml*
nlstratlva; t quarta exposição de
um programa — ''esboço de plane-
lamento".

A exposição Impressionou pela
claresa com que o comandante Edlr
Carvalho Rocha analisou a aflitiva
sltuaçío da "SNAPP" que nfio «»•
tá em condlçoe» de solver os com*
promisso» que atingem a quase a
Cr» 60.000.000,00, classificados em
três categorias: Ia — Folha de pa-
gamento» dos funcionários: dividas
por fornecimento» diversos feitos
nas praças de Manau», Belém e Rio,
descontos para materld»; empre»*
timo» devidos pelo» funcionários;
folha» extraordinárias, salário fa*
milia e outros num total aproxi-
mado de onze milhSee e leluentot
mil cruzeiro»; 20 — Os compromt**
tos de recolhimento das dividas aoa
Institutos, LBA, depósitos de ga*
randa por taxas, divida para com
a ComlssSo de Marinha Mercante,
salário» nfio reclamados e outras
divida» que terSo de ser pagas ou
solucionadas, num total aproxima-
do de 36 mllhfles e cem mtl cruzei-
ros; 3° — Compromissos assumidos
de -gravação daa rendas futura» e
que estfio relacionadas com obras
autorizada» e executadas por dlver-
nas companhias, referente» á cons-
truçSo de tanques, tnstalaçfles de
Inflamaveis. somando tudo a dez
milhfles • duzentos mll cruzeiros.

AÇÃO EXECUTIVA PARA
COBRAR 60 CRUZEIROS

Belo Horizonte, 38 — (da surtir-
sal) — O I. A. P. C. propôs con-
tra Florisbelo Coelho, de ura gua-
ri, uma açfio executiva para cobrar
60 cruzeiros de contribuições. Em
decisão exarada ontem, o dr. «fon-
so Ü. de Azevedo Junior julgou pro-cedente a açfio. apenaa em parte,
para que o réu pague ao autor eelt
cruzeiros e sessenta centavos. De-
cidiu ainda pelo pagamento daa
custas em proporção.,.
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25% DE AUMENTO PARA 0$ LAVADO-
RES E LUBREFICADQRES DE ÔNIBUS
Os empregadores vâo recorrer da decisão

O dissídio dos lubrlflcndores e la-
yadores de ônibus foi julgado, on-tem. polo Tribunal Regional do Tra-balho que decretou um aumento ge*ral de 25% sóbre os sal/ínos vlnen-tes em 1 de fevereiro de 1046Após a leitura do relatório. "pei0
jul- Álvaro Ferreiro do Costa, oadvogado dos trabalhadores disseque as preliminares levantadn neinSindicato das Empresas d" Tranl-portes de Passageiros nao poderiamser aceitas pelo Tribunal, pois 

"ã™

Á pesquisa industrial na Grã Bretanha
Herbert Tracey — Copyright do BNS, especial para o "Correio da Manítã"

CORRETO DA MANHÃ* — Sábado, 27 de Maio de 1950

Londres, — Foi objeto de atençãono recente relatório do Comitê Go*vernamental sóbre ProdutividadeIndustrial um aspecto'do empreen-dlmento indurtrial britânico em que
suscltantes desta canltal" rrin.n I °S s.in»dlcatos estão íe tornando ores
sando pediu fosse Ju gado proCJ Te Interessados
ITL V»° nas 4" conti ¦ Cientemente
das na inicial; cruzeiros por dia .1 Bretnnl*o

e dò qualse diz que a Gra*
está aquém de outros

tV?0HnServ,5° fo.r exocutadoànõí.' Países.

presa, de T°ransportf dtpaTsald" rCncla a° lápso de ,emP° *ue °«>r'
£LCO?testou os ar-íumratos do re- * 'nl" " «"¦•"¦*¦"¦*- "'*—'*"
presentante do Sindicato dos Con-dutores de Veículos Rodoviários

titucionalldade da Justiça do TrabT I SnCtJK*1^ das P^™Poílho pnra a concessão da melhoriaI 1032 ? ÒÚJ * ^" oa™-™-S Que-emnem tampouco, a assembléia rea-, ra™ h2u?:.?.0Í «-tr?-. parte, o
SífíníSírt? instauração do dlssl Sr»S.».dLÍ°*?5a°..»«.««» asdlo lnfrineira a Consolidação, dasLei* do Trabalho, como arguta oórgão suscitado. Referindo-se a si-tuação econômica das empresas de-
ílaZU,h2UeM° TrIbuPaI Superior doTrabalho já apreciara a questãoConcluiu qut. as mesmas se achamem condições de pagar

que em
ex-

em

prosas- de ônibus, quatro pediramconcordata e Uma estava sob íntl?.venção da" Prefeitura Municipal
gurP°rt«; * WJncta. «NSo há Prê-
curso para as firmasum novo
rios'

suoprtaremreajustamento de sala-afirmou ao terminar

de vencimentos, Muitas, disse, au-ferem lucros extraordinários è- issograças em grande parte aos preçosúnicos e à super-IotcçSo.' "Os mo-oristas, comentou, fornm aumen.tados duas vezes de 47 até «ste nnoOs empregados em garages firmairam acordo com a entidade patro-nal e foram beneficiados. Mas oslavadores e lubrlficadores das ga-rages de ônibus permanecem comos mesmos salários e. ademais riflorecebem gorgetas. o que não acon-tece como os profissionais que la-vam e lubrificam carros de praçaou particulares. Ainda há poucol continuou - o Tribunal Superior dSTrabalho estabeleceu o salário diá-rio de 45 cruzeiros para os traba-lhodores dessa categoria da capitalfluminense. Ora., o nível de vidadessa capital é inferior ao do Dis n «rt„ - - ,trito Federal. Por conseguinte lus- fnm,™,V°Bad° do2,emPregadores ln*.tlflcani.se melhores salários paraÕs ÜSSSS^SS £. »?*!> citado

^id08, "-balhadores era despra'
,72^ quanto não seT pX'

lih-Jl. r ?ue um lavador ga-

sidJH- Dêl,° Ma,ranhão. vice-pre.
deu í nnJ?.exere,cl° da Presidência,
r^l*™,Pa,avra a,? i***1* reIa*<"*,* quê
KS? ,?U as Pr«»manares e Wto*upor uma pbreentagem de 25% Xbre os vencimentos vigentes em 1
l6- íe^.relro de .1946. O juiz ravl-sor, Pires Chaves, segulu-o/ bemcomo os demais daquela corte

re entre a descoberta cientifica noalaboratórios e a produção nas fá-brlcas. Amplas facilidades estão«endo criadas para as Investigações
cientificas, nas quais se Incluem as
pesquisas industriais, e para éssefim grandes somas estão sendo pro»pe- das pe'ns -ustrias indlvl-
duals. Entretanto, em algumas
secções da indústria, o problema, doaproveitamento dos resultados das
pesquisas e da sua -..«cação ao pro-cesso efetivo da produção carece serainda ázmente tr-itado. Todavia,
estão sendo tomadas medidas práti-cas para a solução do problema deatraso.

triais, estfio^ sendo também realiza-
das investigações sóbre o desperdi-
ck de calor em conexão com a etl-
ciência das caldeiras. Outro setor
das pesquisas diz respeito a deter-
mlnação da durabilidade de uma
ampla variedade de madeiras cultl*
vadas* no pais e importadas, sendo
que os resultados já dados.a conhe-
cer pela Associação _e Pesquisas de
Produtos Fln—stais liidlcam ser pos-sivel estabelecer um padrão capaz
de reduzir materialmente o grande

;desperdicio atualmente causado em
conseqüência da umidade ou das
pragas.

Todas estas atividades vêem con-
flrm-f o ponto de vista expresso no

relatório do Comitê sobre Prpciutivi-
dade Industrial, segundo o qualmulto se pode conseguir com a apli*
cação imediata dos conhecimentos
disponíveis antes rçue .pela abertura
de novos campos de Investigações
cientificas. Em seu relatório, o Co-
mité acentua relteradamente ser ne-
cessárlo elevar substancialmente o
nível de sua produtividade.

Como o ritmo do aumento da pro-dutividade depende em última aná-
Use da aplicação do progresso da
ciência e da técnica, nunca é de-
mais salientar o valor da maquina-
ria que está sendo aperfeiçoada pa-ra coordenar e acelerar as pesqul.sas em tantos setores.

NOTAS HISTÓRICAS
Perspicácia de Floriano

O próprio governo reconheceu aImportância do estabelecimento deuma corporação nacional de pesqul-sas e aperfeiçoamento, enquanto
que as associações de pesquisas exis-tentes mostram-se também Interes-«Odas no problema. Ademais, ambosos • lados da indústria reconhecem
agora mais claramente a necessidade
de um Intensivo estudo das dlfl-

culdades que retardam a apllca-ãoFicou decidido que o aumento dM Pesiu'aas cientificas

Á prometida contra-ofensiva
Fala ao povo de Shangai o governador

de Formosa/

S ¦">» » P«tir deitem.
IP Jfe***0 a a^'duldade integra
praxe 

S M comP™sações de

os vai recorrer da declsSo,

r

INALTERADA A GREVE DA
R. M. V.

.-^»Kaa^
da greve irrompida na Hêde Mineirade Viação. Tendo o governo federalautorizado o pagamento üe 56 mt
?» »srf.df?Mf»™Íe'?*" c°rre=Pondentesap déficit" da ferrovia, a buiocra-cia está. segundo Se informa, retar-dando, a vinda do numerário. Decll.nam as possibilidades de término domovimento ainda esta s-emana, comoera esperado. r

RECLAMOU 0 QUE JÁ HAVIA
RECEBIDO

O sr. Waldemar Ferreira recla-mara a Justiça do Trabalho contraa Agro Colonfzadora Industrial S. A'.(Borghi & Cia,) pleiteando o paga-mento de uma quinzena d« saláriosA reclamação foi julgada ontem pela7.» Junta. O representante da em-pregadora apresentou recibo de qui-tação assinado pelo operário. E aJunta, em conseqüência, julgou lm-procedente a reclamação.

A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO

Instala-se dia 7, em Genebra %33.» Conferência Internacional doTrabalho, devendo ser debatido o se-guinte temárlo: I _ Relatório dodiretor-geral; n — Questões flnan-celras e orçamentárias: ÜI — Infor-mações e relatórios sôbre a aplica-ção das Convenções e recomenda-ções; IV - Relações profissionais;V — Igualdade de remuneração porum trabalho de valor igual, entrea mao de obra masculina e mão deobra feminina (1.» discussão): VI —Trabalho agricola: relatório geral;VIII — Métodos de fixação dos sa-Mrios na agricultura (1.» discussão);
5.-.T, Fér'as pagas na Agricultura(J.» discussão); J? - Formação pro-fissional dos inválidos.

nll^l,t£. " í.ePreaentaçao frisando
?,i2,fs,ar se1?°, Pa80. desde 1940, o
«Jft„° Ím atividades insalubres naestiva. Acentuou que á carga e des-carga de potássio? cal, explosivos e
?5ra„3 ™f«rlas químicas, têm pro!m?fi°. a^ias dificuldades, inclusivemoléstias profissionais aos estivado-
I-a-s remuneração nesses casos, deacordo com a lei. deve ser acres,cida pelas respectivas percentaeensdas aUvidades insalubre». '

*? .B*?**,U Míarâ Presente dèven-
dia 4 d?]&. n,K!ÍOnal "^baroar

"CHAPA 
GENUINAMENTE

DEMOCRÁTICA"

80» 
trabalhadores da resistência,artidários da candidatura do sr.iscar Vargas à presidência do Sin-dlcato dos .Empregados no Comer-«o.Armaíenador, reunir-se-So ama-•"ha, às 12 horas, na sede daquele

Jrgao, à rua do Livramento, 81, parauaçar ss planos da campanha. Achapa liderada* pelo srY Vargas é
S°c?á"*acaã. 

"Ch8Da 8enulnamen*e

0 RECLAMANTE NÂO
COMPARECEU
'•*¦¦

_,°.F<_ *r°io Fonseca, associado doBlndicato dos Carregadores e Ensa-
çadore» de Café reclamou contra
S?,6 irgf*! P-Jfjue. «endo trabalha-dor diarista, tinha direito ao paga-mento do repouso semanal remune-
Si j,1i0,5*f0,5n*3. «Jesoi-* D processofoi distribuído à 6.» Junta, que mar-cou o julgamento para ontem, ás 14horas. O sr. JoSo Fonsçca não com-pareceu, e o presidente da Junta ar-quivou, a reclamação.

CANDIDATOS NO SINDICATO DOS
CARREGADORES E ENSACADO-

RES DE CAFÉ
O sr. 'Antônio 

Soares da Silva,procurador do Sindicato dos Carre-«dores e Ensacadores de Café de-
r.m0UJq1ue' Por enquanto, se conhe-cem dois candidatos ao cargo depresidente dêsse órgão. srs. Alcidesde Almeida e Jorge da Silva. O pri-
diretoria COm ° ap6io da "uaI

ADIADO 0 JULGAMENTO DO
DISSÍDIO DOS METALÚRGICOS

DE PETRÓPOLIS
?,RJri!5Uni-1 Reg-Õnaldo Trabalho,transferiu para a próxima sexta-leira o.julgamento do dissídio.dosmetalúrgicos de Petrópolis. Motivouo adiamento um pedido do juiz PI-res Chaves relator do processo, is«se o segundo adiamento que sofreo dissídio.

HIGIENE E 
'SEGURANÇA 

DO
TRABALHO

«$2» "í íeM-Mrtw «tondldas, no
gylto Federal, pelos Serviços deaiglene e Segurança do Trabalho,oos meses de janeiro, fevereiro erpsrço do corrente ano, para 0 tlm

SM 
conceder Ucença de 6 semanas

2?' -*P*>| Q Parto, apresentaramstürbjos, do aparelho circulatórioa e do aparelho respiratório 24.,votrat. forma» clinica» foram obser-
If j oomo: Hipertensão — 7 casos;Bandes yarlze» — 48; pequenas va-we» — 38; e edema i)os pés — 32.A» apresentações observadas fo-
/íi?' em maior número, cefállcasWD e pélvlca» (S), /
»A', assistentes sociais do Serviçooe Higiene e Segurança do Trabalhotiveram a seu cargo 21 das gestan-ws examinadas naqueles meses.

AJostiça do Trabalho foram en-caminhadas 3 gestantes.

, RECLAMAÇÕES
DOS ESTIVADORES

O presidente da Federaçio Nacio-nai dos Estivadores, «rs. Manoel'Onseca, aconnpanhado dos srs, Deorcltcio P. do» Santos, presidente dó"¦jíndicato dejs Estivadores de Salva-oor, cândido de Castro Aroca, pre-«idente do Sindicato dos Estivado-res dc São Felix e Cachoeira e Ger-mano José dos Santos, pre-»Mente dosindicato do Comércio Armazenador
ge 85o Felix e Cachoeira. Estado daiJaiiio, estiveram em conferência
jom o ministro Honorlo Monteiro,tratando ile assuntos não só do l/i-teresse dríquelas representações bala-
jaj, como também do Distrito Fe*oerai, principalmente na parte re-«tiva ao. pagamento do repouso se-«"anal remunerado.O nr. 'Manoel -Fonseca entregou,

AS INSTRUÇÕES SÔBRE
AS ELEIÇÕES SINDI-

- CAIS-ATENTAM CON-
TRA A CONSTITUIÇÃO

O deputado socialista JoSoMangabeira d-olaron que asInstruções baixadas pelo minls-tro do Trabalho lôbre as elei-
ções sindicais constituem umaafronta ao poder legislativo,
que não poderá se submeter aessa íisurpaçSo da* atribuiçõesnem compatuar com semelhan-
te procedimento antldemocrá-tico. Adiantou ainda que aexigência do atestado de Ideo-logla para os que se cândida-tam aos cargo» sindicais con-traria a Constituição, porque,'de acírdo çom um do» -eus
tUsposltlToi, nlngpém poderáier privado de nenhum direito
por motivos de convicção poli-tica.

NOVA UNIDADE PARA
0 SISTEMA DE MEDIDAS

Washington (USIS). — Un» novaunidade fundamental foi, acrescen-
tada» .ís unldades-padrSa do com-
prlmento, massa e tempo, tóm a
qual o homem, investiga o universofísico em quo vive. A nova unidade
ó um neutron-padrão, recentemente
aprovado pelo Bureau Nacional dePadrões, dos Estadu» Unidos.

O neutron-padrão é de capitalImportância pára o» de-itistas queBe especializam' em estudos atô-micos. O efeito de seu aproveita-
mento se fará sentir também emdiversos ramos da Indústria .mo-
derna, servindo como ponto de
partida para s callbragem de todosos. instrumentos empregados paraa captarão de neutrons.

Os neutrons são partículas peque-nas do núcleo atômico. São larga-
mente empregado» nas pilhas atô-micas e eni máquinas de pesquisasatômicas, tais como o clclotron.
Nãor conduzem eletricidade e tím
um alto poder de penetração.
.0» padrões Internacionais1 de me-dtdaa são -mantido», em depósito,em diferente» partes do mundo.

O qullograma-massa-padrao, porexemplo, se encontra depositado noBureau" Internacional cjo Pesos eMedidas, na França. Em muitos ou-
tros países se encontram reprodu-
ções desse padrão. '

O neutron-padrão consiste numa
esfera sólida de berilio. de 4 cen-tlmetros de diâmetro, contendo uma
cápsula ¦ de radlum. A cápsula é
de platina -Irridiada que encerra
uma grama de brometo de radlum
comprimido à densidade máxima.

Entre outras radiações constan-temente emitidas pelo radlum, des-
taca-se ji radiação gama, ou aejamos Ralos X. . Este» penetram na
esfera de berilio, bombardeiam osá'omos de berilio o'expulsam os
neutrons do núcleo átomos. Sãoconhecidos a razãb com que o rá-
dlumy: emite seu» ralos gama e a
razjo com a qual estes expulsam
osneutrona do núcleo do berilio.
Conhecidas essas proporções, podemelas ser usadas como termo de com-
paração para medir a emissão do
neutrons de outras substâncias.

Para atender âs necessidades do
outros laboratório» de pesquisas
atômicas, jâ se está preparando uma
duplicata da neutron-padrão.

A Federação das Indústria» Bri-tânicas, por exemplo, empreendeu oexame da matéria. Da mesma for-
ma, o Conselho Geral do Congresso
dos Sindicatos Britânicos, por in-termédio de seu comitê consultivo
eatá interessado no exame continuo,
do ponto de vista sindical, das pos-sibllldades de melhorar a produtlvl-dade Industrial por melo do em-
prego máximo dos aperfeiçoamentos
tifleos e técnico. O estabeleclmen-
to^a Corporação Nacional de Pes-
quisas e Fom. to, no ano passado, éconsiderado pelos sindicatos comoimportante passo na direção acerta-
da. E' propósito deata corporação
assegurar onde o Interesse públicoassim o exigir, o aperfeiçoamento
prático e a aplicação efetiva das ln-
venções resultantes das pesquisas
públicas, bem como de qualqueroutra Invenção que nos parecer dacorporação-, não tenha sido suflclen-
temente desenvolvida ou aplicada.
O invento neste particular não sig-
ni*"™ simplesmente qualc-uor engre-
nagem ou dispositivo novo: inclui
qualquer novo processo ou nova
técnica,

A própria composiçSo da corpora-
ção garante sua Inteira competência
neste campo. Seu presidente 6 Sir
Percy Mili, destacado industrial quedurante a guerra exerceu as funções
de controlador de máquinas opera-
trizes, Entre outros membros figu-
ram Lord Halsbury, o sr. Blackett,
clentist renc-.nado, cujas pesquisasem Física lhe valeram, entre outras
dl-*!nçOes, o Prêmio 'lobel de 1048,
e que, propósito, é membro ativo
da AssoclaçSo de Trabalhadores
Científicos; Sir John Duncansen,
ex-diretor de companhias Interes-
sada» em produtos pesados de aço «ex-controlador do ferro e do aço
no» anos de guerra; Sir Edward
Hordgon, antiga autoridade em fl-
nanças do Ministério da Indústria e
Comércio; o sr. W. E. P. Johnson,'
que colabor*' nas pesquisas e aper-'
feiçoamento de aparelhos a jato, e
Sir Edward de Stein, banqueiro e
diretor df finanças (matérias-pri-
ma»), do Mistério ' doa Abasteci-
mentos durante a'guerra,

-llvá» ' r'es ú--s posslbl-
lid.ac-"s reinantes no campo -Ias p *i-
quis»» c'-ntHlcaa e : usirlais estão
contli-ss numa pu^icação dedicada
ao» problemas da administração in-
dustrial britânica, na qual colabora
o Instituto de Administração lndus>

Hong-Kong, 26 (U. P.) — ÒCoverftador de Formosa, K. C.Wu, prometeu ao povo de Shan-
ghai que a contra-ofensiva na-
cionalista sôbre a China conti-nental estará em desenvolvi-
mérito por esta época, no ano
vindouro.

Um despacho oficial da Agên.-
cias de Noticias Central News,
procedente de Taipeh, diz queWu, ex-prefeito de Shangai,
pronunciou um discurso no
aniversário da captura dessacidade pelos comunistas, no
qual expressou suas simpatias
pelo povo de Shangai, e, depois
de fazer uma descrição da tétri-
ca situação no continente,
ocupado pelos vermelhos, pro-meteu que a volta dos naciona-listas está sendo promovido com
todo o vigor no espaço de um
ano.

O governo naèionalista anun-
ciou oficialmente a "derrota
total" dos comunistas que teri-
tavam uma segunda invasão do
arauipelago de Washan, a 48
quilômetros ao oeste de Hong
Kong, região da qual os na-
cionalistas bloqueiam o porto de
Cantao. Um comunicado oficial
dado a público admitia que al-
guns comunistas • conseguiram
desembarcar nas ilhas, porémafirma que estão sendo aniqui-
lados. Outro comunicado anun-
ciava que mais dez canhoneiras
comunistas e 33 juncos motori-
zados foram afundados ' hoje,
somando-se ás 9 canhoneiras e
21 juncos já postos a pique nas
operações de ontem. Posterior-
mente foi emitido outro cotou-
nicado, que dizia ter sido re-
chaçada uma outra tentativa
de desembarque noturno, sendo
afundados uma canhoneira e
mais doze juncos carregados.

Outras informações chegadas

comunistas em dois mil homens
e dizem que os nacionalistas
empregaram um destroyer e ca-
nhoneiras para atacar os inva-
sores. Não obstante, noticias de
fontes vermelhas dizem que os
comunistas dbminam no mo-
mento três ilhas daquele arqui-
pelago. Tripulantes de navios
que' fazem a rota entre Macau
e Hong Kong informaram terem
sido recolhidos* centenas de sol-
dados comunistas, que se man-
tinham flutuando agarrados aos
destroços de suas embarcações
que seis mulheres norte-ameri-

Um despacho de Taipeh diz
que seis mulheres norteameri-
canas, empregadas da Adminis-
tração da Cooperação Econômi-
ca, receberam ordem de aban-
donar a Ilha Formosa, porémnão lhes foi fixado prazo paraisso.

ELEVAÇÃO DO PADRÃO
DE SAÚDE AUSTRALIANO

Cambem Australiana (APLA) —
O governo da Confederação Autra-
liana resolveu conceder um novo
crédito de 25.000 libras anuais em
pesquisas médicas. '¦

Ao anunciar -essa resolução, o
Primeiro Ministro Kopert Q. Men-
zlea observou que ela é urtia provade que soube reconhecer o magno
papel desempenhado pelas , pesqul-sas no ergulmento dos padrões sa-
nltários da Autrálla, acrescentando
que o Governo compreende perfei-tamente, que a prev nção das mo-
léstias é uma quostfo que deve ter
a mais elevada prioridade em
qualquer projeto , nacional sôbre
saúde pública.

As 25.000 libras dêsse crédito sSo
um acresclm-- âs 60.000 já anterior-
menta concedidas para o mesmoa Hong Kong calculam as baixas fim.

EM BUSCA DA LIBERDADE
Jolin Foster Dulles

Nova -rork — (Da Agência de i go da opressão totalitária. AchoInformações Aliada, especial para ! também que a esperança silenciosao "Correio da Manha") — Tenho não é bastante. E' preciso fazer aí-dito repetidamente que os aliados Iguma coisa, e disso sa encarregará

Quando irrompeu a revolta de
Custódio, estava o governo federal
desapercebido para a resistência.

Niterói contava com o efetivo de
BO praças da policia. Urgiam pro-
vidênoias. Por mar, ninguêJh pas-
sava. Seguiram tropas por terra, via
Friburgo, através de fatigante per-curso. Saia-se de manhã, chegava-
se á noite.

Como médico, Brlcio Filho. Ia
incumbido dc instalar o hospital de
sangue,

Convidado para residir em pala-cio, pelo governador Poreiuncula
— cujo papel> de contemporlzador
foi preciosa à legalidade — pediulicença para recusar e entrou em
ação/ Imediatamente, ppesar do
adiantado da hora. Tudo faltava,
menos entusiasmo. Desde o instru-
mental cirúrgico, até. os medica-
mentos mais.corriqueiros. Em face
de tamanha carência, não restavam
alternativas. Briclo teria de refa-
zer a viagem, em sentido Inverso,
para requisitar no Bio' o material
indispensável.

Asssim decidiu êle. Deu as pri-
melras ordens de emergência aos
auxiliares imediato», dentre os quais
se destacava o acadêmico Miguel
Pereira (já entSo, como ainda hoje,
a mocidade era marnsa. atraída
pela luz moral dos homens de bem),.

Antes de embarcar, na estaçSo dè
Marul, recebeu Briclo a Incümbên-
cia de entregar a Florlano uma
carta de Poreiuncula. Era um do-
cumento de fidelidade à cauaa le-
gal. Tudo correu bem no regresso,
inclusive o comboio, que chegou
com atraso normal..,

O médico desceu esfomeado na
Capital Federal, Mas, cõnsclo da
urgência da tarefa, deliberou avis-
tar-se primeiro com o presidente e
jantar depois.

Floriano foi Incisivo, como sem-
pre. Prevenido por telegrama, cha-
mara o ministro da Guerra, que por
sua vez prontamente se entendera
com o diretor da repartição com-
petente (com certeza o Hospital
Central do Exército). E acrescen-
tou, de lnopino:

Já jantou ?
Briclo, que, em nenhuma outra

ocasião se esquece de Epaminondas,
o amigo da verdade, respondeu, sem
pestanejar:

Já, Marechal!
Floriano, muita amável, com uma

.promessa 5 de sorriso na face de
bronze, -falou acolhedoramente:

São mais dé 9 horas. Nesse
caso, o doutor mé fará companhia
num chá com torradas.

Um funcionário do Itamaraty
atendeu com diligência ao timpano
que a mão do Presidente agitava
sem pausa. Veio o cqá. Com o du-
pio argumento do apetite e da mo-
cidade — ambos infelizmente transi-
tórios — Briclo enfrentou as torra-
dlnhas voluptuosamente, sem re-
parar que Floriano, erguendo-se
carrancudo, batia com a mão direita
em lâmina na esquerda espalma-
da, seu gesto habitual:

Senhor doutor Briclo I Nunca
pensei que d senhor me viesse
mentir I

O DIA POLICIAL
POR FALTA DE FISCALIZAÇÃO

Temos repetidas vezes chamado
a atenção das autoridades do Ser-
viço de Trânsito para a necesslda-
deurgente de fiscalização geral, no-
tadamente no que diz respeito .ao
excesso de velocidade. Isso, no.en-
tanto, parece não fazei qualquer
sentido para aqueles que têm Jn.-ismãos tão delicado problema. Mui-
ios é-Kt-uiplüã tônica apresentado ?m
vão àquelas autoridades; No que ee
refere aos ônibus, por exemplo, eles
são inúmeros. O' curioso é que a
própria Inspetoria apregoa e parece
até que faz exames naqueles vel-
culos, sob a justificativa de que os
mesmos devem apresentar um dis-
positivo especial para que se não
excedam em velocidade, Aquelas
mesmas autoridades informam que
os ônibus sem o dispositivo aludi-
do não recebem licença para tra-
fegar. Até al claro, tudo multo cer-
to, mas como explicar a velocidade
verdadeiramente desenfreada dos"gostosões" pelas ruas da cidade?
Al está um' ponto que gostaríamos
de ver esclarecido pelas autoridades
competentes,

E agora, como se ja não bastas-
sem os nosso» "Pintacudas"; turgem
outros de outras plagas para fazer
vitimas uas nossas rua».

Assim aconteceu na noite de an-
teontem na praça Juliano Moreira,
em frente ao campo de futebol do
Botafogo. Duas senhoras, uma das
quais trazendo ao colo uma crian-
ça foram atropeladas por um auto-
móvel que ali surgiu tal qual um

bólldo. írata-se, ninguém ignora.
de local perigoso, dada a" intensida-
de do tráfego. Aquele motorista, po-
rém, não tomou conhecimento dês-
se detalhe. A mais idosa das senho-
ras, justamente a que trazia a cri-
anca ao colo, foi colhida em cheio
pelo veiculo, sofrendo fratura das
pernas. A criança sofreu escoria-
ções e fratura do crânio. Ferimen-
tos graves, como se vê. A segunda
senhora, mdls Jovem e mais ágil,
num salto verdadeiramente acrobá-
tico, logrou escapar do bólldo.

O motorista do automóvel de cha-
pa 2-05-13, de SSo Paulo, foi deti-
do e autuado na delegacia de Bota-
fogo. Tratava-se de Teodoro Joseph
Giling. industrial em São Paulo e
que aqui se encontra a negócios.

Suas vitimas foram Maria Mon-
teiro, ds 53 anos, e sua netinha, Ma-
ria Cândida, de 10 meses. Ambas
foram internadas no Hospital Mi-
guel Couto.

Al está o que afirmamos, quandodizemos que só mesmo devido à fal-
ta de uma efetiva fiscalização tais
fatos ocorrem. Houvesse por ali um
policial, controlando a velocidade
dos veículos e, não temos dúvida,
tal desastre não se verificaria; e.
o que é mais importante, muitos
outros que freqüentemente sfio re.
gistrados também, não mais o'»e-
riam. ,

Será que ainda não chegou-o mo-
mento dé se levar a sério essa ques-
tão da fiscalização da velocidade,
no trânsito da cidade?..'.

SÔBRE 0 TRABALHO
DO MENOR

MATOU A FACADAS 0 COMPANHEIRO DE TRABALHO
O ônibus colheu o automóvel estacionado — O epUético
teria morrido afogado - O comereiário caiu do trem e faleceu— As ocorrências policiais das últimas horas

A» 12 hora» de ontem o operário -rência e indo a*o local apurou que oJorge Ferreira da Silva, de 20 anos. bonde trafegava contra-mão devidosolteiro, residente no morro do Ja-carèzinho prostrou com várias faca-da» seu companheiro de trabalhoAntônio de Tal. O fato ocorreu narua Leopoldina Bego, próximo ao
posto de Saúde n. 1. A vitima fa-leceu antes de ser socorrida poruma ambulância do Hospital GetúlioVargas que compareceu momentosapós o fato. Motivou o crime um de-sentsndimento havido entre o cri-minoso e a vitima por questões detrabalho. Do fato tomou conheci-mento o comissário de serviço no21" Distrito Policial que prendeu ohomicida em flagrante. O cadáverAntônio foi removido, com guia dis-
ffisJ' p1ra °. neoroterio do InstitutoMédico Legal.

O ÔNIBUS COLHEU O AUTOESTACIONADO i

só podem ganhar a "guerra fria"
se tomarem a ofensiva, e só podemvencer pacificamente Jomando a
ofensiva com armas morais, e não
apenas material»,

A * de maio de 1940 insisti pelacriação de uma organização dedi-.
cada a restaurar a liberdade dos
serem humarios, dela privados em
diversas partes, que procurasseapoiar e encorajar as forças da it

o Comitê Nacional dá Europa Livre
Seu trabalho é um grande serviço:merece apôlo geral e vigoroso.

Apesar desse esforço, que sei tei
O endôso do Departamento de Es-
tado americano, , a política geraldos . Estado». Unidos parece predo-mlnantemente defensiva, limitada
pelo senso 'da dependência da» coi-
sas material», ' *

Muitas,
despotismo, que desse aos lideres
exilados desse» países asilo e opor-

trial, Bertram White diretor da Itunidade de m»hter acesas cm seus
v«,:^m_T^,-.M^.._^:?í.___iJ>alaea.-i9 °r'e<-n- as chamas da li-
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DIA DO ESTATÍSTICO EM
BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 26 (Da sucursal)
— Com solenidades, será comemo*
rado êste ano o Dia do Estatístico
nesta capital. O Departamento- Es-
tadual de Estatística, em coopera-
ção com a Inspetoria Regional de
Estatística, esta organizando pro-
grama para festejar a data. As so.
lenidades se lnclarão com missa so-
Iene a ser celebrada na capela do
Orfanato Santo Antônio e se encer-
rarâo com Importante sessão sole-
ne com a presença do governador

Federação das Indústrias Britânicas
cita e-.-m-los de novos materiais,
produtos, processos o métodos quese desunam a desempenhar impor-
tante papel na tarefa de ampliar os
horizontes e aumentar a' eficiência
da indústria britânica ¦ ia dsstas
Inovações consiste num novo iipu
í ferro fundido, que, segundo se
acredita, é oapaz de revolucionar o
trabalho de fundição no espaço de
dez anos, proporcionando um mate-
rial com rp*'stêncla muito maior ao
choque do que o ferro fundido co-
mum. Entre os m .iis não terrosos,
há uma liga especial de cobre que
aguarda pleno aperfeiçoamento pa-rafins Industriais.

Uma nova indústria, com posslbl-
lidades Incalculáveis no tratamento
de produtos químico» obtidos de su-
cata e subprodutos representa ou-
tro campo de pesquisas em que uma
grande firma de produtos químicosa Imperial Chelmlcals Industries

está sobremodo Interessado. Ou-
tro aspecto destas Investigações de
largo âmbito despertou recentemen-
te a atenção do público no que res-
peita ás possibilidade» do vento
como fonte de energia na produçSo
de eletricidade. E afora, estão sen-
do levadas a efeito pesquisas e ex-
periênclas, pela» Associação de Pes-
quisas da» Industria» Elétricas e
Correlata» da Grã-Bretanha sendo
de notar que a posição geográfica
daa Ilhas Britânicas parece, justifl-
ca es .as Investigações, devido ao fa-
to de que a Escócia, a Irlanda e as
Ilhas Shetlands, bem como Gales e
o sudoeste da Inglaterra, e são ex-
postos a ventos de grande velocidade
• longa duração.

Sob a orientação do Departamen-
ta de Ciências e Pesquisas Indus-

berdade, e que desenvolvesse técnicas não-mil.tarcs de contra-ata-car os métodos do estado policialEssa proposta foi denominada pe-los bolchevistas "Projeto X", vio-lentamente denunciada por Moscoue pela imprensa, e rádio bolchevia-tas em todo o mundo. Tal reação,lembrava medo. üs órgãos bolche-vistas disseram que minha propôs-ta era um programa de espiona*
gem e assassimo...

Espero ardentemente a libertaçãodos povos, em todo o mundo, do ju-

tarnliíjíij' ao titular da pasta do Tra- *) Estado e altas autoridades.

A CATÁSTROFE DE CUZCO
Cozco, Peru, 26 (U. P.) — O

presidente da República, sr. Ma-
nuel Odria, regressou a Llm» de-
pois de permanecer três dias nes-
ta cidade, dirigindo os trabalhos
de remoção de escombros e socor-
ro. Odria. declarou que regressava
a Lima. para solucionar o proble-
ma de vivenda» para oa que per-
deram seus lares e acelerar a re-
construção da cidade. No entanto,
surgiram caio» do tifo o pneumo-
nla que os autoridades sanitárias
proeuravam ívltar.O dr. Roberto Zapff, diretor do
Hospital Antônio Lorena, o único
de Cuzco, disse que havia pelo
menos 8 casos de* tifo, ao melo dia
de* hoje, e número nfio determina-
do de peneumonla e gripe. Teme-
so que as epidemias se propaguem,enquanto milhares de pessoas dor-
mirem no solo gelado. Acrescentou
que 50 pacientes se encontram em
camas ao ar livre no páteo do hos-
pita) por falta de .lugares, Nas ruas
as pessosa formam filas paar o poi-vilhamento de DDT.'Tivemos novas noticias de danos
por efeito do segundo tremor, ocor-
rido ontem. A maioria das igrejas
avariada» pelo primeiro terremoto,
apresentam, agora, enormes fen-
das. A igreja de Belém, uma das
mais formosas da cidade, situada
nas proximidade» do hospital, tem
enorme» fenda» que se estendem
de alto a baixo ao largo da facha-
da. enquanto que o que restou dastorres estão na iminência do cair.
Ontem caíram do alto da torre
gi ande» pedaço» de pedra que fo-ram barrada» pelo grádil de.entra-
da do tempo. Umas vinte monjascanadenses se encontravam nohospício adjacente ao tomplo, mastoda» saíram ilesas.

NO TRIBUNAL DE CONTAS
Consulta — Monfepío — Apo-

, sentadoria — Conlrafos —
Pagamentos — Distribuição

de crédito
O. Tribunal de Contas, na sessãode ontem, tomou os seguintes re*soluções:
Consulta — Respondeu aflrmatt-vãmente á consulta sôbre aberturado crédito de Cr? 10.000.000,00, dea-tinado a socorrer as populações dodiversos municípios do Ceará, fia*

geladas por temporal.
Montepio — Foram registados asconcessões de montepio a' Aristote-lina da Conceição Pelotense — Ma-ria Sebrfio — Otilla Floriano -Car •

neiro Pinto — Iiyici Lira Freire —
Maria José Nascimento l Correia —
Maria Joanita Guimarães. — Maria
Alexandrina Guimarães — Antonle-
ta Junqueira de Araújo — Maria
de Lourdes — Ursula Barros' U-
nhares — Adelita Gome» de Bar-
ros — Joana Sampaio Seabra de
Melo — Prisca Sales da Silveira —
Maria Chave» do Rego —. Carmella
do Prado e outras.

Aposentadoria — Foram regista-
daa as concessões de aposentadoria
9 Ari Rebelo Fellcia e yiotor Hugo
Anchleta.

i Contrato» —»• Foram registados oscontratos entro o Departamento Fe-
deral' de Compras e á firma Par-sons Sc Whlttemore Maquinas In-
dustrial» S. A. para fornecimento
de material a Casa da Moeda, novalor de Cr$ 1.485.000,00; entr» aComissão do Vale do Rio Doce oPaul Wilhelm Edward Vageler pa-ra o desempenho da função de geo-logo; entre o Ministério da Educa-
ção e George Dayid Dutge Hamps-hire para o desempenho da funçãode técnico em micro filmagem, naBiblioteca Nacional; e entre o Ser-viço de Estatística de Previdênciae Trabalho e Serviços Hollerith S.A. para prestação de serviços téc-nlcos especializados, no valor deCr? 1.300.500,00.

Pagamento» — Foram re-fistadosos pagamentos de Cr** 1.400.000,00,
a titulo de auxilio ao Patronato de
Menores; CrÇ 1.250.000,00 à Unlver-
sldade do Paraná a titulo de auxi-lio.

Distribuição de crédito — Foramregistadas as distribuiçõç» do» pre-ditos de Cr? 30.002.000,00 ás Dele*
gadas Fiscais dos Estados para des-
pesas de material a cargo dos dlstri-tos rios e canais, Cr*. 1.000.000,00 ao
Tesouro Nacional-para ampliação e
melhoria do» serviços de força e luzdo municipio do Rio Vorde emGolas.

Crédito — Foi registado e dlstri-buido ao Tesouro Nacional o cré-dito especial de CrJ 8.000,000,01)
para pagamento de auxilio extra-ordinário a Fundação do AbrigoCristo Redentor. •-;• .

o bolcheviamo russo fora da» re
glões que nos sfio eatratégloamente vitais. E' oomo se não tivesse
mos, confiança numa política de
qualquer espécie que ultrapassasse
nosso puder militar ou* econôm:-
CO,

Consideremos a questão da de*fenelva versu» ofensiva.
Preliminarmente, encontramos aafirmativa do» lideres russo» de

que ps Estados Unidos nfio têm' 11-berdade. de áçâo quanto à EuropaOrientai e Asla devido aos com-
promisso» assumidps em Yalta;

Lembro-me entretanto que o pre-sidente Roosevelt, ao voltar de Vai-ta, declarou que o que se havia
passado na conferência "aigniflCH-
V» o fim do sistema "unilateral deação... e das esferas de influên-cia".

A conduta russa violou flagran-temente esse entendlmehtq. Deixaos Estados Unidos livres para ten-tar põr cobrp á» esfera» de influi'ência russas que atingem centenasde milhões de seres nfio russos, naEuropa Oriental e na Asla.
Se os Estados Unidos' puderem,buscar esse objetivo com honra, éutll qúe o façam;
Não podem os. aliados, por en-tendimentos, limitar o bolchevismorusso nem mesmo à vasta área quehoje domina. E* ponto básico nopensamento bolchevista que nâópode haver entendimento» no pro.sente luta. Como disse Lenine, erepetiu Stalin-,"... a existência darepublica rusaa lado a lado com osestados Imperlallstas não é admis-sivel por multo tempo. Um ou ou-tro deve triunfar no fim. E antes

Uü,l V?!hV fim Eerá Inevitáveluma série de temível» choques en-tre a república russa o os estadosburgueses".

O médico engasgou, de surpresa.
Pensou logo em coisas alarmantes,
intrigas, denúncias, traições... Ape-
nas murmurou, retendo a melo ca-
mtnho a apetitosa xícara;

Mas... Marechal |...
E a observação do psicólogo és-

clareceu.
Se o doutor tivesse jantado,

nfio mastigaria essas torradas com
tamanho prazer...

Porém logo a seguir, enquanto
Briclo recobrava o fôlego, sentou-
se novamente o Marechal e mer-
guíhoú há ieflurada carta de Por-
ciúncula, levantando uma vez poroutra o olhar Irônico para o sem-
blante satisfeito do amigo.

Erg aipim Floriano.

Roberto Macedo

A VIAGEM 1)E FOSTER
DULLES

Washington, 26 (F. P.) — Ainda
não »ão conhecidos o» pormenore»da viagem do sr. John Foater Dul-
les ao. Extremo Oriente. Entretan*
to, de acordo com os circulo» oti-
ciais desta capital, o conselheiro*" es-
pecial do secretário de Estado' es-
tuda atualmente questões vital» pa-ra os Estado» Unidos, naquela for-
te do mundo.

Essas questões Seriam assim re-
.sumidas: 1) o futuro econômico do
Japfip e particularmente os merca-
dos suscetível» de abertura á pro-dução nlpônlca; 2) a situação poli.tica Japonesa e principalmente aforça do movimento comunista no
Japão e as repercussões que a si-
tuação da China poderá ter coinreferência, àquele movimento; 3) a
segurança norte-americana no Pa«
cifico ocidental em -relação com otratado; de paz, bem como a evep-
tuai partida das tropa» de ocupa,
ção; 4) á situação na Coréia merl-
diopal, que recebe auxilio econômi.
co dos Estados Unido» e onde eesustenta um governo nfio comunista
submetido à constante pressão doregime apoiado peloa Sovleis na Co-réia setentrional.

AS DEMANDAS CONTRA
OS GOVERNOS

Londres (APLA) _ Toda» a»ações Judiciárias para ge recuperarde um governo qualquer lrípor.*2&m V**™™. ou em bens.
durlnl0"1 9rrasj?r"e Penosamentedurante anos, de modo qua podçse Julgar um homem de sorte o co-merciante sulco Charle» PUaterque conseguiu vencer agera umáquestão dessas contra o govtoSe o Tesouro de Portugal, depois doter» proposto ação em 191B.

ísses 34 anon nada sfio em :0m-paração por exemplo, com o famosocaso Thierry, quo vem ^jggSg
2™ í?zer ~ e « que ganhar - »gerações e mais gerações da advo-gados franceses. O caso é fie JranThierry. um simples ferreiro fran*
Çêa, emprestou, em 1668, nada meno»de 800.000 coroa» à MunicipaUdadêae venesa, o morreu antes de res-galado êsse empréstimo. Houve umaquestão a p; pósito de seu testa,mento e LulzW adjudicou pa™" 5?™a éssB Súdito, »em que 0«herdeiros conseguissem recebê-lo.Na época do Diretório, Napoleãoobrigou Venesa a pagar a divida"
L?» t0t8i recebld0 ío1 »«*> Pelogoverno francês.

Repetidamente., o» herdeiro» edescendentes de Thierry acionaram
?mn^!arn?' P^ando receber aImportância que, com os jurosacumulado», jâ se elevava a uma
vio 

<mormc- mas tud0 í0' em
A última açfio de relnvldlcaçSo foiproposta há poucos anos por umada» dsscendenteB do antigo ferreiroMme. Cotton, que também perdeua questão lios tribunais, mas tudoindica que a última, palavra sôbre

CRUZADA PERMANENTE DE
VERDADE E TOLERÂNCIA

Torres Bodet ata ser esta 3
missão da UNESCO.

Worença, 26 (lf. P.) - vurnn cru*zada permanente de verdade a to.lerância ei», a meu . vér, e mal»do que nunca, o que deve «er amissão da UNESCO.» Foi nesses
termos que Jaime Tqrre», Bodet
diretor geral da UNESCO, encer-'ron hoje o debate travad. pelaConferência Geral, da UNESCO", sô-bre o relatório da atividade desseorganismo, O diretor geral decla-rou que estava de acordo çom o
principio visando reduzir as despe-s»s, mas que um'estudo profundodos aspecto» prático» do problemalevaram-no à seguinte conclusão:"Chegamo» a esse ponto definido
pelos economistas, em que a dlml-nulção do programa não acarreta-ria à diminuição dos gas*-)» geraisma», pelo contrário, um aumentoda» atividades do programa se tra-duzlrla por uma proporçHo reduzi-da do» gasto» gei-ais." Afirmoutambém que, fos»e qual fosse oorçamento aprovado pela' Conferen-cia, a soma necessária *i5o poderiaser inteiramente coberta pela con-trlbuiçfio dos paises membros. Tor-res Bodet prosseguiu afirmando quanfio teme ver a UNESCO compro,meter-se, na atua'ldada-e frisoua impprtâncla da sessio atual emvirtude da situação mundial. Odiretor geral chamou, a seguir, aatenção dos delegados para o fa-to de que a "UNESCO nfio* é umsimples órgão de cooneraçfio ln.telectual, mas um organismo dedefesa -ia paz, que encontra, nodomínio de sua competência, umapossibilidade segura de trazer umauxilio nfio desprezível A obra depaz das Nações Unidaa.'* E Torre»Bodet concluiu: "A» armas daUNESCO, nesta luta pela paz, sfioa» da verdade e da tolerância; Sfiq

D°JlnÍÍ!us.,ch?pa 8-09-23, linha 37.Penha-Tiradentes, da Viação Estrê-la, ao Norte, dirigido pelo motoristaIsis Paiva quando se dirigia para aPenha ao passar na rua Ana Neriesquina com a rua Visconde de Ni*terói, ao fazer a curva perdeu aoireção e, colheu o auto n. 4-64-34,que estava estacionado, saindo feri-dos os seguinte» passageiros} Wa-leska; Duarte Almeida, de 22 anos,solteira, moradora à rua Quixadá, lll;Wilson Campos Araújo, de 13 anosfilho de' Luiz Araújo, residente á">a Tabau, 230;. Jaclra GuimarãesAlmeida, de 45 anos, viuva, mãe derSÇjosi-a'» residindo na mesma casae Oswaldo Gonçalves Santos, de 28anos, solteiro, motorista, domicilia.
f,?r„ J5"8 ^*clí,°* ?.88* <*ue l»0,reu '«-tura da mão direita, ao passo que otdemais sofreram escoriações leve».As três primeiras vitimas foram me-alçadas fio Posto de Assistência do
¥mt a Oswaldo no Posto Centralde Assistência e retiraram-se apósos curativos. O comissário de ser-viço no ia» Distrito Policial regia-trou o fato. B
-O EPILÍTICO TERIA MORRIDOAFOGADO

. Cêrça das 14 horas de ontem foiencontrado no morro do Quero«ene.no local denominado Grutão. o ca-
rin» ¦L&.05er&,° Erarls Oefensordos Santos, de 19 anos, solteiro, mo-rador do mesmo morro, barracão n.3SS. A policia do 14° Distrito Poli*,oial esteve no local e foi Informadapela doméstica Alice de Carvalhoque no dia 22 do corrente Erari» ft3banhar-se numa nascente existentenas proximidade» da sua residênciaO sendo epilétlco, é provável quetenha tido um ataque e morrido afa-
£a,?° J?J5u..c?rP0 *o1 removido, com
&lâ^tèel^l?KIQtÍTl° ^
O COMERCIARIÒ CAIU DO TREME MORREU ,

«,,9.com?/<Ílâr-0..*í<-sí* Barbosa, de 28anos, solteiro, hranco, morador naestrada Rio-Petrépüli.' 1916, vfajavSontem no trem de passageiro da
JlSÇ?"l-Ki f? Prefixo S-56, Barilode Mauá-Caxlas. e quando passavanas proximidades da estação de Bon-sucesso caiu po leito da via férreand,9 ÊPÍ-5 •*-"•-¦<- Instantânea, d
SStíJHKSif Ç serví5° no 2a° dlstr«opolicial registrou a ocorrência e fêzremover o cadáver para o necrotériodo instituto Médico Legal.

COLHIDO NA TERÇA-FEIRAFALECEU ONTEM

a ?-, ¦ft?,',cl0I*íWo do Ministério daAgricultura David Manducin. de 27anos. branco, solteiro, morador à ruáVirgínia Vidal. 156.' falece ontVmno "Hospital Carlos Chaga»; vltfmade ferimentos sofrido na terça-feiraúltima quando montava a motoçi-
çleta de sua propriedade o foi co-lhido por um auto não identificadoSeu cprpo foi removido para o ne-crotérlo do Instituto Médico Legalcom. guia distrital, .

MULHER E IÜARIDO

ess» famosa herança àindanãõ" foi I Daatanto fort« e bastante nobres
nrnnvnH.H. V ... ní,° xw | para que nfio temamos os combapronunciada. • tes em que as devemo» usar."

Olga Beatriz Cavalcante, de 18anos, casada, domiciliada à rua Ar.
residência de explosSo de um foga-
S!^ ?.a„âo1C00'j Wfrendo queimadura»de I», 2» e 3", graus generalisadas.Seu marido Salvador Cavalcante aòtentar apagar a» ' chama», recebeu
direito. As vitimas íoram medicada»no Posto Central de Assistência,le"
P?ontogaSo^da ^ H°SPltal ^

O MENOR CAIU E FRATUROU
O CRÂNIO

.£.- "Sn?".* c5,rIS-- Wuardo, de 7anos. filho de Cario» Nardl. resldenrte à riia Ataulfo de Paiva, í«, apto.301 quando brincava ontem na re-
S?i. i" d?* B0UB P*"*- «-1** eompa-
«_ÍtJe "^ü"" «"-Isulnho», sofreuviolenta queda e fraturou o crânio.
f0l„medicado e Internado, em- estadade "shoclc* , no Hospital Miguel Cou-to. O comissário de dia do 1» Dis-trito policial registrou a ocorrência.
APRESENTOU-SEi O ASSASSINO

_Ha dia» q pedreiro Adir Elt Bel-
S22Í5 ^*ai.QU ,«-om^4B facada» nomorro da Favela o Wscatelro Gentil
í°rt*£.<'.a 5Uv?,B SYW1-1"-- ** «uto-ridadeí dp 11* distrito policial emvâo encetaram diligencia» para asua captura. Ontem, porém, o cri-minoso apresentou-se ao detetive-chefe da R.P. 41. dizendo-lhe »ero autor do homldldlo ocorrido na-quele morro. O policial o conduziua delegacia do U- distrito policial,onde, após ouvido pela» autoridade»,foi metido no xadrez.

Ò CAMINHÃO COLIDIU
COM O 'BÀGAGEIRO 

,

TiVHte21**hhl1,0 ehaP-- D- 'T- o-
„i Adlílsido -3-'0 motorista Antô-nio Muniz ao passar na rua Almi-rante Alexandrino em frente ao nú-mero 1064 colidiu com o bagagelroda inha 102, Unha "SUvestíeTVon-
4 ^»h5?H0.nmoKto£nÜro regulamento«, Sebastião Roberto Neto, resul-tando ficarem feridos os seguinte»passageiros do auto-carga: Joio Ga-°
rtíHO? J3"^"* ds 8* -»-os. casado,domiciliado à rua Barfio de Petró-
& »* M-tfo-iM FrancisTo deJesus, de 29 anos, casado, moradorà rua BarSo de Petrópolis, 216; Ge-raldo da Silva, de 18 anos, solteiro«-omicilado à rua Barfio-de Petró-polis, 310 e Antônio Muniz. motorii.tado auto, de 39 anos, casado, re-
™,nt*B.à.«Yenldl- Çau,° Frontin. n.
IriJ&Z&í*. so*reram contusões
Sac» "í/**5?".- _.,oram medicada» noPosto Central de Assistência e reli-
mila.<tr.se ÍP*?, os curativos. O co-mtasárlo de dia ao 6» distrito poli-ciai tomou eonheelmento da ocor-

a escavações que estão sendo feitasna rua Almirante Alexandrino queImpossibilitam aos elétricos viajarem
em linhas contrárias. <

AGRBDIU A ESPôjJA A FACA
A doméstica Nilsa Gonçalves Tl-tara, de 24 anos, casada, moradoraâ rua Cotia, 106, foi agredida on-tem a faca,, próximo à residência,

pelo seu marido Cláudio Alves,, so-frendo ferimento penetrante no he-mltorax e na clavlcula esquerda. Foimedicada no Posto Central de As-sistêncla e internada, em estado gra-ve, no Hospital de Pronto Socorro.As autoridades do 19» Distrito to-niaram conheciMento da ocorrência
e apuraram que Cláudio estava afãs-tado da sua esposa há* 10 meses ecomo houvesse tentado por váriasvezes a reconciliação sem obter êxi-to, resolvera tomar aquela atitude.Após a agressão o criminoso fugiu,estando a policia no seu encalço.
ATROPELADO KA RUA MONTE

, ALWfclE
Ublratan Magalhães, de 19 anos,solteiro, feirante, residente à ruaCastro Alves, 188. foi atropelado on-tem na rua Monte Alegre em frenteae número 297 por um auto nãoldentlfleado e sofreu fratura da re-

gião oelpto-frontal e éontusõea notórax. Foi pensado no Posto Centralde Assistência e internado no Hos-
pitai de Pronto Socorro. O 6» Dis-trito tomou conhecimento do fato.
ATROPELADO O SOLDAI» DA

AERONÁUTICA
O soldado da Aeronáutica Jorge

Sayfio de Santana, de 19 anot. sol-
teiro, morador à rua Portela, 437,foi atropelado ontem por um auto
nfio identificado na prac* da Re-
pública esquina com a ma Buenos
Aires, 6ofrendo em conseqüência
fratura do crflnio. Após ser medi.
cado no Posto Central de Assistên-
ola foi removido para o Hosoital
Central da Aeronáutica. O IO.» ÍHs-
trlto registrou á ocorrência,

NOS MTADOS
PrlsBo preventiva contra o fiel daDelegacia Fiscal — RECIFE, 28(Asp.) — Foi decretada a prisãopreventiva do Otaclllo Wandcrléy,fie)- da Delegacia Fiscal, em facede sua confissão de haver partici-pado do desfalque verificado naque.la delegacia, subtraindo selo» desde1044. Otaclllo revelou que servia deligação entre o tesoureiro da Alfân-dega, a delegacia e o caixa do Ban-co do Brasil, No curso das novasdiligências, apareceu uma mulher

que entregou a Otacilio um vultoso
contrabando de jóias, o qual ja foiapreendido.

Condenados s dois snos ds prisão- S. PAULO, 16 (Asp.) - O juizda 10.» Vara Criminal condenouOduvaldo Carlos Briza FranciscoCavalcanti Sobrinho e José Mrasllde Castro membros do extinto Par-tido Comunista Brasileiro a dois
Sí^í". rec'os5o como acusados dedistribuírem boletins subversivos eJornais de propaganda do credo ver-melho em estabelecimentos fabris.O Juiz acentuou que a sentença nãose fundamenta na propogação, em-hora abusiva dos condenados, masno fato de haverem os acusados fei-to circular publjcações proibidaspor lel e atentado cpptra a segu-rançado Estado. Ter Idéias poiiti-cas nao é crime no Brasil — acres-centou _, mas propagá-las ppr meioviolento ou proibidos por lei cons-
slieir çSp à Constituição Bra-

No nosso direito positivo do Tra-
bnlho — Consolidação, art. 403 —
os menores de 14 anos são, absõlu-
mente, incapazes, c lhes é vedado
empregarem-se, exceto quando se
tratar de aluno» de Instituições que
ministrem exclusivamente ensino
profissional ou de internados em or- *
ganizações beneficentes ou discipll-
liai-os sujeitos á fiscalização oficial.

Somente depois dc atingidos bs 14
anos é que o indivíduo se torna *re-
latlvamente capaz para o trabalho,
e esta capacidade relativa be pru-
longa até aos 18 anos. Durante êsse
periodo. isto é, dos 14 aos 18 ano»,
a lei, partindo dos princípios bio.
lógicos e atendendo a que o ser hu-
mano se encontra ainda em fase de
plena formação orgânica, prescreve
uma série de normas especiais, tô-
das tendentes a amparar o adoles-
cente.

Assim, entre os dispositivos da
Consolidação, relativos aos meno-
res de 18 ar*n, encontramos o qu*
estabelece a obrigatoriedade da car-
teira especlal-de trabalho, .que obe-
doce ao modelo adotado pelo Minls-
tério do Trabalho...

Recentemente, houve uma con-
sulta a respeito dêsse dispositivo
(art. 415, parágrafo único), porqu»estava sendo entendido que, cada
vez que o menor mudasse de esta-
belecimento, ou mesmo de funçto
no próprio estabelecimento, seria
necessário obter nova autorização
para trabalhar, a fim de que a au-
torldade flscallzadora ficasse habili-
tada a verificar se a nova função
se coadunava com a capacidade fls!-
ca e mental do menor. Em razão
dêsse entendimento, foram lavrado*
numerosos autos de Infração pornão terem os Interessados cumprido
dessa forma à lel.

O consultor jurídico do ministé-
rio, chamado a opinar, salientou que"a carteira profissional do menor,
expedida depois de .haver sido ve-
riflcado pela autoridade competente)
que o mesmo se acha em condi-
ções fisicas e mentais de exercer
profissão, nfio implica em autoriza-
çfio especifica para trabalhar em tal
ou qual função, mas na autorização
genérica para o trab3lho, excluídas
apena» as atividades jou funções qtt*a lel expressamente vedou • que,
por.isso mesmo — salvo as exceções
do § 2,o do art. 405 - nfio seriam
suscetíveis de autorização. E as únl-
cas revalidações de que cogita a lel,
e que podem ser. exigidas, sfio alu-
didas no parágrafo único do art.
418, verbis: "Art. 418 - Os atesta-
dos de capacidade física e mental «
de vaclnaçfio, referido» no artigo
anterior, serão passados pelas auto-
ridades federal», estaduais ou muni-
cipal», competentes, e, na falta des-
tas, por médico designado pela au-
torldade fiscal do trabalho. Pará-
grafo único — O atestado de capaci-
dade-fisica e mental deverá ser re-
validado bienalmente". Dêsse modo,
o menor que alcançou o» 14 anos.
.uma vez verificada a «ua capaclda-
de física e mental para o trabalha
e atendidas as condições legais,
pode trabalhar em quaisquer servi-
ços ou funções, diurno» que nfio ea
Incluam entre' as vedações legais,
Independendo sua mudança d» fun-
çfio ou de estabelecimento de vistos,
autorizações ou nova» formalidades
burocráticas e sujeito, apenas, o me-
nor, A revalldaçfio bienal do seu
atestado de capacidade física e men-
tal";

Nesse parecer, que mereceu apro-
vação do ministro, Aqueles que J4
possuem cartelr» — além da revall-
dáçfio bienal do atestado da capaci-
dade física e mental — nfio se pod*formular, em face d* lel, nenhuma
outra exigência,-nfio importando a
mudança do empregador ou mesmo
de atividade, ...

Como.se vê, é assunto de Inte-
rêsse geral. Justificando « sua maia
ampla divulgação.

Arthur F. Kastrup

°c.n5f?í??i-.brinca,'a "e enjorcar-sa
7iÀ' ít-VWl Ze (AsP-> ~ um ™c*nino que costumava brincar de en.forcar-se nos galhos de uma árvore'¦S?£J,W.5 "o quintal de sua resl-dênc a, juntamente com outros, que
à ™,S„ "ajudavam a desamarrar
morZ*-JZl e"co"trado anteontemmorto, com o corpo pendente na
bairro do Jabaquara, sendo vitima
«ifíffi. JoJé CarIos su°a. d. «
luva. d6 DuTceIlno Fagundes

PROIBIDOS OS FOGOS
JOANINOS EM SAO PAULO
~8AO 

PAULO, 26 (Asp.) -O
secretário da Segurança balxon
portaria proibindo ot fogo*
Joanlnos de natureza exploslsa.

NOVA RECUSA HÚNGARA

INAUGURADO 0 ÇON-
GRESSO DO PARTIDO SO-

CIALISTA FRANCÊS
fari», 26 (F. P.) _ Inaugurou.seesta tarde q 42» Congresso da SeçãoFrancesa da Internacional Operária

(SFIO) ou Partido Socialista Fran-cêí. A sessfio começou com umahomenagem ao lider socialista, LeonBlum; recentemente falecido, profa-rindo um discurso o professor La-brousse, catedrático de HistóriaEconômica na Sorbone. "O Par-«do de Leon Blum, de Jaurés, deJules Guesde continua. Leon Blumfoi sua grande vontade, sua grandeconfiança". O «ecretário-geral daSFIO. Guy Mollet. leu, também umaoração em honra de Leon Blum, ea seguir, apresentou, o relatório ge.rc! das atividades partidárias. Diznotadamente ésse relatório: »n0
plano externo: a situação, sem aerdramática, é séria. Em Berlim, naIugoslávia, no Extremo-Oriente, osacontecimento» podem assumir as-pecto gravo de um mês para o ou-tro. No plano interno: o encarnl-
çamento do» bolchevistas se acen-tua, ao mesmo tempo que se preci.sa o caráter neo-fasdsta do Ras-semblement du Peuple Françals aclasse operária sofre e se vê mui-tas vezes desorientada pela incom-
preensão dos que. na França, embo-ra republicanos, servem à ditadura,não chamando os trabalhadores aamarem e defenderem a Repúblicaameaçada". Guy Mollet, na previ-sfio de "dificuldades temíveis", que*detea entrever, terminou»com umapelo á *oragem e A unlfio. Leramtambém seus relatórios o tesourei-ro e o encarregado dos Estatutos.

V» debates prosseguem.

Budapeste, 28 (F. P.) — o go-vêrno húngaro enviou hoj* à le-
gação doa Estados Unidos • a dá
Grã Bretanha, nesta capital. * res»
posta ás notas americana • lnglê-
sa, de 28 de abril último, reclaman-
do a designação de um representan-te húngaro para-a ComlssSo de Dt-vergências, prevista pelo Tratado
de Paz com a Hungria. Em suaresposta, o governo húngaro re-novou ¦ sua recusa, JA expressa em
carta enviada A Corte Internacional
de Justiç» de Haia, em 13 de ja-neiro, e nas nota» enviadas ao» go-vernos Inglês e americano, com (ta-ta de 16 de janeiro.

Nesta nova resposta, o governohúngaro retoma seu antigo argu-mento: considera que nem a ONU,da qual não fáz parte, nem o Tri-bunal 'de Haia, sâo competentes pn-ra ouvir a' questão. Como o proce-dlmento das potências ocidentais,
segundo declara o governo húnga-ro, é i .sal, nâo se curvará ao ul-tlmatum que constitui o prazo de30 dias. que foi concedido para de-slgnarum representante. Além domais, declarou o governo húnga-ro, lutando contra os elementos fas-cista», executou exerupulosamento
as cláusulas do tratado de paz,

NOVO DIRETOR'DO DEPARTA-
MENTO DE COMPRAS DO E.

DO RIO
O governador Macedo Soare» •Silva exorou, ontem. • pedido. <•cargo de diretor do Departamtaw

de Compras do E-rtado do R16, t>sr. Joaé Henrique LaySo AlvesBranco.
Para aquele cargo foi nomeado •sr. Oswaldo da Silva Rego. .

VISITOU A COMKSAO EXECÚTI-
VA DO PUNO POSTAI TRf.

GRÁFICO, 0 MINISTRO
DA VIAÇÃO

'.'..\...
Esteve ontem, á tarde, em visitaa Comissão Executiva do Plano Poi-tal Telegráflco. o general Valdeta-ro do Amorlm, ministro da Vlacioe Obras Públicas, o qual se fè»acompanhar do Diretor Geral dosCorreios e Telégrafo», cel. LandrySalles. O ministro assistiu A umadas reuniões do órgão deliberativoda Comlssfio. na qual foram dis-cuUdoa diverso» assunto» dentreelos o da venda de seios por par-ticulares e o de novas norma» n».ra o Serviço Postal Aéreo. Na oea*siao o coi. Landry Salles. diretorgeral do D. C.' T.. fès minuciosaexposição sôbre o organograma d*Diretoria do Serviço Postal. Após areunião, o ministro percorreu o*vários escritórios técnico» aendorecebido pelo» engenheiros encar-regados daqueles escritório-, o*qual» prestaram toda» a» informa-ções. referente» »0 de-senvcüvUa-R*»

to do Plsao Postal Tele^roT^
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ATOS RELIGIOSOS
CONTRA ALMIRANTE
ADALBERTO LANDIM

(FALECIMENTO)
Sua família comunica

seu falecimento e convida
para o enterro que sairá
hoje, sábado dia 27, às
16:00 horas, do Ministério
da Marinha, para o Cerni-
tério de São João Batista.

PROF. DR. ANTÔNIO FIGUEIRA
DE ALMEIDA

. Sua desolada família participa o seu falecimento ocorrido
<Hifem às 10 1/2 horas e convida os parentes e amigos para
sw enterramento hoje às 10 1/2 horas saindo o feretro de
sua residência à Rua Aguiar n.° 47, ¦¦/ (858)

MARIA EMILIA RIBEIRO GUIMARÃES
,' (QUITA)

Paulo Ribeiro Guimarães, senhora e filho, participam o
falecimento de sua adorada mãezinha e avó MAMA EMILIA RI-
BEIRO GUIMARÃES, ocorrido às 23,50 de ontem e cujo sepul-
fimenfo será realizado hoje, às 16 horas, no cemitério de São
João Batista, saindo o feretro da capela Real Grandeza.

BERTHE HELENE WEBER
(Viuva de Gustavo Weber)

Elza e Geraldo Guyer e filhos, (ausentes) Viuva Germaine de
Araujo e família, Dr. Edgard Maya e família, Dr. Jorge Latour
e família, Mary Latour, consternados, participam o falecimento
do sua querida mãe, sogra, avó, fia e cunhada BERTHE HELENE
WEBER, e convidam as pessoas de suas relações e amizades
para acompanhar o enterro que sairá hoje, às 15 horas, da rua
Ihereza n.° 104, para o Cemitério Municipal de Petropolis,
com acompanhamento a cario. (3982)

FRANCISCA DA COSTA
E SILVA VILLAR

(MISSA DE 7.° DIA)
Sem filhos, Hnby c Jayme Baroia, agradecem pènhorados, a todos

«ine oi confortaram no doloroso transe por qne passaram, comparecendo
•o enterramento, enviando florei e telegramas e convidam seus parentes
c amigos para a missa de 7." dia que seri realizada no dia 30 do cor-
rente, terça-feira, is 9,30 horas, ho altar-mor da Igreja de Nossa Se-
ahora da Conceição e Boa Morte, pelo descanso eterno de sua alma

VIDA COMERCIAL
CAMBIO

Ontem, ísse mercado funcionou
calmo tendo o Banco do' Brasil ofi-clalizado as seguintes "taxas:

Libra 
Dólar ....
Franco sulco ,
Peseta ....
Escudo . , .
Peso- urugual
Peso argentino ,
Peso. boliviano ,
Soles (Peru) , .
Franco francês .
Franco belga . ,
Coroa sueca , .
Coroa dlnamar

quêsa -. . . .
Coroa Tcheco-

Eslovaca , . ,
Florlm . x. . .

O
Ontem o Banco do Brasil afixou

para compra ouro fino lOOfl/1000 o
preco de CrJ 20,8176

CAMAKA SINDICAL.
CAMBIO OFICIAL

(Dia 25-5-930)
Nova Vork ... —

Vend Comp.
52.4160 51,4640
18.72 183 .
4,3939 4,2789
1.7096 -
0,6572 0,6284
6.7949 6,5643
2,0846 ¦ 2.O40U
0,4457 -

'. 
0|0535 0,0525
0,3778 0,3642'3,6209 3,5551

. - 2,7353 2,6368
0 3744 0.3676
4,9196 4,8303

V il O

França
Londres , , ,
Portugal , . .
Suíça ....
Dinamarca . «
Suécia . . . , ,
r. Eslováquia .
Franco belga ,Espanha . . í
Uruguai . . .

18,72
0,0535

52,4160
0,6672
4,3960
2.735Í
3,6209
0.3744
0,3778
1,7096
6,7933

2,79,87

1780

3,0773
12,23
10,63

2,80,12

N/O,

1800

6,72

3,0825
12,25

10,65

979,00 981,00

139,00 140,10

14,47 14,50

19,32 19,36

19,98 20,02
N/C.

80,35 80,65
N/c.
N/c.

' Vede-se dispensa, de pôsames. (00759)
SAO JUDAS XHADEU

Agradeço a (raça alcançada
R.: í. . ,.. '

SSo. Judas Thadeu
Agradeço a* graça

Maria Amélia.
alcançada. —

(04683)

CUBA QUER UM PACTO MUN-
DÍÀL SOBRE 0 AÇÚCAR

Washington, 28 <UJ.) — Um fun-
clonárlo governamental declarou
que ot.EE. UU. applarâo ps esfor-
Cos de Cuba no sentido de convo-
csr-se. uma conferência Internacio-
nal para breve, a fim de negociar-
se um pacto mundial sobre o açu»
oar. Entrementes, as autoridades ie
reúnem a portas fechadas; para pas-
nar em revista pela* última vez os
pontos de vista da indústria açu
carelra norte-americana,, no tocan
te a essa questão.

Os EIS. UU., Cuba e outros pai-
sai se reunirão em Londres, a 28
de Junho, para tomar uma decisão
sobre ae. ge deve negociar um pae-
to para estabilizar o mercado mun-
dlai do açúcar. Um funcionário nio
Identificado norte-americano decla-
rou que "osEE. UU. estio, de um
modo geral, apoiando essa idéia. £
muito provável que o mundo venha
a' ter excedentes de açúcar antes
que se passe multo tempo, c é opor»
tuno tentarmos montar o maquina»
rlo. destinado a velar por isso".

Alguns funcionários, entretanto,
dizem que, provavelmente, "algu-
ma oposlçio" 4 convocaçio Imedia-
ta da convenção surgirá em Lon-
díes. Declinaram de predizer o des-

.ifectao.

I BATALHA NA PENITENCIARIA
; Montlha, 28 (ÚJ>.) — Quinze con»

denado»), um guarda e um emprega-
do civil, foram mortos aa mais sah»
(renta tentativa de fuga de presos
da história flllpina. Outros 4 presos

3 guardas foram feridos grave-
mente na batalha de 3 horas na
nov» penitenciária de Blllbld, sl»
tuada em Huntinglupa, nii provln»
da de Hlzal, ond* st encontram re-
colhidos sels.mil presos, bois edl-
flcios foram incendiados. Forças dò
Exército ajudaram a sufocar a ten-
¦Utlva dé fuga.

. . O., presidente Elpldlo Qulrlno de-
clarou que a tentativa de fuga foi
organizada pelos "huks levantis-
cos", membros do movimento, ile-
gal de camponeses, dirigido pelos
comunistas. Funcionários da prisão
disseram que seis cábecilhas mata-
tm um guarda a punhaladas e se
apoderaram do deposito de armas.
Tomando metralhadoras de calibre
0,50, praticaram uma abertura de
um metro na parede e sairam do
depósito. Dos edifícios qun dio para

depósito e de outros, fora do re-
cinto de cinco, hectares, abriu-se
fogo, sendo mortos os seis cabeci-
lhas. e mais cinco reclusos que os
secundavam.

Frojetis* luminosos das metralha-
dóras dos guardas Incendiaram o
depósito de armas e outro edlficio,
perecendo 

' <j-.e_riti.do_. outros quatro
presos, dentro _2o depósito. Aten-
dendo ao pedido _3e auxilio, acuei-
fam tropas ;do acampamento de
imiiphy,: unidades-da Policia do
Acampamento de Crano e da Poli-
d«: de Quezon, Eltuh'dn a 82 quilo

^Kfl'; ¦''-- '
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ALFÂNDEGA
Renda de. ontem ..

Renda arrecadada
i do: dia 1» ati on»

ontem ...........

3,045.957,00

100.287.605.50

Em igual
de 1949 .,

período
83.898.863,10

Diferença p.a mais
em 1949 14.390.742,40

»—I

RECEBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL

Secção de Controle e Estatística
COMPARAÇÃO DA RENDA

ARRECADADA
De 1 a 25 de maio

de 1950  170.851.173,00
Em 26 de maio de

1950 12.702.47.20

Total .'. 183.443.650,02
Em igual período *
de 1949  161.399.783.90

Diferença p.a mais
neste mis  22.043.866,30

De 2 de Janeiro a
26 de maio de
1950  1,181.686.933,60

Em igual período
de 1949  1.005.841.033,20

Diferença p.a mais
neste ano  155.845.900,30

R. D. F., em 26 de maio de 1950.

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
Divulga o Conselho Federal de

Comércio Exterior, por nosso Inter-
médio, as seguintes oportunidades
comerciais:
ODIAOnnlS, í».5ç

Marquard dc Bahls — Kattropels-
brücke 1 — Hamburgo — Alemanha

Deseja exportar produtos qulmi-
cos, ferramentas e cervejas. -

Dott. Edoardo Minneci — Via dl
Vllla Ricott, 6 — Roma — Itália. —
Deseja importar cereais, arroz e
açúcar,

Sllica Italiana S. p. A. — Via
Aurélio Saffl, 23 — Milano — Itália
— Deseja importar minérios.;

D. Benedetto, Inc. — 420 Lexing-
ton Avenue — End. Teleg.: Pape-
ton Avenue — End. Teleg.: Paper-
bene — Nova Yoflc 17 ¦— N. Y. —
EE. UU. da América. — Deseja
importar refugos de algodão.

Getz Import Corporation — 39
Broadway — End. Teleg: Getzbest

Nova YorK IN, Y, - EE.. UU.
da America — Deseja importar pe-
les de Lagarto e couro de croco-
dllo, '¦:

Os interessados poderão obter,
pessoalmente ou por carta, na Sec-
çSo de Famento do Comércio Exte-
rlor. sita à av. Presidente Wilson
n. 231, Rlo de Janeiro, D. F... me-
lhores detalhes sobre as oportunl-
dades comerciais divulgadas.

metros da Penitenciária. .Também
acorreram carros de bombeiros' de
Manilha. O diretor do presidio, Al-
frc' o Bnínye, disse qúe' um dós
presos feridos confessou-lhe que o
cabécllha principal animou outros
20 presos a fugir, dizendo-lhes que,
fora, seriam ajudados por três ban»
doü de "huks",'

CAMBIO ESTRANGEIRO
LONDRES, 26 

"¦ ' :
Abertura, e fecha

mento
Londres il Nova

York á vista pore. .-.. ....
Rio de Janeiro á

vista por £ (S) .
Gênova á vista por£ (Lira bloquea-

do) nominal . . .
Montevidéu k vista

p/ £ (P.), trans-
ferência ....

Canadá á vista' por£ (?)
Berna i vista p/ F.
Amsterdam á vista

por £ (K.) . .
Paris á vista por

(F.) . . . : .
Bruxelas á vista

por (F. G.) . .
Estocolmo, i vista

por £ (K.) . ,
Copenhague á vis»

ta por £ (K.) .
Oslo á vista por

£ (K.) ....
Malrl á vista por£ (P.) ....
Lisboa á vista por -
Esc

Praga a vista por
£ (K.) ....

B. Aires á vista .
NOVA YORK, 26.
Abertura:

Nova York' sobre:
Londres por £ 20,80,08 comp. e2,80,18 vend.
Montreal, cabo por ? 90,12.
Rio de Janeiro, tel. por Crt ven-

dedor, 5,45 vend.
Buenos Aires, tel, por F. 11,20

vend.
Montevidéu, tel. por P. J6.12

vend.
Paris, tel. livre p/ 048,62 comp.

e 0,28,68 vend.
Berna tel. livre p/ 23,28 comp. e

23,29 vend.
Estocolmo, tel. por kr, 19,35 vend.
Madri, tel. P. 9,16 nom.
Bélgica, tel. p/ Esc 1,99,12 comp

e 1,99,37 vend.
Lisboa, telegráflca por Esc. 3,45

comp. e 3,49 vend.
Amsterdam, tel, p/ 28,28 comp,

e 28,30 vend..

NOVA YORK, 26.
Abertura:

Nova York sobre:
Londres, telegráflca por' £ 2,80,06

com. e 2,80,18 vend.
Montreal, cabo por $ 90,12.
Rio de Janeiro, telegráflca porCrf 5,45.
Buenos Aires, tel. por P. 11,20

vend.
Montevidéu, tel. p/ 36,12 vend.
Paris, tel. p/ F. 0,28,62 comp.

e 0,28,68 vend.
Berna tel. livre p/ 23,28 comp.

e 23,29 vend.
Estocolmo, tel. por kr. 19,35 vend.
Madri, oficial por P, hoje 9,15
nominal. - -
Lisboa,' telegráflca por Esc. 3,43

com. e 3,46 vend.
Bélgica, tel.- p 1,99,12 comp, e

1,99,37 vend,
Amsterdam, tel, p/ 26,2r comp.

e 26,30 vend.

MONTEVIDÉU, 26.
Fechamento:
Taxa de compra 6,58.
Taxa de venda, 6,72.

Nova York sobre:
Taxa de compra (P.), 277,00.
Taxa de venda (P.>, 278,00,
Cotações dadas por bancos par-tlculares,

BUENOS AIRES, 26.
Fechamento: ¦

SObre Londres:
Taxa de compra (P.), 26,20,
Taxa de venda (P.), 25,26.

Sõbfe Nova York è vista por 1 dólar.
Taxa de compra (P.), 900,00.
Taxa de venda (P.), 901,00.

A Caixa Econômica do Rio de Janeiro1 inaugurará den-
tro em breve um serviço de abertura de crédito em conta
corrente com garantia pignoratícia. Se lhe interessa, dirija-
seac gabinete da Carteira de Penhores, onde obterá todas
ar informações. Fone 42-5958. (40971)

2 Idem,  188,00
95 Idem, a ...'.  189,00
31 Idem,  190,00

. 2 Idem, 3.» série, a .. 150,00
38 Idem, a.... .,.-. 151,00
13 Idem,  152,00
62 Idem, 3.» série, 5%, a 153,00
12 E. do Espirito Santo

Crf 500,00, 87o, a .. 445,00
20 S. Paulo, 5%, a .... 205,00
28 Rodoviárias E. do

Rio Grande do Sul,
%,  925,00
Ações de bancos:

110 Prefeitura.do Distrito
Federal, a  200,00

2.250 Metrópole.do Rlo de
Janeiron.a  200,00

28 Portuíf» do Brasil,
nom.,  425,00
Ações de, companhias? >

110 Panair do Brasil, a .. 90,00
48 Siderúrgica Nacional,

a  170,00
10 Lolde Aéreo Nacional

a  200,00
240 Siderúrgica Belgo Ml-

nelra, port., antigas,
a .._';.............. . 440,00

430 Progresso. Industrial
do Brasil,  1.300,00
Debentures:

50 Cia. Docas de San- ,tos, 7%, a  164,00
323 Banco Lar Brasileiro,

8%, 1.» série, a ..... 197,00
51 Idem, 2.» série, a .. 197,00

VENDA JUDICIAL
28 Ações do Banco Cré-

dito Real,  225,00

COMPRE
APÓLICES

da Divida Pública pelo
valor da Bolsa e cont as

¦ maiores facilidades de
pagamento.

•"
Procure informar-se

dos planos de financia-
mento.

da

CARTEIRA DE TÍTULOS
da

CAIXA ECONÔMICA
•

AVENIDA TREZE DE
MAIO, 33/35 -

4.° andar
das 12 às 17 horas

Batlco da Prefeitu-
ra do.-Dlstrlto Fe-
deral . ..", . . .

Brasil ......
- 840,00

920,00 -

CAFE

Stock Exchange de Londres
LONDRES, 28
Plano B:

Fundlng; 5%
Novo Fundlng, 1914 ....
Convoresão, 1910, 4% ....
Empréstimos, 1913, 5% ..
Fundlng. UM. 5% "B" 40

anos 
Distrito Federal, 7%, na-

clonalização 
Rlo de Janeiro, 1927 7%
Bahia, 1928, 5%

Titulos versos:
City of São Paulo Impro-

vementes and Freehold
Co. preferencias 

Bank of London t Soutài
America Ltda. ........

S. Paulo Gaz
Brazilian Warran Agency

Finances Co. Ltd. ....
Cable Tl. Wireles. Ltda.

ord. ...................
Ocean Coal e Wilson Ltd.
Imperial Chemical Indus-

trles Ltda. -..
Leonoldinv Rallway Co.

Ltda., 6 1/2 %, 1935 ..
Lloyd's Bank Ltda. "A"
Shares

Rlo de Janeiro City ... amortizado
Rlo Flour MiUs l- Jrana-

ries .......r.
São Paulo Rallway Co.

Ltda., 6 1/2 %, 1933 de-
pois da devolução de
30% do capital — Ações
de 10 Shilllngs ..

Emp. 't Guerra Brita-
nfco, 3 1/2 %, 1927-47 ..

Consols., 2 1/2 
Royal Dutch Petroleum ,
Canadlan Eagle Oil
Shel Transport Trading .

80,0,0
80,0,0
48,0,0
50.0,0

80,0,0
35,0,0
46,0,0
36,0,0

89,0.0

3,17,6
9,2,6

0,9,3

91,17,6
0,3,9

2,0,6

133,10,0

2,18,3

1,7,1

0,17,6

925,6
70,5,0'22,2,6
1,5,10
3,5,10

BOLSA
Não se observou ainda, ontem,

qualquer movimento que visasse, na
Bolsa a Melhoria dos títulos cm tra-
balhos,

Com efeito, os da União, os mu-
nlclpais e as acSes de bancos regu-
laram estáveis. As estaduais de S.
Paulo e ás de Minas, bem como as
obrigagOes de Guerra mantiveram-
se sustentadas. Ficaram os demais
papeis calmos. Os negócios realiza-
dos foram ainda regulares, como se
va adiante.

VENDAS
Apólices da União:

70 Uniformizadas, 5%, a 700,00
48 Idem,  710,00

181 Div. Emissões, nom.,
5%, a  700,00

214 Idem, a  705,00
20 Idem, port., a  680,00

3 Idem, a ,... 083,00
261 Idem, a ,'  685,00

lidem de 1921, a .... 045,00' 3 Idem de 1922, a .... G45.0O
12 Idem, a  650,00
50 Idem de 1923, a .... 650,00

1 Reajustamento de Crí
500.00, 5%, a  340,00

480 Idem, Cr$ 1.000,00. a 750,00
Obrigações da (Milão:

. 8 Guerra, Cr$ 100,00, 6%
73,00

740,00
742,00

3.715,00

907 Idem, Cr$ 1.000,00;
1 Idem, á 

107 Idem, Cr$ 5.000,00,
60 Idem,  3.720,00

Apólices prefeituras
estaduais:

1 Belo Horizonte, 7%, a 510,00
Apólices estaduais:

8 Minas Gerais, 7%,
port., a  580,00

200 Idem, 7%, port., De-
creto 1.177, a  665.00

50 Idem, Reajustamento
Econômico, 7%, 3>
série, a  600,00

5 Idem, 1.» série, 5%, a , 188,00
32 Idem, :.„ 107,00

OFERTAS DA BOLSA
Obrigações da União:

Vend Comp,
Tesouro, 1932,7% . —1.025,00
Tesouro, 1921, 7% . 835,00
ferroviárias, 1% . 850,00
Tesouro. 1930, 7% . 850,00
Tesouro, 1939, 7% . 900,00 865,00
Guerra, Cr? 5.000,00

3.720,00 3.710,00
740,00 738,00

154,00
400,00

2l»,ü0

365,00
146,00

73,00

683,00

755,00
730.00

665,00
470,00
188,00
150,00
153,00
390,00

590,00
595,00
284,00

845,00

545,00 541,00

445,00
49,00

166,00
48,00

530,00 526,00

- 850,00

820,00
20,00

Idem, Cr$ 1.000,00
Idem, Cr? 500,00 . —
Idem, CrS 200,00 ... —
Idem, Cr? 100,00 . . 73,50

Apol. da União:
Uniformizadas, 5% . 710,00 700,00
Div. Emissões, nom.,
.'}%  705,00 700,00ldcm, cantei, .... _Idem, port. .... 686 Wl
Idem, cautl, . . . 670.00
Reajustamento, 5%. —
Idem, cautel. ... , —

Apol, estaduais:
Minas Gerais, 7%
Port  600,00

Idem, Dec. 1.177, 7% 670,00
Idem, 5%, nom. . 485,00
Idem, 1.» série, 5% 190,00
Idem, 2.» série, 5% 151,00
Idem, 3.» série, 5%
Idem Populares, 5%
Recuperação Econô-

mica, 7%, l.a série
Idam, 3.a cérle . . .
São Paulo, 5% . ,Idem,» uniformizadas
8% 848,00

Pref. de Belo Ho-
rlzonte, 7% . . . .

E. do Esp. Santo, CrS
500,00, 8% . . . .

Pernambuco, 5% . .
Preg. de Niterói, 8%
Rod. do E. do Rio

Cr? 700.00,7%, a .
E. do Rio, eletrifi-

cação, 8% . . .
Pref4 de Campos
8%

Porto Alegre, 3 1/2%
E. do Paraná, 5% .
Rodoviária Rio G

do. Sul, 8% . . .
Apollc. municipais.

Emp. 1931, 5% . . . 160,00
Emp, 1906, 6% port, 170,00
Emp. 1917, 5% . . . 170,00.
Emp. de 1904, 5%,
port

Emp. 1914, 6% port.Decreto 1.535, 7% .
Decreto 1.550, 7% .'
Decreto 1,999, 7% .

Ações de bancos
Prefeitura dl Dis-

trito Federal . . .
Brasil .....
Crédito Real de Mi-

nas Gerais ....
Metrópole
Mercante do Rio de

Janeiro .....
Português do Brasil

Cias de S. de
Ferro:

São Jerônlmo, ad. ;
Idem, pret
Paulista E. de Fer-

ro, port. 
'. 

; '. . •
Cias. de Tecidos:

Corcovado . ... .. .
América Fabril .' .
Petropolitana, nom,.
Brasil Industrial .

Cias. de Seguros.
União dos Proprie-
táricw _ 750,00

Garantia ..... 530,00
Internacional . „• . 1.450,00
Mercúrio , , , , . 195,00
Confiança . . , .1.000,00
varejistas —

Cias. diversas:
Siri- .ugica Nacio-

nal ..... . 172,00 170,00
Belgo Mineira —
port  440,00 438,00

Idem, novas . . , 1.400,00 1.370,00

Esse mercado funcionou, ontem,
em idênticas condições às dos dias
anteriores, isto é, em posição sus»
tentada, sem negócios conhecidos e
com as cotações inalteradas, '

A Comissão de Preço manteve pa»
ra o tipo 7, por 10 quilos, a base
de Cr? 117,0.

Entradas: 11.128 sacas; saldas:
2.332, sendo 600 para a América
do Norte, 125 para a Europa e 1.907
por cobotagem; consumo local:
2.050; despachadas para embarques:
57.110; existência: 663.496.

COTAÇÕES -- Tipo 3, Cr? 119,90;
tipo 4. Cr? 119,30; tipo 3. Cr? 118,70
tipo 6, Cr? 118,10; tipo 7, Cr? 117,50;
tipo 8, Cr? 116,50, .

PAUTA — Estados de Minas Ge-
rais,. Cr? comum, Cr? 11,75 a fi-
nos, Cr? 16,70 — Estado do Rlo co»
muns, Cr? 11,60.

CAFE' A TERMO
ia BOLSA

Vend. Comp.
Em maio, 1950 . . S/v. 116,40-
Em junho, 1950 . . 116,80 116,10
Em julho, 1950 . . 117,90 117,90
Em agosto, 1950. . 117,70 117,20
Em setembro, .1950 117,70 117,10
Em outubro, 1950. 117,90 117,50

Vendas: 2.000 sacas.
Posição: Firme.

20 BOLSA i
Vend. Comp.

Maio, 1950 . . . 116.30 116,00
Junho, 1950 . . . 116,70 118,10
Julho, 1050 .... 173 116,60
Agosto, 1950 ... S/v. 117,10
Setembro, 1950 . . 118,60 117,30
Outubro, 1950. . . 117,90 117,40

Vendas: 500 sacas.
Posição: Calma.

CAFE' A TERMO
Dlsponlverdo café

SANTOS, 26. •
•Mercado — Calmo.

Pjreço — Tipo 4 mole. Cr? 167.00:
tipo 4, dura, Cr? 163,50.

Embarques; 18.109 sacas; entra»
das: 19.825; existência: 1.842,568.

Sairam 19.093 sacas, sendo 15.620
para a América do Norte, 2.050 pa»ra a Europa, 673 para Argentina e
750 para o Canadá.

Entradas — Onteni, nada; desde
1" de setembro de 1949; 5.208.033.

Exportação: 11.000.
Existência: 477.441.
Consumo local: 2.000.

CACAU
NOVA YORK, 26.

CAFE' A TERMO
CONTRATO "B"

Abert.
Em maio, 1950 . . 157,00
Em julho, 1950. . 152,90
Em setembro, 1950 151,90
Em dezembro 1950 151,90
Em janeiro, 1951 . 152,90'Em março, 1951. . 152,90

Vendas: Nada. Nada.
• Posição: Fraca. Fraca.

CONTRATO "C"
Abert.

Em maio, 1950 '"",°"
Em julho, 1950
Em setembro; 1950
Em dezembro,' 1950
Em janeiro, 1851
Em março, 1951 .

Vendas: 3.750,

Abert.
26,10.
26,10
24,99
23,70
23,30

Fech.
26,98
26,73
25,?0"24,45
23,95

Em julho, 1950 . .
Em dezembro, 1950
Em dezembro, 1950
Em março, 1951, ,
Em maio, 1951 . .

VENDAS - Na abertura nada:
no fechamento, 132 contratos.

PosiçSo do mercado — Na aber-
tura acessível, com baixa parcial de
2 a 25 pontos; no fechamento flr-
me, com alta de 50 a 63 pontos.

TRIGO
CHICAGO, 26,

Em Julho .'....,.  2,16,25
Em setembro , 2,18,87

GÊNEROS
O. mercado de gênero allmentl

cios funcionou ontem com o se<
nuinte movimento: •

Entr.
Feijão, sacos. . .
Banha, caixas . .
Arroz, saces , . .
Milho, .sacos -» . .
Milho,'sacos , . .
Açúcar, sacos . ,
Xarque, fardos. .
Manteiga, quilos.

'3.203
798

1.500
640
108

Saldas
1.000
1.400
MOO

600
500

1.300
100

Fech.
157,00
152,90
151,90
151,90
152,90
152,90

Fech.
188,80
170,00
172,50
174,00
173,90
173,20

DECLARAÇÕES
COMPANHIA RODOVIÁRIA SUI

FLUMINENSE S.A.
Acham-se k disposição dos Srs.

acionistas, na sede social, á avenl»
da Rto Branco n° 108, 12° andar, sa»
Ia n° 1.207, o 'relatório, o' balanço
e a conta de lucros e perdas refe»
rentes aos exercidos findos de j.948
e 1949, apresentados pela Diretoria,
e o respectivo parecer do Conselho

-Fiscal, bem assim a lista dos sócios
que ainda não integralizaram suas
ações.

Rlo de Janeiro, 25 de maio* de
1950. — Paulo César Carvalho Ma-
delra de Ley — DÍr. Presidente —
Antenor André — Dir. Técnico..

.(04888)
' **t'*^^^-*^*N^»%^V_»»jA_^^^^%/SAi^^^^»^S^»Jv»j>VMV»à

16830
170,00
173,00
174,50
174,30

. 174140
4.000.

Posição: Fraca. Estável.

CAFE' A TKRMO '
Contrato D — Santos — Mole
NOVA YORK, 26.

Abert. Fech,
Em maio, 1950. . 45,19 —
Em julho, 1950 ; . N/c. 42,50
Em setembro, 1950 N/c".. -39,60
Em dezembro 1950 37,30-* '37,65
Em maio, 1951. , —. N/c.

VENDAS - Na, abertura, nada-,
nof echamento, 500 sacas. ' ';-,.'¦

Posição do. mercado - Na aber-
tura, .estável, com baixa de 50 a 60
pontos; no fechamento estável, com
baixa de 15 a 31 pontos.

NOVA YORK. 26.
CAFE' A TERMO

Contrato 8 - Santos — Estrita»
mente mole

Abert. Fech.
Em maio, 1950 , .-' 45,70 —
Em lulho, 1950 . . 43,63 43,49
Em setembro, 1950 40,79 40,63
Em dezembro, 1950 38,90 138,69
Em março, 1951. . 37,39 37,09
Em maio, 1951 . . N/c. 35,89

VENDAS - Na abertura nada;
no fechamento: 59.750 sacas.

Posição do mercado — Na aber-
tura estável, com baixa de 5 a 35 e
alta pardal de 3 pontos; no fecha-
mento estável, com baixa de 16 a
27 pontos.

ANÚNCIOS
ROUPAS USADAS

DE HOMENS
NÃO VENDA SEM MINHA
OFERTA. COMPRAM-SE,

PAOAM-SE BEM.
22-4435

(4628)

RJ/
p
Vommsot
ai ktm

^(nmcMmi

TEATRO INFANTIL
DO

ODILON
APRESENTA

O Padeiro Braulinho
Amanhã - Estréia às 10 horas da manhã.

Engraçadisslm.i comédia Infantil de
HELOÍSA MARANHÃO

A LOTAÇÃO DA MATINÉE DE AMANHA ESTA ESGOTADA
Já estão à venda os bilhetes para a matinée òe domingo, 4 de junho,

..-.-'.¦'! ás 10 horas da manhi

TEATRO

REGINA

TEATRO REGINA
Espetáculo às Segundas-

feiras
; ODILON

tem o prazer
apresentar

SILVEIRA SAMPAIO

de

"OS CINEASTAS"
Laura Suarez, Flávio
Cordeiro, Luiz Delfino

e Elizabeth Hodos
SÊGÜNDA-FJEÍRA 29
Última representação"DA NECESSIDADE DE

SER PÓLIGAMO"
Sátira de Silveira Sam-
paio (6 meses em cartaz

no Teatro de Bolso
de Ipanema)

Bilhetes à venda

apmenh 
)t/" NÇW YORK ,

«OUCDiDIM,1 ^COPACABANA!

de Selagem
de recibos

Compra-se usada. Tratar
com Jorge Oomes na Av.
Pres. Vargas 463-A 22.» and.

(00817)

800,00
18,00

105,00

930,00 020,00

158,00

165,00

535,00
168,00
168.00
168.00
174,00

545,00

172,00
172,00

200.00
525,00

200.00

37,00'63,00

105,00
510,00

400.011
195,00

395,00
425,00

35,00
62,00

135,00 —

• .'—>' 320,00—,, 080,00
-_ 230,00300,00

750,00
400,00

38,00
90,00

199,00

203,00
200,00

86,00
88,00

200,00
195,00

500,00

575,00
375,00

- 330,00

Minas de Butiá .
Panair . , ; . .- ,<
Força e Luz de Ml-

nas Gerais , . .
brasileira de Eenr-

gla Elétrica .-.-.. - 190 00
Docas dé . Santos

port. ......
Idem, jiom. ...
brasileira dè Meias,

ord. , . ; . .
Cervejaria Brahma,

ord. . ... . .
Idem, pref. ....

itd. Martins Fer-
relra ......

Sul Mineira de Ele-
tricidade, pref. . .

Mesbla . . . ,. . .
Fábrica dé Papel

Cürlocj3 v
Paulista dê FOrca' e

U12 ...... .
FerreBrasüetro . .
Vale do Rlo Doce
Carbureto de Cálcio
Marvim . . . . . 380,00
Gaz Esso ... .
Ind. Manuf. e Ar-

tefatos de Ferro .
Prolar . . .......

Débenturivt
Docas de Santos,¦1% - 105,00
Banco Lar Brasi-

lelro ..... 200,00
Hotéis Ealace..-. —

. Letras hlpotecarlai: , .

305,00

800.01)

205,00

185,00
300,00.

40,1,00 i-

-I)
190,00
300,00

200,00
205,00

220,00

197,00
700,00

ALGODÃO
Funcionou o mercado desse pro»«luto, ontem, em posição firme' e

sem modificação nos preços.
NSo houve entradas; sairam 572

fardos e ficaram em estaque 9.876
ditos. .

COTAÇÕES - Poi 10 quilos -
Serldó, tipo 2, Crf 189,00 a Cr$
191.00; tipo 4, Crf 185,00, a Crf
187,00; fibra média - Sertões, tipo
3. Crf 178,00 a Crf 180,00 - Ser-
toes: tipos, Crf 166,00, a Crf 168,00:— Ceará: tipo 3, Crf 170.00 a Crf
172,00, tipo 5,- Crf 160.00 a Crf
162.00; fibras curta — Matas, tipo
3. Ctf 150,00 a Crf 152,00; tipo 5.
n8o cotado — Paulista! Upd 5, Crf
144.00 a.Crf 146,00.

EM PERNAMBUCO
PERNAMBUCO, 26.
Mercado — Estável. .
COTAÇÕES - Por 10- quilos t-

Matos: tipo 5, Crf 175,00 e sertões;
tipo 6, Crf 215,00.

Entrada — Ontem, nada, desde
1" de setembro.de 1949; 187.752.

Exportação: 342.
Existência: 5.453.

« Consumo: 700.

BM 8. PAULO
DIA 26

,; contrato: "d"~à Abert. 
. Fech

Em junho, 1950. . N/c. N/c.
Em julho,, 1950 . 200,00 201,00
Em outubro, 1950 . 206,50 208,20
Em dezembro, 1950 207,50 210,00
Em Janeiro, 1951 . 208,00 211,00
Em março, .1951, , 213,60 216,50
Em maio, 1951 , . N/c. 203,00

VENDAS— Na abertura nada; no
fechamento 1.000 arrobas.

Posição do mercado — Na abertu-
ra estável; no fechamento firme.

,i Cotações disponível»' Tipo  -219,00
Tipo 5  199,00
Tipo 6  188,00

NOVA YORK, 28.
Abert.

Julho, 1950 . .
Outubro, 1950.
Dezembro' 1950
Março, 1951. .
Maio, 1950 . .
Julho, 1951 . .
A, M. Uplands

ABERTURA

33,23
31,94
31,81
31,85
31,83
31,35.

Int.
33,26
31,95
31,86
31.90
31,85
N/C.

¦ "PERDEU-SE" \
Pede-se a pessoa que achou 4 tl»

tulos das "Linhas Aéreas Paulista»
S.A.", de números 18161 — 18162 —
21789 — 50789 e outro titulo de outra
Companhia. Pede-se o favor de te-
lefgnar para o Br. Álvaro Flguelre-
do, 6 Rua dos Inválidos, 74. Fones
n.o 42-2391 e 29-0968, títulos estes de
propriedade do Sr. Ignacio Pires,

(799)

CIMENTO
Etn sacaria original e reensa-

cado. Rua da Quitanda 191-1.°.
Entrega imediata. (1764)

PÍNTÜRASEREFORMAS!"
Oe prédios e apartamentos oom

gesso e cola, Paredes, Kem-Tone,
Óleo, eto., * moveis e geladeiras a
pincel e a pistola,

Serviço executado com a máxima
perfeição e rapidez.

Caaa Francesa: — TeL: 37-8955 —
Copacabana, 735. Damos referências
dos nossos serviços. (04808)

VESPERAIS
tesssv

Ufój
Mtw^A^^v^wwwwwywvwwyy

isquK.r<is-ArtMj.i$ paw fu-
mantü» • Pedra» dbjetflí psra

Sresiintej-Sortimento 
comple

) e semprj renovada, só na
CHARUTARIA PARÁ
OUVIDOR, W».m_l»-fi_04-<

CHUMBO VELHO
Compro cobre e. metal. Rua Ria-

cbuelo, 17. Casa ALBANO. Tel.: —
22-2351. (07082)

CAPAS
Para moveis estofados. Tlpp Ame-

ricano. único com máxima perfel-
çáo. Tel.: 46-2661 . Ladialáu.

JOjAS, PEDRAS, RELÓGIOS
0 LANCE-

Exeouo&o de Jóias finas, R. üonç
Dias, 84 -terá and T. 43-3865.' ';'¦'¦ (17861)

; COMPRAM-SE
ROUPAS USADAS

Maquinas de escrever e de costura,
enceradeira* ventiladores, rádios e
tudo que represente valor, com-
pram-se a domicilio. Telefonar
SR. ABHRAM . 

"

43-9232
ABAT-JOÜRS

- Vendem-se e reformam-se. Adap-
taçSes em todos os estilos. At. Oo.
pacabana, 739,.salas 201-203. Tel.: —,
37-7734 - (ao. (ado dn clne Metro)

i Fedi.
33,27|
31,92
81.84
31,82
31,82
31,33
34,14

Mercado -estável
com alta de 1 a 5 e baixa de 3 pon»tos.
ras — Mercado estável, alta de 4
a 8 pontos.

FECHAMENTO — Mercado está-
vel, com alta de 1 a 5 e baixa dé
2 a 5 pontos;

TçõcTT
Ontem esse mercado funcionou

em posição sustentada e sem alte-
raçSo nos preços. .

NSo houve entradas; sairam 1.610
sacos e. ficaram, em.. existência:
28.839 ditos.

COTAÇÕES - Por 60 quilos -
Branco cristal: Crf 193.00;- cristal-
amarelo, Crf 177,00; mascavinhos
Crf 173,00; mascavos, Crf 161,00,

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 26.

Mercado — Estável. ,
PreçoB por 60 quilos — Usina de

primeira, Crf 175,00; usinas de ce-
gundo, Crf 165,00; cristais, Crf
150,00; terceira sorte, não cotado e
demerara. Crf 138,00. Preços ppr¦Ji quilos, mascavos Crf 32,50 « so-
menos. Cr§ 30,20.

PINTA-SE TUDO A DOMICILIO
Armários do copa a cozinha casas

e apartamentos, com qualquer tipo
de tinta. Damos.referências dos nos-
sos serviços. CARLOS. Favor tele-
fonar para 27-4426. (04775)

ROUPAS USADAS
Compramos a domicilio e pagamos

o justo valor.
Tel.: 22-8016

(04607)

PINTEX DECORS
TÉCNICO FRANCÊS

Pintura em Geral e decorações
Executa qualquer serviço de plntu-ra. Av. Copacabana, 71, «pto. 107tel.: 37-5066. Chamar Sr. Rogário

(269611
IMPUREZAS DO SANGUE

ELIXIR DE NOGUEIRA
aux. xitat. gimis

GUARDA LIVROS
Serviços Avulsos

 __Cals*.1?_?_i_L?Li-492
MASSAGISTA DÍPLôM;~
Hermann K F Sruns

Bua Antonol Vieira, 22 apt.° 401
Tel.: 37-7756

._ (0*143)

CHUVEIROS ELÉTRICOS
Automáticos, consumo 10 centavos

por banho, Instalo em sua residência
a 600 cruzeiros e garantia de cinco
anos. Peça pelos Fones: 30-4943 ou
43-4258, Sr. GIL, (847)

AGULHA DE OURO
Consertos de roupas. • Atende-se

das 8 às 22 horas a domicilio. Tele-
fone:' 43-5279 - BRITO - Av. Presi»
dente Vargas 1.171. (8695)

DÍVIDA EXTERHA
DO BRASIL

Compro títulos e coupons èm 11-
bras, e. dólares, Plano A e B - Rua
do Ouvidor 55, 1.» Sala 2, depois de
12 hs. com Araujo Lima. (3952)

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicilio e pagamais 50% que qualquer outro.

Telefone: 22-3526.
(3912)

LOUÇA SANITÁRIA
Vende-se .um loto de lavatórloj,

vasos e bldets com pequenos defei-
tos. R. Frei Caneca, 15. (9616)

«ÍAOUEZAS EM OE-ML ,V.NHO 
ÇMOSOTAOO^(silveira)

COMPRO AÇÕES
Compro 1.000 ações da

Companhia Siderúrgica Na-
cional e 1.000 Companhia
Docas de Santos, ao porta-
dòr. Telefonar para D.
Ruth, 37-6409.

(3903)

FABRICAM-SE JÓIAS
A Fábrica de Jóias "Esser" Ltda., a

Praça Onze de Junho, 75, 1.°: tele-
fone 43-4176. (antiga Av. Presidente
Vargas 2.139-1.0, tel o 43-4176; vende
um relógio com pulseira de ouro 18 k
garantido para senhora por 1.500 cru-
zelros; 1 anel *de ouro o platina e brl-
lhante para senhora por 450 cruzei-
ros; um relógio de ouro para homem
18 quilates, garantido por 950 cru-
zelros; anels dè grau desde 800 cru-
zelros. Conserta-se e faz-se sob en-
comenda qualquer jóia de ouro ou
platina-. Fabricam-se jóias em geraleepecifllmento colares de ouro, parabons preços. Preço especial para de-
pósltos e revendedores. Vendemos
também à. varejo pelo crediário

ANTIGÜIDADES
V, 8. auebrou algum objeto de

valor e c_._i__._awc, le~s-o para a
Rua Corria Dutra, 46, onde 

'encon-
trará especialistas em consertos de
porcelanas, telas, marfim, etc. —
Compra-se objetos quebrados, aten-
de-se a domicilio. - Tel.: 45-1551.

. (3371)
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COMPANHIA FRANCESA OE COMEDIA

MAOELEINE RENAÜD
JEAN - LOUIS BARRAULT

¦-¦• 
>

AMANHÃ 28, ÁS 16 HORAS/

3° VESPERAL DE ASSINATURA

HAMLET
Tragédia em 5 atos .de Shakespeare

Tradução de André GIDE
Música de cena de Arthur Honegger

Cenários e Costumes de André Masson

Mise-en-scéne de J. L. Barrault

DISTRIBUIÇÃO

ANDRÉ BRUNOT — JEAN-LOUIS BARRAULT
— JACQUES — DACQMINÈ — 1JJ.ARIE-HELÉNE

DASTÉ — MADELEINE DELAVAIVRE —
WDLLIAM SABATIER

Segunda-Feira 29 — 5.a recita de
Assinatura

LES MA2NS SALES
de Jean-Paul Sartre

BILHETEÍÁ VENDA

JAYME COSTA no GLÓRIA
O QUE DISSE A CRITICA SOBRE"JEREMIAS E AS MULHERES"

3 ATOS DE GUSTAVO DORIA"Com "Jeremias • mt mulheres", Jayat
Costa deu um salto à trente em sua sele-

SSo 
de bons originais, mostrando-noa ura

ayme Costa diferente, eom oportunidade de
demonstrar o talento que realmente tem",— Antônio Ollnto — "O Globo".

"A peca está bem representada e bem
montada. _£ sem üàv.:_« a melhor dos ei-
petáculos dados até agora pela Cõispsshí»
Jayme Costa". — B.VJM. — "O Jornal".

"A histeria que Gustavo Dorla noa con»
ta faz de modo a despertar lntertssfe a
gratas emoçOes. Jayme Costa excelente, d»
composição do tino tísico aos atributos cria»
dores da personalidade, dliendo com etsssluta
sinceridade, sem talhas, como ator completo
que é". — Mário Nunes — "jornal do Brasil".

"O; equilíbrio das personagens ê indiscutível. Por todos os mo»Uvpji-.é um-espetáculo belo e Interessante". — Aldo Calvet -"Folha Carioca". _¦¦ .-"Aplaudimos o sr. Jayme Costa porque o espetáculo qut vimoshonra sobremaneira o nosso teatro". — Agnelo de Macedo — "Cor-
reio da Manhã".

. "O "• Jayme Costa superou-se no papel de "Jeremias" e a eo-media empolgou a compacta assistência que esgotou o Teatro Glória,aplaudindo-a sem restrições'.'. — Roío — "A ManM".,
¦ "Um espetáculo bom de teatro honesto que certamente penna-ne?f.r? ,JonS° tempo em cartaz". — Jayme Maurício _& -Diário Es-portlvo . ¦

ni._.HJ.ayJ_i?,.í:os,a Stf*/!snt.v F<-rop8« o dr. "Jeremias" com a dig-nldade devida e Heloísa Helena encarna a Btiú com galhardia.
£» r *i_en?Trl0V1!i Sant» H°fa e bem aproveitada a. direção de BU-
ticlais" -° 

e*pet*cuto • — Haul Lima — "Diário de No-

fara^ÉSSiSi ^esfIJrolar .<-»'' P«sa. Jayme Cotta nos dá um tra-'5S5£_ír,no d0 8eu tBlen'0' compondo um tipo magnífico e cheio de
"D?áriõ caíoca^" 

8alr»um» ***** do 8eu P»!*!".. - José Lyra

MnelFd_.'w»mf,.0'«ílt0 ^ Companhia. O ator Jaymt Costa noPPn r=»_;«wmlM,MÍ-6z °,QM costuma: agradou e foi aplaudido".B. Carqueja — "Jornal do Comércio"."JEREMIAS E AS MULHERES"
HOJE>esperol às m». • sessões às 20 e 22 hi.

um
. JSjjud Cüsía
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ÚLTIMOS 2 DIAS
Sessão Única às 20,45

ADOLESCÊNCIA
comédia em 3 atos de

PAUL VANDENBERG D
Tradução d« R. Magalhães Jr.
com Ziembinski, Nely Rodrigues

e Josef Guerreiro
TEATRO DE BOLSQ

Praça General' Osório. -
AMANHA: Vesperal ia 16 horas

Beservas: 27-1589, a partir
das 14 horas. $

DIA 1 DE JUNHO: Estréia
¦ ? de Silveira - Sampaio

em O I M > Á C TÒ

MWWVAA^^AM*

IMtOtCAMtNtQtqut cttoir,ç-K_«m n» isconttiH
ANAGRYPPE
Fora tnllj.-nio <) «tÍYi
ANATONICO
amuintiiitt a toai.,
ANATÓStB
tarsioiifi, kran-wlttt

1 

Almeida Ãrdoso 4 C.
á* M«*CCH*iPiOi.iaNO.M.Kio

_ftetare «as terasclss i erotar.ii

TUBOS PRETOS
Novos, para água, de 3/4", 1" «

ouveikA. _ R. pret caneca, 15.
(M17)

DINAMO
Vendo 1 Cm.non uo volts.Ver Bua Barfto S&o Fellr 183.

C.C.

(2S1S1)

S/A INDÚSTRIAS

MÁQUINA
D'ANDRÉA

Umelra, Est. sio Paulo
Fabricantes de jnSquinaa de

beneficio e rebeneüclo de Ca-
te. Arroz. Milho, eto, Maqui-
nismos para Farinhas de Milho
e de Mandioca, Fornos, Seca-
dores. Moinhos. ,*,

HEITOR BOSGES
«gente-vendedor e represen-tante Largo da Carioca, 5-6,-and. - s/605 - Tel. 41-55S2.

Bio de Janeiro

ARTE ¦¦ ANTIGA
Vendem-se 7 quadros a «leo, Jolasantigas, dlreisú j_S5=sl-_!_»s_; Ssxe.Se»res, V. Paris. China, etc-, ttc.AT-Copacabana S5J, Apt. 6Mi Hotel

Castro AItbs, dlâriameoté de\(* H
»)» . (BU)

I
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7-ôAO IO.ZO||
^H5aoaTHc^- PRE-ESTREA no SAO LUIZ e AMERICA

ESPETÁCULO INFANTIL
somenteaomeme - 

TADnCHoje e amanhã í"> '"W- TEATRINHO JARDEL
— Tel. 2J-87I2 — '

d.CT0,Ton5U,f.»t.I JOAOZINHO RIBAS _$$§?$£"BARBEIRO DO BARULHO" E FANTASMA CAMARADA \S%2

ÚLTIMAS SEMANAS
FERNANDO DE BARROS

apresenta

HOJE AS 21,30 VESPERAL'POPULAR às Ifi horas
TEATRO COPACABANA

Reserva de Bilhetes pelo Fone 27-0020
A SEGUIR — HELENA FECHOU A PORTA

comedia de Accioly Natto

** ______%Plp3^___-ÍÉiil
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refrigerado perfeito) Tel.i 32-5817
. Apresentado por Espetáculos Gallo de Buenos Aires que tem a éxclusi

vidade de "AS ARVORES MORREM DE PÉ" para o mundo inteiro.
HOJE VESPERAL AS 16 HORAS

jgfc, A noite espetáculo completo às 20,45 horas <*»¦ 3.° MÊS TRIUNFAL ' •; "!:'.
DA MAIOR COMEDIA DE TODOS OS TEMPOS!

AS ARVORES MORREM DE PE'

frS a_^Ij<*>T«__i ___»'
Í_K_r- __m^_§£b_________^^

»_^?^>^^ríií^OTSi__r
Í_^_í_____TO*í*ái^Jp_t:

DIREÇÃO DE
D U tCI NA

(11 SEMANAS DE REPRESENTAÇÕES CONSECUTIVAS)

NOTÁVEL CRIKÇAO DE CONCHITA MORAES - ADMIRÁVEL TRABALHO DE ODILON
Devido a grande procura bilhetes à venda com 4 dias de antecedência

QUARTA-FEIRA DIA 31, às 20,30 horas
Grande espetáculo em homenagem a ALEJANDRO CASONA, o genial autor de <'As arvores mor-rem de pé , comemorando as 10Q representações da sua vitoriosa peça. Precedendo a centessima repre-sentação de As arvores morrem de pé", abrirá nessa noite o espetáculo a deliciosa comedia em um atode Alejandro Casona "ENTREMEZ DO MANCEBO COM A MEGERA» em tradução de José Maria Mou-vteiro e «ue será interpretado pelo GRUPO DO PEN CLUB DO BRASIL, sob a direção da ilustre en-.saladora SENHORA ESTHER LEÃO, o qual dessa forma aderiu simpaticamente à homenagem deOdilon e seus niíisías ac etnineate autor _e "As arvores morrem de pé".

Os bilhetes para esse espetáculo já se acham à venda

EVA NO SERRADOR
HOJE e AMANHA, Vesperais
às 16 horas — e a noite sessões

às 20 e 22 horas

Al, TERESA!
'UM: SUGESSO; DE ,GARGAÍiHAÍ3ÍAS:!

PALGty.GIRATORIÓ
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// Vm lllu«;icai do IfloHro KlJIZ. Dí -Pr/MiKA-

Moii^m/roMo RíPÚBilCA-
Todos os dias espetáculos por sessões às 20 e 22 horas. Amanhl Vesperal às 16

horas. Bilhetes à venda. Preços: Poltronas Cr$ 50,00 —* Frizas Cr$ 250,00 — Camarotes
Cr$ 175,00 — Balcões Cr$ 35,00 — Camarotes de 2.° —• Cr$ 100,00 — Galerias Cr$ 20,00— Selo à parte.

TERÇA-FEIRA 30, AS 17 HORAS

, 1.° RECITAL do"CICLO-CHOPIN

Hoje e amanhã, apenas!
BIBI FERREIRA

COM SILVA FILHO E MARA RUBIA EM

Escândalos iíjüu M-__M___—!^_V * **_<_ _l' _____-: W ^_-__v^__P[^9

O maior espetáculo destes últimos tempos. — O êxito
que o fogo não conseguiu, destruir.

AGORA NO

CINEMA SAO IOSÉ
,, . (PRAÇA TIRADENTES)

;No elenco-VÍOLETA FERRAZ, DÉO MAIA, EVILASIO
MARÇAL, JARDEL JERCOLIS fILHO e outros.

HOJE E AMANHA, MATINÉE AS 16 HORAS

¦
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D« CARLOS _LOPIS.,Os '
A«»P. de DANIEL ROCHA '

MILHARES DE PESSOAS v j
TEM APLAUDIDO A MAIOR PÈ^i

DOS ÚLTIMOS pMPQS ,
18 SEMANAS DE ABSOLUTO SUCESSO!

^¦__*-__-- I. !¦__

HOJE -r- Vesperal às 16 horas"; •'

SESSÕES — às 20 e 22. horas SÍ

írâoiowsky
BILHETES A VENDA

TnÇrANA'^^^ SESTAUPAHTE

*- X_v?8"*!, nal', _*V**m Prtpri» par« pescaria», eom motor "Peit*"

HOJE ÚLTIMO SÁBADO — Vesperal às 16 hs.
a noite às 21 hs. no

FENIX
Últimos dias!

de

0 HOMEM DO SÓTÂO
de AGOSTINHO OUVO (Imp. até 14 anos).

... e.cm

MORINEAU
• MANOEL PERA **%***»*H*4******4».*»»Ui*é
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m 8 CORREIO DA MANHÃ — Sábado, 27 de Maio de 1950 T.° Seccõo

RADIO
O PROFISSIONALISMO NO

RÁDIO IANQUE
Em. cada sois radialistas norte-americanos, empregados em formaunica e permanente em rádio, umpertence a uma das quatro grandesledes radiofônicas que cobrem to-üo o território nacional. Estas rê-des, naturalmente, também emnr»-

gam pessoa*, que dispõem de alnumperiodo livre durante o dia ou anoite, e que sâo assim empregados
parciais do rádio. Além desses doisgrupos, existe o dos "free iancers",ou seja, daqueles que atuam oranuma.ora noutra emissora ou rede.Na cidade de Nova York, o orde-nado semanal de um locutor 6, emmédia, de 2.380 cruzeiros (US$119),de acordo com estatísticas do De-
Sartamcnto 

do Trabalho dos Estadosnidos. No Estado de.Alabama, en-tretanto, o ordenado mensal de umlocutor,, em média, é de 1.360 cru-zeiros (US$68). Explicação: o custode vida em Alabama é muito me-nor que numa grande metrópolecomo Nova York.
Depois dos locutores e dos super-visores de programas, o grupo maisnumeroso de radialistas, nos Esta-dos Unidos, é o dos escritores. Es-tão. eles multo espalhados pelo ter-rltorio radiofônico do pais. Dedl-eam-se a escrever textos comerciaise 'scrlpts" dramáticos. Cerca detrís quartas partes da indústria ra-

çhofônica emprega escritores pro-fissionals, em caráter permanente elia base de oito horas de trabalho
por dia.

As quatro0 grandes redes ratílofô-nicas dos Estados Unidos empregam179 produtores que trabalham cincodias por semana,,oito horas por dia.A' definição de produtor, de acordocom a legislação radiofônica norte-americana é a seguinte: "produtor
é o especialista que dirige um pro-grama radiofônico". — (AI Neto)
ULTIMO RADIO-CONCÊRTODE MARIA SA EARP E WINIA

FARBEROW NAS"ONDAS
MUSICAIS"

Maria Sá Earp e Winla Farberowdespedir-se-ão dos ouvintes de "On-
das Musicais" amanhã, realizandoo seu último rádio-concêrto paraaquele programa. Na 1." parte daaudição, atuará o violinista WinlaFaiberow, executando as seguintes
peças de Saint-Saens: "Le Deluje"op. 45 — Préludc; "Havanaise" op.'83; Introdução e Rondo Caprichosoop. 28. Na 2.' parte, a cargo docoprano brasileiro Maria Sá Earp,
serão apresentadas: a bergerette"Maman, dites moi'-' (Chanson duXVIII slécle); "Chiére nuit", de A.Bachelet; "Aprés un rêve", deFauré; "Pendant Ie bal", de Tchai-covsky; "Kolibeljnaja" (Berceuse),de Gretchaninoff; "The bird of theweiderness". de Edward Horsley;"Coração Indeciso", dc Nepomuce-
no; "Caro, caro ei mio bambin".
de C. Guarnieri, e "SI, mi chiama-no Mimi", da ópera "La Bohême",
dc Pucclni. Ambos os artistas terãoa colaboração ao plano de Otto Jor-dan. Esse programa será transmiti-do, rias 10 às 11 horas, simultânea-
mente, pelas emissoras Tamolo, Na-ciona le Globo.

CARLOS GOMES
A semana de Carlos Gomes quenesta momento se celebra, está re-

percutindo no exterior. Nos Esta-dos Unidos, onde a música de Car-los Gomes é devidamente am-eciada,há a registrar o programa oue asemissoras de ondas curtas de "A
voz dos Estados Unidos da Améri-
ça" transmitirão amanhã, das 21,30As 22,00 horas. •

Trata-se de um programa organl-zado especialmente em homenagema Carlos Gomes, como contribuição

dos Estados Unidos às comemora-
ções da semana dedicada ao gran-de compositor brasileiro.

A fim de dar verdadeiro brilhoa este programa, "A Voz dos Esta-
dos Unidos da América" convidou
para dôie participarem a notávelcantora brasileira Bldú Sayão, o co-nhecido maestro Burle Marx, e omusicóloen norte-americauo Caris-ton Sprague Smith.

Êste programa poderá ser ouvidoamanhã nas seguintes freqüências:16 metros, 17.83 *kcs.; 19 metros,15.21 kcs.; 25 metros, 11.79 kcs.; e31 metros, 9.67 kcs.
A Rádio Mauá retransmite estes

programas em ondas médias.

CARLOS TAGLE, DA "L.R.3",
DE BUENOS AIRES, NA

RADIO NACIONAL
César de Alencar começa a apre-sentar na tarde de hoje. em seu

programa de auditório na RádioNacional, um cantor argentino denome conhecido entre nós. atravésd.is gravações em que é acompanha-
do por Francisco Cánaro, e porintermédio de filmes como "La
Canción vá de paseo" e "Roma-
neiro de Ia luna": Carlos Tagle.Trata-se de um artista exclusivo daHádio Belgrano, de Buenos Aires
(L.R.-3) c que com a Orquestra deJuan Carlos Barbará empreenderá
larga excursão pela Europa cm1951. Carlos Tagle já tem contrato
firmado para atuar no começo do
próximo ano na Hádlo Nacional,
antes de seguir para a Espanha, coma orquestra do famoso acordeo-
nista portenho.

JACOB ESTREARA NA*
RADIO GUANABARA

Desenvolvendo a sua nova linhade programas a Rádio Guanabara,agora sob a direção geral do"Broadcaster" Joaquim MarcellnoAntunes — contratou o conhecidobandolinista Jacob, que-tem acen-tuada preferência pelas composições
de Nazareth, Pixlnçuinha. Calado,Eduardo Souto, Luiz Americano eoutros expoentes da nossa música
popular.

FLAMENGO X AMÉRICA
Amanhã, a partir das 15 horasa Rádio Nacional transmitirá, na

palavra de Antônio Cordeiro, Jorge
Curi e Luiz Alberto, cs lances do
jogo entre o Flamengo e o Amé-rica, além de informar os ouvintes
sôbre o desenrolar da partida queo Fluminense travará, em Monte-
vidéu. cóm o Penarol.

Outra notícia da PRE-8. diz res-
peito à "rentrée". no próximo dia4 de junho, do cantor Francisco
Alves, que reiniciará, assim, osseus costumeiros recitais domini-cais, das 12 às 12,30 horas.

EMISSORA AGULHAS
NEGRAS

Rezende, 26 (Asp) — Será bre-vemente instalada nesta cidade, nRadio Emissora Agulhas Negras, emterrenos da Caixa D'Agua de Ma-cuco. O renistro pela Comissão Téc-nica de Rádio do Ministério da Via-
ção já foi concedida.

DOS PROGRAMAS DE HOJE

Enquanto o adversário se esfacela,
a U. D, N. consolida- se com o Brigadeiro

(Continuação da 1.» página) a sua Irrestrita solidariedade — ro de escol: dos mnis capazes e
de Municípios, dirigiu ao briga-
deiro Eduardo Gomes a segmn-
te carta:"Ilustre Patrício, Brigadeiro
Eduardo Gomes; Atenciosas
saudações. Queira Vossa Exce-
lência receber os meus cumpri-
mentos pelo seu magnifico dis-
curso ,na Convenção da U.D.
N., no ato do lançamento de
sua candidatura à presidência
da República.

O sentido muni-cipalista da-
quele documento fixa a linha
central de um programa de re-
novação nacional que não pode
deixar de impressionar a opi-
nião esclarecida do pais, no jus-
to momento em que o movimen-
to em torno de uma nova es-
trutura político-administrati\*a,
com base no ressurgimento da
vida local, avulta, dominador,
em todo o Brasil, despertando
a consciência pública para a
exata compreensão das causas
originárias de nosso enfraqueci-
mento social, político ou eco-
nômico.

Vossa Excelência configurou,
com 'tal 

precisão e segurança,
as origens dos nossos males qut
nenhum municipalista brasilei-
ro, seja qual fôr a sua tendên-
cia partidária, poderá negar
aplausos às ' expressões felizes
do seu notável discurso.

Colocado à margem dos agiu-
pamentos partidários, não pormenosprezo às lutas e ativida-
des políticas, mas porque, sen-
do um dos responsáveis pelomovimento de opinião que se

Asclar Stampa, presidente

Fundada a Frente Uni-
versitária Pró-Eduardo

Gomes

Na última reunião do conse-
lho do Departamento Estudantil
da União Democrática Nacio-
nal, resolveu-se fundar a Frenle
Universitária Pró-Eduardo Go-
mes, agremiação independente,
que terá comitês em todas as
Faculdades do país. Estrutu-
ram-se agora os planos de ação
do novo movimento. Haverá
completa. liberdade de organi-
zação nas unidades que se esta-
belecerão pelas diferentes esco-
Ias superiores; e, tão logo sejam
assentados os pontos básicos das
atividades, os universitários ca-
riocas iniciarão os seus traba-
lhos.

A diretoria da Frente Univer-
sitária Pró-Eduardo Gomes es-
tá assim constituída: presidèn-
te, Arnaldo Lacombe; vice-pre-
sidente, Ronaldo Monteiro; se-
cretário, Afonso Renato Meira
e tesoureiro, Azuil Ramos Fer-
reira.

Logo após a reunião realizada
ontem na sede do Departamen-
to estudantil da U.D.N., os
universitários componentes do
novo movimento redigiram o
seguinte manifesto ao novo*"O lançamento oficial da can-

transformou em campanha, não didatúra do Brigadeiro Eduar*
me é dado anvolver-me em *¦?. Gomes à presidência da Re
nnnfnnrlnn nnniiJJ...'  1_ THIlnllOn nol'1 TTnínn nnr«nni,/al!
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Todas as cifras

em seus dedos!
faca. , maquina de» calcular
•iiimdialniente famosa, com o
listem* simples de io teclas para
•aoniai, diminuir, multiplicar
e dividir, podr ser m ineiada por
qualquer pessoa depois de apenas
H minuto» dr praticai Calcule
com i mão esquerda — confi-
ra ou escreva com a direita e
aumente de i a io vezes a ve-
locidade de cálculo Uma Facit
custa menus do que as outras
máquinas de calcular de sua classe
e. pela economia, paga o seu
custo em pouco tempo

FACIT
A miquina de calcular relâmpago

Fib.icidl oi Suécis

MAQUINAS DE
(ÍSCRITORIO FACIT LTDA.

. R. Mcxico, 21-4.'- Tel. ji-ojif
Representantes em todas

i a principais cidades do Brasil.

Rádio Nacional: 10,30 — Rádionovela; 11,30 — Você faz o progra-ma; 13,00 — Crônica da cidade;13,05 — Rádio novela; 13.35 — Con-
sultório sentimental; 14,05 — Nomundo dos discos; 15,00 —• Progra-
ma César de Alencar, apresentando
atrações para o auditório; 19,00 —
No mundo da bola; 19,15 — Hlstó-
ria do vôvfl camarada; 20,30 —
Acredite se quiser...; 21,00 — Co-
mentário político; 21,05 — Não es-
tomos sós; 21,35 — Atire a 1.» pe-dra; 22,05 — As mais queridas me-
lodlas do Brasil; 22,35 — A voz do
povo; 22,40 — Rapsódia noturna.

RSdlo Globo: 18,05 — Disc. Jo-
ckey; 18,30 — De sete em sete;19.C5 — Esportes on ar, com Luiz
Mendes; 19.25 — Teatro da vida;20,00 — Sociais infantis; 20,05 — Ar-
tistas novos do Brasil, com a prof.Magdaia da Gama Oliveira; 20,30Novela "O fantasma de um pas-sado", original de A. Gurgel; 21.00-r A canção do dia, com Lamartlne
Babo; 21,05 — Recital de piano porVioleta Kundert; 21,30 — Jornal do
Paraná; 21,35 — Pelos caminhos da
Argentina; 22,05 — Recepção em
familia; 23,35 — Música popularvariada.

Ridio Roquete Pinto: 8,00 às 9,30Curso de inglês; 10.00 às 11,00 —
Hora do lar, Vera Brito; 12,00 às
12,30 — Pelo Brasil — Programa do
Departamento de Educação Com-
plementar; 12,30 às 13,00 — Danças
e bailados; 13,15 às 15,00 — Vcspe-
ral D-5; 15.0Q às 16,00 — Programa
òperlstico; 16,00 às 17,00 — Álbum
de melodias; 17,00 às 17,30 — Músi-
ca selecionada; 17,30 às 18,00 — A
meia luz; 18,05 às 18,30 — No mun-
do da melodia; 18,30 às 19,00 —
Aproveitando a terra; .19,00 às 19,30Solos de piano; 20,00 às 20,30 —
Personalidades líricas; 20,30 às 21,30A discoteca em sua casa; 21.30
às 22,00 — Rádio-tcatro, de Berliet
Júnior; 22,00 às 22,55 — Música uni-
versai, dedicado a Dvorak.

Rádio Clube: 12,00 — Ademar PI-
menta, fala de esoprtes; 14,00 —
Fim de semana; 17,00 — Um tango
e uma história para você; 18,15 —
Política fluminense; 18,45 — Onda
esportiva* 1915 — D'-"*l<-i nniitjpn-
22,00 — Rádio baile A-3. 

** " *

Rádio Continental: 18,00 — Au-
dição com 4 ases e um coringa;
18,13 — Audição com Moreton e
Dave Kaye; 19,14 — Continental no
turfe; 19,25 — Basketball em dia;
20,20 — Revista Continental; 22,34Programa com Charles Trcnet;
22,44 — longos dentro da noite;
23,00 — Esportes,

Ministério da Educação: 7,00 —
Colégio do ar — Apresentando os
cursos de História do Brasil e de
inglês; 8,10 — Notas pedagógicas —
Pelo prof. Coryntho da Fonseca;
9,30 — Música de todos os tempos;
12,00 — O dia de hoje há muitos
anos...; 13,00 — Coletânea musicalOrigina! de Lucilia de Figueire-
do — apresentando: "D. Quixote",
de Richard Strauss; 16 05 — Con-
certo sinfônico — Orquestra Sinfô-
nica Brasileira — Reg. Lamberto
Baldi (transmissão diretamente do
Teatro Municipal); 20,00 — Lira do
povo — Direção de Graziela de Sa-
lerno — Redação de Mario Jorge;
20,30 — Lendo e contando — Pro-
grama de Álvaro Armando; 21,00 —
Londres informa — Retransmissão
com a BBC de Londres; 21,30 —
Um repórter no mundo dns letrasPrograma de José Conde; 22,00França eterna — Direção do
prof. Hichel Simon; 22,30 — Mú-
sica viva — Direção de M. J.
Koellreutter.

Rádio Tupi: 14,00 — Meu trágico
destino — Novela de J. Silvestre;
14,30 — Momentos Tupi; 16,00 —
Jornal dos teatros; 16,30 — Copa-
cabana Clube; 18,55 — Boa noite
paar você; 20,15 — Acordeonola,
com Zé Gonzaga; 20,30 — E' prol-bldo amar — Novela de Dias Go-
mes; 21,00 — Nos bastidores do
mundo; 21,05 — Severino Araujo;
21,35 — Você se lembra?; 22,05 —
Fantasia.

Programa da BBC: 19,05 — Pa-
lestra; 19,30 — Recital de plano;20,00 — Artes e letras; 20,20 — Mú-
sica ligeira; 20,30 — Rádio-teatro;
21,15 — A Rússia por dentro; 21,30— Concerto para violino em sol
menor, de Max Bruch.

contendas partidárias que pnderiam prejudicai p espírito de
união capaz de manter o Mu-
nicipalismo fora e acima das
dissenções de grupos ou ideolo-
gias, — tenho, creio eu, autori-
dade bastante nara anlaudir sua
esclarecida visão política, ao
conceituar as causas principaisdos males que nos assoberbam
e deprimem.

¦¦A confiança que a sua pala-vra merece, a reconhecida fir-
meza de suas atitudes e a ctt.-
preensão que demonstrou dos
problemas fundamentais do
Brasil, dão-nos a certeza de
que, se fôr o nome de V. Exa.
vitorioso, poderemos nós* — os
municipalistas brasileiros — ler
como certa a execução do pro-
grama de renovação político-*.o-ciai, baseado na revitalização cio
Ipmcioio, de que tanto carece
o Brasil.

Estou enviando a V. Exa.
de par com os meus "umpii-
mentos, a segurança dn mais ;,1-la admiração, (as.) Rafael Xa-vier, presidente da A.3.M."

Convite ao povo

A U. D. N. carioca convida
todos bngadeiristas para inte-
grarem a passeata que serárealizada no próximo dia 11 de
junho, em Copacabana. Essa
manifestação tem por fim ho-menagear q brigadeiro Eduar-
do Gomes e recolher fundos pa-ra a campanha eleitoral, entre
os moradores daquele bairro.

Telegramas recebidos

pela U.D.N.

Telegramas de adesão à can-
didatúra do brigadeiro Eduar-
do Gomes continuam chegando
a sede da União Democrática
Nacional, enviados pelos dire-
tonos municipais dò" partido,
pelas suas seções estaduais e
oor próceres udenistas e popu-lares que pessoalmente mani-
festam seu regozijo pelo lança-
mento daquela candidatura. Na
tarde de ontem, a U. D. N. re-
cebeu os seguintes tel°<*r;'Tna**

pública pela União Democrati-
ca Nacional proporcionou ao
eleitorado brasileiro a oportu-
nidade de sufragar o melhor
dentre os melhores candidatos
que se poderiam recrutar nos
quadros das diversas agremia-
ções políticas e de pugnar pelaformação de um grande govêr-no, sem o qual não será possí-
vel a criação de um clima de
responsabilidade, trabalho e
moralidade, que decorre da orá-
tica salutar das • instituições
consagradas em nossa Carta
Ma|na.

Somente um grande governosera capaz de conduzir com
sucesso a política nacional, queserá doravante uma resultante
das forças principais' que a
compõem: o regime presidèn-
cialista, a representação pro-
porcional e a multiplicidade de
partidos.

As novas instituições supõem
uma ampla reforma de costu-
mes cujo fruto principal será o
estabelecimento de um espirito
de tolerância entre os partidos,
aproximados por uma necessá-
ria política administrativa co-
mum. Mas só um grande go-
vêrno contará com o apoio de-
cisivo de um parlamento dirigi-
do por maiorias de ocasião, às
quais se reservará a missão de
contribuir para maior moraliza-
ção, maior eficiência e presteza
no trato dos negócios públicos.

Essi* reforma impedirá a so-
brevivência de certos defeitos
da política do passado, como o
predomínio absoluto de um úni-
co partido, a falta de critérios
na distribuição das funções pú-blicas, a influência dominante
de certos.grupos sequiosos dos
proveitos do poder, o espírito
de inimizade e incompreensão
entre os partidos.

A verdade é que para vivei o
espirito das novas instituições,
aproveitar-lhe toda a influen-
cia benéfica e regenei-adora, im-
põe-se a formação de um govêr-

dos mais honestos, penhor da
estabilidade do regime e garan-
tia da confiança popular.

Estamos certos de que a vitó-
ria de Eduardo Gomes propor-
cionará ao país um governo de
moralização, capaz de realizar
com equilíbrio e tenacidade
uma ampla reforma de" ordem
social, de atacar com precisão
e energia os grandes problemas
que agitam o país nos setores da
educação da economia e do tra-
balho, para citar somente estes,
e que' necessitam de solução
imediata. O Brasil anseia por
um governo democrático, .io-
nesto e capaz: anseia pelo go-vêrno de Eduardo Gomes.

Menos de 5 meses nos sopa-
ram das eleições. Nunca em
nossa história republicana fo-
ram escolhidos os candidatos
há tão pouco tempo do pleito.Assim mesmo, há até agora, de-
finitiva e certa, apenas a can-
didatúra do Brigadeiro, apre-
sentada ao povo numa hora em
que já se começava a temer pe-la sorte da sucessão. No desejo
de contribuir com dedicação e
desinteresse para a vitória des-
ta candidatura, organizamos a
Frente Universitária Pró-Edu-
ardo Gomes. Convidamos a quedela participem todos os estu-
dantes, superiores e secunda-
rios, quaisquer que sejam suas
inclinações partidárias, todos os
estudantes que confraternizem
conosco nesse ideal, que ó o
mais digno de ser defendido pe-la mocidade e é o que mais eon-
sulta os elevados interêsseâ da
Nação e do regime."

O Brigadeiro em Belo
Horizonte

Belo Horizonte, 26 (Da su-
cursai) — A U.D.N. está ul-
timando os preparativos para oinicio da sua campanha eleito-
ral no Estado, a qual deverá ser
lançada por ocasião do encerra-
mento da convenção estadual do
partido, marcada para o dia 11de junho. A propagv.nda teráinício com uma solenidade pú-blica de grandes proporções de-vendo estar presentes" os candi-
datos_ao governo da República
e do Estado e aos legislativos fe-deral e estadual. lnfurmava-se
ontem na sede do partido que é
pensamento do sr. Prado Kellyiniciar em Minas a propagandado nome de Eduardo Gomes.Assim, deverá o Brigadeiro es-tar em Belo Horizonte no dia11 de ninho, quando oronuncii-
ra o seu primeiro discurso dacampanha. Por esse motivo foiadiado o comfcio que estavamarcado para ontem *** qui* íõratransferido para o dia 28

Trabalho para uma
aliança entre a U.D.N,

e a ala Mavnardista
do P.S.D.

PRESENÇA DA MULHER

A CACHORRA DE BELSEN
Vai para oito meses, durante uma das primeiras sessões

do novo Parlamento alemão, Kurt Schumacher foi vaiado
por fazer referências amistosas à Grã-Bretanha. O líder da
oposição voltou-se para os parlamentares que o vaiaram, ex-
clamando: "Se não me engano, os nazistas foram recrutados
entre vos e não entre os ingleses!" O presidente o chamou á
ordem e acrescentou que "náo era delicado" lembrar aos par-lamentares que tinham sido nazistas! Sim, empregou a pa-lavra "delicado". Estranha palavra, essa, quando se trata
das hordas que saquearam á Europa toda, mataram suas
crianças, suas mulheres, seus velhos, seus intelectuais com
maior método, ainda, que os soldados dos campos -de bata-
lha, empregando requintes de crueldade e sadismo ao lado
dos quais as fogueiras da Inquisição parecem meras brinca-
deiras.

Mas parece, realmente, que a "delicadeza" tornou-se a
palavra de ordem quando se trata dos antigos nazistas e
mesmo dos nazistas confessos que nem julgaram necessário
manifestar pesar ou remorso para os crimes cometidos. E
não somente a palavra de ordem dos alemães, mas também

. daqueles que já se esqueceram, por completo, dos filhos,
dos compatriotas mortos ou torturados durante a luta con-
tra os nazistas!

Acabamos de notar nova prova desta delicadeza. Desta
vez, está sendo empregada pa.*a com u'a mulher. Parece
que o tribunal faz questão de comprovar que "não se deve
bater numa mulher, nem com uma flor". Como é bonito,
não é?

.Mas será que Use Kocü possa ser chamada de mulher?
Pois trata-se da tristemente célebre "fera de Belsen", da
famosa-"cachorra de Belsen", deste carrasco que percorria,todos os dias, o sinistro campo de Belsen, com cnicote na
mão e cigarro nos lábios em cpmpanhia dos seus cachorros
ferozes. Do ser cujas façanhas não poderia lembrar aqui
pois ultrapassam tudo que uma imaginação normal poderiaconceber de mais abjeto. Uma delas, e não a pior, foi
bastante lembrada pela imprensa logo após a guerra: sua
coleção de objetos preciosos de um tipo inédito, compon-
do-se de abat-jours, caixas de cigarros, luvas, cintas, livros
encadernados....de pele humana. Como cuidava desta co-
leção! Chegava a mandar para a morte homens cujo peitolhe parecia artisticamente lindo, só por amor à coleção!

E é êste ser, que escapou misteriosamente à forca e do
qual se voltou, a falar periodicamente ou para anunciar sua
gravidez, ou para anunciar sua liberdade provisória (só fal-
tou anunciar os pedidos em casamento tão em moda, hoje
em dia, após a celebridade atingida por um crime) que re-
cebe, novamente," as honras da publicidade. Será julgada,e com o máximo cuidado e tato. Cento e cinqüenta pági-nas datilografadas e duzentas testemunhas descreverão os
175 crimes que cometeu oficialmente, além de todos os ou-
tros. A delicadeza é tanta que até psicólogos foram contra-
tados. Já declararam que "Use está mentalmente capaz de
assistir ao julgamento". Se isso não fôr o ápice da delica-
deza... •

Parece-me oportuno lembrar a última história que se
conta em Paris. Trata-se de dois alemães que penetram no
escritório de um funcionário americano.

Viemos para que o senhor nos desnazifique, explicam.
O funcionário manifesta espanto e pergunta porque es-

peraram tanto tempo.
Porque?
Sim, era em 1945 que deveriam ter vindo ou o mais

tardar em 1946! Agora isto já acabou.
Então os alemães respondem:

— Mas... em 1945, ainda não éramos nazistas!
Após termos esboçado o primeiro sorriso, sentimos a

amargura da historieta, pois não podemos deixar de lembrar
os heróis, os infelizes, os torturados, os sacrificados que mor-
reram pensando que sua morte serviria para aproximar mais
depressa a aurora de tempos diferentes! Quanto à publici-
dade feita, novamente, em torno da cachorra de Belsen, só'poderá envergonhar e humilhar profundamente todas as mu-
lheres que prefeririam esquecer que jamais seu sexo produ-
ziu um monstro como êste.

Yvonne Jean

Axacaju, 25 (Asp) — Udenis-
tas deste Estado estão traba-
liiando intensamente por uma
aliança política *dà UDN com a
ala maynardista do PSD. Caso
a aliança' se venha a concreti-
zar, o ex-interventor Maynard
Gomes será candidato à sena-
toria pela UDN.

A França vai pr^dti^ii»

Do Diretório da" li"b" WÀ'e\ 
"TI9"; (0NA ~ Theodore W11"0 triplicarão a produção de aço laml-

„-:._ii!í?.rl0.,,aa XL.U: N' üe'~ Exclusivo para o "Correio da nado que a França consome.
Marrtiã") — Por enquanto,

RECONHECIDO UM CORONEL.
(Conclusãt) da Última pág.) residência um telefonema da Ma-

ternldade Carmela Dutra, dado pelo

SOL-
LAC não tem bom aspecto. São
centenas de hectares cobertos de
imundices; cubos de concreto se le-
vantam sôbre a lama; três aldeias
de casas pintadas de braneo e ver-
melho, entre as colinas verdes que
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Florianópolis, Sta. Catarina: —
A indicação do nonie do emi-

nente patrício à sucessão presi-dencial reanima a nossa alma e
restaura a confiança nos desti-
rios do Brasil. — Wander-
ley Jr.

Do Diretório Municipal dc
Beneditinos, Piauí — "O Dire-
tório Municipal da União De-
mocrática de Beneditinos, Piauí,
sensibilizado pela auspiciosa
notícia do lançamento de vos-
sa candidatura para a alta fun-
ção soberania Nação, congratu-
Ia-se com V. Excia. apresen-
tando decidida solidariedade e
assegurando esmagadora vito-
ria neste Mjinicipio. Saudações.— Pedro Mendes Pessoa, Luiz
Eugênio .Costa, Raimundo Fer-
reira Lima, Luiz Santos Vieira,
Raimundo Araujo.

Do Diretório Municipal de
Palhoça, Santa Catarina — "O
Diretório Municipal de Palho-
ca, saúda o eminente chefe pelolançamento da candidatura da
salvação da democracia — Ma-
rio Zacchí.

Do Diretório Estadual dá U.
D. N. de Minas — E' rom a
mais viva emoção aue o Conse-
lho Estadual da U. D, N., secção
mineira, leva ao seu grande
patrono sua irrestrita solida-
riedade e transmite o calor e o
entusiasmo cívico de todo. o
partidp,_ neste Estado, ao ouvir ánbí^para^atisfizel
a decisão unânime do Conse
lho Nacional. Se tudo

Indaguei de um engenheiro ie
essa produção encontraria mer-
cado. 1

Multa gente faz a mesma pergun-
ta — replicou — mas creio que não
tem razão. Os americanos gastam

escondem os riquíssimos depósitos f 
° Ubr" d° °-n 'Smingno por ano,

  fizemos
pela concórdia nolitica, recalcan-
do nossos anseios, tudo daremos
pela nova , campanha de con-
solidação das instituições de-
mocráticas com a bandeira do
seu nome. — Alberto Deodato,
presidente".

Do Diretório da U. D. N. de
Volta Redonda — "A UDN de
Volta Redonda, Estado do Rio,
congratula-se com V. Exa. pela
decisão do Diretório Nacional
lançando a candidatura do emi-
nente brasileiro. — Heitor Leite
do Franco, presidente.Do Diretório Estadual da
UDN de Amazonas — "O Dire-
tório da U.D.N., do Amazonas,
solidarizando-se com a decisão
feliz de salvação nacional to-
mada pelo Diretório Central, ao
lançar o nome insigne de Vossa
Exa. como candidato à presi-
dencia da República, vem pres-
tar irrestrito apeio à sua can-
didatúra, na certeza da vitória,
com a consolidação da democra
cia em nossa pátria. Saudações
- Paulo Pinto Nery, presi-

dente.
Da bancada udenista de

Goiânia, Goiás: "A bancada
udenista da' Assembléia de
Goiás sente-se satisfeita em tra-
zer sua decidida solidariedade
pelo motivo da recomendação
do vosso nome à presidência
da República, penhor seguro
estabelecimento do reeime. Dio-
genes Sampaio, José Mendonça,
Urquiza de Brito, Ruy Brasil,
José Fleurti, Francisco Brito,
José Camilo.

Do Diretório da U. D. N. de
Rio das Flores: "A U. D. N. de

IRio das Flores, felicitando

de ferro da Lorena.
Mas a SOLLAC é a maior Inver-

são de capitais feita pelo Plano
Marshall num só projeto; — 50 mi-
lhões de dólares, para que a França
utilize instrumentos produzidos nos
Estados Unidos para construir a

maior usina siderúrgica do conti-
nente europeu. Seu nome é formo-
do pelas iniciais de :Societé Lor-
raine de Laminage Continu".

As usinas de laminagem continua
são, em todo o mundo moderno,
como os bombas atômicas e a tele-
visão, um exemplo do progresso e
da técnica norte-americana. A la-
minagem continua produz fitas de
aço que se estendem indefinida-
mente, podendo alcançar 15 milhas
de comprimento; são utilizadas na
forma de folhas para todos os con-
fortos do século XX; folhas e cha-
pas de aço para automóveis, gela-
deiras, televisão, mobília metálica,
latas, navios, máquinas de lavar
roupa, fogões.

Os norte-americanos criaram as
usinas de lamlnação continua há 25

a enorme pro-
cura. Há 30 dessas usinas nos Es-
tados Unidos,

. A França ainda não tinha uma só.
Os franceses têm de usar meto-

dos atrasados, e o resultado é que
o preço do aço laminado na França
é exorbitante. Um refrigerador
americano custa na França, 600 dó-
lares. Os gêneros alimentícios fran-
ceses são um dos trlunfos da civi-
lização ocidental, mas poi* falta de
aço barato para ncondicionamento
a indústria de artigos em conserva
-uauiiAioAuosap o Ji8unu apçd ogu
to que era de esperar.

A ajuda americana está modifl-
cando tudo.

A França será o único pais euro-
A SOLLAC será ainda maior.

Quando começar a produzir, em
1952. produzirá um milhão de tone-
ladas.

Juntas, a SOLLAC ea USINOR
aumentará a produçSo 40 vezes, para
700.000 toneladas por ano;
peu, além da Grã-Bretanha, a pos-
sulr uma usina de laminação con-
tlnua. E não só uma, mas duas. A
primeira, a USINOR, está fundo-
nando há alguns meses em Denaln.
no norte. 180 operários estão laml-
nando 18.000 toneladas de aço por
ano. A nova usina aumentará o
número de operários para 400, e

per capita". Na Europa consumi-
mos 25 libras. Evidentemente, não
há mercado hoje; teremos de
criá-lo.

PROTESTO CONTRA 0 AUMENTO
DA CARNE

Santos, 26 — (Asp.) — A Câ-
mara Municipal desta cidade apro-
vou um requerimento do *Vereador
Rafael Tavares protestando contra
o aumento do preço da carne auto-

..--  alrizado pelas autoridades frderais.
V. Exa. hipoteca, como sempre,'a deSisío foi unanime.

PROFECIAS DE GUERRA
E OUTRAS...

Dusseldorf (APLA) — A Bavlera,
que sempre foi fértil no terreno
da fantasia, apresenta agora um"profeta" que tem atraído tanto
pablico que já chegou a causar o
pânico, duas vezes, em Munich e em
outras cidades. Trata-s** de Herr
Alois Irlmaler, o qual diz que são
suas apenas algumas das profecias
que correm em seu nome, sendo as
demais da autoria' de um tal Mat-
thias Pregl, que viveu no Século
XVIII perto da Floresta da Boêmia.

Irlmaier prevê que rno próximo
outono europeu, a íniclar-se em
setembro, irromperá a III Guerra.
Mundial.

Ao contrário de seus predecesso-
res — Nostradamus, Old Moore e
semelhantes — Herr Irlmaier é
muito preciso e detalhado" nessa sua
profecia. Diz que a guerra come-
cará "numa noite chuvosa" e quetrês grandes r '—as de tropas avan-
çarão do Oriente, A mais do Sul
virá pela Floresta da Boêmia, pelaestrada de Munlch, mas deflexionará
para noroeste, na direção de fran-
kfurt, ao encontro de refugiados
fugirão em direção à Mancha. Um
verdadeiro enxame de aviões le-
vantará võo da Afr i i um deles
penetrará até a Quartel General dos"Vermelhos". AH lançará'uma "cal-
xlnha preta" e a ter-a ficará deserta
numa extensão de muitas milhas
Um avião vindo do Oriente penetra-
rá sozinho por sôbre a Inglaterra e
lançará "um, objeto'.' »o mar, ap
largo de ^Margatc. Próduzlr-se-á
então uma onda de maré alta quesubmergirá Londres e os condados
mais próximos. A França será des-
pedaçada por uma revolução e o
Papa terá de fugir de Roma.

Em breve, po* , o Papa voltará
ao Vaticano e ali coroará três Reis.
na "'asllica de São Pedro: os Reis
da Áustria, da Hungria 6 da Ba-
viera.

A Bnvlera sobr?"lverá quase ln-
tacta e seu clima -será alterado,
por efeito da guerra atômica e da
benção do Papa, de modo que ali
florescerão nas encostas dos Alpes
Bávaros, parreiras, oliveiras e 11-
moelros.

Enquanto ls. j Ro chega, porém,
os bávaros não querem saber deses
dias risonhos com que. o profeta
os anima. Estão tratando de fazer
suas economias e de armazenar tudo
o que podem, para os m- - tempos
que advenham.

E o próprio profeta vai se defen-
dendo e cuidando da seu futuro,
vendendo' litros, panfletos e foto-
grafias autografadas, mesmo por
que, afinal de cont.*.3, um profeta
também tem que viver.,.

mãos do motorista no sábado, dia 13,
entre 12 e 13 horas, recolhendo-o ás
21 horas do nusmo dia na garage da
sua residência; .que no domingo, dia
14, saiu no "Cadillac" do sr. Artur
Pires, deixando o carro chapa 2-63-75
na garage; que costuma passar o
fim de semana em Petropolis, mas,
no domingo, dia 14, não sfiiu de sua
casa até ás 13 horas, sendo que de
9,15 às 11,15 :horas esteve èm. co.m
panhla. de três oficiais .daàXerbnàu
tiva; que conheceu o sr. Carlos La
cerda em 1943, em Chicago, quando
cli se realizava a reunião plenária
do Conselho Interamericano de Co-
méreio e Produção, mas nunca mais
u viu desde aquela época; que soube
da agressão ao jornalista por um
telefonema do coronel do Exército
Nestor Penha Brasil, feita por volta
das 13,30 horas de domingo, dia 14;
que o telefonema do coronel Neslor
se prendia a uma alusão feita na
Véspera, na casa do mesmo oficial,
ao artigo da "Tribuna da Imprensa";
que transmitiu a noticia da agres-
:«o ao sr. Artur Pires quando com
cie se encontrou, por volta das 14
horas, no caminho para o campo
do Vasco.

O coronel prosseguiu o seu depol-
mento relatando as circunstâncias
em que recebeu a noticia de quelòra apontado como um dos respon-
sáveis pela agressão ao jornalista.
Surpreendera-se, então, mas achara
graça na coisa. Voltando a explicar
como passara a manhã de dominge,
dia 14, onntnú que resolverá' apro-
veitar a folga para trabalhar na sua
i*asa, juntamente com os seus cole*
gas coronel Prata e major Afonso
Costa, da Divisão de Compras da
Diretoria do Material, e o hiajor
Cavalcante, da Divisão de Supri-
mentos. Com eles se ocupou em dar
um balanço das compras e dos pe-dldos do ano de 1949. Em geral,
prefere trabalhar na sua própria
casa quando o serviço''demande
maior atenção nos dias feriados,
geralmente com outros colegas. Re-
cordava-se de ter assim procedido
uma das duas ou três vezes, desde
que serve como chefe da Divisão
de Suprimentos, a partir de abril de
1947. Disse que dêsse trabalho na
manhã de domingo não resultou ne-
nhum documento escrito de qual-
quer natureza, tendo êle servido
apenas para sua orientação futura.

Nesta altura do depoimento, o
advogado do sr. Carlos Lacerda
formulou ao coronel Teles Ribeiro
várias perguntas, que foram res-
pondidas da seguinte maneira: que
em sua residência tem como em-
pregadas uma cozinheira, uma ar-
rumadelra e uma lavadelra, mas
destas só as duas primeiras dormem
em sua casa, que a última vez qué
viu o- seu irmão comandante Leo-
nidas foi no dia 25 do corrente, à
tarde; que não sé lembra do úl-
timo dia em que viu o seu Irmão
capltSo Isarcir, mas parecia-lhè ter
sido no dia 16 do corrente, quando
áste embaroou para Campo Grande;
que dos oficiais que compareceram
à sua residência na manhã de do-
mingo, dia 14, sabe que o coronel
Prado possui um automóvel, pois
conduziu nele os colegas; que tem
um terno cinzento com listas bran-
cas, do qual o paletó se achava na
Delegacia, assim como tinha outro
cinzento sem listas; que, no do-
mingo, quando chegaram à sua casa
os oficiais, devia estar ali apenas a
lavadeira, pois a arrumadelrà estava
de folga c a cozinheira estava em
Petropolis; que já trabalhara em
sua residência, em 1049,' em cir-
cunstâncias idênticas às de domin-
go, em companhia do major Jorge
de Arruda Froença e do capitão
Walter Castilho de Barros, para di-
versos estudos, restando do trabalho
com o segundo uma llsta de esto-
que; que os oficiais que comparece-
ram à sua casa, no domingo, dia
14, chegaram e saíram juntos, no
carro do coronel Prata, que reside
em Copacabana, no Pôsto Dois, en-
quanto o major Afonso Costa resi-
de em Ipanema e o major Cavai-
cante numa rua transversal à Ba-
rão de Mesquita,

dr. Palhares, em que êste solicitava
autorização para fazer despesas coni
anestesia e sangue numa lnterven-
ção cirúrgica, O dr. Palhares, se-
gundo referiu, é o diretor da Ma-
ternldade Carmela Dutra, depen-
dencla subordinada ao SESC.

OUTRO DEPOIMENTO

• O sr. Hugo Martjns Ferreira, ti-
.vogado do SESC, que foi aponta-
do como possível cúmplice do aten-
tado e que é cunhado do irmão do
coronel Teles Ribeiro, compareceu
também ao 2.» Distrito, na tarde de
ontem. O jornalista Carlos Lacer-
da, entretanto, não o reconheceu
como tal, ao ser com êle acareado.

O sr. Hugo Martins Ferreira
prestou depoimento. Afirmou, en-
tão, que é amigo Intimo do coro-
nel Teles Ribeiro e com êle se acha-
va quando se soube noticias sô-
bre fornecimentos veiculadas pelo
jornal "Tribuna da Imprensa". O
coronel ficou bastante indignado
quando leu a nota, afirmou, em
contradição com o que o próprio co-
ronel fizera constar no seu depol-
mento. •

PROSSEGUEM AS Dn.IGÊNCIAS

Ao fim dos trabalhos de Inquiri-
çâo e já lavrado .o necessário auto
de reconhecimento, o delegado Fer-
nando Schwab Informou a reporta-
gem de que prosseguirá nas dili-
Séncias. uevciâ ouvir outros ir.dl-
viduos e, no decorrer do InqUé-
rito, poderão surgir outros nomes.

A INFÂNCIA EO CINEMA
Londres (APLA) — Foi recente-'

mente, publicado o relatório de
um inquérito Social levado a efeito
pela Comissão Departamental sôbre
a Criança e o Cinema, com os re-
sultados colhidos das reações ale-
gadas por cerca de 2.000 crianças
e jovens ~'i 16 anos.

Meninos e meninas foram Interro-
gados, por exemplo, sôbre qual o
artista de seu sexo que cada um
desejaria ser se' pudesse. Trinta
e seis por cento das meninas prefe-riram Margaret Lockwood e outras
sete por cento desejariam ser Rita
Hayworth. Dos meninos, 27 porcento queriam ser Roy Rcgers, pro-vavelmente com se cavalo "Trl-
gger".

As meninas das escolas públicasmostraram menos ambição em Be
tornarem estrelas do cinema do
que as das escolas particulares mo-
dernas. O relatório diz que Isso
parece indicar que "o efeito da di-
vergêncla, de moldes culturais entre
as escolas públicas e partícula-res, modernas, lnflúe na atitude
infantil perante a vida",. Acrescenta
que talvez Isso mostre qüe a menina
de escola pública tem mais senso
comum do que as suas irmãs das
escolas modernas.

Quanto â lista dos filmes pre-feridos, ficou bem patente a neces-
sidade de mais filmes infantis, poistodos os mais votados foram filmes
próprios para adultos/Quem quizerestudar o gosto infantil nesse ter-reno ficará estonteado ao vêr que"E o vento levou"... teve o mesmonúmero de votos que "Dlck Barton— Agente Especial", o mesmo sedando com "Great Expectatlons"
(Grande esperança) tâo votada co-
mo "Spring Park Lane".

SOCIAIS
Um episódio de en

grossamento...
cr.

dc j.

BÔra municipal, senhorita Dlalía
Monteiro de Faria, dileta lilha dodr. Djalma Monteiro de Faria ditetor do Tribunal de Contas cln Unido'e de d. Conceição Raphnel Ma-ntelm
de Faria, com o perlto-contatlnr rra Walter Wlnter Santos, filho do'O engrossamento medra todo o Carlos de Miranda Santos

oiio, dando-ae bem em tõdaa aa cs- , Leonor Wlnter Santos.
taçõea e aob qualquer temperatura; ! O ato civil serA realizado nn rrsi
maa toma vulto cm momentos como ' 

2 „a í08 pnJ8„í.'a nolvi1- h r"» Fellj
me, quando te quer a0radar com ^^eViVâr m^T^^antecedência, Isto ê, quando se de- ¦ telro da GMri£ hs ilM hjJ 

"<- Ou-
seja demonstrar amizade e dedica- Servirão de padrinho-; ria noiva r»i ayflo ao candidato, para que ésle, se a seits proirenltores, e do noivo o'níi presidente da República, se lembra ', pai, dr. Cnr'os de Mlrõntfa F-intra* .1 dos amtuos da "primeira hora"...\á- ZIJah-.Moráln Sarmento plnh^-ro

Na Cdmara dos Deputados, por .-T Bi?"'n"*5e h<?-e' nn Sexta p,,,.
exemplo, até dias recentes ,„u6m '. 

%%&$,oml^Te *K^•nracurntt listas dp, moradia, nara sa- • *An c» nn«in<- d^.i„.,.. >.,/ ._ ¦ ¦•" 1procurou listas dc moradia, para sa- á0 sr. Carlos RodriguesTüê"ÃneeHi.
ber onde morava o sr. Oristlano -*~ — ¦»*--'- --—«"- -.- -
Slachado. Hoje tais listas estão es-
notadas

da sra. Maria Er-iilin de Angolls cumo sr. JoSo Rodrigues.
.... — Realiza-se hoje o (minoc wr--r'.
Mas o episódio que compõe estas "?°Jlal í?.srta,* N?dir Carvalho c-aii-

linka, deu-se na Clamada "republl- 
j ^nhT/d^sr^'mS^^^ca velha», que, naturalmente por ser , flnh0i com 0 sr j0?è A„.i*/***••*mais idoso, demonstrava mais juízo s'lva, filho de Francisco Antônio ilque a contemporânea. Era uma re- i Silva e d. Francisca Concrlcflo th

pública que se vestia, não usava os . S'Jva, Já falecidos.^ A cerimônia rc
trajes que dominam na praia de Co
pacabana.

Em 1928, íiuc ocasião de msitar
um politico da antiga república, ho-
mem de orando cultura e dono de
vasta biblioteca.

Era, ao que pároco, amiga do

ligiosa será efetuaria ís 10 horas „,Matriz de SSo José. sprvlndo de'mdrlnhos des nnlvcs o sr Em''"iiBrando e srta. Maria da Conceição'
Silva.

— Realiza-se ho'e o ("íii-cp m*.t**imonlal da srta. Maria H-"cna, riltv!rta ara. Annltn Roman M"llct i> ,r
AllnlIK»*. r>nUn.4-n Ollll-a. ** *¦» ¦

dr. Washington Luis, que o visita- í**'(!l",t°, R°berto Mllllet, co-r, 0 sr
va com certa jrcqilíncia

Percorri, com demora, tidas as es-
tantes, lendo as lombadas dos no/u-
mes e comentando, com o Intuito
evidente de mostrar cotiftecimen-
tos...

Cheguei dessa forma à prateleira
dos dicionários, entre os quais se
ostentava uma edição de Larousse,
da mais espalhada, isto é, em sete
grossos e pesados volumes que subs-
tttulu a antiga, que tem nada me-
nos de dezessete livros.

Notei, porém, que havia um claro
no meio dos volumes e nenjlquel
que o jaltante era o quinto, Balten-
tel essa talta dizendo: ¦

Falta o quinto volume. Natu-
ralmente o amigo o emprestou e ain-
da não o detiolvcram... Talvez não
volte mais... E' a sorte dos livros
emprestados.

Nada disso. O quinto volume
estd de castigo...

De castigoll* (
Si»n; de castigo durante dois

meses. Coloquei-o em cima de uma
cadeira uli. em baixo da estada,
ajastando-o de tão boa posição nes-
ta linda estante. O amigo deve aa-
ber que /of o quinto volume que caiu
em cima do pê do dr. Washington
Luís, impedindo que êle possa usar
calçado...

Otto Prazeres

.;< -®-

Para o Álbum de Mlle.

Darcy Francisco França, filho rj»sra. Guiomar Penna Fr-anca p stBoaventura Francisco França Serio
padrinhos, no ato civil, os pala rtinoiva e.* no religioso, os pais rto noi-vo. A cerimônia rcllqloí-a teri luEírna Basílica de Santa Terezlraha ;,rua Marlz e Barros. ás 16 horas. '

— Reallza-se hoje o enlace matrl-monlal da srta. Ivete Caetano, filhado sr. Manoel Caetano e da sraHilda Caetano Magalhães, com o srJosé Tavares, filho do viúvo sr Jo-vlno Tavares, O ato civil r-erá às rhoraa na 14.» Clrcunscricfin e tericomo padrinhos, o sr. Luiz AfonsoCorreia e a sra. Marina Correia Acerimônia religiosa dor-re-a às' nruins, na Igreja de SSo José p fPr*virão como oadrlnhos o sr. Arman-
do Magalhães e a sra. Fllomena Ms-
galhScs,

. — Realira-se hoje, fti n.10 horatna Inrela de N.S. do Rosário, o en.lace matrimonial rta srta. Mar'i rtnRaiírlo Pereira, ¦filha do sr. Ara-à.nlo Pereira e sra. Arlstodeia CV^aa-a
Pereira, com o sr. Ivan "loira Bnl.tafar, filho do casal sr. Kinidlo "•.
reira Baltazar e sra. Castorina Viei-ra Baltazar.

<tvbt

AMIZADE

O sentimento, ae é completo,
concentra e apura o aeu calor.
Quem dividiu em roda o ajeto,
só lólhas deu, não deu a flor.

Em cada braço, um companheiro.
Para que malst Nem hd lugar...
Basta no transe derradeiro
ter duas mãos para apertar.

Afonso Celso

— D(/eretiíe do Brasil do litoral,
aventureiro, conquistador, regninía-
do e cosmopolita, é o Brasil do ln-
terior uma sociedade imensa, re-
signada e paciente, que se atrasa,
porqve ae refugia no aeu «aciona-
lismo aoanhado e Instintivo.

CAPIVARY
Peixoto.

Carta a AfrAnlo
'r®r.

NATAUCIOS
Fazem anos hoje os sra. Fernando

Marques Llíboa, " Fernando Vieira
Goulart, Leonclto Ambram, Adolfo
Gll Fernandes, Nelson Cftmara de
Melo, Dãrlo Magalhães, Benedito dos
Santos Lima, José Damlanl, Clodoal-
do Francisco Lima.

DA]AS INTIMAS
Transcorre hoje o 2." anlversâ-

rio do menino Joãozlnho, filho do
casal JoSo e Emilla Marques.

Füs ãliüs hoje o menino Carlos
Enlel, filho do ten. Enlel Garcez dos
Reis e de sua esposa d. Edy Carne!-
ro dos Reis.

Transcorre hoje o aniversário
natallclo da menina Ellete Maria,
filha do sr. Valslrenlo Martins e de
d. Arturlna ria n.ncahn Martins,

tASAMENTÓf~
Djalda Monteiro de Faria — Wal-

ter Wlnter Santos — Reallza-se ho-
je o enlace matrimonial da profes-

BODAS DE PRAIA
Festejará amanhS ss i\i-\s haV"*,

de prata o casnl iòanu.m Sotí.»
Melrelles e d. ArlIUn Mattos Meü-ei'.les. O tenente Milton fio-res Mel*reüas. filho único do c-al, em rP.
goi-Ho & data, promover*. i"*"n r«-uniSo de seus amigos e parentes, a ai
sua residência.

HOMENAGENS^
A Junta Administrativa. " ->¦.¦¦-

Filhos de Sant'Ana e as t-hi--—. ,'o '
Instituto Mério de Andrade P.-m>«
do Patronato de Menorp^. n-*'-p*'-'-^').
homenagem ao fru nrea-lr-ente (•-.«;
dor Mário de Andrade F-i-n-: a-,,..
dando ce-ebrnr m^-i dp rr«n «/¦
graças pelo anlver*<irto iia'-»a-'o f.
10 horas de domingo nr**-'-...o n»capela do mesmo educandàrlo.

FESJAS 
"®" /

O Tijuca Tenls Clube lovári nefeito, hoje, Ss 21 horns, um Jantar-dançante, com desíl-o de modelos.
Traje: passeio, completo.

O Olímpico Clube reallya bolh.
em seu denartamento social, das v>
ès 20,30 horas, mais um rte seus tio-
dlclonals sorvetes dançantes.

VIAUNTES 
~®~ 'X

Ja se encontra no Rio, vlalando
pela Panair, o dr. Newton Beleza.Com destino a Belo Horizont»,
seguiu, ontem, pela .Panair do Bra-
sil, a Jornalista Mary Jane Brooks, •
colaboradora do Nashville Banner do
Tennessee.

Já se encontra no Rio, para on-
de viajou pela Pan American World
Airways, o prof. Leo Eloesser, antigo
catedrático de cirurgia da Unlversl-
dade de stanford e especialista em
cirurgia de guerra.Viajando pela Panair, seguiu,
ontem, para a capital paulista, em
missão da Igreja Episcopal Brasilei-
ra, o bispo dr. Louls Melcher.

Pela Alr France, passou ontem
pelo Galeão, em trânsito para Bue-
nos Aires, o sr, Joseph Sprlnzak,
presidente do Parlamento e vice-
presidente da República de Israel,
que se dirige para a capital portenha
a convite oficial do govírno nrcen-
tino.

Chegaram ao Rio, pela Alr
France: Adelaide M. Flelschmann,
Irineu Bornhausen, Maria Kondrr
Bornhausen, Roger Samuel Levl,
EUu Louls Landau, Elena Landau,
Zahr Chaine Y. Sawayá e Robert
Basse.

Para Buenos Aires pela Air
France, seguiram Heitor Cavlgiia,
Loura Possati e Armando Baltelro e
para Montevidéu os sis. Domingos
Veiga Fernandes e Moysés Jordüo
de Vargas Jr,

OS MELHORES ROMANCES
DO MEIO SÉCULO

PARIS, 26 (F.P.) — O júri
do "Grande Prêmio para o Me-
lhor Romance do Melo Século*',
escolheu, sob a presidência de
honra de Colette, a llsta dor
12 romances seguintes:

Valery Iiarbaud, "Formena
Barquez"; Anatole France,"Les Dlcux Ont Soif"; Mauii-
ce Barres, "La Colllne Inspl-
rce"; Mareei Proust, "Un
amour. de Swann"; Georges
Duhamel, "La Confesslon de
Minult"; Jacques de Lacretel-
le, "Sllvermann"; André Glde,"Les Faux Monayeurs"; Fran-
çols Mauriac, "Thercse Desque-
vroux"; André Málraux, "La
Condition Humalnle"; Georges
Bernanos, "Journal dun Curi*
de Campagne"; J. P. Sartre,"La Nausec"; Jules Romain*,"La Douccur de la Vie".

Como Colette estava na pre-sidencia do júri, nSo consentiu
em figurar entre os 12 autores
escolhidos. No Júri figuravam
Albert Sarraut, Mareei Pagnol,
Francis Carco, Edouard Hcr-
rtot, Jullen Caln e Louls Joxe.

O coronel Teles Ribeiro prestou
ainda outros esclarecimentos ao
advogado do Jornalista é terminou
o seu depoimento dizendo que, âs
10,30 horas de domingo, dia 14
(hora que coincide com a da agrej-
são ao Jornalista), recebeu em sua

QUANTO PODE ESPERAR VIVER
UM OCTOGENÁRIO!

Londres (APLA) — A questão daduração provável de vida de umhomem de 82 anos de Idade foi
discutida há dias, num processo le-
vado ao Tribunal de Kl g's Bench.

Tratava-se de um pedido de in-
denizaçâo proposto por um octoge-
nário, sr. Albert Nathan Flint,
atropelado, num arrabalde He Lon-
dres, por um automóvel dirigido
pelo sr. Bruno Peter Farina, sendo
ambos moradoi s desta Capital,

. O advogado do atropelado mostrou
que o mesmo pertencia a uma fa-miPi em que todos morrem muitovelhos, tanto que êle próprio tinhaum Irmão mais velho, ainda vivo.For esse motivo, pediu que a vida
provável do autor fosse calculada
em dez anos.

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
Impaludismo — tratamento e pro-filaxia — pela homeopatia, trabalho

do dr. Nogueira da Silva;
Boletim, de abril, do Escritório

Comercial do Brasil em Buenos Al-res;
Arquivos do Serviço Nacional deDoenças Mentais, do D. N. S, Mi-nistério da Educação e Saúde, 1949;Boletim, de março, da Carteirade Exportação e Importação;

r.Bi,élElca*,n* de abrU- edit!"-o emLisboa pelo Comis*sariádo GeralBelga de Turismo;
Revista Ferroviária, n. de maio.

ATRAÇÕES DO FESTIVAL
DE EDIMBURGO DESTE ANO

Londres (B.N.S.) — No Festival

de Edlmburgo, a realizar-se de 2)
de agosto a 9 de setembro, os vi-
sitantes terão oportunidade de ver
uma notável exposição de anti-
guidadés escocesas, constando de
objetos quo datam de 1.000 A, C.
a 1.800 A. D.. Para a exposição.
que foi organizada pel condensa
de ErrolI e ficará aberta durante.
a temporada do Festival, ,o duque dc
Arglll cedeu três ornamentos de
mais de 2.500 anos que foram en-
contrados em* sua propriedade há
muitos anos.

Entre outros tesouros em mostra
Irá figurar um relógio em forma
de cadeira de 1750 e uma insígnia
dos mensageiros do rei datada de
1793. A exposição, além de revestir-
se de interesse para ,os coleciona-
dores, é ditada por um empenho sin- .
cero de retratar a história esco-
cesa, mostrando objetos que perten-
ceram a homens e paulheres fa-
mosos de outra éra da Escócia.

Constituirá também atração para
os visitantes do Festival Interna-
cional de Edlmburgo uma mostra
de quadros e móveis de casas es-
cocesas. que será realizada na sede
da Curadoria Nacional Escocesa.
Espera-se.que nela sejam apresenta-
dos tesouros Jamais vistos publica-
mente e nesse sentido vários pro-
prietárlos de famosas mansões an-
tlgas da Escócia *Já prometeram
sua cooperação. .*

?*-?——

que as estatísticas mostram que otempo de vida provável para umhomem de 80 anos é de 4,74 anospassando a apenaj 4," aos 82 anos.Aos 104 anos, essa probabilidade éde pouco mais de um ano exata-mente 118 - não havendo cálculosactuarlals para depois dos 105 anos.O juiz Devlln -esolvcu despresaras frações decimais e fixou o tem-po em 5 --nos para os efeitos dopagamento da indenização, reconhe-cendo a incapacidade total da vitima
«T, Zduu* 5en,en<,a ° "lamentode 1.500 libras ao nrMen,***ao acidentado.

COUTES ?
Diarréia, mi digestão, catar-ros dos intestinos, flatulên.-la.

falta ds. apetite.;
A Lungocibo

com um poderoso tônicoamargo, ativa o órgão dlges-tivo, combatendo as diarréiaso catarro intestinal e estimu-lando o apetite. 6 nm dosprodutos mais procurados da

FLORA MEDICINAL
i. Monteiro do Silva & Cia.
«UA 1 DE SETEMBRO 193/195

RIO DE JANEIRO
Vende-se em todas as drogarias
? farmácias. - Lie. pelo D.S.Psob o n. 10 em 9-1-1918
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l.°Secçfio CORREIO DA MANHÃ '— Sábado. 27 de Maio de Í950

MUSICA
"LA TRAVIATA", DE VERDI, NA TEMPORADA

DE ARTE NACIONAL
i Não foi em vão que anteontem
eials uma vez subiu á cena do Tea-
tto Municipal, no quadro da tem-
porada lírica brasileira, cujo trans-
curto tem sido vitorioso, uma das
óperas componentes da" popularls-
tima trilogia verdiana. Como se po-
deria prever, o Teatro apanhou uma
de suas grandes noites, ópera das
mais queridas, La Travlata vinha
defendida por um elenco onde, nas
funções de maior responsabilidade,
figuravam três cantores brasileiros
de destaque: Alice Ribeiro, Rober-
to Miranda c Paulo Fortes. Os dois
último* são valores que se afirma-
ram, na realidade, emergindo do
próprio selo do empreendimento
que está lançando as bases sólidas
da arte lírica nacional, por inter-
«tédio da Comissão Artística do
Teatro, segundo a lel em boa hora
sancionada pelo prefeito Mendes de
Morais. A primeira, paralelamente
s êsse movimento novo, já adqul-
rira elevado prestigio de cantora,
nas salas de concerto, vindo assim
tt inserir com seu i^elêvo peculiar
na plena, bem sucedida e ascenden-
te campanha de recuperação do
Teatro Municipal para os nossos
cantores líricos.

Principalmente pelo motivo últl-
mo que cito — abstração feita dá
popularidade extrema e compreen-
sivel da ópera; capaz de condido-
nar ou explicar 'a sua montagem —
teve utilidade artística flagrante a
apresentação de La TratHata. à que
no soprano Alice Ribeiro se operou
excelentemente a traslação do ám-
biio da música vocal de câmara
para o espaço cênico. Certo, em ou-
traa oportunidades, havia abordado
obras líricas e, inclusive, essa mes-
ma partitura de Verdi. Mas consa-
grada pela técnica admirável e a
beleza da voz, como também pela
musicalidade e por seu atributos
de Intérprete inteligente de canções
de câmara, não parecia destinar-se
ao gênero dramático. Agora vemos
que rapidamente se lhe abriram
perspectivas amplas de cantora de
ópera, e que o seu talento de ar-

tlsta, na acepção teatral da ter-
mo, tende a desabrochar com am-
plltude desde que lhe concedam a
oportunidade e trabalhar sobre um
palco.

Aqui se depara um dos benefícios
mais nítidos da instituição da Tem-
porada de Arte Nacional. £ que o
trabalho cênico oferecido a essa
cantora ilustre fugiu ao emplrls-
mo característico das reallzaçSes de
ópera em nosso meio. Ha, conforme
já acentuei, no Teatro Municipal,
o núcleo de um verdadeiro conser-
vatórlo lírico, com a só presença de
Mme. Emma Leblanc-Papln, profes-
sóra do repertório francês, mas
cuja experiência e ¦ capacidade de
transmitir ensinamentos dramáticos
tem sido aproveitada também no
preparo da quase generalidade das
óperas, ^enquanto não se completa
o conjunto de mestres que é mis-

Jtér buscar ainda na Alemanha e na
Itália. Sob o Impulso de uma voca-
ção profunda, Alice Ribeiro fêz ex-
pandlrem-se na ambiêncla ora cria-
da no Teatro Municipal os seus do-
tes atê então latentes de intérprete
lírica — .verificação que cumpre co-
locar sem embargo do resto do per-
curso que terá â sua trente, na car-
reira que quinta-feira lhe trouxe
decisivo êxito.

Vocalmente, resultou uma delicia
sua conduta em La Traúiata,. mes-
mo se considerarmos que a sua gar-
ganta não apresentava condições dc
perfeita higldez, o que só se tor-
naria a rigor levemente perceptível
no l." ato, e que a cantora teve de
lutar contra essa circunstância, não
direi propriamente adversa, porém
menos favorável. Superou-a, no en-
tanto, magistralmente, ostentando
primorosa técnica, qualidades musi-
cais de primeira ordem, e irrcslstl-
vel llmpldez de timbre.

O tenor Roberto Miranda, por sua
vez, determina também que a re-
presentação de La Traúiata não seja
considerada apenas um espetáculo
destinado a sucesso popular, e sim
uma etapa ponderável no processo

de valorização dos cantores brasi-
lelros. Sua voz, bastante, extensa,
ganha em volume e em segurança
de emissão, além do que represen-
tou com naturalidade convincente e
desembaraço expressivo. Nos qua-
tro atos, manteve o mesmo' nivel de
elevado equilíbrio vocal, e mereci-
damente partilhou dos aplausos que
envolveram o soprano.

Quanto 'a Paulo Fortes, trata-se
sabidamente de um artista que atln-
glu particular relevo na cena Uri-
ca brasileira. Foi quem obteve mais
ostensivo sucesso de público. Não
direi, entretanto, que o Germont
lhe assente especialmente bem. Êsse
aplaudido barítono, de fato, não fêz
cem que a sua voz corresse livre-
mente durante toda a' parte do se-
gundo ato que antecede a "roman-
za" célebre. Parecia, antes, vocal-
mente um pouco peado.' E mesmo
com relação a Di Provenaa il mar,
não se dirá que a começou — ira-
soando a página, de inicio, um pou-
co estranhamente — conforme cum-
pre que um cantor da sua classe
o fuça. Depois, expandiu os atratt-
vos da sua bela voz, e o trecho,
que é, pela sua feição sentimental
popular, um dos cavalos de batalha
da ópera, foi blsado.

O público aclamou a seguir a "te.
nutá" de Paulo Fortes, conclusiva
do ato, mas cabe notar que êsse
cantor, munido de tão sólidas e ra.
ras qualidades, agiria acertadámen-
te se evitasse a busca assim trans-
parente de efeitos.

Wanda Bonfim, surgiu com dis.
creto relevo em Flora. A Annlna
não foi defendida convcnlentemen-
te por Vera Costa Neves. Bruno
Magnavlta, que se faz notar favorà-
velmente; Jorge Bailly, Antônio
Lembo, João Leiria, Henrique Si-
mone completaram o elenco. Dan-
ças, de bom gosto, no terceiro ato,
Cenários adequados. Orquestra re-
gida pelo maestro Santiago Guerra,
diretor, também, dos coros, que ln-
tervlram com acerto.

Euiuco Nogueira França

O FESTIVAL "BEETHOVEN"
DA O.S.B.

Para o concerto de obraa de Bee-
thoven, que hoje, ás 16 horas, se
realiza no Teatro Municipal, sob re-
gêncla de Lamberto Baldi. prepa-
rou-se a O.S.B. com o rigor ar-
ifstlco que costuma imprimir-lhe
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Pianista Ivy Impróta

(sse maestro. Uma nota de par-
ticular interesse do concerto é o
reaparecimento da vlrtuose brasi-
lelra Ivy Impróta, que em todas as
suas apresentações, com orquestra e
em recitais, tem recolhido sufrágios
calorosos do público e dq, nossa cri-
tica. Ivy Impróta, cuoj talento es-
pontâneo Vllla-Lobos reconheceu
quando menina, ao ouvi-la em sua
cidade natal, Bauru, fêz no Rio
seus estudos de plano, Inclusive de
aperfeiçoamento, cóm mestre Tomás
Terán. Excurslonou também ao es-
trangelro, atuando, com sucesso, em
Nova York e em Montreal. Exe-
çutará amanhã o Concerto n.° 3 de
Beethoven, em dó menor, das obras
mais belas para piano e orquestra.

Festival "Beethoven", regido
pelo maestro Baldi, compreende,
além do Concerto, a Abertura "Co-
riolano" e a Quinta Sinfonia.

WANDA 0ITICICA REAPARECE
AMANHA, NO TEATRO

MUNICIPAL

A cantora patrícia Wanda Oltlclca
apresentar-se-á amanhíi: As 10 borp.f.
no Teatro Municipal, num concerto
da série "Recreação Popular".

A platéia carioca terá, pois, no- |
vãmente, oportunidade de ouvir i
essa aplaudida artista, que exe-
cutará o seguinte programa:

'— Cezar Franck — Lled. Salnt
.Saens — Au Clmitlére. Duparc
Êxtase. Duparc — La" Vie An-

terieure. Debussy — Mandoline.
Moret' — Le, nelumbo. Jauré —
Fleur Jetée.

n — Delvair Silva — El álamo
(dedicado a Wanda Oltlclca). Alcco
Bocchino — Canção de inverno.
Villa-Lobos — Remelro do São
Francisco. Vllla-Lobos — Gatinha
parda. Dinorá de Carvalho — Me-
nino Mandú. Dinorá de Carvalho

Coqueiro — Coqueiro — Irá (de-
dicadp a Wanda Oltlclca). Camar-
go Guanléro — Porto Seguro. Ca-
margo Guarnlére — Sai aruê. Ao
plano — Rolf Hirschmann. A en-
trada será franca.

A SITUAÇÃO DA ESCOLA NA-
CIONAL DE MÚSICA

Do sr. Benedito Antônio Prlolli,
a propósito da direção da Escola
Nacional de Música, recebeu o re-
dator desta coluna o seguinte tele-
grama de apoio:"Felicito acatado critico musical
bem fundamentados e brilhantes ar-
figos denunciando poderes superlo-
res desastrosos efeitos nefasta ad-
mlnistração dona Joanidla Sodré na
direção da Escola Nacional de Mú-
slca. São também do domínio pú-
bllco as ações mesquinhas que pra-
tica a referida diretora contra aque-
Ips qn» não aceitam seus atos arhl-
trárlos e ilegais. Saudações cor-
.•liais. — Benedito Antônio Prlolli."

EXCEPCIONAL 
' 
INTERESSE PELO

CICLO "CHOPIN"

Como era de esperar, vem-se re-
glstrando um interesse excepcional
pela realização do ciclo Integral da
obra planlstica de Chopin, que'o
pianista Alexandre Brailowsky le-
vara a efeito no'Municipal, em seis'
recitais, a partir de terça-feira pró-
xima. dia 30, ás 17 horas.

Os Ingressos restantes das assina-
luras, em número multo reduzido,
vêm sendo procurados na bilheteria
daquele Teatro por inúmeras pes-
soas que constituem a verdadeira
legião de admiradoréB de Brallows-
ky em nossa terra, tanto mais que
estamos em face de um empreendi-
mento artístico a que pela primeira
vez nos é dado assistir.

CONCERTO DA ORQUESTRA
AFRO-BRASILEIRA

Reallza-se hoje, âs 20 horas, no
auditório da A.B.I., mais um dos
apreciados concertos da Orquestra
Afro-Brasfnera, sob regência do
maestro negro Ablgall Mou"a, e
'endo como solista principal a can-
tora Maria do Carmo.
P.ÜCITAL DE CANTO DE LUCV

FILHO

Teiça-feira próxima, no salão na-
bre da Associação Cristã de Moços,
efetua-se recital do cantor e com-
positor Lucy Filho, corri interes-
sante programa.
RECITAL DA PIANISTA MARIA
APPARECIDA FRANÇA BURGOS

Segunda-feira, ãa 20,30 horao. na
fflçola Nacjos^l do Musica, realiza-

se recital da talentosa pianista Ma-
ria Appareclda França Burgos, que
executará o programa seguinte:

I — Beethoven — Sonata Op. 57
Apassionata.

H — Chopin — Barcarola. Chopin
Scherzo N," 3. Albeniz — Evo-

caclon. Scriabine — Estudo Fa-
thétlco.

IH - H. Villa Lobos — Alma
brasileira. Radamés Gnatalll —
Rapsódia brasileira.

CHEGA HOJE AO RIO O MENINO
REGENTE FERRUCCIO BURCO

E' esperado hoje nesta capital 6

fieqüenino 
maestro Ferruccio Burco,

nternaclonalmente conhecido que
regerá uma pequena série de con-
certos no Rio e em São Paulo, in-
cluindo nos seus primeiros progra-
mas, entre outras peças, a Primeira
e a Quinta Sinfonias de Beethoven,
O Prelúdio e Morte de Isolda, de
Wagner, a abertura de Guilherme
Tell, de Rosslnl, a abertura do
Mestre Cantores, de Wagner, e a
sinfonia do Guarany de Carlos
Gomes.

VIOLETA COELHO NETTO DE
FREITAS: "MME. BUTTERFLY"

Pode-se afirmar que na quinta-
feira da próxima "Semana encerrar-
se-ão com cheve de ouro as recitas
de assinatura noturna da brilhante
temporada nacional, cujos resulta-
dos artísticos são os mais promis-
sores, como ponto de partida do
Teatro Lírico Brasileiro. Depois de
longa ausência, na quinta-feira da
semana próxima, reaparecerá a
nossa grande artista lírica Violeta
Coelho Netto de Freitas, na sua fa-
mosa e inesquecível criação de
"Mme. Butterfly'*. Celebre, não
somente na sua terra natal, eomo
no estrangeiro, com seus sucessos
nos Estados Unidos, Violeta é hoje,
indubitavelmente, uma das mais
perfeitas, ou talvez a mais perfeita"Butterfly" lô surgida, deppU de
Hoslna Strochio, criadora da popu-
lar ópera de Pucclni na Itália. Sua

uma versão memorável da Missa em
si menor de Bach. Os discos grava-
dos por Sir Malcolm Sargent, tanto
à frente de orquestras inglesas como
de outras, são mundialmente conhe-
cidos, não existindo praticamente
nenhum colecionador que não os
possua. Além de vários paises euro-
peus, onde suas excursões musicais
são recentes, visitou os Estados Uni-
dos a convite de Toscanini.

Austrália, Nova Zelândia. África
do Sul, Palestrina, Suíça, França,
Itália, Portugal, Espanha, Suecla,fo-
ram outros tantos países que o con-
sagraram durante concertos que se
tornaram celebres. Foi armado Ca-
valhelro, pelo rei daMnglaterra, em
1947. E' hoje um dos diretores da
BBC. Ao Brasil, vem agora pela prl-
meira vez. a convite do Brlti_gh
Councll, e realizará um único con-
certo, que se anuncia para o dia 10
de junho, à frente da Orquestra Sln-
fônlca Brasileira.

A RESTAURAÇÃO DO TEATRO
SANTA ISABEL

Recife, 26 (Asp) — Há dois dias
está totalmente esgotada a "casa"
do Teatro Santa Isabel para a es-
tréla do Ballet do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro.
CONCURSO DE PIANO DA "ASSO-
CIAÇAO DE CULTURA ART1S-

TICA", DE NITERÓI

Encerram-se lmpreterlvelmcnte no
dia 31 do corrente mês as inseri-
ções para o Concurso de Piano que
essa Associação fará realizar em
julho deste ano, no Teatro Munici-
pal de Niterói, e que grande inte-
rêsSe está despertando nos. nossos
meios artísticos. Será uma rara
oportunidade para os jovens planis-
tas que desejam ingressar na car-
reira de concertistas. Conforme já
anunciamos, os Inscrições podem ser
feitas na sede da Associação, à rua
Miguel de Frias n.° 169, cm Niterói,
ou com a professora Maria Amélia
de Oliveira, no Conservatório Bra-
sllelro de Música, à Avenida Graça
Aranha n.° 57, Rio.

TE ATRO
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Violeta Coelho Neto de Freitas

voz, suave e cállda, seu magnifico
temperamento artístico, sua profun-
da sensibilidade e incomparável
força de transmitir esta sensibill-
dade ao público, seu detalhado es-
tudo da personagem, cujos Ímpetos
culminam nas dilacerantes cenas do
terceiro ato. concorrem para trans-
mltlr á assistência momentos de in-
tensa emoção com uma aparente
simplicidade de meios. Nessa ré-
cita serão seus companheiros, in-
terpretando os principais persona-
gens: Roberto Miranda, Roberto
Galeno, Lydla Seabra, Bruno Mag-
navlta, Antônio Lembo e Llsandro
Sargentl, sob a direção do maestro
Santiago Guerra.
RECITAL DE ARNALDO ESTRELA

EM BELO HORIZONTE

Atendendo a convite da "Cultura
Artística" local, Arnaldo Estrela
realizará, um concerto em Belo Ho-
rizonte, hoje, k noite.

ESCOLA CULTURAL DE ARTE

Estão abertas as Inscrições gra-
tuitás para a organização do orfeon
e coro (infantil e de adultos) sob
a direção da professora Domitllde
Silveira Tavora, e que deverão par-
ticlpar ainda êste ano, de uma série
de audições públicas.

Funciona a Escola Cultural^ dp
Arte, sob a direção da piof. Me»-
sody Baruel, na-Av. N. S. de Co-
pacabana, 583 — sobreloja.

EVOCANDO NIJINSKY

Os artistas da dança clássica reu-
nem-se para prestar uma slgnlfl-
cativa homenagem à memória do
grande bailarino. Nljinsky, faleci-
do em Londres a 8 de abril último.

As figuras mais conhecidas do
ballet no Brasil foram convidadas
para participar do espetáculo, or-
ganizado por Eduardo Sucena, (prl-
meiro bailarino e diretor de cena do
"Ballet da Juventude"), a realizar-
se em 5 de junho'próximo. às 20145"
horas. no. Teatro João Caetano.

Os Ingressos serão distribuídos
gratuitamente aos interessados, na
União Nacional dns Estudantes, sito
à Praia do riamengo, 132-3.° and.,
» partir de 20 do corrente, diária-
mente na parte da tarde.

CHEGARA DENTRO EM BREVE
AO RIO O MAESTRO MALCOLM

SARGENT

Dentro de poucos dias deverá
chegar ao Brasil Sir Malcolm Sar-
gent, uma das mala marcantes per-
sonalidades da música Inglesa con-
temporânea. e que regerá entre nós
um único concerto da Orquestra
Sinfônica Brasileira.

O "Embaixador Musical da Ingla-
terra", como é freqüentemente cha-
mado ' na Europa e nos Estados
Unidos, decidiu-se pela carreira de
regente em 1919 por sugestão de
Sir Henry Wood. Tornou-se pro-
fessor, conduziu a British National
Opera Company durante as tempo-
radas de "Ballet" de Dlanhlleff em
1927 e 1930, e regeu os Promenade
Concertos e a Orquestra Fllarmõni-
ca de Liverpool, Com a Royal Cho-
ral jãoeièij? dt Londres' apresentou

BIBI FERREIRA DESPEDE-SE AMANHÃ

Bibi Ferreira
!Qiiando "Escândalos-1950" foi pará o cartaz do Carlos

Gomes houve uma curiosidade enorme em torno da atuação
de Bibi Ferreira na revista. E foi um sucesso. O publico açor-
reu aò espetáculo quet, mostrava Bibi vencendo como estrela
de revista. As casas sempre cheias. Os espectadores^ntusias-
mados, aplaudindo sempre. Depois aconteceu o incêndio. Nin.
guém se entregou. Nove dias depois a revista de Hélio Ri-
beiro' e Chianca de Garcia estreava1 no palco do Cinema Sao
José, como um Verdadeiro milagre de' improvização. Apuran-
do-se a cada dia que passava, esse espetáculo voltou a ser o
que era nó Carlos Gomes. Um sucesso igual ao anterior. 'A'
platéia de São Paulo é que vai poder, ver a revista em todo
o seu esplendor. A parte do cenário e do guarda roupa que
não foi possivel refazer para o São José irá em grande estilo
para o Teatro Santana, onde a estréia se dará _a 1 de junho.
Para os cariocas, restam apenas as apresentações de. hoje e
de amanhã. E quem não pôde ver ainda Bibi Ferreira na re-
vista, deve movimentar-se para não perder estas últimas opor-
tunidades.

MOVIMENTO
UMA REALIZAÇÃO DA

A. A. TIJUCA

Inaugura-so hoje um teatro na
Associação Atlética Tljucana. O es-
petáculo, marcado para as 21 ho-
ras, está a cargo do Grupo Drama-
tico Os idealistas e encenará a pe-
ça de Alves Borges — "A. terceira
virtude". A direção dos ensaios es-
teve sob a responsabilidade de An-
tonio Vietor e os papéis terão o de-
sempenho das sras. Maria de Paula.
Carolina Sotto Maior e dos srs. AI-
ves Borges e Arllndo Guimarães.

ATELIER DE DECORAÇÃO
TEATRAL

Na secretaria da Escola Nacional
de Teatro do S/N.T. estão abertas,
até o dia 5 de junho vindouro, as
inscrições a candidatos ao Atelier
de Decoração Teatral. Os interes-
sados serão atendidos todos os dias,
das 15 às 19 horas, no 3." andar da
A.B.I., sede do Serviço Naciunal
de Teatro.

ÚLTIMOS DIAS DE "Q HO-
MEM DO SÓTAO"

CINEMA

Henrlete Morlmeau

Vai deixar o cartaz do Teatro Fe-
nix a peça de Agostinho Olavo "O
Homem do Sótão", com os Artls-
tas Unidos. Hoje, vespèral ás 10
horas e espetáculo ás 21 horas.

RONDA

— Completará sua centésima re-
presentação. dia 31 a peça de Ca-
sona "As árvores morrem de pé",
cartaz do Regina, com a Companhia
Dulclna-Odilon. Boa apresentação
de conjunto e um trabalho surpre-
endente de Conchita de Moraes.
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LIVROS NOVOS
Vernel e a filosofia portn-

guesa, de Antônio Alberto de
Andrade.

E' um estudo filosófico sobre Luiz
Antônio Vernel, arcediago da Sè
Metropolitana de Évora feito por
Antônio Alberto de Andrade, pro-
fessor .do Liceu Latino Coelho, de
Portugal.

O sumário da obra é dos mais
empolgantes — a acusação de Ver-
nei: isolamento da nossa cultura;
duvidas sobre a veracidade du Ar-
cediago de Évora, nascidas a prlo-
ri, de dois fatos; poder-se-êo con-
firmar com argumentos históricos?
— é o que intentamos; antes, po-
rém, urge Beparar dois problemas
que assim juntos, viciam a solu-
ção: que Filosofia se ignorava? Não
admitir totalmente uma doutrina não
significa ignorância; a que' se de-
veu o sucesso de Vernei; que pen-
sar dos numerosos escritores que
têm exaltado a obra vernelana; 'o

que Be tem escrito ultimamente só-
bre o período que ora nos Interes-
sa; porque começamos na Renas-
cença; limites do nosso trabalho, e
o. que entendemos aqui pqr Filoso-
fia e por Filosofia Portuguesa.

Cada capitulo está desenvolvido
longamente, em estilo claro e fôrma
convincente.

Assim, o livro distribuído pela
Livraria antes bem merece leitu-
ra atenta, particularmente dos es-
peciallstas.

Êle foi o autor do celebre Ver-
dadelro Método de Estudar, que de-
nominou o Portugal de então de
pais obscurantista, "sobretudo no
que respeita ás Ciências Filosófi-
cas".

E' uma obra publleada há dois
séculos, e que ainda hoje é lida,
discutida, explicada ou combatida
Ela procurou difamar o ensino dos
jesuiius, puls u aulur odiava os ri-
lhos de Santo Inácio.

Aqui, a par do estudo sóbre a
própria Filosofia, em todos os seus
setores, há a critica veemente por
vezes, serena por outras, do livro
esmiuçado.

O professor Antônio Alberto de
Andrade demonstra grande erudi-
ção, o conhecimento profundo dò
assunto, e tem páginas verdadeira-
mente empolgantes. — Raul da
Azevedo.

ÜM AVIÃO DO SERVIÇO NÃCIO-
UAL DE MALÁRIA PAHA 0 SER-

VIÇO DE RECENSEAMESTO
O Serviço Nacional de Malária,'por intermédio dí seu diretor, o dr.

Mário Pinottl, acaba de por â dis-
posição do Serviço Nacional de Re-
censeamento um avião pertencente
á frota do S.N.M. para transportar
todo o material de coleta destina-
do ao Estado de Goiás. Já no pró-
ximo dia 1.° de Junho, o aparelho
partirá desta capital, em sua prl-
meira viagem, conduzindo aquele
material rumo á capital goiana e
aos Municípios clrcunvizinhos.

O dr. Mário Pinottl recomendou
aos representantes daquele serviço,
nos Estados, que proporcionassem
aos recenseadores, não somente, uma
eficaz proteção' antl-malârlca, mas
também a melhor colaboração pos-
sivel, em todos os setores, para o
pjeno êxito da («neração cehsltárla
de lt». , ;> ,

Conchita de Moraes

Para festejar o centenário da pe-
ça Odilon prestará homenagem a
Alejandro Casona, abrindo o espe-
táculo da noite de 31 com a come-
dia do festejado autor espanhol"Entremez de mancebo com a me-
gera" na Interpretação de Silvia
Ortoff, Sara Darttus, Lourdes, Ma-
noel de Citstrq, Deri e Adriano Si-
mões, todos do- Grupo do Pen Clu.
be, dirigidos pela sra. Ester Leão

0 ESPÍRITO DO TEATRO DE J. L. BARRAULT

Manolo Agir - Bailarino
No Teatro Republica al Compa-

nhla de Arte Espanhola Carmem
Amaya apresenta "Capricho Espa-
nhol". Carmem c Antônio Amaya,
Chiquito Triana, Manolo Arglr e
outros.

Cole reduz òs preços da revls-
ta de Luis Iglesiás. e J. Maia "Na
Copa do mundo" que está apresen-
tando no João Caetano, Valter D'A-
vila, Marion, Saluqula Rentinl, Ar-
mando Nascimento, Vioemte Mar-
chell. Áurea Paiva, José Vasconce-
los, Celeste Aida, Tito Martini e
mais outros.

Positluamente o presença no Rio
de J. L. Barrault e de seus compa-
nheiros prouocou um verdadeiro re-
demoinho, uma espécie de turbilhão
espiritual quc se uai ampliando de
dia para dia.

A sensibilidade atenta dos cario-
cas com as ituas mil antenas reagiu
automaticamente reconhecendo lo-
go o ejrtraordindrlo ualor ideológi-
co déste teatro. O orando "mimo"
parisiense — aostaria de chamá-lo
assim porque esta palaura abrange
para mim todas as qualidades dc um
ator verdadeiro — conseguiu entiol-
ver a sua personalidade de atmos-
fera carregada de idéias, de inten-
sidade e de fervor, artístico. Pare-
ce que Barrault está com uontade
de abordar todos os problemas du-
ma vez e resolvi-los integralmente:"imediatamente e sem demora", co-
mo dizem os ordens de mobilização
na França.

As suas Idéias nascem sem dilui-
da do teatro e nele encontram a sua
realização, o seu fim. Mas sua tra-
jetórla atrauessa o caminho da pu-
Hficaçâo filosófica.

•Cada peça, cada noua criação, vas-
sam pelo expurgo de uma analise
penetrante, onde se misturam estra-
nuamente o elemento emotiuo e o
método puramente cerebral.

Assim . consegue Barrault.' isola». e
extrair os elementos essenciais, as
características mais Importantes de
cada obra para apresentá-la com
utna eartraordinária plasticidade.

Quanto mais dificil é o problema,
maior i a alegria com que Barrault
se lança ao ataque. Parece qtie na-
da mais se pode ínouar ou'ncrescen-
tar às mil encenações do uelho clds-
irfcd Mariuaux. Entrctanf-i, n Mn^l-
tmtt-c" de Barrault é completamente
dfierente dos outros: é mais ulti-
do, mais "verdadeiro". Mo se sc-
be como, mas o- espectador tem a
impressão que êste i a única in-
terpretaçâo possiuel e que o pró-
prio Mariuaua- ndo poderia desejar
outra- coisa. •

Fora da apresentação do texto, c
da Intriga, Barrault reuela-nos o
próprio espirito da época. . "Estou
pensando em Mozart", disse uma se-
nhora. O papel da "marqueza" de
mil matizes que Madeleine Renatid
representa com uma ulrtuosfdade ex-
trema, utilizando-se de suas mãos dt
/ada como de um sutil Instrumen-
to de música, euocd uma requinta-
da arquitetura da época de puro
estilo cheia de volutas e de ara-
bescos. Oe fato se jamais Maríuaux"pesava ovos de moscas em balan-
ças ds teia de aranha", reuela-se is-
io bem nesta peça sutiltssíma e que
ualo mais pelo requinte da sua for-
ma que pela solidez da Intriga. Bar-
rault segue êste texto caprichoso
e /utll passo a passo, numa Inter-
pretagão integral gue esgota até o
fundo todas as suas. possibilidades:
eis a sua maneira honesta de "fu-
bricar" bom teatro.

A encenapflo de '"Fourberies dc
Scaptn" foi feita por Jouvet. ¦ Sen-
te-se a sua presença na certa rigi-
dez e precisão do desenho cênico.
Entretanto o principio i o mesmo
e a contribuição do temperamento
de Barrault para esta criação magls-
trai i essencial. -

A cena situa-se em Nápoles. Es-
ta Indicação' do texto /oi suficiente
para logo envolver o texto- molte-
rlanorlano no casco "ia sarabanda
desenfreada da "comédia dei arte".
A operação teve ixito e o texto saiu-
st com mais relevo e mais vida.

Ao contrário daa Interpretaçfles
melo Teallstas qua fazem apd»ecer
esta "pochade" de humor um tanto
pesado demais simples e Ingênua, a
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Jardel Filho

"Escândalos 1950" revista de
Hello Ribeiro e Chianca de Garcia,
está nas suas últimas apresentações
com a Companhia de Revistas Bi
bi Ferreira, no São José, Mara Rú
bia. Silva Filho. Violeta Ferraz,
Evllasio Mlarçal, Deo Mala, Jar
dei, Godofredo, Daporte e outros.
Vespèral e á noite. Amanhã, do-
mingo, últimas apresentações.

"Adolescência", de Vanderber-
gher, só fica hoje e amanhl no
Teatro de Bolso, com NMll Rodrl-
gues, Zlcmbinsky e Josep,, Guerrel-
ro que tem uma. bola. criação no
difícil papel de Bob Deveria,

encenação Jouuét — Barrault sl-
tua a comédia num plano puramen-
te teatral — teatro para teatro. —
Aqui tudo é permitido, todas as sl-
tuações mesmo as mais inverosimeis
são admitidas e o que é mais im-
portante, a plástica do gesto, a pias-
tica do corpo humano, como Ins-
trumento de Interpretação cênico-
visual reueste-se de sua significação
verdadeira e completa.

Os cenários de Bprard, surpreen-
dentes nas suas tonalidades matiza-
das de cór cinza, contribuem para
colocar a peça no plano almejado
de uma certa abstração puramente
teatral, e neste sentido são por/ei-
tamente lógicos e construtivos.

O que dizer de "Hamlet" onde a
interpretação e o jogo perpétuo de
equilíbrio entre a idéia e a /orma,
o moulmento e o repouso, a' luz e
a sombra, a sonoridade e o silén-
cio, enriquecem de 7naneira tão pe-
netrante o texto do drama traduzi-
rio, ou melhor re/undido por André-
Gido, um texto polido e brilhante
como cristal de rocha e de -tma
incomiarducl beleza sonora.

A ifôrça de Hamlet de Barrault
reside no seu fervor apaixonado,
na sua identificação completa e ab-
soluta com o personagem, identifi-
cação somente acessiuel aos grandes
artistas, e também num sentido do
humanidade sofredora de sua alma
torturada pela dúvida, humanidade
qua nunca deixa de se exprimir e
que explode nos momentos culml-
nantes do'drama com força Ines-'
perada e pungente.

A monwmeníalidade do Jflgo das
cortinas que representam a essên-
cia do cenário, semelhqnte fl calltt
nas cia umtêmpib; a díscreção na
escolha das cores na estíllzação dos
vestiários ^escuros ou neutros; os
efeitos de luz dos projetores coto-
cados em diagonal com a exclusão
completa da antiquada "rampa"; so-
brxuiuíncia dos tcnmos de «elas e
lámpadns de gaz, todos estes ele-
mentos da impressão visual são gra-
duados e dosados de modo a criar
uma atmosfera de Inquietação que
uai crescento até a última cena —
o dueto mortal que se desenrola
num espaço voluntariamente restrl-
to para concentrar a ação no seu
quadro sombrio.

E depois vem o fim do /lm, Sóbre
a cena tugubre, Juncnda de cadáue-
res, abre-se uma perspectiva cheia
dè luz. Fortinbraz aparece, vesti-
dode branco."ET uma janela que se abre" diz
Barrault. n a 'Vida hâ ãc recomú-
car sóbre os destroços deixados pe-
Ias desgraças e nelos crimes.

Eis aqui a idéia mestra que ali-
mentaua duranle três horas os ato-
res e se desenrolaua perante o pú-
bllco para chegar a êste ponto cul-
minante, -o ponto de Tutura, onde
acaba o drama e recomeça a uída.

Cotng, na célebre tala de Breu-
ghel em Bruxelas: a queda de lea-
to. Que Importa que um audacio-
so paaasse eom a própria ulda uma
tontatiua sobreumano e irrealizdyel.
O camponês continuará a arar a
sua terra... e os crepúsculos eonti-
nuarflo a cair sflbre o mar.

A Interpretação cênica e plástica
desta última cena de Hamlet, que
a realça a uma altura nunca alcan-
cada, dá a medida da esolrituallda-
dc do teatro de Barrault que con-
segue reunir numa síntese, qúe me
parece até agora Inédita, a uisão
plástica a Intensidade emotiva t um
sentido superior e quase místico da
verdade.

I
Mlchael B. Kamenfcs

O Jean Negulesco foi designado por
Darryl F. Zanuck para dirigir na
Inglaterra The Mudlarlc O cenário
foi escrito por Nunnally Johnson
e narra episódios relacionados com
a Bainha Vitória — vivida por Ire-
ne Dunne — e ?israeli, que o ln-
glés Alec Gulness interpreta. O cast
é numeroso: Finlay Currle, Beatrl-
ce Campbell, Arttbonj. Steel, Mar-
jorie Fieldlng, Ronan 0'Casey, Kd-
ward Righy, Kynaston Reeves. A
fotografia está a cargo de Georges
Perlnal. The* Mudlark é o segundo
filme dirigido em Londres por Ne-
gulesco, e'_ desde Já façamos votos
para que não -se enterre na medlo-
crldade do primeiro, por sinal em
exibição: A Rua Proibida. Porque
Negulesco conquistou nossa slmpa-
tia desde The Mdsk of Dlmitrios.

Kathryn Grayson, Mario Lanza,
David Niven, James Mltchell e J.
.Carrol Naish estão no elenco de Ttte
Toast of Netas Orleana, uma produção
de Joé Fasternak dirigida por Nor-
man Taurog.
0 Fred Astalre terminou Three
Little Words, sempre na Metro,
cercado poi Vera-Elleh (uma exce-
lente dançarina). Red Skelton, Ar-
Iene Dahl e Keenan Wynn. Dire-
ção, de Richard Thorpe, atualmente
imbecilizado.
9 Gerald Mayer é um novo dire-
tor, lançado pela Metro em The Vio-
lent Hour. O elenco deste filme ó
modesto: Marshall Thompson, _.»íefa
Brashclle, Andréa. King e Virgínia
Field.

Ao que parece, a Metro! realiza-
rá mesmo An American ln Paris,
naturalmente com musica de Ger-
shwln. Um complementou portanto,
de 'Rhapsody in Blus, o excelente
filme de Irving Repper. An Ame-
rican in Paris será dirigido por tln-
cente Minnelli e terá Gene Kelly,
infelizmente, no papel central.

William A. Wellman já ten '•

nou o seu segundo filme para o pro-
dutor Dore Schary, da Metro: 1 a
Happii Years. Atores: Dean Stock-
well; Darryl HIckman, Scott, Be-
ckett e Leon Ames.

Joseph H. Lewis dirigiu Hed. /
Lamarr (de volta aos domínios do
Leão) em A Ladp Without a Pass-
port. John Hodlak, James Craig e
Bruce Cowllng coadjuvam a estrita
nua de Êxtase.

Selznick adquiriu os direitos de
Moming Faces e Já avisou a Joseph
Cotten e Gregory Peck de que os
incluirá no elenco da .ita extraída
da novela de John Mason Brown.
0 A Metro produzirá uma versão
de Iuanhoé, com Richard Thorpe na
direção, e uma vida de Caruso, ten-
do escolhido Mario Lanza para res-
suscitar o célebre tenor,
9 A Metro, como se vê, anda em
grande atividade e não esconde a
.ambição de conquistar todos os mer-
cados. pena é que só produza fJ-
mes tolos e Inconseqüentes.
®It's Abig Country tem nove ca-
pltulos, dirigidos por George Cukor,
Don Hartmann, Robert Z. Leonard,
Gerald Mayer, Norman Panamá c
Melvin Frank, Roy Rowland e Char-
les Vldor. O elenco, já escolhido,
mas sujeito ainda a acréscimos, ln-
clui: June Allyson, Ethel Barrymo-
re, Nancy Davis, John Hodlak, Van
Johnson, Gene Kelly, George Mur-
phy, Walter Pldgeon, Ann Solhem,
Dean Stockwell, Marshall Thopson,
James Whltmore e Keenan Wynn.
O George Cukor está terminando
A Life of Her Oion,_com Ray Mil-
lond, Lana Turner, Jane Powell,
iíouis Calhem e- a outrora delicio-
sa Ann Hardlng.
9 Frank Slnatra despede-se da Me-
tro com They AU Sing, que Robert
55. Leonard dirigiu. Mario Lanza,
Mickey Rooney e Jlmmy Durante
contracenam com o"famoso camo..
9 O novo filme da dupla Frank
Launder-Sldney Gllliat, recentemen-
te estreado em Londres, é The Hap-.'
piest*-Dai/s 

'o/'-Your 
Ll/«. Réaòili-

tar-se-ão os produtores-diretores-
cenarlstas do fracasso de The Hlue
Lagoon? Alastair Sim e Margaret
Rutherford têm os papéis de maior
relevo.
9 Elliot Nugent dirigiu na Metro
Hm» Bflinérila com Robert Wallter
e Joan Leslle, secundados por Ed-
ward Arnold, Sprtng Bylngton, Leon
Amea e Jan Stérllng: The Skipper
Surprised hls Vllfe.
9 Hall B. Wallls Dlèterle são rr3-
•pectlvamente o produtor e o dire-'
tor de Daric City, cujo elenco está
constituído por Lizabéth Scott, Der-<
Jagger, Vlveca Llndfords, Don De-
fore'e Charlton Heston. O último foi
descoberto nos programas de tele-
visão.
9 Barricado, o novo filme de Pe-
ter Godfrey, nos cpnta a sombria
História de uma mina deserta, o"-
de se cruzam oa destinos de. qua-
tro pessoas, interpretadas pbf pa^
ne Clark — hoje escravizado aos pa-
péis há alguns snqa dèsempenb •
dos por John Garfleld! papéis 

'i.t

perseguidos, desertores, deserdados
da sorte — Ruth Roman, Rayniond
Massey e Robert Douglas. O filme
(• da Warner eem teenleolor.
9 Jon Hall. em vertiginosa deca-
dênclo, é agora o herol de uma ps-
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PTAUDE BINYON: Stelia (20thCentury-Fox), com Ann Sho»
S Vietor Mature, David Wayne/Leif&ikson, Hobart

Cavanaugh, Marion Marshall f

licula intitulada Zomba the Gortlla,
Imaginem o que virá por al. Wil-
liam Berke dirigiu êste "jungle me-
lodrama".
9 Terence Slsher e Antony Dam-
borough são os diretores de So Long
at the Air. úm drama misterioso
que tem em Jean Slmmons (a Ophe-
Ua de Hamlet e Evelyne de The Blue
Lagoon) a figura central. Dlck Bo-
garde. Mareei Poncin. Cathleen Nes-
bitt e Austin Trevor nos rupportinfl-
roles.
9 A comediante Joan Davis; rea-
parece em The Trauelling Salesuio-
man, um «Imezinho da Colum- 't di-
rigldopor Charles Rlesner.
9 Herman Schlom é o produtor de
The Treasure of Lot Alamos, que
marca o reaparecimento de George'
Archainbaud, um diretor sem gran-
de mérito.» Western, interpretado
por Tim Holt. Richard Martin, Jane
Nlgh, Ignez Cooper, Lee Frederick
e House Peters Jr.' !''.."
9 Samuel Goldwyn produzirá na
Itália e na Alemanha a fita Not Tl-
níá Like The Present.
9 Uma história automobilística:
Crackdoion. Escrita por Robert E.
Johnson, foi adquirida pela RKO
Rádio. A direção será confiada a
Leon Barsha. '
9 Caslmlr é o novo filme de Fer
nandel, dirigido pelo prolífico Ri-
chard Pottler. Germalne Momero,
Bemard Lafarrlgè e Jacqueline Duc
são os coadjuvantes. Aliás, os coad-
Juvantes de Fei««ndel < ••dlnária-

mente são escolhidos com cuidaáo .
entre atorei sem nenhum cartaz.
9 De un\ romance de Plerre Be-,
roit, Roger Dalller exíraiu um fil- |
me que não está sendo multo mal .
recebido pela critica francesa: Ma- \
demoiselle da la Ferté. Intírprètes:' '

Jany Holt, Françolse Chrlstophe, ¦¦'

Jean Eervals, Brochard e Jean Fa-
redes.
9So/ta» é um- filme iugoslavo, h*
pouco estreado em Paris, com o se-
gáinte elenco: Vera Gregovic, Mi«. .
Uvoje Zivanóvic, MarlJ Crnoborri.' 

'

Um filme aombrio, voluptuoso, estra-
nho — dizem os que puderam vê-lo.
Provavelmente, não teremos opor»
tunidade para verificar a precisão
d'istas impressões.
fi Henri Lepage, baseado na peç»
de Jean de Létraz, realizou tflxtra-
vagante Théodora com um cast mate
ou menos obscuro: Jacqueline Gau*'
thler, Robert Murzeau. Luclenne Lt-
marchand.
9 Last Holiday, dirigido por Hen-
ry Casa, tem por base um cenário
escrito por J. B. Prlestley, o fá-
moso teatrôlogo. Alec Gulness, Be»-
trlce Campbell e Kay Walsh ilí.^ '¦

ram o cast.
Circulo d« Estudos Clnematogrí-

ficos — Na próxima segunda-feira»
âa 20,30 horas, no auditório do IAPC, '

será exibido o filme de Ffank Ca-
pra, Êste ¦ Mundo é um Hospicte.
(Arsenie and Old Lace), com Cary
Grant, Priscilla Lane, Peter Lorr»
• Raymond Massey.

PUBLICAÇÕES EVOCANDO RUY E RIO BRANCO
Recebemos as seguintes:
Investigações, dp.D. I. de São

Paulo, n. março: Comlng Events,
in Britain, n. de maio: De Havil-
land Gazette, n. de abril: Boletim,
n. 28, de maio, do. S. E. R. do
Ministério da Agricultura; Indús-
trla Britânica, n. de Junho; Revis-
ta do Serviço.Público, n. de feve-
reiro,-com tópicos, colaboração, do-
cumentários, reportagens, noticias,
etc.l de interesse do servidor pú-
bllco; Boletim, de 15 de abril, da
Confederação «Nacional do Comer-
cio.

Boletim, n. de março, dò D. N.
do Café.

FUNCIONARÃO 
'COM 

OLHOS
. DE AUTÔMATOS

Chicago, 28 (U.P.) - Homens de
ciência do Laboratório Atflmico'Na-
cional de Argonne anunciaram que
criaram aparelho» de televlaãò "tri-
dimensionais" que algum dia pode-
riam atuar como "olhos" do "auto-
matos" para oa trabalhos de sal-
vamento e limpeza das zonas ata-
cadas por bombas atômicas.

O dr. H. L. Sull, diretor do escrl-
tório de engenharia do Laboratório,
declarou que a aplicação imediata
desses aparelhos consiste cm facul-
tar aos cientistas trabalhar à dis-
táncla, durante as experiências,
com materiais atômicos. Explicou
que, até agora, os dentistas que tra-
balhavam com esses perigosos ma-
terlals tinham que olhar através de
perlscóplos ou grossas lentes, iso-
lados por grossas paredes de con-
creto, para fugirem is radiações.

Os novos aparelhos de televisão
— câmaras, por assim dizer — têm
duas lentes, como "olhos" que "fi-

xam õs materiais", no aparelho re-
ceptor. Os cientistas usam espelhi-
nhos- especiais polarizados, que re-
fundem as duas imagens numa únl-
ca Imagem tridimensional. Comen-
taram os cientistas que, de futuro,
mediante esses aparelhos, poderão
controlar os autômatos, noa traba-
lhos .de salvamento nas zonas ata-
cadas.

Paris, 28 (FJ.) — O embaixador
do Brasil, sr. Carlos Celso de Ouro
Preto, entregou a medalha come-
morativa de Ruy Barbosa ao pro-
fessor Jouffre de la Pradelle, dlre»
tor do Instituto Internacional de Es- ,
tudos e Pesquisas Diplomáticas, qua
pronunciou uma conferência sobre
os estadistas brasileiros Ruy Bar-'.
bosa e Rio Branco.

De outra parte, o ir. Américo
Jacoblna Lacombe, diretor da "Casa

de Ruy Barbosa", do Rio de Janei»
ro, evocando • personalidade da
grande estadista brasileiro, declarou
notadamente que Ruy Barbosa, em-
bora tivesse sido membro do go*
vêrno apenaa uma vez, foi tAda sua
vida uma daa malorea expressM
do caráter brasileiro,

O conferencista analisou o tr»M
fundamental de tua - formação espK.
ritual, que foi.a fé eriatí. Cõm etfi
plrlto cristão, tol ,t lurispi?ld>tertHí
romana que lhe abriu os vastos ho-
rlzòntes de sua vocação Jurídica, a
foi através o gênio francês que o
futuro autor da Constituição reptt- .
bllcana brasileira recebeu aa Unhai
magnas da concepção Jurídica dol
ronisnGS. H o mi Américo Jscobin*
Lacombe, analisando em tegulda a
influência profunda que a Franca
exerceu sobre a formação de Ruy
Barbosa, concluiu: — "Ete porque
a comemoração desse escritor bra»
sllelro em Parte tem um sentido
profundo. NSo se trata unicamente
de honrar um estrangeiro célebre
mas na pessoa' dessa estrangeira
proclamar qu* bi entra nós um
traço comum de ordem cultural qua
recebemos dos grego* • latinos, •
qu* êsse traço not tol legado pelai
FrtBC*"-

FUNDADA UMA SOCIEDADE
FILAÍÉLIOA t

Sio Paulo, 26 (Asp.) — Na dda-
de de Taubaté fundou-se a Bode-
dade Fllatéllca Estudantlna da Tau-
bate, sob os auspícios da TJtaUo
Paulista de Educação, .

Um convite pài'a riso franco é
a peça de Llopis "Se o Guilherme
fosse vivo", programada no Tea-
tro Rival com a Cia. Aida Garrido.
Hoje, vespèral c duas sessões k noi-
te.

—Há um bom espetáculo no Tea-
tro Glória, com a comédia de Gus-
tavo Doria "Jeremias e as Mulhe-
res". Jayme Costa, Heloísa Hele-
na. ítala Ferreira, Francisco Dan-
tas, Maria Luiza, Margarida Lea,
Milton Carneiro e Murilo Gandra.
Hoje, vespèral e as spwfles notur-
pas. .

Outra peça que se retira do
cartaz depois de ter merecido os
favores do público é a comédia de
Henrique Pongettl, "Amanhã ae não
chover",, no Teatro Copacabana,
com Tonio Carrero, Paulo Autran,
Vera Nunes e Armando Couto Ho-
je vespèral elegante.

VAI, Tereza" é uma peça de
Bekeffl na qual Eva Todor *em um
papel multo ao gosto do público A"Perereca" de Madame Monte Heal
vivem cenas multo engraçadas com
bons desempenhos de Eva e seus
Artistas.-Hoje, vésperal e duas ses-
soes.

No Teatro Jardel, â tarde, em
vnspera.ta ás 15 e ás 16.30 horas, a
Companhia do Teatro Infantil João-
zinho Rlbás vai divertir a pelizadari» acna su! com as èiiiradas cóml-
caa "O Fantasma Camarada" a o
"Barbeiro do Barulho".

X noite, em duas sessões,, o
Teatro Jardel apresenta com a Com-
panhla Brasileira de Comédia —
"A mulher do "seu" Adolfo".

"Catuca por baixo" a nova re-
vista do Recreio vai hoje em ves-
peral, cm duas sesôes à noite. Dercv
Gonçalves, Linda Batista, Luz dei
Fuego, BUlnha, Splna, Antônio Mea-
tre e outros.

"HAMLET", POR JEAN-
LOUIS BARRAULT, AMA-

NHA EM VESPÈRAL

A critica brasileira secundou a de
Pafls na consagração do desempe-
nho de "Hamlet" por Jean-Louis
Barrault. A apresentação, da obra
de Shakespcare.flssinalou, na verda-
de, o ponto de mais alto interesse
nas reallzaçSes que nos vem ofere-
cendo a Companhia Francesa de
Comédia que tem à fronte aquele
ator e. Madeleine Renaud, ao lado
de outros artistas como Madeleine
Delavalvre, Marle-Héléne Dasté, Sl-
mone Valére, Glnette Nicolas, An-
dré Brunot, Jacques Dacqmlne,
Jean Desalily, Jean-Françols Cal-
vé,' Beauchamp, Bernard Dhéran.
William Sebatler e outros.

Atendendo as interesse suscitado
pelo "Hamlet", a obra será leva-
da novamente manhã, em vespèral,
às 18 horas-

CHEGANDO AO RIO HOSPEDE-SE NO

HOTEL 3 DE MAIO
Aputeuiui cum quari.u de Danilo anexo o privativo.Diária a partir de CrS 40,00 por, pessoaGrande redução para estadias superiores a um mês.

RliÂ MOMCCRVO FILHO, i
Próximo A Avenida Presidente Variras e em pleno centro *,"¦"- v

Telefone: «-4303 (Rede IntrrnaV
CAPACIDADE PARA 500 HÓSPEDES

No interesse da sua própria saúde,
exija o remédio consagrado:

REGULADOR XAVIER
NM - EXCESSO N? 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER - o remédio de conflama da mulher

DENTRE AS CERAS, SEM SER... A ROYAL,
C£RA ESMERALDA NAO TEM RIVAL

CARTAZ DE HOJE:
NOS CINEMAS1

CINELÂNDIA
Império — Vive-se uma s6 vez.
Metro — Malaia
Odeon — Horizonte em chamas
Palácio' — Rua proibida
pathé — Em qualquer parte da Eu-

ropa
Plaza — A legião invencível
Rex — O ultimo . refugio
fiáo Carlos — Fechado para reforma
Vitoria — Senhora Tentação
CENTRO
Colonial — A legião invencível
Centenário — Escandalosa
cineau - Noticiai, av dit, • mundo

em revista
Cmc-Astral - No palco numero

de variedade, na tela Jornal o
desenhos.

Eldorado — Ato de Violência
Floriano — Quatro Destinos
Guarani — Caçula do-Darulho
Ideal — Horizonte sm chama»
íris — O último refugio
Lapa — Virtude salvagüin
Mem de Sá — Impacto
Moderno — Traição
Olímpia — Mulher Caluniada
Presidente — Um verdadeiro no-

mem.
Primor — A legião Invencível
Rio Branco — escola de sereias
BAIKKUS - SlIBUltUIOS

Alpha — üm verdadeiro homem
Alvorada — Gm qualquer parte da

Europa
Avenlda — Rua proibida ,
América — Senhon TentaçSo
Americano ' - Fechado nara obras
Astorla — A legiSo Invencível
Bandeira — A sedutpra madame

Bovary.. ' \
Bento Ribelto - o beco das almas

Perdidas.
Carioca — Horizonte em chamas
Caturnbi - A rua do Delfim- Ver-
Culisüu — í»...^ ,o yu,^ -¦^-.eta

de ar condicionado
Cavalcante — Fechado pata refor-

ma
Edson — Abbott é Costello na Arr? ¦

ca,.:,." . :

Estado — O signo de Aries
Floresta — Carta de uma Desconhe-

cida.
Fluminense — Om verdadeiro ho-
mem. ,

Glória — Coração de Leão
Grajaú — O céu mandou Alguém
Guanabara — A sombra da Guílho-

tina.
Ipanema — Horizonte em chamas
irajá — A grando Conquista'Jovial — Trágica Decisão
Maracanã — Lago Azul
Madureira — O céu mandou Al-

guém.
Meler — Escola de sereias ;
Mascote — A legião invencível
Motro-Copacabana — Malaia
Mctro-Tijuca — Malaia
Modelo — A sombra da Gullhoti-

na.
Moderno — A força do Mal
Montt Castelo"-— O crime nSo com-

pensa.
Nacional — Também somos Ir-

mãos.
Olinda — A legião Invencível
Oriente — A filha do Cnnitün
Olinda (Est. de Olinda) - Fecha-

da temporariamente
Palf.clo-Vltérla — O cavalo "13"
Parisiense - A legião invencível
Paraíso — Deus Ine Pague •
Para Todos — Um voraadeiro ao-

mem.
Penha — Amor e Espada
Plrajá — O último refúgio
Piedade — A bela Ditadora
Pilar — O Mascara de Ferro
Progresso — Pelo amor de uma

mulher.
Politeama — Orna mulher em meu

! passado.
Quintino — Espada Vingadora
Ramos — Fora da Lel
Rlan - Rua proibida ,Rydan — Monstro de um mundo

Perdido.
Rltz — A legiSo invencível
Rosário — Trágica perseguição .
Roulien — 'Farsa trágica
Roxl — Senhora Tentação
Satna Cecília — Não me diga Adeus
Eau.'*» Crrt - Ppltq alguém* ac m«.

Santa Helena — Caçula do baru-l<!Ó.
Stai .'— A legião Invencível

São Cristóvão — Pânico
Bão Geraldo — Pirata dos.Mt* rol*

rei. •.• ¦
São Jorge — Grandes esperança»
S. Luiz — Horizonte em chama*
Tijuca — Jim daa Selva» íi-
Todoa os Bastos — Bandoleiros
Trindade — O pirata de Montarei)

e Bandido Apaixonado.
Vaz Lobo—Tem que ser você
Velo — Escrava Isaura ,
VUa babel — Trágica Decisão ,
(•OVEKNADOK
Itamar — A volta de Frank Jamlf
Jardim — Eu quero 6 Movlmcrt*
NITERÓI
Éden — O gênio vai para a Esc»»

la.
Icarai — A filha de Netuno
Imperial — Czar Negro
Odeon — Horizonte em Chamas !
Palace — Passaporte para o Rio
Rio Branco — Canção do Bul
São Josê — O homem qu* «9

Amo.
CAXIAS
Caxias — Numa noite SombriaSanto Antônio — Caminho do Céu
PKTKOPOLIS
Capitólio — .Tulaa
Correia — Calcutá • ,,
D. Pedro — Kscrava dc Cdto :''
Itaipava — Correntes Ocultas
Petrópol!'! — Redenção
Pedro ds Ris — Terra dos homena

Maua. ¦
Santa Tereza — Deusa ajoelhada
da. r

TKATKOS
Carlos Gomei — Tel: 28-7J8J
Copacabana - Amanhã so nischover
Folhes - Boa non» Rlol
Glória' - Gerlmlaa e aa mulheres
Jardel - O «flro chegou
João Caetano - Na copa do munfla
Municipal - 22-2889
uecrclo - Nega maluca
Regina - As árvores morrem de

Pé
República - Tel. 1221
Rival - Se o Guilherme fosse vi.

vo lll
São José - "Escândalos de 1930" j¦serrador — Al, Tereza I
leawo de Bolso — Adolescência |

Aviso ' .'!1

nema quo nos comnnlqueia tom
antecedência as alterações dc; res-
pectlvos ti_ii':.-;.ii_ k a fim So erltar¦iv: o público >uja iu:<! nimrutaiw, •
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REDATOH-CHEFE
COSTA REGO

NO SENADO

Na comissão de Justiça
o projeto de reforma da
3 V lei eleitoral

, fokbreve a sessão de ontem do
Senado. O sr. Augusto Melra tra-
tou,-inicialmente, do caso de Belém
tl? Pará, de que resultou a morte
dp Jornalista Paulo Eleutérlo Filho
¦Em .seguida, referiu-se ao parecer
do Instituto Brasileiro de Gío-Fisi-
cá. a respeito do Instituto' da Hl-
lélá Amazônica, e solicitou a lnser-
Ção dêsse documento nos anais da
Casa, depois de aludir à atitude da
Inglaterra e da França'contra a In-
tervenção da O.N.U. em suas co-
l.ónlas da África.

. O sr. Francisco Gallotll voltou a
tratar da antecipação do concurso
para* ó ingresso na carreira téenl-
ca. do' Ministério da Agricultura, de-
terrpinada pelo'Dasp. Disse que ti-
vera oportunidade de se entender
tipnj',0 presidente desse órgão, o
qual, atendendo aos apelos que lhe
liayiam sido formulados no Senado,
decidira baixar portaria restabe-
lócendo a data anteriormente fixa-
da para a realização das provas

O discurso do sr. Maynard Go-
ipís foi sobre uma-retificação. Dl3-
se'que alguns jornais lhe haviam
ãtribuido a qualidade de dissidente
5Jo,,P. S. D. Admitia a'versão, mui-
to embora não deixasse de reconhe-

.fetyno candidato pessedista, mérito
é elevadas qualidades para o alto
posto a que está indicado. Mas se¦wtàl admitia, era simplesmente por
.tima questão de lealdade ao seu
passado político. O que desejava
retificar era a noticia segundo a
qual era éle, orador, presidente ria
comissão executiva do P. S. D. de
Sergipe.

Foram os seguintes os projetos
aprovados: o que-abre aQ Poder Ju-
dlçiário o crédito suplementar tle

. Ci-S 36.180,00, em reforço de verba
que especifica: o/que autoriza a
abertura do crédito especial de CrS
108.995,20, para pagamento tle gr-j-tificação de magistério: o que con-
cede isenção de direitos de impor-
tação e taxas aduaneiras, inclusive
imposto de consumo, para máqui-
nas adquiridas pelo Laboratório
Plasma S. A., de Belo Horizonte;
o que .mantém a decisão do Tribu-
nnl de Contas que recusou registro
oo termo de ajuste celebrado entre
o 'governo do Território do Rio
Branco e a firma Ribras, Indus-
Irlal. Ltda.

RK) DE JANEIRO, SÁBADO, 27 DE MAIO DE 1950
N. 17.544

ANO XL1X

0 P. S. D- EM FRAN CA DECOMPOSIÇÃO
seo movimento de rebeldia contra a candidatura do

sr. Cristiano Machado

A LEI ELEITORAL

Com 206 emendas propostas pela
Câmara dos Deputados, chegou on-
tem ao Senado e foi lido no expe-
diente o projeto de reforma da lei
eleitoral. O processo foi despachado
pára a Comissão de Justiça, que o
encaminhou ao senador Waldemar
Pedrosa.

é d'A ISPIANADAI
iiímw***»::':; :.'¦:::¦:•:-.
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A RÚSSIA CONTÍNUA
CONFIANDO NA ONU
Lake Success, 20 (B. Munn, da

U. P.) — Trygvle Lie declarou que
suas entrevistas com Stalin e ou-
tros dirigentes russos o, conven-
ceram de que a Rússia continua
confiando nas Nações Unidas e de-
seja que a "Organização seja uma
entidade capaz, de cumprir sua
missão."

Ao receber os representantes da
Imprensa, pela primeira vez depois
.cie sua "missão pró-paz", no curso
da qual avistou-se com Truman,
Stalin, e os governantes franceses
c britânicos, não se referiu a ne-
nhuma,, concessão que porventura
tivesse*sldo feita pela Rússia para
terminar a guerra iria ou os dois
dirigentes haviam feito qualquer-proposta para pôr termo à cisão na
Organização dosde o dia em que a
delegação russa abandonou as ses-

:Sães, há 19 semanas, por não ter
sido decidida a exclusão da dele-
gsçâo nacionalista chinesa. .

Sobre êsse caso, Lie declarou qur"o assunto estava mais ou menos
no pé em que o deixou quando
saiu de Lake Sut:esr." Lie indicou
que havia tido entrevistas com Sta-
Iln e setis assessores imediatos, tro-
cando opinISes com todos, e que,
ao sair de Moscou, deixou oli, co-
mo também nas três outras capl-
tais das demais potências menclo-
nadas, um resumo extraoficial do
problema de restabelecer a paz.
Salientou que não havia trazido
nenhuma mensagem de Stalin para
Truman, nem levara nenhuma da
Casa Branca para o Kremlin.

Ol secretário geral da ONU en-
tre-lstou-se durante hora e mela
com Stalin â semana passada, em
presença do vice-prlmelro ministro
Molotov, e do ministro das, Rela-
ções Exteriores. Vishinsky. Lie
declarou que nada tinha a dizer
acerca de uma possivel alteração
da-atitude dos dirigentes russos a
respeito dos Estados Unidos, ale-
gando que "não era sua tarefa tra-
tar de ajustar os problemas entre
os Estados Nnidos e a-Rússia." Sua
missão — dls:-! era falar acerca das
Nações Unidas.
, Lie assinalou o dia 1.° de Agosto
oomo a data em que terminaria, a
estagnação do problema, possivel-
mente mediante a realização de
uma sessão extraordinária do Con-
selho de Segurança, com a presen-
ça dos chefes de Estado os seus--ministros de Relações Exteriores.

"Neste momento não posso dl-
rer quais foram minhas conversa-
ções confidenciais com os chefes
dos mencionados governos. Elas
abarcaram todoso ós aspectos'
Guerra fria. China comunista, reu-:
nlões periódicos do Conselho de Se-
gurança, controle dá energia atómi-
cs, dcnarrriSmíiiiú p mulíus outros
assuntos Igualmente llnportantes."

Continuou dizendo: '.'Alguns desses
assuntos 'oram apresentados por
aoueles estadistas, e dutitos por
mina,! Tenho vários resumos dessas
dlscusões em.minha pasta, cujo con-
tendòj não posso dar a conhecer
agora. NSo estive realizando nego-
ciações, ,n\as sim explorando o ter-
reno;" Disse mais que, durante os
90 minutos em que esteve com
."talln, nada viu que justificasse as
vérsõrs correntes sobre seu estado
•*ie*-S»úde.

Embora ps declarações que leu
para os jornalistas refletissem oti-
.mtano. nada diziam açAjica de suas
entrevistas com Rtalln c com os
((¦irlgentes franceses e britânicos.
Disse • flnalmcijte jique os aspectbs
políticos de sua missão devem ser
manUdos cm segredo até

Depois de tornado público o
movimento de insurreição dos
lideres pessedistas gaúchos à
candidatura do sr. Cristiano
Machado, o fato que mais seri-
sação vem ¦ despertando nos cir-
culos políticos são as declara-
ções do sr. João Neves e do
comandante Ernani do Amaral
Peixoto a respeito de corno se
desenvolveu o processo de es-
colha daquela candidatura.

Pelas afirmações de um e de
outro, a indicação do nome' do
sr. Cristiano Machado, feita na
reunião preparatória realizada
na residência do sr. Cirilo Jú
nior, teria sido condicionada ao
apoio por parte do sr.,Getulio
Vargas, manifestando-se, nesse
sentido, vários elementos - que
estiveram presentes àquela
reunião. '

Expressamente;-apontou o sr.•Amaral Peixoto o nome do sr.
Agamemnon Magalhães como
um dos que aceitaram o nome
do político mineiro na base. de
uma aliança com o ex-ditador,
referindo-se, ainda, de modo
geral, a vários representantes
estaduais que agiram da mesma
forma.

Tomando conhecimento das
declarações do deputado flumi-
nense, o sr. Agamemnon Ma-
galhães assim se pronunciou:"Votei com a ressalva dos
compromissos de Pern.mbuco
com o sr. Nereu Ramos e a ali-
anca corri o Partido Trabalhista
Brasileiro. No exame de. no-
mes, todos os que tomaram'*par-
te nas 'reuniões preliminares
acharam que aquele a ser esco-
lhido deveria merecer o apoio
do P.T.B., por ser essa aliança
decisiva para a maior congre-
gação das forças eleitorais. Coe-
rente com êsse ponto de vista,
tomei a iniciativa de, perante o
Conselho Nacional do P.S.D.,
propor ficasse o sr. Cirilo Jú-
nior autorizado a levar o nome
do sr. Cristiano Machado ao
P.T.B, e outros partidos que
tivessem conveniência em par-
ticipar de uma aliança com o
P.S,D. Essa proposta foi acei-
ta unanimemente, e o sr. Ci-
rilo Júnior já iniciou as demar-
ches, tanto assim que o nome
do sr. Cristiano Machado foi
levado ao sr. Getulio Vargas
pelo sr. Salgado Filho. Não
houve, pois, condição». Nessa
hipótese, a escolha não seria
nossa."

Perguntado se Pernambuco
continua firme com a cândida-
tura do político mineiro, até à
sua homologação oficial, res-
pondeu:"Perfeitamente. Pernambuco
só tem uma palavra. Mantém ò
nome."

Por outro lado, noticia-se, de
São Paulo, que o sr. Getulio
Vargas teria recebido umà car-
ta do sr. Agamemnon Maga-
lhães, pedindo-lhe apoio anteci-
pado ao nome do sr. Nereu Ra-
mos, a fim de* obrigar a dire-
ção nacional dp P.S.D. a acei-
tar a candidatura do vice-presi-
dente da República, graças à
expressão eleitoral de que se
revestiria essa indicação com o
beneplácito do ex-ditador. Adi
antam as mesmas informações
que o sr. Getulio Vargas res-
pondeu ao ex-interventor per-
nambucano, asperamente, lem-
brando-lhe possuir, a necessária
visão política para levá-lo a
deliberações acertadas e lógicas.

Falando à nossa reportagem
sobre as declarações do sr.
Amaral Peixoto, assim se ma-
nifestou o senador Ismar de
Góis:"Não compareci à reunião
preliminar na residência do sr.
Cirilo Júnior. O que posso in-
formar é que o P.S.D. havia
resolvido anteriormente que o
nome que fosse escolhido seria
submetido à apreciação do sr,
Getulio Vargas, para uma ali-
anca. Desta forma, a declara-
ção do comandante Amaral Pei-
xoto é verdadeira".

Ainda a propósito das decla-
rações do ex-interventor no Es-

tado do Rio, o senador Darlo
Cardoso fêz à nossa reportagem
a seguinte afirmativa: ,"Li e achei estranhas as pa
lavras do.sr. Amaral Peixoto,
pois, na reunião do Conselho
Nacional do P.S.D., o seu voto
à indicação da' candidatura do
sr. Cristiano Machado foi o
mais claro possível, independen*1
te de qualquer ressalva."

Com referência à atitude to-
mada pelo seü Estado, ná sessão
preliminar'realizada na résidên-
cia do sr. Cirilo Júnior, disse-
nos,o parlamentar goiano:

"O voto de. Goiás foi inteira-
mente favorável ao nome do
sr, Cristiano Machado, condi-
cionado, exclusivamente, * ,ao
apoio do presidente da Republi-
ca, sempre. considerado o líder
mais autorizado do partido*.
Lembro-me que, naquela reu-
nião preliminar, em aparte ao"deputado 

Raul Barbosa, mani-
festei-me de pleno acordo que
se procurasse aliança com o
P.T.B. è outras agremiações,
sem condicionar, porém, a es-
colha do nosso candidato a essa
circunstância, o que seria uma
intervenção indébita na' eco-
nomia interna do partido."

Com a viagem do sr. João'
Neves da. Fontoura ao Rio
Grande do Sul, é fora de dú-
vida pue se proclame amanhã,
possivelmente, a - dissidência
gaúcha no P.S.D., fato que
vem dominando o noticiário po-
li tico, nestes últimos dias.

A propósito, notícias proce-
dentes de Porto Alegre infor-
mam que ó deputado Brochado
da Rocha recebeu, em sua resi-
dência, uma visita do sr. Wal-
ter Jobim, adiantando que o
objetivo dó governador foi ma-
nifestar sua solidariedade ao
líder autonomista, em face da
nota áspera que a êste fora di-
rigida pelos pessedistas rio-
grandenses que apoiaram a in-
dicação da candidatura do sr.
Cristiano Machado.

'¦ O sr. Walter Jobim, segundo
acrescentam as mesmas infor-
mações, explicou não ter tido
ciência do envio daquela nota,
razão por que fêz a visita ao
sr. Brochado da Rocha, expres-.

sando-lhe sua discordância aos
termos da mesma.
ÀS DIFICULDADES EM SAO

PAULO . .".'-.'„,,;..
O deputado Horácip Lafer es-

teve, ontem, em demorada con-
ferencia com o ministro Honó-
rio Monteiro, adiantando-se
qué a mesma teria versado.sô-
bre a pacificação dó P.S.D. de
São Paulo. - * *

DOMINGO O LANÇAMENTO
DO MANIFESTO.

Porto Alegre, 26 (Asp.);—O
movimento autonomista cònti-
nua estacionário, esperando seus
líderes a chegada do sr. João
Neves da Fontoura, marcada
para hoje. ;Aò que tudo indica,
o manifesto à Nação será lan-
çado domingo, tendo como se-;
guimento o discurso que o depu-
fado Francisco' Brochado da Ro-
cha pronunciará na Assembléia
Legislativa.

Na previsão de qué os auto-
nomistas procurarão envolver
ps diretórios municipais do in-
terior, a direção estadual , dó
P.S.D. tomou a iniciativa de
ouvMps sobre a candidatura dp
sr. Cristiano Machado. Até o
presente 13 se manifestaram
solidários com o Conselho Na-
cional e com a candidatura in-
dicada pela Comissão Tríplice.

A DECISÃO DOS TRABA-
LHISTAS

Nova Lima, 26 (Do corres-
pondente) —-Os meios traba-
Ihistas locais mostram-se tran-
quilos com relação ao problema
da sucessão presidencial. Es-
peram a oficialização da candi-
datura do sr. Getulio Vargas
em junho próximo e ninguém
mais tem dúvidas sobre êsse
fato, que é esperado com con-
fiança. Aliás, por causa- da
campanha que se fêz aqui du-
rante lcngo tempp, os traba-
Ihistas só darão seu voto ao se-
nador gaúcho ou votarão em
branco se, para surpresa da
agremiação, acontecesse não
vingar a candidatura do líder
dp partide. Êsse é o ponto de
vista dominante nos meios tra-
balhistas com relação à suces-

são presidencial, o que ihdica
que, se o sr. Getulio Vargas não
fôr candidato, . a legenda do
P.T.B, será extremamente èri-
fraquecida nó Estado-, corpo em
todo ó pais;
Ò P.S.D,, PEDE O APOIO DO

! SR. ADEMAR DE. BARRCÍS
São Paulo, 28 (Asp.) — Che:

gandp a esta capital, o deputado
Paulo Nogueira Filho, declarou
qüe vem desincumbir-se da ta-
refa que recebeu dq P. S. D.,
através dp seu presidente, sr.
Cirilo Júnior, de propor à con-
sideração do sr. Ademar de
Barros a candidatura dp sr.
Cristiano Machado. Acrescen-
tou que é portador de idênticos,
pedidos por parte de outros
partidos. Como o' Diretório' Na-
cional delegou poderes ao go-
vernador para tratar do caso dá
sucessão presidencial, só êle pc-
dera decidir p assunto.

DISPUTA NO P.S.D. MI-
NEIRO

1 Belo Horizonte, 26 (Da sucur
sal) — Trava.-se no seio do
pessedismo montanhés uma luta
surda pela candidatura à su-
cessão' estadual. Estando mais
ou menos deliberado que os or-
lodoxos darão o candidato pes-
sedista ao Palácio da Liberda-
de, disputam a indicação o sr.
Ovidio de Abreu, Bias Fortes e
Juscelino Kubitschek. Como
elemento conciliador, aparece
um quarto candidato, o depu-
tado estadual Pedro Braga.
O SR. PRADO KELLY SERA

CANDIDATO
Está definitivamente assente

a escolha do sr. Prado Kelly,
como candidato da U.D.N. e
P.S.D. dissidente, com apoie
do sr. Macedo Soares e Silva,
para o cargo de governador do
Estado do Rio.

Ontem realizou-se reunião
dos próceres políticos no Hotel
Sans-Souci, em Friburgo, à qual
compareceram, além do atual
governador fluminense, ps srs.
Pradp Kelly, J. E. de Macedc
Soares, Herjhete Silva e pu-
tros. Nessa reunião foi acertada
a data da homologação da can-
didatura. ,*.'¦-'•

RECONHECIDO UM CORONEL DA AERONÁUTICA
como agressor do jornalista Carlos Lacerda

Dissidência
na lavoura

Carlos Lacerda aponta o seu agressor entre 10 pessoas, enquanto um operador lhe
chega ao rosto o microfone destinado à gravação para o rádio. À direita, (^coronel Teles

Ribeiro, já uniformizado, prestando depoimento -,

Na delegacia do 2.° Distrito Poli-
ciai, em .Copacabana, o Jornalista
Carlos Lacerda reconheceu, duran-
te a tarde de ontem, um dos seus
agressores np. elevador do edlfloio
em que reside, na rua dos Tonele-
ros, na manha do 14 do corrente.
Era umá das fases do Inquérito es-
peçlalmente destinada ao depoimen-
to do coronel Guilherme Aloisio Te-
lea Ribeiro, oficial da Aeronáutica
que, acumulando as funções de dl-
retor do SESC, fora criticado em
notas do' jornalista publicadas na
Tribuna de Imprensa, como tendo
negociado fornecimentos à Aeronftu-
tlpa com a firma J.R. Pires Comer-
cio e Indústria 8.A., cujo chefe è
o sr. Artur Pires, presidente do
SESC.o, portanto, seu colega de dl-
retoria.

O agressor reconhecido pelo Jor-
nalista foi o próprio coronel Gui-
lherme Alolsio Teles Ribeiro.

A PERSONALIDADE DO CORONEL

O coronel Guilherme Alolsio Te-
les Ribeiro pertence áo quadro de
engenheiros da Aeronáutica e é che-
íe da Divisão de Suprimentos da Di-
retoria do Material da Aeronáutica.
Simultaneamente, desempenha as
funções de diretor geral do SESC,
administração regional tio Distrito
Federal, onde tomou posse em 1948,
com os vencimentos mensais de Crt
15.000,00, a convite do sr. Artur Pl-
res, presidente da organlzaç&o no
Distrito Federal, que nsslm provla
um cargo de confiança e de livre es-

colha, Spos as modificações admi-
nlstratlvas. havidas naquela entlda-
de.. .

A Inclusão do coronel Teles Rlbel-
ro no Inquérito foi conseqüência
das'investigações conduzidas pela
Polida, que colheu sérias contradl-
çóes no.Interrogatório a que foram
submetidos JacI Ferreira dd Almel-
da, seu motorista, e Sérgio Freire,
concunhado deste último. Ambos
não puderam explicar satisfatória-
mente o que fizeram durante a mn-
nha de 14 dò corrente, quando ocor-
reu a agressão ao Jornalista.

As ligações do coronel Teles RI-
beiro com o sr. Artur Pires, presi-"dente 

do SESC, datam de 1930,
quando se conheceram na1 Franca,
conforme depoimento deste último
ao ser ouvido em cartório, no dia 25
do corrente. Posteriormente, ° torna-
ram-se compadres e se estreitaram
os relações de amizade.

O RECONHECIMENTO

O coronel Teles Ribeiro compare-*
ceu. ao interrogatório de ontem
acompanhado do seu advogado. En-
tava fardado e submeteu-se tas ln-
qulrições preliminares sem oposição,
no gabinete do delegado Feman-lo
Schwab. Mais tarde, a pedido deste,
acedeu em trocar a farda por um
terno cinzento, a, fim de facilitar oa
trabalhos de reconhecimento.

O Jornalista Carlos Lacerda, acom--
panhado de seus advogados, chegou
ao 2.° Distrito momentos após e foi
convidado a permanecer cm outra

Ciimpre o P.S.
de manter

D. na Câmara o compromisso
iu da a liberdade sindicalgula

Foi aprovado o projeto que declara feriado nacional a data das próximas eleições e restabelece
o dia consagrado a Tiradentes — Outras coisas da sessão de ontem

O PSD, quando fazia, em 1D4S a
campanha do general Eurlco Dulra,
proclamava, entre os números do
seu "programa", a liberdade sindi-
cal." Mas na Câmara dos Deputados,
uma vez eleito o seu cândida.i e
promulgada uma Constituição que
consagra a liberdade sindical, fêz
juramento de não permitir que nos-
se coisa alguma com o sentido ')
assegurar o exercício dessa liber-
dade consagrada. Êsse juramento,
sim, o partido cumpre á risca A
tal ponto, que quando se "ta de
cumpri-lo o sr. Acurclo Torres se
torna eficiente e expedito, como se
fosse, de Herdade, um lider da maio-
ria...

Ontem, mais um' exemplo. Em
virtude de requerimento de urgên-
cia anteriormente aprovado, sábia-
se que Iria figurar na ordem do f -
o projeto que dispõe sobre a .
tação dos sindicatos da tutela do
Ministério do Trabalho, mediante
eleição dos seus dirigentes por pro-
cesso democrático e não seguido"instruções" e "orientação" do dl-
to Ministério, Isto é: do governo.
Sabia-se, também, que o autor a

S!^'^j*^*U-??t' SS^SSSSS^BSSBS^^^^^B^^S^^SSi^^^BBS^CS

cm segredo até depois
de sua entrevista — provavelmente
ria semana próxima — con* .Tm-
man,' • '*-

Conuersa de fila;
O P. S. D. está tratando de ar-

ranjar" outro candidato d presi-
dencla.

Para substituir o Cristiano Ma-
chaâò?

Não. Para, com ile, fazer dois.
Que história é esta?
Multo simples: tendo dois can-

dldatos, poderá o P. S. D, procurar
o tertius.

*
A aliança impossível

O gabinete do governador da Ba-
hla forneceu à imprensa, ontem, a
seguinte nota:

"A noticia veiculada por lima
agência telegraflca, a propósito de
aliança entre os srs. Otávio Man-
gabelra e Getulio Vargas, não tem
o menor vislumbre de fundamento.
Não passa, por conseguinte, de de-
plorável exploração, cujos objetivos
transparecem do próprio texto da
referida noticia e de que, segura-
mente o governador da Bahia não
poderia ser vitima se estivéssemos
em um pais onde fosse mais sau-
dável o ambiente da vida pública."

*
A Coligação do Pará

A Coligação Democrática do Pará,
constituída da UDN, PST e PL, en-
vioui hoje, o general- Zacarias de
Assunção um longo telegrama co-
munlcando sua partida, a 31 do
corrente, para Belém a fim de' dar
Jnicio à sua campanha eleitoral, co-
mo candidato ao governo daquele
Estado. .-

O despacho faz uma análise com-
pleta das dificuldades de toda or-
dem em que se debate o povo pa-
raense, desde a penúria do funcio-
nalismo público atê a deficiência
alimentar da população, garantindo,
com a vitória dos" objetivos que
animam a Coligação Democrática, o
advento de uma era dc paz, liber-
dade e progresso.

Estende-se. ainda, o general Za-
carlas de Assunção em considera-
ções sobre o ambiente dê garantias
que deverá caracterizar as eleiçSes,
verberando os processos de provo-
cação e violência dos seus adversa-
rio", es concluindo por afirmar que

não será tolerado o terror como
forma de coação à vontade popu-
lar. ... ,

' * . ' ¦"'""'Prorrogado o mandato do
diretório do P.T.B.

Em sua sessão de ontem, o Trl-
bunal Superior Eleitoral decidiu
homologar a alteração introduzida
nos estatutos do PTB, referente â
prorrogoção, pór mais seis meses,
do mandato do seu atual diretório
nacional.

A participação de serven-
. tuárlos da Justiça em di-

retórios partidários

O sr.^vBeniclo Machado, residen-
te nu município de Canavielras, na
Bahia, encaminhou umá consulta ao
Tribunal Superior Eleitoral, inda-
gando Se serventuários da. Justiça
podiam participar de diretórios de
partidos políticos,

A consulta foi relatada na sessão
de ontem, pelo ministro Rocha La-
góa, resolvendo o Tribunal dela não
tomar conhecimento por faltar qua-
lidade ao seu signatário,
¦/_ !{•

O restabelecimento do
Senado mineiro

Beto Horizonte, 26 (Da sucursal)
— Agita-se novamente á idéia do
restabelecimento do Senado minei-
ro. O projeto, patrocinado por ele-
mentos da Ala Liberal, vem pro-
vocándo debates, sendo até agora a
maioria das opiniões contraria a es-
sa Iniciativa. Em quase todos os
círculos políticos e no selo da opi-
nião pública a medida é conslde-
rada Inoportuna, poíü vem trazer
consideráveis encargos ao tesouro
estadual, já demasiadamente one-
rado, sem oferecer vantagens ao
funcionamento do regime, uma vez
que o .sistema de representação
atual é considerado bastante para
garantir a conveniente operosidade
do poder legislativo. O combate
que a Iniciativa vem tendo no selo
da população parece Indicar que a
Idéia está condenada ao tracasatt. ,

proposição, sr. João Mangabena,
ocuparia a tribuna para defendê-la
e chamar a atenção do Congresso,
mais uma vez, para o absurdo que
é manter-se os órgãos de classe tios
trabalhos sob a direção, sob a ecupa-
ção de "juntas governativas", de-
grupos de homens nomeados pelo
governo expressamente para trazer
debaixo do risco vermelho do ocn-
celamènto sumário e. arbitrário . o
dispositivo constitucional.

Com efeito, lá estava, no avulso,
organizado para os trabalhos da lar-
de, em segundo lugar: 'Discussão
do projeto número 1.339-A, de £V,dispondo sobre eleições nos sind-.c*-
tos tendo paVeceres, com eme: da
da Comissão de Constituição e *ús-
tiça e emendas da de Legislação
Social, com voto vencido do s.. Qe-.
nedito Costa Neto e voto em sepa-
rado do sr. Gil Soares". Lá estava.
Mas o preridente, quando o sr. João
Mangabeira atravessava o recinto e
todos esperavam vê-lo na tribu-,
declarou, num abrir e fechar de
olhos, que a discussão estava e-iuer-
rada... Surpresa geral. Os depu-
tados que se Interessam pelo assu**'-
to entreolharam-se, sem compreen-
der. Os representantes da Imprensa,
que aguardavam o discurso do depu-
tado pela Bahia, voltaram-se para
a Mesa, procurando compreender.
O sr. João Mangabeira desaparece-
ra do plenário. O presidente, sem
perder tempo, passou ál votação de
outro projeto. Quase mistério...

VOLTA A COMISSÃO
Esclareceu-se depois. O PSD a:i

estava, para não permitir que se
quebrasse o juramento sagrado. S-
a responsabilidade do sr. Acurcio
forres, nesse momento expedito e
eficiente como o mais completo li-
der da maioria, haviam sido entie-
gues à Mesa, mal o projeto baixava
à ordem do dia, meia dúzia de emen-
das protelatórlas, cuja apresentação,
segundo o Regimento da Câmara,
obrigariam, como .obrigou, a volta
da proposição á comissão técnica.

Diante disto, percebendo o golpe,
indignado mas percebendo também
a inutilidade da indignação, o sr,
João Mangabeira desistiu de falar.
Passou a esperar que se vença mais
êsse prazo de procrastlnação, para
ocupar a tribuna e discursar, In-
clusive, sobre os expedientes de que
lança mão o BSD para manter jú-
guiada a liberdade sindical. ,

O DIA DAS ELEIÇÕES E O DE
TIRADENTES

Antes, havia sido aprovado, com
emenda da Comissão de Justiça, o
projeto do sr. Gabriel Passes que
declara feriado nacional o dia em
que se realize eleição ne pais. Foi
inspirado no fato de cair odli *¦ de
outubro, fixado para as próximas
eieições presidenciais, num dia utll
da semana e não em domingo ou
.feriado, como aconteceu em dois ft
dezembro de 1945. Dispõe t* "¦"lém:

a) — o dia de eleição que se es-
tenda somente a uma ou mais clr-
cunscrlções eleitorais, ou somente a
um ou mais municípios ou distri-
tos,.será feriado.nacional apenas nos
círculos eleitorais em que ela se
realize; j

b) — sempre que não se tratar de
data fixada constitucionalmenté, ou
em lei, devem as eleições cer mar-
cadas para um domingo ou dia jã
considerado feriado por lei anterior.

Finalmente, o projeto restabelece
c feriado de Tiradentes, 21 de abril,
declarando êsse dia "consagrado á
gloriflcaçâo dos anseios de indepen-
dência do pals e^tle liberdade do in-.
divlduo".

"A fim de apreciai a prestação d-
contas do E::mò. sr. presidente da
República, correspondente ao exer-
clcío de 1949; requeiro que a Mesa
da Câmara' solicite do sr.' mlrilst o
da Fazenda /is informações segai-
tes:

1 — Qual a posição exataAum 31
de dezembro de 1949, das cuidas do
Tesouro com o Banco do. Brasil. r~-
lativas aos serviços da União come
tidos a êsse estabelecimento de cré-
dito?

Z —' Quai a especificação/ do dêbi-
to de Cr? 7.440.014.252,20, lançado
sob a rubrica "Correspondentes- no
Exterior", no balanço do Banco c"?
Brasil de 1049? : .. /

— Qual a especificação do dêbi-
to "Outras Contas", num montante
de CrÇ 5.388.695.414,30, referido no
Relatório do Banco do Brasil de
1949?

--J Qual a situação da Carteira
Cambial do Banco do Brasil em re-
lação ao Tesouro?

— Qual a situação da Carteir.-.
de Redesconto e Mobili^ção Bai-
caria, do referido Banco, crh rela-
ção ao Tesouro Nacional "

ANORMALIDADE?

Depois de apresentar aquele reque-
rimento, o sr. Café Filho deu ao
plenário impressões de uma visita
que ,fizerà pela. manhã á Caixa de
Amortização. Não foi visita do tipo
daquelas de surpresa, que" são 'ei-
tas periodicamente, com o testemu-
nho do "Correio da Manhã". Weio
protocolar, com aviso prévio, mas
em todo o caso diz o deputado pe-lo Rio Grande do Norte ter colhido
impressões Interessantes. Por. exem-
pio: parece-lhe ter visto na Caixa
de Amortização o que chama "o mi-
lagre da honestidade", Homens sem'
um tostáá no bolso, funcionários mi-
seràvelmente pagos pelo Estado, são
responsáveis pela contagem e guar-
da de milhões de contos de réis.
E não se desvia um níquel. Outra
coisa que o impressionou foi a en-
grenagem da repartição, a facllida-
de incrível com que se fabrica dl-
nheiro no Brasil. Fabrica-se dinnel-
ro mediante simples requisição i",
Carteira defRedesconto do Banco do
Brasil, sem autorização superior.
Anormalidade? O sr. Café Filho não
sai da pergunta. E promete voltar
á tribuna.para examinar isso, mais
refletidamente, com base em ele-
mentos indispensáveis de informa-
ção e conhecimento do fato. '

CAFÉ', FUNCIONALISMO E OU-
TROS ASSUNTOS

financiamento,^ devenuo a emissão
ser orientada pelos iécnicos do gí>-
vêrnq, com base, porém, no lastro-
CFfé,

Súbre o funcionalismo, nouve três
projetos e Üm requerimento, tlm'dos
projetos, enviado pelo Executivo,
dispõe , sobre alterações na carrel-
ra de -almoxarife do serviço públi-
co federal. Outro, firmado'pelo sr.
Benjamin Farah, constitui renova-
ção do que foi rejeitado no ano pas-
sado pelo Senado; trata das promo-
ções à segunda è demais classes oas
carreiras técnicas do funcionalismo,
em geral. O terceiro, do sr. Paulo
Bentes, estende aos servidores das
autarquias federais o beneficio aa
licença prêmio, O requerimento ' i
apresentado pelo sr. Rui Almeida e
indaga do Executivo quantos oro-
fessôres referência 22 estão lotados
na Escola Técnica Nacional, -,uan-
tos nas referências 24 e 26, -uan-
tas vagas existem e se, com a sdc
ção-da denominada tabela ÍJilca, se-
r§o admitidos novos professores.

Outros assuntos. O sr, Antônio
Corrêa tratou, em longo discurso,
do conflito de atribuições suscitado
agora no Piauí, entre judiciário e
Executivo. Ó Tribunal de Justiça,
contrariando decisão dq Supremo
Tribunal Federal, atribui-se com-
peténcia exclusiva para nomear t-i-
bellâcs e até, segundo o orador o
comandante da Policia Militar do Es-
tado.

No caso dos tabeliães, houve o c*i-

so de haver sido nomeado pelo frl-
bunal, para o l.o Oficio de Jatcós,
o sr. Lúcio Souza Neto, áo mesmo
tempo .em que o governador nomea-
va, para ò mesmo cargo, o sr, Ti-
fael Leal Lell. Empossado aquele,
êste obteve substitui-lo, mediante
decisão do Supremo, que reconhe-
céu a competência do governador,
O primeiro, entretanto,- impe*rou
mandato de segurança ao ipròbrio
Tribunal de Justiça que'o nomeara,
conseguindo, é claro, ganho de cau-
sa. O sr. Maria Corrêa termina •
zendo que o Tribunal de Justiça pra-
ticou primeiro um crime, insurgin-
do-se contra a mais alta côrt e
depois peípelrou ulna .imoralidade,
julgando em causa própria. -

O sr. Luiz Silveira pediu lnseiç. o
nos anais para o discurso com H.-
o ministro da Guerra agradeceu A
manifestação dos jornalistas. O sr.
Epílogo' de Campos leú exposiç?-
que lhe encaminharam funcionários
da Policia, a propósito do projè-
to, que reestrutura os quadros do
DFSP. O sr.. Benjamin Farah '-*-
lou sobre a-Conveniência da pr-.pi-
sição de Sua autoria, que resguar-
da os farmacêuticos de violências da
Delegacia de Economia Popular. ¦ E
o sr. Coelho Rodrigues proferiu qua-,
tro discursos durante a sessão, ira-
tando de várias coisas, Inclusive-
chamando ladrões aos dirigentes do
Banco Fluminense, que "surripia-
ram as economias de cerca de trln-
ta mil deposltantes". '

sala, enquanto aguardava a acarea-
ção. Também se achavam presentes

promotor Salvador Pinto Filho, es-
peçlalmente designado pelo procura-
dor geral para acompanhar O lnqué-
rito, e numerosos Investigadores e
representantes da lmprunta.

| A prova de reconhecimento foi
realizada sob intensa expectativa de
todos os presentes. O jornalista foi
introduzido no. recinto e defrontan-
do com um grupo de 10 pessoa.s
entre as quais figurava o coronel
Teles Ribeiro, trajado com o terno
cinzento. O delegado Fernando
Schwab indagou-lhe, então, se re-
conhecia em qualquer dos presen-
tes um dos* seus agressores do dia
14 do corrente. Adiantando-se, Car-
los Lacerda apontou .o dedo para .o
coronel e disse, sem hesiWão:

Afirmo sob minha palavra de
honra que foi êste senhor.

O dramático sjlêncio que se for-
mou' fòl interrompido pelo coronel
Teles Ribeiro:

— O senhor está enganado.
* O promotor Salvador Pinto Filho,
em seguida, chamou o faxineiro
Florentino Antunes Filho; empre-
gado do edifício em que reside o
jornalista e que, segundo constava
do inquérito, tinha a pouslhilldadè
de Identificar os agressores, por tê
los avistado rapidamente, através do
respiradouro do elevador, Pergun
tou-lhé, ei^ão,' o promotor: "¦

Reconhece entre os presentes
a pessoa qué viu espiando através
da porta do elevador?

Nâo, senhor.
O promotor insistiu,- pedindo-lhe

que olhasse bem para todos.
Estou olhando. Não reconheço

ninguém.
Em seguida, foi Interpelado o ga-roto Sérgio, íllho do jornalista e

que ali fora levado pelo próprio,
pai, quando êste se capacitou de
que, ante á ação desenvolvida pejaPolicia, podia confiar na lmparclá-
lldade, do Inquérito. O menino, de-
slgnando o coronel, respondeu sem
titubear: •,-*'¦¦

É aquele aU.

-. .... OS.DEPOIMENT03'.'.-''..-t:

Após o reconhecimento, dispersa-
ram-se os presentes *e o jornalistaCarlos Lacerda retirou-se.

O coronel TeIes*Ribeiro produziuum longo depoimento * em cartório,
qúe resumimos em seguida; Disse
que não tem nenhum parentescocom o sr, Artur Pires, embora se-
jam.amigos há perto de vinte anos.
sendo êle padrinho de um dos seus
filhos; que - teve conhecimento da
publicação feita- peln "Tribuna da
Imprensa", cóm relação abs forneci-
mentos da Aeronáutica', mas nfio lhe
emprestou maior, significação e, porisso mesmo, dela não deu conheci-
mento ,áos seus superiores hièrár-
quicos do Ministério da Aeronáutica;
que tem' à sua disposição dois auto-
niávels, um : "Chevrolet" chapa ofi-
ciai 9-02-09 da Aeronáutica, e um"Ford" chapa particular 2-83-75,'êste
utilizado na sua qualidade de dl-retor do SESC; que teve' conheci*
mento, nò dia 20, sábado, de queseu motorista Jacl Francisco de Al-
meida ia prestar declarações na Po-
lida por infjrmação dele próprio, àolhe entregar ò carro chapa 2-63-75
para subir à Petrópolis; que, na se-
gunda-feira seguinte, soube da na-tureza das informações desejadas
pela Policia e aconselhou-o a dizera verdade; que procurou auxiliar omotorista, quando êste voltou: a serinterrogado, comparecendo para Isso
ao 2.o Distrito; que.o advogado-Hugo
Martins-Ferreira é cunhado do seuirmão comandante Leonidas Teles
Ribeiro; que soube pelo motoristater sido êle interrogado sflbre a ma-nelra pela qual utilizara o carro
chapa 2-63-75 no; domingo de ma-nhã, carro 'êsse 

que recebeu das

(Conclui na 8.» pág.)

A indenização ao espólio Henrique Lage
Discute-se ainda a validade do laudo arbitrai que manda

pagar mais de trezentos milhões de cruzeiros

• AS CONTAS DO PRESIDENTF
DÁ -REPÚBLICA

Pelo sh. Café Filho, foi encami
r.ímdo à Mesa o seguinte requeri-
mentoj.  • **-*t-*'

Entre os projetos apresentadja á
Mesa, destaca-se um do sr. wtta-
pos Vergai, consubstanciando me.I-
das de proteção ao café. Estabele-
ce, entre outras coisas, o preço rr.'.-
nimo de 200 cruzeiros por dez, iui-
los do produto tipo 4-Santos, lima
vez feitas as diferenças parr mais
ou para menos, para os cafés . tl-
po mais alto ou mais baixo, - *-.
dando-se ainda' as distâncias de qua-
lidade entre os de bebida Rio, Hla-
da e Dura, O controle dos preços
deverá ser efetuado por Intermédio
da fiscalização bancária nos po-i-s
de exportação, em colaboração eom
as entidades.ds classe 'acreditadas
nos Estados. Para garantia dos oro-
dutores e comerciantes, o Banco do
Brasil- financiaria o café na' base
de oitenta por cento, quer em co-
nhecimentos, Warrants e r iibos de
depósitos, A fim de fazer face ao
financiamento, ficaria assegurado ao
Banco o direito de mover os un-
dos do extinto DNC, oriundos dos*
cafés da chamada "quota t*.e -acrl-
ficio", Mais ainda: o Banco do Br-
sil ficaria com a faculdade de eml-
Ur até o limite de S bilhões de era*

,-*">„ zéirpa** para garantia auplementat do

A Comissão de Justiça da Cama-
ra dos Deputados voltou a exami-
nar ontem as emendas ao projeto
que autoriza a abertura de um cré-
dito; na importância de 308 milhões
de.cruzeiros, destinado ao pagamen-
to de Indenização ao espólio Hen-
rlque Lage, em cumprimento a sen-
tença proferida por juizo, arbitrai.-

Na sala das- 
"sessões 

daquele ór-
gão, à espera da votação c de la-
pis e papel, em punho, achava-se
uma assistência composta dos ad-
Vogados com que os herdeiros con-
tam fora da Câmara, Isso enquanto
alguns substitutos dos.membros efe-
tivos e outros deputados quase sem-
pre ausentes em outras ocasiões iri
ocupando üs seus lugares. .

A primeira emenda determinava
que o Executiva submeteria o >au-
do arbitrai â homologação pelo Ju-
diciárlo, e foi defendida pelo seu
autor, sr. Hermes Lima. Com ar-
gumentação segura e lrretorquív-',
firmando-se nos princípios poslti-
vos do nosso direito, o representan-
te carioca mostrou a ilegalidade do
Juízo arbitrai frente aos dispost'1-
vos constitucionais. Era verdade
disse —que o decreto-lei institulh-
do aquela forma de Julgamento tl-
nha sido publicado antes da Carta
de 1946; entretanto, fora êle tâci-
tamente revogado pela Constituirão,
enquanto o laudo arbitrai dele ,dc-
corrente havia sido proferido uno
e melo depois da promulgação da
Lei Máxima. Tornava-se, portanto,necessário que o Poder *'udicl*Sr|n
conhecesse do mesmo, n fim de hi
mologá-lo ou não. Tal alteração dc-
corria de parecer anterior da òró-
pria Comissão de Justiça, que tlnha
reconhecido como Inconstitucional
c art. 16 do decrelo-lel porque ex-
clula a sentença ankltral da homolo-
gaçOo» -- • —~-\T". "¦""--,

' Também o, sr.* Eduardo Duvivler,
assim como o relator das ement-as,
sr. Carlos Waldemar, manifestarari
o seu'apoio á tese do sr. Hermes
Lima.' Quanto ao sr. Edgar de Ar-
ruda, entendia ser constitucional o
laudo, julgando, porém, imprescin-
dlvei fosse êle homologado.

Os adversários'da emenda alin.:..-
varam alguns frágeis argumentos
contra o ponto de vista do seu au-
tor, prolongando-se o debate por al-
gum tempo, até que a modificação,
foi posta a votos. Ai, então, foi <-'t
rejeitada por onze votos contra sc-
tç, vencendo a maioria pelo peso
do número, sem entretanto con/en-
cer das razões por que assim vo-
tou. Manifestaram-se favoràvelmen-
te àquela modificação os.sri, At
menon Magalhães, Carlos V7ald.-mar,
Hermes Lima, Atallba Nogueira, Fd-
gard de Arruda, Eduardo Duvivler
p Calado de Godoy.

tlma análise, o testamento f5ra -no-
dlficado pela lei, tendo sido conies-tado pelo sr. Hermes Lima. De-ots,
processou-se a votação, chegam'-*
se ao seguinte resultado — relel-
ção da. enunda contra dois votosos do sr. Hermes Lima e do « 

'
Agamenon Magalhães.

O sr. Carlos Waldemar. por um,apresentou uma sub-emenda, esta-belecendo que o juízo do inventa-
rio, tendo em vista o disposto rialei, requisitará ao Ministério da Fa-zenda ¦ o pagamento da quantia a *
entrega das apólices • que couber icada herdeiro, excluídos os que fi-zeram composição amigável com aUnlao, tendo em vista „s percenta-gens estabelecidas no testamento <•-
quais serão calculadas sobre o total
apurado. Posta a votos essa altera-
çao, verificou-se um empate de se-te votou contra sete, devendo-i. , „ — *se ser

. . , dceldMa sua votação na próximaA outra emenda estabelecia que a. semana
parte correspondente aoS legados

Invariavelmente, quando nes-
te jornal entram em exame os
interesses da lavoura — em re-
gra a de caíé, por ser a mais
importante do pais, — o que
geralmente se pede ou acon-
selha é a união da classe, como
indispensável à execução de
qualquer plano de reivindica-
ções justas. E elas nâo são pou-

.cas. Desunida, nenhuma das-
se é forte Em plena harmonia
podem ser fortes as mais fra.
cas. De uma feita, renovando
considerações que fazemos des-
de muitos anos, dissemos que
à classe agricola do Brasil des-
conhece u fúrça que poderia
ter, se quisesse, não podendo
também prever até onde iriam,
de benéficos, os resultados do
prestigio que soubesse.conquis-
tar e manter. Ingressaria na
póiitica sem precisão de qual-
quer apoio estranho; impor-se-
ia à confiança e ao respeito

dos governos e muito frequen-
temente seria também go-
vêrno.

E' fácil pressupor o que se-
ria o mais. Organizada em
partido, a lavoura* ocuparia lu-
gares de relevo nas câmaras
municipais, nos Congressos re-
gionais, na Câmara e no Sena-
do federais. Tratando-se espe-
cialmente do café; seu voto pre-
valeceria para adotar, as mellio-
res diretrizes econômicas em
favor de. um produto sem par
como fonte da receita pública,
como fator da economia agrico-
la. Os líderes da lavoura ainda
não quiseram compreender o
valor de uma união impertur-
bável na- classe. São comuns os
dissídios, mesmo tratando-se de;
questões técnicas, e essa desar-
monia vem de longa data en-?
fraquecendo a lavoura, minan-:
do-lhe as energias, prejudican-,1
do as credenciais que podiam e
deviam ter os seus órgãos. E;
afinal é mesmo no seio des-
sas organizações que explodem
as desavenças e têm livre curso
os divórcios.

E' uma dessas crises que se
anuncia agora. Desentendem-se
as duas mais autorizadas orga-
nizações da lavoura. Não pare-
ce coisa passageira. Desde a:
Conferência de Araxá se obser- í
vam os movimentos inequívo-
cos da ..dissidência, presente-
mente, ao que se informa, no
apogeu. Relações definitiva-
mente cortadas. E' ainda a di-
tadura a culpada de tudo isso.
Com a preocupação de conso-
lidar .a economia dirigida — já;
se adotou melhor denominação,
mal dirigida — o Estado Novo ,
criava quantos órgãos se lhe
afiguravam aptos aos seus de-
sígnios.*Ficou agora o governo
íederal —'• julgamo-lo inocente
— sem saber a qual dos órgãos
deve atender, como. legítimo ln-
térpreté-?do pensamento da la-
voura cafeeira.

Diversos reclamam a legiti-
midade dêsse direito. O govêr**-
no nada perde com a desorien-;
tação, é claro, tendo até muito!.
a ganhar com-,ela; As duas or-!
ganizações.màís.em foco também .
nada perderão; Será a lavoura
a mais prejudicada, por ficar
cada vez mais enfraquecida
para falar aos poderes públi-

;COSj invocando, direitos e relvin-*.
ilicações. A fraqueza vem de:
hãó'agirem combinadas e soli-
darias as duas entidades, tra-
tando-se dos mesmos assuntos..
Seria possível, ante fatos dessa;
ordem, insistir com a lavoura
para que organize partido, com
gente exclusivamente sua, des-:*
tinado a eleger, para os cargos
de representação popular, man-
datários saídos de suas fileiras?'

Esperança perdida. Terão
contribuído tanabém-muito para
isso as falhas, daHçgislação as-*
sociativa rural. E' preciso en-:
contrá-lase removê-las, ou, se:
uma revisão parcial não fôr-
praticàvel com proveito, pro-:
mover uma revisão integral ábr
estatuto. Se já houvesse regima
agrário no país tudo seria mais:
fácil. Da restauração do regi-*'-
me constitucional para cá qua-
se nada se realizou em prol do.
uma_ regulamentação rural. A
versão mais corrente em São
Paulo deixa entender que a
maioria dos municípios ainda.
não dispõe de associações agra- ¦
rias,. Não obstante, já andarem-
tentando ou de fato já organi-
zaram üma Confederação, antes
de formadas as federações.

Completando a informação,
acrescentam que, se na maio-',
ria dos municípios pouco exisr
te, em muitos não há agremia»
ções, sendo apenas um nome a*
organização rural. Possível**
mente também grassa a de«
sunião em conseqüência dq an»
tagonismo em que se encon*
tram as duas associações ds
mais prestígio. Nenhuma delas
possui em seu quadro grand-i
número de lavradores profis-
sionais.

Decorre talvez daí < a desar-
monia lamentável. Provável-
mente o governo não ignora
essa fraqueza orgânica, ou não
sabe mesmo de que modo po-
dera contentar nnfa classe em
qüe os pontos de vista variam
de grupo a grupo, justificando-
se assim, muitas vezes, o fra-
casso das- comissões que pro-
curam os poderes públicos, com
o fim de sugerir medidas de
emergência ou reclamar con-
cessâo-'de direitos à classe de
que • se dizem. representantes.

que foram pagos na forma do art.
25 do decreto-lei 9.521, db 1946, se-
ria recolhido ao Tesouro como «ub-
rogativo dos créditos aos mesmos le-
gados referentes. O sr. Hermes Li-
ma mostrou que cr. legatários havi-m
feito um negócio ao receberem os
seus legados na base oferecida >jelo
governo, não se podendo agor? fa-
zer acrescer a parte dos que não
teceberam com as diferenças a me-
nos daqueles. Isso contrariava não
somente os próprios dispositivos do
decreto-lei que regulava o assunta
como as dlsnoslçfíes do testamento.

O sr. Gustavo Cannnema 'ol -Mi-m
mais aclrradamente combate" a
emenda, acompanhado por algumas
explosões do sr. Flores da Cunha e
d? UO? «sffiyngoj cjj sr. rjppje Fi-o
lho, pretendendo provar que, emúl-

OUTROS PROJETOS

Foi aprovado, de acordo co-n o pa-recer favorável do sr. Samuel Düar-te. o projeto nue determina so se
processem a aposentadoria dos fi n-clonários públicos e a reforma 'dos
militares com os vencimentos cor-respondeptes ao cargo ou ao pflsto,depois dos mesmos neles permanet -
rem por mais de dois asm H**. *.fe-
tivo exercício.

Por fim. aprovou-se o pareceivorável do sr Hermes Lima. com
proicto. ao requerimento pelo -jual
a Cia. Brasileira de Alumínio ml),
cita Isenção para o material dest!-
nado a construção de uma fábrica.
C relator mostrou que no caso ocor-
riam as condições excepcionais que
permitem ao legislado abrir uma
brecha no n. I do art. 15 da Cons->

'/::;;;;.;.:.;;-:-;-'í*WJW-yw«^

é d'A ESPLANADA! ...

tituição sem ferir a estrutura fina:*-
ceíra da União,

COM1SSAQ DE TRANSPORTE
¦Ksse órgão técnico aprovou ontem

os seguintes projetos: que autçrlza
a abertura de um crédito, na Itm-
portancia de 25 milhões de cruzei-
ros, para a restauração de obras pú-hlicas danificadas por inundaçOes em
vários municípios paulistas: corce-
dendo Isenção de direitos alfande-
gários ás Linhas Aéreas Transcontl-
nental para importar 10 mil tonela-
das de gasolina. ,- 
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ANO XLIX

COMEÇA A LUTA PELAS POSIÇÔES
Em luta esta tarde, no estádio do Vasco, as seleções A e B - Intensifica a direção técnica o
treinamento dos jogadores - Juvenal à margem do coletivo -- Danilo, uma incógnita
^l-iitev-i. i>'-^lB^« 11111 m_\ \W^^
filaiíaFsj íírlâw-Saí C__Ü!^I ESfí?'xfi-i'btmamm. I rS%mm ma^*' m%\»»«** EJ.+á <*-mL;*Bk mJKmm ¦GSK*^_r^'BN-l_l(fcÍh_.__ .''-"¦'' r*~ '*.-¦ ¦ . mâm\
mWÈ mês mÈÊÈÊÈm wLWam mmmWmmà **>rtH..-;j.'* ' -* * 5 •• * *%v '¥ **" fl KitlS¦f-H a\\ J T^Y- JLifkTaf *é\_a mm mmWr-m,-^. ^'¦JtV?v' • ^»%*# í _. v lfl H^^rf^^^^BflflESeM IcV" t> * >v v'4 i3Tj_—>«*¦.. -^2 -*3*feí? iv" «**% l5*ví%,'H. IH - _— fl BPM —
_^S HK w ' ( - WslSfma amaÊfflit&fçBSÊSÊmKi^^ ___m wMam HH ^kmwimm aWmm

m^____________________\___lwv_ __mmnr*<<' Ív^jP^ ;tf,: ^^^3aKÉw8jiFi£jEt ^'^CT^wv^^^StlBK^^fflíJK^fe^S^^Bl^Sg^^B^^P * ^.H ^a\mf^í^^^^M^^^^&^^^l»mm\

ÀW E'^- 'í;'s í* v.*tfl HVr^t "?ScS-^Í^S ' . ^'V^-Or^íS1.-*-^.* - \ íi. ''^HP^k^-jRLI^^* ''PHR?i_H *'? fll«I ¦?__£<_! flllll §ü& -S*_ilH maWÊÊÊBMÉfiSÈiMmmK. <*J$^?^}$**mm?*tVk&íi?- » WS «HHH I^h ¦J^Sv Bw" -iífe^B
3fB ^WfM&J !-g*5g_«s **r™« ffffirff^^B ^^tfSrf^^^^^^^íiMffi^fflfflP 1.1 r^ t-tTiW yrr -,-y~'y **"rTmM^jlr^^^^^gí^PW^yi^^y*->;^,r:':'-'?:::::::::''&^^B^^^^^IlíB^íííííííííííííííííííííííííííííííííííiíííííííííJííííílfJÍÍÍÍÍÍBr^i^^r ^Hk^^HIH

^Bí-V? »' ^^**A 
'** -.HB 

MaW ' *^^ m " •átT~'*" "*^^ r«V/í?V » «.»- -W'^'^ '—»mm\Wií \mS ma\»m^^k\u^t__\\m mW^' A^m\\\m\mm\*Ámm\m^mmT ____]_^____\\\mÍ 'flP

^B^H^I^tyPl.J -ii._l JOeBb*->«.•' v ''\i^*rfíí;'- ''••• 
ÀmXmiill ^ ,,_^rv BF^".B ^^sa. «Í^B HÍÍB B^iH _«^ H HM

BiBiL^F'r^ 1ÍWí*..v'™^»t| Ewlwiaíjwi***» í^SflS i^ -ii^fl _£ mWwWI
¦ífli^L-í^Blsí*'!' ¦; 'B-^^'^w"'^'v'':'ÍW!tHwHBB'-L ¦flJIB-^^fll Hf , \f• fl|f
flfl^^flBFlnrllifíiiítH Tili-TiVin^ ¦MM^I^™.^^^»^-^.vv.-^.^o^o:_a»^^^^-^1^ ^K.:¦ --^^^^Kí^vííííí^.yM^WSIHH ¦IwíJHK.^H B^. -^^Ml HP ^. ujj^fi^^immmmmtW^xtk^!Sfíi^^m^mfmmm>t^i^fíf>mm^am mmm^^m^.^is^t^m~ ¦» K* •<- <», • i^mH-^HH BIH-lfl ¦¦_! ^lllK-^HKn*f™|tHfjyfcmMhi iiiniliiiiiii iMtwff^^í? TTliííYl""-<"" i JHi^m^í í '•""'?Hi,^"-&P^-À»í]Hí-H-HbÍ__-_^HmIB Bfl ¦&>!¦ feBHHH fl :^m»\maamamm[ •'t»mr,wt'

WM II B1 Br ^BWV- _M m\a— immÍM
B^?v^ft . -I^-K. J^tS^^M '* 4^.9$ __^*W_\ li
H' "í.. ' "-'''M-MBH-r^^T^-^* ' ''^'-'llHwK»»^^^^ ^-' ^^^^'-<l.l^r^7 JLÜ fl-t:'

!MMiMrMrWiilnfBiT-TfflBl![!ffl . 
'"' ' ' f%S1 ^^^^^"^^^^^^HHHHHH_i«.s_a*i3i.:p5&/«^^^^^

Nesta fase do primeiro encontro com os
selecionado A no treino programado. Ao

uruguaios, aparece cm ação a defesa nacional. Entre eles destacam-se: Ely, Mauro e Rui que, possivelmente integrarão esta tarde o
lado, vemos Baltazar e Ademir em luta contra Máspoli. No treino de hoje, deverão ambos ocupar os postos de centro-vantes nos dois

quadros em exercícios

Possível a ida
a Juiz

Já é por demais conhecido o desejo
do povo de Juiz de Fora de ver em ação oscracks brasileiros que irão disputar oCampeonato do Mundo. Conversações fo-ram travadas a respeito, nada tendo ficado
resolvido dada a esperança que nossos di-rigentes mantinham em trazer ao Brasil o
selecionado peruano, caso em que ficariamos jogadores impedidos de realizar outras
partidas.

Todavia, desistiram os peruanos de virao Brasil, ficando a seleção com tempobastante para outros jogos-treino.

dos selecionados
de Fora

Assim é que, aproveitando a ocasião,
renovaram os juizdeforanos o seu pedido
para que as seleções fizessem um jogo en-
tre si em sua cidade, no próximo dia 31,
aproveitando estar a mesma em festas de
comemoração de sua fundação.

Sobre o assunto já foram ouvidos os
srs. Mario Polo e Castelo Branco, que se
manifestaram favoráveis à medida, de-
pendendo apenas de ser ouvida a palavrado técnico Flavio Costa para que se con-
cretize as esneranças do povo de Juiz de
Fora, sabendo-se que o mesmo não se
oporá à exibição. ,¦ ... 

', .;

As recentes exiblçSes dos Jogado-
res brasileiros frente às seleções do
Paraguai e Uruguai serviram para
demonstrar, ao público e à critica,
ressentir aquiles jogadores de pre-
paro físico e técnico.

Os confrontos apresentaram, con-
tudo, o lado bom: o de alertar os
preparadores Flavio e Feola que.há
ainda muito a ser feito. Cientes de
suas responsabilidades, compreende
ram ambos que cumpria Intenslfi-
car o treinamento dos rapazes quedefenderão as cores cebedenses no
Campeonato do Mundo, a fim de queo "association" Indígena nSo venha
a ficar comprometida com o desen-
rolar do certame.

Concretizando o prometido, assim
que os "cracks" voltaram à concen-
tra;ão, o que ocorreu na segunda-
feira, Flavio é Febla- Iniciaram ri-
gorosos preparativos.

De surprgsa realizou-se no din
imediato treino de conjunto. Qua-
rénta e oito horas npós, os "scratch-
men" eram submetidos a novo en-
saio dè equipe, pelejando contra os
quadros do Bangu e Flamengo. E

ySETSSAÇÃO NO FUTEBOL URUGUAIO
Lutarão hoje em Montevidéu, Fluminense e selecionado oriental — Os locais

sâo considerados favoritos — Escaladas as equipes
Wf^W^&1 náe Mario; Didi, Carlyle, Silas. Or-

, lando e Rodrigues.' URUGUAI - Maspoli; MatliMaspoli; Matias
Gonzalez e Vilches; Juan Gonzalez,
Ohdulio Varela e Andrade; Chlggla
Perez, Mlguez, Schiafiinü e Vllla-
mlde.
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Aí estão quatro integrantes da seleção" uruguaia que hoje à tarde enfrentará o Fluminense.
Maspoli segura com firmeza sob a proteção de Matias Gonzalez, vendo-se Obdulio Varela

e Andrade observando o desenrolar do lance
Causou sensação nesta capital um

telegrama, anunciando que o Flu-
mlnense assentara dois Jogos em
Montevidéu contra o selecionado
uruguaio, cancelando, ao mesmo
tempo, as pelejas que travaria con-
tr» o Peflarol e o Nacional, patro-cinadores da temporada tricolor em
gramados orientais. O acordo, paraêsse fim, partira da promessa da«ntldade oriental de Indenizá-los
nas despesas que fizeram com a iria-
gem da delegação carioca e da lem-
branca do muito que ainda è ne-cessário para o perfeito estado da
representação que disputará o Cam-
peonato do Mundo. Até al nada deextraordinário. Acontece, porém,
que o Fluminense, através a pala-
vra dós paredros solicitados a es-

clarecerem a sltuaçSo, diz nüo ter
o menor conhecimento do que se
passa. Já que nenhuma comunicaçüo
foi feita pela chefia da comitiva.
Nc entanto, ainda ontem as agências
telegráficas Insistiram na realização
dos cotejos, o primeiro dos 'quais,
hoje. Desta forma, nüo é mais pos-
slvel duvidar.

(TM PRELIO DE SENSAÇÃO
A expectativa que cerca o encon-

tro internacional desta tarde —
grande em todo o Uruguai — é per-
feitamente Justificável. O êxito da
seleção desse pais no Brasil — onde
quase conquistou a "Taça Rio Bran-
co" — repercutiu nos meios espor-
tlvos locais de forma lmpressionan-
te. O público mostra-se ansioso por

rever o conjunto em que poucos
acreditavam mas que correspondeu
inteiramente. A oportunidade do
reaparecimento contra o Fluminen-
se — que deixou boas recordaçSes
na última vez que ali se exibiu,
ainda este ano — torna maior o en-
tusiasmo.

O prello, que tanta sensação está
provocando, tem nos "icratchmen."
os favoritos. Ostenta apreciável
apuro técnico e Jogará no seu am-
biente.' Porém a equipe tricolor,
animada pela reação empreendida
no final da série de Jogos no Chile,
é um rival á altura, podendo sair
vencedora.

OS QUADROS
FLUMINENSE _ Veludo; Pindaro

e Pinheiro; Waldir, Pé de Valsa

Não está extinto o Colégio de Árbitros
0 Boletim Oficial da entidade continua tomando conhecimento da
sua existência — Na ata da assembléia geral não consta a efetivação

do ato — Foi dispensado o funcionário que apresentou recurso
Embora tenha sido intenção

dos clubes filiados á Federação
Metropolitana de Futebol ex-
tinguir, em sessão de assem-
blefa geral, o Colégio de Arbi-
tros, que por muitas.vezes es-
teve no cartaz devido aos ca-
sòs surgidos com as arbitra-
gens e com os seus dirigentes, o
fato é que êsse órgão parece
ter fôlego de gato, pois ainda
resiste aos golpes que lhe foram
vibrados e continua sendo ci-
tado nos documentos da enti-
dade.

A ata da reunião do dia 23 de

JÂ EM LISBOA A PORTUGUESA
SANTISTA

Lisboa, 26 - (F. P.) — Chegou
a eita capital a bordo do "Mendo-
za", com procedência do Brasil, a
equipe brasileira de futebol "Por-
tugunsa San tlsta".

Durante a sua permanência em
Portugal essa equipe brasileira jo-
E«rá em Braga, Pflrto e Coimbra,
respectivamente contra as equipes
do "SporUng", P. C. do Pflrto" a"Aeaa5mlca'?.

março passado, que devia con-
ter os termos da extinção,
apresenta-se de tal maneira
confusa a respeito do assunto,
que se chega a conclusão que
não houve deliberação alguma
no sentido de afastá-lo de vez
do organismo da mentora ca-
rioca.

Êsse fato foi verificado por
ocasião do recurso apresentado
pelo funcionário Alexandre Ma-
dureira Freire, lotado como
auxiliar-escriturário no refe-
rido Colégio, que, dispensado
das funções que exercia, recor-
reu da decisão da assembléia,
argumentando que não havia
sido extinto o cargo em apre-
ço. Essa questão ficou de ser
resolvida a critério pela dire-
toria da Federação, que dela to-
mou conhecimento quinta-feira
passada e fêz inserir, ontem, no
Boletim Oficial n. 2.150, a se-
guinte resolução:

b) — considerando o despa-
cho anterior do Presidente da
Federação, em que S. S.' apre-
sentando o nome do funcionário
Alexandre Madureira Freire,
com o cálculo da respectiva in-

Uenizaçâo (31 de março) é ums
dispensa;

. considerando que a Assem-
bléia Geral resolveu manter
o funcionário Alfredo de Oli-
veira Santos por considerá-lo
estável; •

considerando que a Assem-
bléia Geral no recurso apre-
sentado pelo funcionário Ale-
xandre Madureira Freire,
apenas manteve o cargo de
escriturário do Colégio de
Árbitros, deixando à Direto-
ria a decisão quanto á dispen-
sa de um funcionário;

considerando ainda que a
Comissão de Orçamento cum-
prlndo deliberação da Assem=
bléia Geral, informa não ha-
ver verba para mais um fun-
cionário, resolve manter a dis-
pensa do sr. Alexandre Madu-
reira Freire, considerando ain-
da que seria injustiça dis-
pensar o ut r o funcionário
quando já existia um prévia-mente nessa condição.
Como se vê, o Colégio de Ar-
bitros continua existindo, ape-
sar de terem os clubes opina-
do pelo seu desaparecimento.

EM CONFRONTO AS SELEÇÕES
DA ESPANHA E DO MÉXICO

México, 26 — (U. P.) — O sele-
clonado espanhol estreará- amanhã
no México contra o "scratch" na-
cional mexicano. Milhares de ati-
cionados ovacionaram os espanhóis
ontem k noite, quando estes foram
apresentados individualmente no in-
tervalo da partida entre o Vera
Cruz e o Marte, último JAgo. do
campeonato mexicano, conquistado
pelo Vera Cruz. Funcionários da
FederaçSo de Futebol dizem quetodos os Ingressos para o jflgo de
amanhã íoram vendidos.

hoje, percorrido Igual espaço de
tempo, novamente os atletas farSo
outro ajuste.

Em seis dias, portanto, os brasi-
leiros inèditamente estarão, com o
desta tarde iambém em São Janu£_
rio, efetuando três coletivos, além
dos exercidos Individuais levados a
efeito de permeio.

SELEÇÃO A X SELEÇÃO B

A, prática de logo mais eompreen-
dera o confronto- da seleção A, ln-
tegrada dos possíveis titulares, com
o selecionado B, constituído daque-
les que disputam lugar no plantei

a ser requisitado pela Confederação
Brasileira de Desportos, visando o
magno torneio.

JUVENAL A idARGEM DO
ENSAIO

Devido ¦ contusão sofrida no pé
direito aos primeiros instantes do
cotejo de anteontem com o Bangu,
Juvenal não participará do ensaio

O zagueiro sofreu luxação e vem
recebendo aplicações de diatermla,
de molde que, dentro do minimo
interregno, possa apresentar-se em
perfeitas condições físicas.

O acidente de que foi vitima Ju-

venal veto afligir em mais a dire-
ção técnica, da vez que ela vem
notando residir na zaga um dos
pontos falhos do selecionado, além
doi das extremas, principalmente a
direita.

Com a ausência da Juvenal, a
Santo» • Mauro caberão formar o
duo do aeleclon.do A,

DAOTLO DEVERA BER 3UBSTI-
TU1DÓ PÒR BRANDAOZINHO

Ainda qua a lesão da Danilo não
tenha o caráter qua apresenta a de
Juvenal o centro-médlo oruzmal-
Uno deverá ier poupado do ensaio,
cedendo aeu lugar a Ruy. Por seu
tumo, o sampaullno dará ensejo a
Brandãozlnho, que Impressionou bem
na quinta-feira, forme na chefia da
Intermediária dos suplentea.

A palavra final sfibre a posslblll-
dade de Danilo ensaiar ou não será
dada pelos médicos, pouco antes do
treino.

INDIVIDUAL PELA MANHA
DE ONTEM

Pela manhã de ontem, a direção
técnica submeteu os atletas a enér-
gleo Individual, o qual constou de
ginástica, corridas e arremessos ao
arco. v-

A tarde, os "scratchmen" entrega-
rãm-'se ao repouso.
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Bola presa entre Nelsinho e Thales I, aparecendo Hermes

em posição de intervir. Atrás, vigiando Giusepe, Caco

VITORIOSO 0 FLUMINENSE
Reabilitando-se, recuperou a vice-liderança derrotan-
do o Botafogo por 39 x 35 — Fácil triunfo do Vasco—

Inesperadamente, caiu o Tijuca
Finalmente os tricolores fugi-

ram i série de derrotas que os
obrigou, inclusive, a abandonar a
vice-liderença, agora r- inquls-

tada. O triunfo que alcançaram on-
tém à noite sobre o Botafogo rea-
bilitou-os por completo, pois, é
conveniente lembrar, a equipe al-

AMANHÃ, FLAMENGO x AMÉRICA, NA GÁVEA
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Uma fase de um dos últimos encontros entre os dois
adversários, de amanhã

A' torcida carioca terá ama-
nhã, á tarde, no' estádio da Gá-'
vea, uma equilibrada partida
de futebol entre os quadros pro-
flssionais do rubro-negro e do
America.1 Essa peleja, desde que foi
anunciada, passou a despertar
grande interesse no público es-
portivo, uma vez que marcará a
apresentação por parte do Fia-
mengo das suas novas aquisl-
ções, enquanto que os rubros
entrarão em campo credencia-
dos pela vitoriosa excursão que
acabam de empreender ao Chi-
le, além das exibições que fize-
rám recentemente em grama-
dos mineiros.

OS QUADROS
Salvo modificações de última

hora, deverão jogar com as se-
guintes' formações:

ÍJVIERI — Osni; Joel e
Jalves; Rubens, Osvaldinho e
Godofredo; Valter, Maneco, Di-
mas, Ranulfo e Carlinhós. .

FLAMENGO — Cláudio; Os-
valdo e Job; Biguá, Bria (Vai-
ter) e Beto; Aloisio (Jorge de
Castro), Aríindo (Quiba), Dur-
vai, Hélio, Eliezer (Esquer-
dinha).

O JUIZ E A PRELIMINAR
No apito funcionará c'sr. Ma-

rio Viana e a preliminar será
feita pelas equipes juvenis do
Flamengo e do São Lourenco.

O preço do ingresso no cam-
po da Gávea obedecerá ao pre-
ço único de Cr$ 10,00.

Os dois clubes oficiaram on-

tem, à Federação Metropollta-
na de Futebol solicitando a ne-
cessaria licença.

DOMINGO 4, EXIBIÇÕES DOS
BRASILEIOS EM SAO PAULO

ERIO
Projeta-se, dentro do programa

de Intensificação, promover-se sl-
multâneamente, no domingo 4, exi-
bicões dos brasileiros aqui e em
São Paulo.

Na capital bandeirante, os Joga-
dores que, a grosso modo, integram
a seleção B pelejariam ante a ro-
presentação mineira, formada á ba-
se daquela que disputou o último
Campeonato Brasileiro.

No Riu, leiluiuus ü quaúiu Â,
que se compõe de presumíveis ti-
tulares, confrontando-se com o se-
lecionado gaúcho que também, 4
exceção de Nena e AdSozInho, além
de Cláudio no Flamengo e Bedeu
em Montevidéu, concorreu ao der-
radelro certame nacional promo-
vido pela CBD.

. Somente na próxima semana, po-
rém, dever-se-á ter a soluças do
aüsühio em pauta. Tudo Indica, ao
que se afirma . extraoficialmente,
que tais cotejos serão efetuados,
respeitando-se assim, de modo per-
feito, ao roteiro agora traçado por
Flávlo e Feola; ou seáa, o de se ati-
var os trabalhos de preparação dos
b-nsileiros.

DENTRO DE 48 HORAS A RESPOSTA DE PORTUGAL
Êsse o prazo pedido pela F.I.F.A. para solução definitiva do assunto — Positivando-se
a ausência dos. portugueses, seria convidado o Eire que, não aceitando, reduzirá o total de

jogos a 24 — Considerações do sr. Jules Rimet sobre a atitude portuguesa

vi-negra vinha de alguna sucesso*
valorosos.

O encontro na quadra do Mou-
risco íol bem disputado e, com ex-
cessão da segunda metade do pe-
rlodo complementar, dentro de um
panorama perfeitamente equilibra-
do. A vantagem de um ponto ob-
tida pelo fluminense no primeiro
tempo — 16 x 15 — foi uma conse-
seqüência da chanc- que' se ofere-
ceu aos seus Jogadores, assim co-
mo poderia ter beneficiado aos bo-
tafoguenses. Entretanto, a supre-
macia técnica e numérica da etapa
posterior pertenceu exclusivamen-
te ao "five" visitante. Na altura
do décimo minuto estabelecera o
placarde de29 x 20 que, após uma
reação tardia dos adversários,
transformou-se em 39 x 35. VI-
teria Justa, apesar do Fluminen»
não ter exibido ainda o volume da
jogo que lhe é facultativo.

A arbitragem Ney Sodré a Pe- .
dro Velasco satisfez. Na preliml-
nar tivemos o triunfo do Botafo-
go por 38 x 21. Jogaram a marca-
ram na partida final da noitada:

Fluminense — Giusepe (7), VInl-
dus (8), Nelsinho (8), Almlr (12),
Fábio (6)i Lerena (1) e Cecê (2).

Botafogo — Ardelln (S), Thalesl
(8), Thales n (10), Caco (8), Her«
m't (!.). rnWo a CtiIlhanTi* (S)-

AMPLO TRIUNFO DO VASCO

Com multo maior facilidade do
qtie se esperava e Vasco manteve*
se na liderança, denotando o Ria»
chuelo pelo "scor*" do 00 x 24.
O tempo toldai finalizou com a
vantagem doi eruzmáltinoa por 23
x IS. Juvenis, Riachuelo tt x 18,
Juizes, Aladlno Astuto a Luiz Mar»
zano, com boa atuação. Quadroft

Vasco — Falão (10), Dalmo (7),
Dento (7), Plutão (14), Haroldo
(2), Kui (4), Cadete, Moadr (2),
Osmar (2), Augusto (2) ¦ Borra*
cha.

Riachuelo — Zé Afonso (8), Fl*.
cole, Pedi-. 

' 
(5), Flavio (7), Ru*

bens (3), e Guilherme (1).

VITÓRIA DO AMÍRICA 1
l . ^ •

Na rua Conde de Bonfim regia*
trou-se a inesperada vitória do
América por 30 x 28. O Tljuca
não melhorou, e pelo visto sofrer*
ainda várias derrotas. A preliml*
nar foi ganha pelo quadro local;
contagem, SS x 13.

Em resposta ao recente telegrama enviado pela C.B.D.
à F.I.F.A., recebeu a primeira resposta na qual a entidade
máxima do futebol mundial pede um prazo de 48 horas para
dar uma resposta definitiva sobre o assunto.

Como é sabido, a F.I.F.A. consultou, há dias, a C.B.D.
se no caso de vaga, poderia fazer um convite ao Eire, con-
vite ésse que só poderá ser feito se Portugal desistir, já que
o lugar da índia não poderá ser preenchido, como reza o re-
gulamento.

Assim, no caso de se positivar a ausência de Portugal,'e
se, convidado o Eire, não aceitar, já por estar multo próxi-
mo o certame, já por outro qualquer motivo, ficará o Cam-
peonato do Mundo, com um total de jogos de apenas 24 ao
invés de 30, como seria o caso se as "chaves" estivessem com-
pletas.

Note-se também que, com o total de jogos diminuídos,
não se/ão realizadas partidas em um dos locais designados,
provavelmente Juiz de Fora.

DECLARAÇÕES DO SR. JULES RIMET SOBRE
PORTUGAL

De passagem por Lisboa, á caminho do Rio, conferenciou
o sr. Jules Rimet durante duas horas com os dirigentes da

Federação Portuguesa de Futebol. Terminada a palestra, foi
o presidente da F.I.F.A. abordado por representantes do
jornal "A Bola" que lhe perguntaram o que achava, da ati-
tude portuguesa no que se referia ao Campeonato do Mundo,
tendo o presidente da entidade máxima respondido nós se-
guintes termos:

"Haviam dois argumentos poderosíssimos, com que con-
távamos para a aceitação de Portugal. Primeiro,, o fato da
comissão organizadora, depois das desistências da Escócia e
da Turquia, ter considerado Portugal e a Franca, as duas
equipes que mais mereciam tcl distinção. Em segundo lu-
gar, o caráter sentimentalista, relativamente a Portugal, pe-
los laços bem fortes duma amizade tradicional que une os
dois povos Irmãos traduzida mais claramente por wna volu-
mosa colônia de portugueses no Brasil, que seria, sem dú-
vida, um grande apoio moral para a exibição da equipe. A
todos estes argumentos, fortes nas suas bases, junta-se ainda
a enorme satisfação que a ida dos portugueses ao Rio de Ja'
neiro daria à Confederação e à própria F.I.F.A."

I JOGOS ESPORTIVOS FRIBURGUENSES

ALTERADO O PROGRAMA DE FUTEBOL
Em vez do Fia x Flu será efetuado um prélio entre o selecionado local e uma
equipe mista do Fluminense — Tiro ao alvo, xadrez, ciclismo, motociclismo e

voleibol; as demais atrações da rodada de encerramento
Estava programada para ter

lugar na tarde de amanhã em
Friburgo, no encerramento das
festividades comemorativas do
132° aniversário de fundação da
cidade, a realização de um en-
contro entre as equipes mistas
do Flamengo e do Fluminense,
desta Capital. Motivos império-
sos e independentes da vonta-
de dos organizadores dos Jogos
Desportivos Friburguenses, for-
çaram a «IterBçfio deste progra-
ma «a viita a impoMlbilldad*

do quadro rubro-negro atender
ao convite.

Desta forma, ãú invés de en-
írentar o Flamengo, a equipe
tricolor terá como adversário o
próprio selecionado local, quotão boa figura tem feito nos
últimos compromissos contra
clubes cariocas e de outros Es-
tados.
AS DEMAIS COMPETIÇÕES

No entanto, pSo
5* apeíma 46 emba'

tico acima, a tarde esportiva de
amanhã na Suíça ' Brasileira.
Além daquele prélio. què gorcerto • concentrará .as atenções
dos habitantes locais, serão ain-
da realizadas várias outras com-
petições esportivas, conforme a
seguinte discriminação:

Tiro ao alvo — Com a parti-
cipação de atiradores do Flumi-
nense e do Flamengo, chefia-
dos pelo dr. Antônio Martins
Guimarães.

Xa&iz — Reunlnág snsegeii-

tantes de Friburgo e de Petró-
polis.

Ciclismo e motociclismo —
A ser disputado pelo corredo-
res locais.

Voleibol — Entre os defen-
sores do Fluminense F. C. e
selecionado de Friburgo.

Após a realização das pele-jas esportivas, um grande bai-
le em homenagem à colônia
alemã da cidade, será realiza-
do na sede da Sociedade Espor-
tiva Friburguense.

A CIDADE DE SANTOS DESEJAVA SE-
DIAR JOGOS DO CAMPEONATO i

DO MUNDO
A CBD respondeu, porém, que a pretensão não

podia ser atendida — Atribuída à FIFA
a decisão do assunto

Sabe-se agora que a cidade de
Santos solicitou, por Intermédio de
desportistas locais, vir a ser sede
também de jogos do Campeonato
do Mundo.

A pretensSo, niio sabemos por que.
foi conservada pela eclética em sl-
gllo. Talvez, com o fito de nfio dar
oportunidade a que outras cidades

do Brasil pleiteassem igual deslde-
rato, pois a eclética já se encontra
a braços com a escolha de outros
locais, além das capitais de Sfio
Paulo, Minas, Rio Grande do Sul
e Paraná, e, ainda o Distrito Fede-
ral. £ que Salvador, Heife, Campi-
nas e Juiz de Fora disputam a prer-
rogativa. E como se vê na lmoos
slbilidade de atender ao. pedido de
tfldas as quatro cidades últimas,
mormente ante a desisfncia da In-
dia e perlclltar a presença de Por-
tugal ou Eire. no certame.

Dal entfio — deduz-se — mante
ve-se em suspenso a sollcltacfio lot.

desportistas de Santos, a llm da
ganhar-se tempo e, no moment»
oportuno como o que se oferec«V
agora, Indeferir-se t pretensSo.

E foi mais além a ConfederaçEai
atribuiu à FIFA a alçada no assun*
to..

A CERA i

';• 
É;ÈCONQMlCA'"

• ftENDE MUÍTO MAIS

TERÇA OU QUARTA-FEIRA 0 INICIO
D» WTOITOÇÂO i

Segundo declarações do técnico Vicente Feola, au-
xiltar de FIávio Costa na preparação do selecionado bra-
sileiro, a concentração dos jogadores no Joá será inicia-
da terça ou quarta-feira, que é quando ficarão prontasas instalações necessárias ao alojamento dos mesmos.
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TRÊS CANDIDATOS REAIS AO TÍTULO
Botafogo, Vasco e Fluminense, com idênticas possibilidades de conquistarem
o Campeonato de Novíssimos — Hoje, nas Laranjeiras, a primeira parte do

certame — As provas e os recordes homologados
rtâ__1Í____\ Mtt#|M|^aMÜ^tt,,^,,^^IM lil i.HI IMi MUI Hl _U____U______._

i_^:j^^^^^^^^S__m_\^_W
f__m__9__i*____\

______\'i' _Í__\W_____W/___^ ^______________________\______________________n

_W'^^mW__\____Wi

1 H| ¦ I IrvJ
¦rV *.'M ¦:"•" ^ ¦¦üW_r_WÈÈ____\ ¦uUf _M fl111111 ni

¦p "-' * 1 IP - w-j fl H
\W_-trm _W\mB1 HHBVl' vPH

___h_j_HI ^B t ^» l^__^H ^F^- J^^H:^^%^Bn£nEHfl^^^H^^^^^^^H|!% !::|^m fl^iP_«9lmSi,l_i_fl

Marca o calendário oficial da
presente temporada da Fe-
deração Metropolitana de Atle-
tismo para a tarde de hoje, no
Estádio das- Laranjeiras, a rea-
lização da primeira parte do
Campeonato de Novíssimos, a
que concorrerão as equipes de
quatro clubes filiados, com um
total de 241 atletas, assim dis-
tribuidos: Botafogo, 91; Vasco,
72; Fluminense, 59 e Flamen-
8°. 19*

A simples enumeração da
grande quantidade, de concor-
rentes demonstra o interesse
com que está sendo aguardado
o confronto, pois, senáo_ maior
o seu número em relação ao
certame do ano anterior, apre-
senta também «ensivel melhoria
técnica entre os seus atuais
disputantes.

A prova é que grando pnrtedos que hoje e amanhã, estarão
presentes em disputa do título,
vêm de tomar parte brilhante-
mente no Campeonato de Estre-
antes, cujo rendimento técnico
foi por demais elogiável, mes-
mo cm se tratando de uma
competição de estreantes, tal
como o nome indica.

SEM FAVORITOS O CAM-
PEONATO DE NOVÍSSIMOS

Tal como no confronto de es-
treantes, o Campeonato de1 No-
víssimos apresentará um autên-
tico duelo entre as representa-
ções do Botafogo, Vasco e Flu-
mlnense, todos como reais can-

Uma das expressivas vitórias da A. Grajaú foi contra o Tijuca.
Desse cotejo é o flagrante, no.qual Carlito recebe o lançamento

que Zé Luiz não pôde interceptar e Rui, fora do lance,
espera a sobra

EM PLENA FÔRMA
OS ITALIANOS

Quinta-feira, o último treino — A 3 de junho
embarcarão para o Brasil

Ro?n_t, 26 (F.P..) — Os futebolistas italianos selecionados
para formar a equipe que participará da Copa Mundial de Fute-,
boi, a ser disputada no Brasil, deverão reunir-se nesta capital no
dia 30 ou 31 do corrente, e no dia primeiro de junho jogarão unia
partida de treinamento.

Os jogadores italianos embarcarão em Nápoles, com destino
ao Rio de Janeiro, no dia três de junho.

Em entrevista concedida à imprensa, Aldo Bardelli, falando
em nome da Federação Italiana de Futebol, declarou que era mui-
to satisfatória a condição física dos jogadores italianos e que êsses
jogadores poderiam enfrentar os primeiros "matches" do torneio
com plena eficiência.

Segundo Bardelli, os jogadores italianos estarão em Santos
no dia 18 ou 19 de junho, quase uma semana antes da primeira
partida oficial.

0 VALOR DE UM "CRACK"
Berna, 20 — (F. P.) — Circulam

boatos segundo os quais dois dul*
gentes do F. C. Gênova, vindos
recentemente à Suiça, teriam entra-
do em contato com o jogador de
futebol internacional suiço, Faton,

Sertencente 
ao Servetts. de Gene-

ra, a fim de convecê-lo a tomar
parte na excursão que o clube ge-
noves fará à América do Sul, de-
pois do Campeonato' Mundial, a
ser realizado no Brasil.

Fala-se da possível transferência
do jogador suíço para Gênova, pa-
ra a próxima temporada, mediante
luvas de 8 milhões de Uras.

As negoclaçSes já teriam sido fel-
tas pela Federação Italiana de Fu-
tebol com a Federação Suiça de
Futebol.

Hecorda-se a esse propósito que,
Suando 

há um ano se tratou da ida
e Faton para Paris, a Federação

Suíça interveio iunto ao "crack"
para que não levasse avante o pro-
jeto.

didatos ao titulo, pois, são idên-
ticas as suas possibilidades,
tornando problemáticos assim,
quaisquer prognósticos.
HORÁRIO. PROVAS E RECOR-
DES DAS PROVAS DE HOJE

Está marcado para às 14,30
horas, o inicio do certame o
qual será encerrado amanhã no
mesmo Estádio do Fluminense,
com exceção da prova de ar.
remesso do martelo, que ser£
levada a efeito no Estádio do
Vasco, ás 10,30 horas, atendén*
do a uma sugestões do grêmio
cruzmaltino que solicitou fôs
se alterada para essa hora a
realização da referida prova.

As provas desta primeira par-
te, com os seus respectivos re-
cordes, são as seguintes:

lfi, prova — As 14,30 — 110
metros com barreira — Recor-
de: 16"0, de FriedricH Sohn-
chen, do Fluminense, em 29-6-
47. (Semi-final).

2'fi prova — Arremesso do
Sêso 

— Recorde: 13m,82, de
ladim S. Marreis, do Botafo

go, em 23-6-46.
3.a prova — Salto com vara— Recorde: 3m,50, de Max

Laile, do Vasco, em 7-6-42, e
Elias C. Oliveira, do Fluminen
se, em 8-7-49.

4.a prova — As 14,50 — 100
metros rasos — Recorde: 11*0;
de Ivan Zanoni, Hausen, do Flu-
minense, em 23-6-47; Alexan-
dra P. Neto, do Botafogo, em
12-48 e Geraldo G. Murgel, do
Fluminense e Alfredo Grama-
cho, do Vasco, em 8-7-49 (Semi-
final).

5fi prova — As 15,10 horas —
1.000 metros rasos — Recorde:
2m,36"2, de Ricardo B. da Sil-
va, do Botafogo, em 13-11-1949.

6.a prova — As 15,30 — 110
metros com barreiras (final).

7.° prova — Aremmêsso do
dardo — Recorde: 52m58, de
Kurt Zoet, do Fluminense, em
12-6-48.

8.a prova — Salto em distân-
cia — Recorde: 6m,67, de Car-
los Frederico M. Almeida, do
Fluminense, em 3-7-47.

9.a prova — As 15,50 — 100
metros rasos (Final).

IO." prova *— Às 10,10 — Ro-
vezamento 4x300 metros — Re-
corde: 27m,2" José Gil C. Me-
nezes, Angelino Oliveira, Aldo
Leão de Souza e Ivan Zanoni
Hausen, do Fluminense, em
29-6-47.

Pelos clubes e entidades
CAROLA NAO TEM DIREITO AO PRÊMIO BELFORT

DUARTE

A C.B.D. comunicou, ontem, à Federação Metropolitana de
Futebol, que o pedido do prêmio Belfort Duarte, requerido por
Orlando dos Santos (Carola), antigo defensor do América, foi
indeferido por terem cessado as atividades esportivas desse jo-
gador em 1945, anteriormente portanto à Instituição do referido
prêmio.

CHEGOU O PASSE DE HAMILTON

Também a entidade máxima dos esportes remeteu o passe do
atacante Hamilton, vinculado ao Guarani, de Salvador — Bahia,
para o quadro de profissionais do Flamengo.

QUARTA-FEIRA, FLUMINENSE x A. A. BANCO DO BRASIL

O Fluminense pediu licença à mentora carioca para realizar
uma partida amistosa na próxima quarta-feira, à noite, contra a
Associação Atlética Banco do Brasil. O tricolor se fará repre-
sentar pelo seu quadro de aspirantes.

RESCINDIDO O CONTRATO DE AGOSTINHO

O Bonsucesso comunicou à F.M.F.,que rescindiu o contra-
to do jogador profissional Augusto de Morais (Agostinho), íi-
xando em Cr$ 20,000,00 o atestado liberatório.

HOJE, VOLANTE X BONS.UCESSO, EM JUIZ DE FORA

O rubro-anil pediu permissão para disputar um jogo amis-
toso, hoje, à noite, em Juiz de Fora, contra o Volante.

ZEZINHO NO ATLÉTICO MINEIRO

O Bangu comunicou que cede Zezinho ao Clube Atlético Mi-
neiro, desde que êste deposite na F.M.F. a importância de .....
CrS 14.000,00 correspondentes ao passe,

CONTRATOS REGISTADOS

Foram registados, ontem, na entidade metropolitana, os con-
tratos dos profissionais Carllnhos, Jorglnho e Joel, com o Amé-
rica e Nicola, com o Fluminense.

DOMINGOS D'ANGELO NO COLÉGIO DE ÁRBITROS

O sr. Antônio Avelar, presidente da Federação Metropolitana
dè Futebol, em portaria datada dè ontem, designou o sr. Domin-
gos D'Angelo, para responder pelo expediente do Colégio de Ar-
bitros, até a Indicação do seu novo diretor. Êsse ato veio con-
firmar mais uma vez que não está extinto o referido órgão, con-
forme referências que fizemos em outro local.

O FLAMENGO SE INTERESSA POR BODINHO

O Flamengo comunicou à F.M.F. que se interessa pela re-
forma do contrato do ponteiro Bodinho, pertencente ao plantei
de profissionais do clube da Gávea.

Também remeteu dados estatísticos a fim de serem expedi-
dns carteiras para os atletas Márcio de Campos e Orlando Costa.

TRANSFERIDO VICENTE

A C.B.D. comunicou à entidade carioca que transferiu Vi-
cente, antigo goleiro do América, para o Náutico Capiberibe, de
Recife.

SERÃO PUBLICADOS OS BALANCETES MENSAIS

A diretoria da Federação Metropolitana de Futebol, em reu-
nião levada a efeito «uinta-feira passada, deliberou que os balan-
cetes mensais da entidade serão doravante publicados no Bole-
tim Oficial,

Tijucanas e rubro-negras eni renhido confronto
Terá prosseguimento esfa tarde o lll Torneio Feminino Cidade do Rio de Ja-
neiro de Voleibol — Em prelio equilibrado, América e Vasco defrontar-se-âo

em Campos Sales

Modificação da posição do esterlino
Londres (Andrew Shonfleld, do

B.N.S., especial para o "Correio da
Manhã") — Somente em 1D49 o
povo da Grã-Bretanha compreendeu
Inteiramente o mal que a segunda
guerra lhe fizera. Esta pode parecer
asserção curiosa, quando se sabe
que desde 194S tem sido Incessante
e crescente a campanha pela mobl-
lização de toda a nação no esforço
para compensar as perdas' sofridas
Mas a Importância era toda dada às
perdas puramente físicas, cuja slg-
niflcação foi logo compreendida, e
nesse setor, Jà em 194!) multa coisa
havia sido" rçnll-.ada. O que os
acontecimentos de 1949 despertaram

_J

A segunda rodada do III
Torneio Feminino Cidade do
Rio de Janeiro, organizado pela
Federação Metropolitana de Vo-

Conhecidas as teses e assuntos que
serão discutidos em Quitandinha
Distribuída pela CBD a pauta que norteará os trabalhos do Congresso
Mundial de Futebol — A Suécia deseja patrocinar o certame de 1958

Mas a Argentina invoca o artigo 21 do regulamento geral
A ConfederaçSo Brasileira de De»-

portos, por Intermédio do "Bureau
da FIFA", Instalado em sua sede,
distribuiu ontem à imprensa a.pau-
ta dos assuntos e teses que serão
discutidos no Congresso Mundial de
Futebol, a ser realizado em Quitan-
tlinha, nos dias 22 e 23 de .unho vln-
douro.

A referida pauta compreende os
Itens abaixo:

1) Filiação ds Comisslo Nacional
de Desportps da Nicarágua — A alu-
dlda Comissão solicitou ao "Bureau"

que lhe'fosse concedida a necessária
filiação internacional. O "Bureau"
a concedeu a titulo precárloi de con-
formidade com o artigo 6.»'dos Es-
tatutos. O Congresso deverá ratlll-
car e homologar a decisão tomada
preliminarmente.

2) Moção da Associação Suíça de
Futebol e Atletismo — A entidade
helvétlcá comunicou que restabele-
ceu as relações desportivas com a
União Alemã de Futebol e, por con-

seqüência, com os clubes a esta
vinculados. O "Bureau" tomou co-
nheclmento do assunto e encaml-
nhará a comunicação ao Congresso,
para os devidos fins.

3) Associação do Japão quer o res-
tabelecimento da sua filiação — A
mentora nlpOnica deseja que, can-
celada a suspensão que vem sofren-
do, lhe seja restabelecida a filiação.
O Congresso opinará a respeito.

4) A associação do Sarre solicita
filiação'— A associação de futebol
do Sarre, em França, solicita que
lhe seja outorgada a competente fl-
ilação. Tal assunto será objeto da
apreciação de 22 a 23 de junho,
portanto.

5) A Suécia quer sedlar o Campeo-
nato de 1958 — Através a devida
moção, a Suécia pleiteia sedlar o
Campeonato do Mundo em 1958, de
conformidade com a resolução toma-
da pelo Congresso de Londres, há
dois anos.

6) Conflito de jurisdição na Irlan-

MEDEIROS FALSOS PRESOS
NOS ESTADOS UNIDOS

Nona York, 26 (FJ.) — Um ban-
do de moedeiros falsos foi desço-
berto pela Policia americana. Seis
pessoas íoram já presas, entre as
cjUais .uma mulher. Menciona-se, por
outro lado, dois cubanos como im-
pllcados na questão. A primeira pri-
são foi feita em Mlami, Flórida, on-
tem, do Oscar Rocha, associado de
uma empresa de transportes aéreos,
por ter comprado falsas notas de
banco, de 10 e vinte dólares, pelo
valor nominal de 50.000 dólares. Se-
gundo as autoridades desta cidade.
o plano do bando era fabricar fal-
sas notas até 3 milhões de dólares,
para, trocar, em Cuba, por notas
verdadeiras do Banco Nacional.

As autoridades americanas pro-

VACINA CONTRA A RAIVA
O Serviço d» Informação Sanitá-

ria solicita a publicação dà nota
abaixo:

"Só a vacinação antlrrabica evita
a raiva humana".

Tanto mais precoce o tratamento
tanto .mais rapidamente estão cons-
tituldás as defesas orgânicas con-
tra a raiva.

Para a eficiência da vacinação
não basta que o tratamento seja
iniciado o mais cedo possivel: é ln-
dispensável que seja continuado ln-
tensivamente, durante 15 a 20 dias,
conforme a gravidade da lesão.

A lesto, quanto mais próxima da
cabeça tanto mais grave o prognós-
tico.

O cão i o agente habitual de
transmissão da raiva; em segundo
plapo, por ordem de freqüência, o

curaram esclarecer se esta opera- j (1.iq. As lesões ocasionadas por gato
«Wado de raiva se revestem, via
de regra, de maior gravidade: o
gato agride de proferêncla o rosto
e, além ds dentada arranha a viti-
ma, o que proporciona maior fonte
de lnoculação do vírus.

ção não era destinada a financiar
uma revolução, talvez na Republi-
ca Dominicana. Dos dois cubanos,
um Já estaria preso em Havana;
outro seria o dr. José Fernandez,
de 60 anos de idade, multo conhe*
cldo nos meios políticos cubanos.

Os conspiradores teriam a lnten-
ção de substituir as falsas notas por
velhas notas cubanas, fora da cir-
cuiação e destinadas a serem quei-
nadas. A cumplicidade dos funclo-
rárlos cubanos, declara-se, seria pois
necessária. Ignora-se se as notas
falsas chegaram ao Tesouro de
Cuba, ou se a "nalorla das que sc
tentou . transportar ilegalmente fo-
ram apreendidas pela Policie secre-
ta cubana. Explica-se agora a exis-
têncla de notas falsas íe 10 c 20
dólares em circulação; nos Estados
Unidos, recentemente.

APELO EM FAVOR DAS VÍTI-
MAS DAS ENCHENTES DE

PERNAMBUCO
' Recife, 26 (Asp.) — A Comissão
Central de Assistência ., Vitimas
das Enchentes divulgou um apelo
pela Imprensa, no sentir.o de que
lhes sejam enviados quaisquer ob-
Jetos de uso, tais como roupa, uten*
c_lloj de un doméstico, a fim dc

COMO PROTEGER-SE DA RAIVA

lfi) Cuidados locais. Lavar as te.
ridas com sabão liquido. Pesquisas
americanas recentes demonstraram
ser o sabão liquido mais ativo neu-
trallzador do vírus que tintura de
iodo. Os mercuriais, tipo mercúrio-
crõmo, são inteiramente ineficientes.

2."*) Vacinação antirrábica. Inl-
ciar, imediatamente, o tratamento
antirrábico. Para Isso procurar sem
demora o Instituto Pasteur, à rua
Juan Pablo Duarte (ex Marrecas),
nfi 11, dlriamente, de 8 ás 12. Aos
domingos e feriados, inclusive, o
Instituto Pasteur está aberto de 9
ás 11 da manhã.

Para maior facilidade de trata*
mento. existem postos de vacinação
antirrábica nos hospitais gerais da
Preteiturt».

O tratamento antirrábico precisa
ser precoce, Intensivo e completo".

que seja minorada a sorte de t mU
flagelados que se encontram em ex-
trem penúria,

da — A "Foot-ball Association of
Irlanda", de Dublin denuncia que,
apesar das ndmoesfaçfles feitas, a
outra entidade, irlandesa — esta de
Belfast — tem punido Jogadores e
organizado selecionados que compe-
tlndo em partidas Internacionais di-
zem representar o "soecer" da Ir-
landa de um modo geral. A denun-
clante Julga-se prejudicada com a
medida, alegando ainda mais que a
mentora de Belfast convoca e usa
jogadores que fogem á sua Jurlsdl-
ção, pois pertencem ao Norte do pais
e, por conseguinte, estão vinculados
á denunciante, ou seja, à "Associa-
tlon" de Dublin.

7) Dois domingos reservados para
relações Internacionais, pleiteia tam-
bém a Suíça — A Associação Suíça
de Futebol e Atletismo solicita tam-
bém que o Congresso envie á Co
missão Executiva, para exame, i
questão de flxar-se dois domingos
em cada ano (um no outono; outro
na primavera) reservados exclusiva-
mente a relações Internacionais.

8) Criação de confederação afrl-
cana — A "Gold Coast Foot-ball
Association" sugere a criação de
confederação africana, reunindo as
associações de futebol da África do
Sul, Nigéria, Serra Leoa, Ivory
Coast, Costa de Ouro e Congo
Francês.

9) A Finlândia deseja a participa-
çáo da FIFA na Olimpíada de Hei-
sinkl, em 19S2 — A Finlândia, atra-
vés de sua mentora desportiva, subs-
creve moção solicitando que parti-
cipe dos Jogos olímpicos que pro-
moverá em 1952 as entidades flua-
das à FIFA.

10) Inovação proposta pela "Foot-
bali Association" - de Londres — A
entidade de futebol de Londres, pro-
pondo, com o caráter de inovação
que as filiadas á FIFA sejam agru-
padas, tendo por base a posição geo-
gráfica dos paises a que as mesmas
pertencem. A proposição de Lon-
dres implicaria na formação de oito
grupos de filiadas.

11) Moção da Argentina sobre o
campeonato de 1958 — Esta mo-
ção da Argentina, invocando o ar-
tigo 21 do regulamento, contraria a
realização do campeonato de 1958
na Suécia. Os portenhos alertam os
demais ante a decisão do Congresso
de Londres, em face daquele dispo
sltlvo que preceltua o seguinte: "A
Federação se reserva o direito ex-
clusivo de organizar a "Coupe",
cuja sede concedida pclo Congresso
de forma que o Campeonato se
dispute alternadamente nos diversos
continentes que tenham mais de dez
filiadas". O artigo seguinte estahc-
lece mais que: "Cada confederação
continental terá ampla autonomia
para resolver questões que se sus-
citem entre as associações de um
mesmo continente com recurso para
o Congresso da FIFA".

12) Moção da Federação Chilena
— Os chilenos, além de acompanha-
rem a denúncia da Argentina, apre-
sentam moção sobre a composição
do Comitê Executivo da FIFA.

13) Proposição da Associação da
Hungria — Os húngaros apresentam
proposição sobre vagas na Comissão
Executiva e solicitam diminuição de
contribuições à FIFA em. Jogos ln-
temacionais, llmitando-as a um por
cento.
..14) Proposição da Índia — A Fe-
deração da índia propõe que seu
presidente seja designado membro
da Comissão Executiva, Tal propo-
slção, ao que parece, se tornava
desnecessária, poli os indianos Jâ
têm direitos adquiridos sobre o
assunto.

leibol, a ser disputada hoje á
tarde, somente contará com a
realização de duas das pelejas
programadas e isto porque re-
solveram os dirigentes do Bo-
tafogo e. Fluminense transferir
para data mais oportuna o pré-lio que travariam entre si.

Esta alteração, todavia, não
trará prejuizo algum à presen-te rod?.da, pois, bastaria a apre-
sentação do encontro programa-
do entre as equipes do Tljucã e
do Flamengo, para que todas
as atenção dos amantes do es-
porte das redes se voltassem pa-ra à rua Conde de Bonfim. No
entanto, além desta pugna, quereunirá um número elevado das
melhores estrelas do voleibol
da cidade, outro prelio equili-
brado será efetuado em Cam-
pos Sales, reunindo os quadros
do América e do Vascq da
Gama, ambos derrotados na ro-
dada inaugural do certame,
frente ao Flamengo e America,
respectivamente.

Por conseguinte, muito se
pode esperar desta segunda eta-
pa do II Torneio Cidade do Rio
de Janeiro, na série feminina,
pois enquanto as tijucanas e
rubro-negras estarão empenha-
dns em renhido confronto pela
disputa da primeira colocação
no Torneio, vascainas e ameri-
canas defrontar-se-ão numa
luta igual, buscando fugir do
último pôsto.
AUTORIDADES ESCALADAS

Para funcionar no controle
técnico destas pelejas, foram
designadas as seguintes autori-
dades:
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Um quarteto de defensoras rubro-negras, adversárias na tarde
de hoje do quadro campeão do Tijuca

Tijuca x Flamengo — Campo
do Tijuca — A's 16,00 horas —•
Juiz: Nelson Santos; Fiscal: —
Wiliam Barbosa e Apontador —
José Pinho.

América x Vasco — Campo
do América — A's 16,00 horas
— Juiz — Denis Hathaway;
Fiscal — Joel de Oliveira e
Apontador — Carlos Pinho.

Dois sérios rivais em confronto
A. Grajaú e Grajaú peleja rão depois de amanhã —
Características diversas — Riachuelo x Flamengo —

Fluminense x Sampaio
>j__W_W______ÉÊ_W___W^Ê__É_M demonstra-a° d°que prelende *»-er

t _ *..»,> _. f -. / contra o seu tradicional adver-
sárlo.

Outro jogo que na segunda-feira
poderá trazer momentos de vibra-
ção t Rlachuelo x Flamengo, prln-
'ctpalmente se os <ntagonlstas leva-
rem a cabo o que yretendem, Isto

é: oi rubros-negros, uma vitória
arrasadora; os rlachuelenscs, amea-
çar dt perto a liderança do bi-
campeão,

A fim d* dirigirem estes jogos,
Inclusive Fluminense x Sampaio, a
F.M.B. escalou as seguintes au-
torldades:

A. GRAJAtt X GRAJAtí

Juizes — Aladlno Astuto e Ncy
Sodré.

Cronometrlsta — Armando Coelho.
Apontador — 3erglo Rosa.
Delegado — Aljalr Guimarães.

A MAIS BELA MÚSICA
DA INGLATERRA

Londres — Como parte lntegran-
t** do Festival da Grã-Bretanha de
1051, está sendo planejado o Fes*
tival de Artes, com base nos onze
festivais que se realizam, anual-
mente, em várias partes do Reino
Unido.

Com o correr dos anos, cada um
deles desenvolveu seu caráter pró*
prio. O mais antigo de todos é o
Festival dos Três Coros que, em
1951, se realizará pela 224.* vêz.
Há mais de 200 anos que os coros
das catedrais de Worcester, Glou-
cester e Hereford se unem aos
mais famosos cantores e músicos
da época para, anualmente, apre-
sentarem música sacra em uma das
três catedrais.

No século 10, Davld Garrlck, um
dos maiores atores Ingleses, orga-
nizou o primeiro Festival Shakes-
peare de Statford-upon-Avon. Foi
êsse Jublleu de Shakespeare, como
se chamava, que mais tarde crês-
ceu, transformando-se no, atual"Memorial Theatre", com as pere-
grlnações anuais dos amantes da
literatura e do teatro ingleses, du-
rante o verão.

E sobre os outros festivais? Du-
rante os últimos cinco anos, Chel-
tenham firmou-se como um centro,
uma repousanle e florida cidade
aquática da Inglaterra ocidental,
onde todos os britânicos, que se
int "-sam po. música, se encon-
tram no verão. Bath, com sua
Assembléia de Bath, oferece es-
plendido ambiente de tradição
georgiana e maravilhosa arquite-
tura do século 18. O maior de to-
dos, porém, é o Festival Interna-
cional de Música e Teatro de
Edinburgo, que hoje se tornou
num centro para turistas de todo
o mundo.

O Festival de Edinburgo.** con-
cebido em escala internacional,
com representantes de óperas, or-
questras internacionais, e compa-
nhias teatrais, bem como apre-
sentação de músicos e orquestras
escocesas e Inglesas. Incluirá a
ressurreição de "Ane Satire oi the
Bstaites" de Slr Davld Lindsay
(15351 e da deliciosa ópera balada'The Gentle Shepherd". escrita em
1125 por Allan Ramsay, o fabrican-
tf de perucas.

Também o Pais de Gales tem sua
reunião nacional, the Royal Natlo-
nal Eisteddíod. Êste é o primiti-
vo festival de todo o Pais de Ga-
les. _'. acima de tudo, um grande
acontecimento social. Realiza-se
ca-, ano numa cidade e em 1951
será em Llanrwst, pequena povoa-
ção do Conwy Vallery, no norte
do pais. O Elsteddfod dura uma
semana e tem sempre um pavilhão
central mm capacidade para cerca
de 15.000 pessoas, colocado num
campo e rodeado por pequenas
construções e barracas, nas quais
se realizam várias reuniões e co-
memorações. Llanrwst se prepara
para receber no mínimo 10.000 vi-
sitante em 1951.

O Festival de Canterbury não é
um festival de coros. Embora ha-
ja música coral na Catedral, é an-
tes um festival de drama religioso.
Foi neste festival que "Assassinlo
na Catedral" de T. S. EliOt, e "O
Zelo de tua Casa", de Dorothy L.
Sayers çepresentaram-se pela prl-
meira vez. Para o Festival da Grã-
Bretanha, a Corporação da Cidade
de Canterbury' e êsse verdadeiro
festival inglês, que é o the Old
Stagers' Crlcket Week, se estão
reunindo para formarem o Festival
Canterbury d- 1851. Também Blrr
ghton, na Inglaterra meridional,
organizará a'Exposição do Periodo
da Regência que tanto sucesso fêz
cm 1946 e 1948, e Aldeburgh, a pe-
quena e atrativa cidade da costa
oriental, terá Igualmente sua par-
te, visto haver-se tornado tão im-
portante sób a égide de Benja-
min Britten e do Grupo da ópera
Inglesa.

As comemorações se celebrarão
pela primeira vez cm 1051, inclu-
sive as que ierão realizadas em
Bournemouth, Liverpool, Norwlch
e York. O festival dc Iorque se
centralizará ao redor de sua Ca-
tedral. A municipalidade está or-
ganizando- vários concertos magni-
flcos cuja beleza será realçada pe-
los afamados vitrais coloridos, no-
vãmente á vista em todo o seu
esplendor. E em frente âs ruínas
da Abadia de Sta. Maria será le-
vada a peça "York Mlracle." Êsse
drama religioso, uma das poucas
obras medievais religiosas, cujo
testo ainda existe, será represen-
tado numa nova versão, e não
mais, como origlnariamente, a dl-
ferentes horas do dia - em vários
lugares da cidade mas todo de uma
vez, num só local. Atores profls-
slonáis se Incumbirão de vários
dos principais papeis.

A parte dè Norwich *. Festi-
vais também se centraliza numa
catedral, mas os principais acon-
tecimentos serão os Festivais Tri-
anuais de Música, há muitos anos
existentes, aos quais se ajuntarão
representações de drama no tea-
tro de Maddermarket cujo estilo é
copiado de um teatro elizabeteano
e ainda exposições de pinturas. In-
cluslve dos famosos pintores da
School Norwich.

Assim, o Festival de Artos aos
poucos começa a tomar forma, em
toda a Grã-Bretanha. — Duncan
Guthrle — do Conselho de Artes
da Grã-Bretanha.
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foi o conhecimento do grau de dano
que os bens invisíveis dn Grã-Bre-
tanha haviam sofrido. O povo açor-
dou subitamente, e verificou que es-
tavam por terra as defesas em que
confiava normalmente para resistir
a qualquer movimento econômico
violento.

Antes da segunda guerra essas
defesas se baseavam principalmente
nós recursos invisíveis do pais: os
lucros das inversões além-mar, a
navegação, a prostaçSo de ser"*ços
em geral. A força ou fraqueza dOs-
ses recursos vinha á luz periódica-
mente nos relatórios sobre a reserva
jiü,í.ional em ouro, A reserva "rii
ouro desses dias éra de amplas dl-
mensões. Eqüivalia, ao preço de
hoje a nunca menos de 10.000 mi-
lhões de dólares.

A modificação que se realizou
desde então aparece claramente se
se comprou o que aconteceu nos
seis meses anteriores i desvaloriza-
ção, em setembro de 1043, com uma
série de circunstâncias semelhantes
entre março e setembro de 1938.
Em ambas aa ocasiões deu-se uma
corrida âs reservas ouro. As lnccr-
tezas políticas daqueles seis meses
de 1938 causaram intensa salda de
fundos estrangeiros existentes em
Londres, A reserva-ouro do Fundo
de Compensação de Câmbio caiii
quase 146 milhões de libras, entre
31 de março e 30 de setembro. Em
1949, nos seis. meses cruciais que
terminaram em setembro, as reser-
vas ouro • dólar do Fundo caíram
de 471 milhões de libras para 351,
E no último período a tensão iol
tal, que houve necessidade de des-
valorizar a moeda. .

O FUTURO DA RESERVA
DE OURO

A razão por que a libra se man-
teve firme em 1938 apesar, da queda
da reserva ser maior, foi o fato de
existir então uma reserva adicional
de ouro, no valor de 530 milhões de
libras em poder do Banco de Lon-
dres. Esta não mais existe.

E não há perspectiva imediata dc
que a reserva de ouro volte ao nivol
anterior a 1939. Os lucros ouro da
Grã-Bretanha antes da guerra não
rcsultavam do excedente na exoor-
tação de mercadorias. De fato, hou-
ve constante "déficit" no comércio
vlsivel da Grã-Bretanha desde mea-
dos do século XIX, ou antes. A
margem que conservava os paga-
mentos da Grã-Bretanha em equili-
brio, e em muitos anos lhe deu "su-
peravit", resultava de rendas lnvi-
si veis.

Cerca de um quarto das inversões
de além-mar da Grã-Bretanha fo-
ram usadas para pagar as despesas
da segunda guerra; e as Inversões
realizadas nos. Estados Unidos c
Canadá, foram as primeiras a so-
frer. Houve também perda nos lu-
cros em dólar dos transportes ma-
rítimos: dado o crescimento da ma-
rinha mercante dos Estados Unidos,
as probabilidades de recuperar êsses
lucros são duvidosos.

Talvez mnls Importante ainda * a
modificação nas relações comerciais
entre os Estados Unidos e os outros
países com quem costumávamos con-
tar para a aquisição indireta de dó-
lares. Os paises da área do ester-
Uno costumavam exportar multo
mais para os Estados Unidos, do
que Importavam. A Grã-Bretanha
tinha "superávit" na balança de Da-
gamentos com o resto da área do
esterlino, estando assim provida com
uma fonte regular de renda em dó-
lares.

O TRIÂNGULO COMÉRCIO-
DÓLAR-ESTERLINO

Êste "superávit" ainda existe, na
verdade; se a conta-corrente fõr
considerada'' com exclusão, do capi
tal, como as libertações de saldos
esterlinos existentes em Londres, é

provavelmente maior do que antei-
Mas o outro lado do triângulo co-
mércio-dólar-esterllno desmoronou.
Paises como a Índia, que costuma-
vam ter saldo liquido em dólar no
aeu intercâmbio comercial npora
importam muito mais dos Estados
Unidos, do que para lá exporiam.
Em parte Isso se deve ao r,.|.,D0
crescimento de população nus o>ti—
mos dez anos, provocando ne. "sü.
dade multo maior de Importar ali.
mentos.

Mas a área do esterlino. i*omt .Jm
todo, também sofreu: ot oreçigi da
algumas das mais impertantes mei-
cadorlas, de que êssu pMses dc-
pendem paia adquirir dólaies não
seguiram o ritmo de elevação no
nivel de preços mundiais. Os exem-
pios mais importantes são a borra-
cha e o ouro. cujo preço atual não
é multo superior ao anterior à
guerra. Em compensação o trigo,
por exemplo, que tem de ser impor-
tado da área do dólar, custa três
vezes o que custava em 1939.

O resultado é ter havido modlfl-
cação fundamental na balança de
forças, dentro da própria área do
esterlino. A Grã-Bretanha não pode
maia adquirir dólares indiretamente
exportando mais mercadorias do que
Importa do resto da área do esto-.
lino. E até dólares a.lclonali têm
de ser tomadas das reservas da área
do esterlino para cobrir necesslda-
des essenciais desses outros países.
Talvez no Rróximo ano, por uni
processo misto de expansão na ven-
da de mercadorias pagas em dólar
e corte de compras em dólar, tais
países possa mlibertar-se do "defi-
cit" em dólar. Mas não é provável
que façam uma contribuição liquida
em moeda forte para a reserva cen-
trai, em escala que se aproxime da
anterior à guerra.

EXPORTAÇÕES PARA A ÁREA
DO DÓLAR

O único modo de alcançar equili.
brio entre o esterlino e o dólar -,
primeira condição da • volta a um
sistema de livre conversibilidade
para o esterlino — é um ataque dl-
reto à ' balança de pagamentos da
Grã-Bretanha. A magnitude do oro-'
blema pode ser avaliada pelo lato
de, no nivel atual de importações,
o Reino Unido ter de exportar para
á área do dólar umas duas vezes e
mela o que exporta, para resolver.
a situação.

Outra complicação é que, ao passo.
que antes da guerra o lucro Indl-
reto de dólares se fazia em grande'
parte com mercadorias que nüo
competiam com produtos dos Esta-
dos Unidos, agora os exportado-cs
da Grã-Bretanha têm de lutar por*
cada polegada dos mercados de dó-
la_' eontra produtores locais, qua
contam com a dupla vantagem da
vizinhança geográfico em relação
aos compradores e da alta muralha
de tarifas alfandegárias construídas,
há muitos anos para proteg5-los.

Sem dúvida, as dificuldades que
nos parecem tão grandes talvez se-
Jam vencidas mais tarde, se esforço
suficiente fõr dado á tarefa dos dois
lados do Atlântico. A campanha da
Grã-Bretanha para exportação em!
dólares está sendo desenvolvida na
suposição de que êies são capsz**3,
desse esforço. Entrementes, nos dois
anos e meio que faltam para ter-1
minar o Flano Marshall, há pouca'
oportunidade de ganhar suficiente
moeda forte, acima das necessidades
correntes mínimas, para refazer rc-
servas de ouro e dólar de tôdn a
área do esterlino, uqe se encontra
em Londres. Com as reservas no
baixo nível presente, o sistema do
esterlino tem Inevitavelmente de
mostrar certo grau de lnflexibilida-
de. Não se podem permitir expe-'
rlênclas dè processos financeiros e
comerciais que talvez resultem em
pequenas perdas do reduzido esto-
que de dólares.

O ROMANCE DE UM REI

Vencendo a prova de salto em distância no Campeonato de Eis-
treantes, Sérgio Saldanha, do Fluminense, classificou-se como

um dos bons concorrentes do Campeonato de Novíssimos
A décima terceira rodada do cer-

tame de'bola ao cesto da cidade a
ser disputada depois de amanhã sl-
multâneamente em três quadras
desta capital, oferece um "match"

que, pela rivalidade que empolga
os contendores, tornou-se um dos
preferidos do nosso público: A.
Grajaú x Grajaú. Situados no taa-
mo bairro, ond dividem aa prefe-
rlnclu dea moradecre*, teta clu*

bes, quando em luta, despertam
sempre o mais vivo lnterêcss, Com-
preende-se. portanto que no basket-
bali — o esporte a que se dedicam
com maior afinco — o entusiasmo
atinja o clímax. Nunca é demais
acentuar, porém, que áo inverso do
ano passado, nor exemplo, o trirm-
fo desta feita se Inclina para a A.
Grajaú, conquanto o Grajaú, ao
Tt-ocar o -"rj-tee, tanha dade uma

RIACHUELO X FLAMENGO

Juizes — Cezar Porto e Pedro Ve
lasco.

Cronometrlsta — Arthur Perez.
Apontador — Hclo de Almeida

Santos.
Delegado — Luiz Lins Vasconcelos.

FLUMINENSE X SAMPAIO

Juizes — Luiz Marzano e Noli
Coutlnho.

Cronometrlsta — Rubens dos
Santos.

Apontador — Eablb Dahla.
Delíisfo - Axndt Vidra GalvSo.

HOSPITAL PARA AS CRIANÇAS
TUBERCULOSAS

Silo Paulo, 26 (Asp.) — Foi lan-
cada ontem no bairro Indlanópolis
a pedra fundamental do' Hospital
para Crianças Tuberculosas.

ESTRADA BOM JESUS DE
iTABAPOANA-SÃO JOSÉ

CALÇADO
Vitória, 26 (Asp.) — O governa-

dor Carlos Llndenberg radiografou
ao ministro da Viação, pedindo seja
liberado o crédito de 5 mllhOes de
cruzeiros, destinado & construção da
nova estrada de rodagem ligando
a cidade de Bom Jesus e Itabapoa-
na, no Estado do Rio, com S. José
Calçado, neste. Estado. O crédito
está registrado no Tribunal de
Contas.

ÓPTICA MODERNA
ARTHUR JACINIHO RODRIGUES

RUA MÉXICO, 98 C

Cairo — (Do correspondente
A. I. A.) — O romance do rei Fa-
rouk dó Egito, de 30 anos, com a
jovem senhorita Narrlman Sadek,
que completou. 17, é uma história
discutida no Cairo, e que pode dl-
vldlr a terra dos faráos.

Cada dia, durante três meses, o
Egito aguardou a noticia do casa*
mento do rei com.a linda filha de
um funcionário público. O rei não
permite que se divulguem noticias
de seu casamento, por julgá-lo as-
sunto privado.

Esse romance teve Inicio em de-
zembro. A Jovem Narrlman estava
noiva de Zaki Hachem, de 27 anos,
educado nos Estados Unidos, na
Universidade de Harvard. (E* di-
plomata, e atual Conselheiro Eco-
nflmlco da Delegação na O. N. U.l
Chegou ao Cairo para comprar as
alianças; o casamento estava mar-
cado para 8 de dezembro (o noi-
vado é muito curto no Egito) i
500 pessoas foram convidadas.

Só mela dúzia de Íntimos do rei
sabe quando e onde êle encontrou
a jovem pela primeira vez. Dizem
que foi no "souk" de Muskl, fa*
mosa feira da capital.

Farouk costuma andar pelas ruas,
mas sempre acompanhado por' guar-
da-costas. Viu a moça, descobriu
quem era, e no dia seguinte escre-
veu ao pai dela, dizendo desejar
que Narrlman fosse rainha do Egi-
to... Farouk é o mais Jovem e mais
rico monarca dó mundo. Suas ri-
quezas pessoais valem 12 mllhOes
de libras. Divorciou-se da rainha
Farlda em 1948, mas pela lei do
Islam tem direito a quatro espó-
sas.

Uma ordem real determinou: O
casamento da linda jovem Narrlman
com Zaki Hachem está desfeito.
Zaki teve de voltar para Lake Sue-
cess.

O pai de Narrlman, Hussein Pa-
sha deu uma entrevista a impren-
sa, dizendo: "A tradição não per*mite ás crianças que desobedeçam
ao desejo paterno. Narrlman é 11-
vre, e sempre teve liberdade para
casar com o homem que quisesse.
Minha família sente-se honrada pe*lo casamento do rei com minha
filha".

O amor de um monarca oriental
não é menos complicado que o da
maioria dos mortais. '

O poderoso partido político aos
Wafdlstas, e seu poderoso lider Na-
has Pasha, foram por muito tempo
contra o rei Farouk. Aproveitaram
o caso com Narrlman Sadek paradar um golpe no rei. Há severa
censura no Egito, mas a história do
amor do rei foi Imediatamente co*
nhecida pelo noivo de Narrlman >
O pai desta foi expulso da Liga dos
Irmãos Muçulmanos; talvez poressa razão, Farouk nunca apareceu
em público com Narrlman; nem na
Auberge des Pyramldes, uma "boi
te" que lhe' pertence, nem na An-berge Bleue de Alexandria, tam-bém dele.

Narrlman foi visitar pela primeira vez, com seu pai, o fabuloso pa-lácio Abdln, no Cairo, que ocupará
como rainha. E' três vezes maior
que Buckingham Palace.

A entrada é Iluminada por 1.000lâmpadas elétricas, as escadarias de
mármore são cobertas de tapetes

da vermelho e ouro, e todos os banhei-
ros são em prata.

O rei é um homem gordo, multo
inteligente, e tem tino dos nego*
dos. Suas fazendas reais são mo*
delo», e os operários que traba*
lham nelas recebem mais que todos
os operários egípcios. O rei con*
trola diversos restaurantes e caba*
rés, visitando-os de vez em quando
para lhes dar "Importância" e con*
seguir maiores lucros com turistas.
Um cunhldo do rei, querendo opor-
se à união com a Jovem escolhida,
observou que o pai dela fêz forlu*
na de maneira suspeita. O rei res*
pondeu: "Não faz mal; todos nós,
no Egito, fizemos fortuna de ma*
nelra suspeita".

Logo depois começou o curso ei*
pecial de boas maneiras para a jo?
vem noiva; uma senhora da cêrt»
explicou a Narrlman o que uma ra*
inha pode e não pode fazer.

A primeira espOsa de Farouk, rs*
inha Farlda, encontra-se prática*
mente prisioneira em casa de seu
pai até os filmes que deseja vêr
são levados a casa; hão pode ap--
recer em público.

Uma das três filhas mora com
a rainha; as duas outras estão com
o pai no palácio Abdln. A prlnci*
pai razão do divorcio foi Farlda não
dar um filho ao rei, o que diít-
culta a sucessão real, sendo também
um ponto de honra. Um homem
oriental nunca tem considerações
para a mulher que só tem filhai.

Farouk receia, não tendo um II*
Iho, o perigo de que o Partido
Wafdlsta um dia proclame a M*
pública.

Quando pela primeira vez Farouk
teve um encontro com Narrlman»
os amigos Julgaram que era mais
uma aventura; mas êle declarou a
11 de junho, dia de seu aniversário,
que queria casar-se com a moça.

Só o Partido Wafdlsta retardou
o plano do rei. E o curioso é que, a
respeito do romance do rei com a
filha do alto funcionário, a opinião
pública, principalmente no Cair»
e Alexandria, é contra o sobera-
no.

Isso surpreende, pois o rei Fa-
rouk fêz muito para elevar o nl*
vel de vida dos operários. Nas tf
zendas reais os operários moram
em casas modelos, com água abun-
dante. Os fazendeiros vivem era
segurança, desconhecida até os úl*
tlmos tempos. Há seguros social*
para o operariado. Durante a epl-
d.emla de malária, o rei fêz lnspe*
ções pessoalmente.

Nos últimos cinco anos, todos os
observadores estrangeiros conllr-
mam que êle combateu mais a cor-
rupção e os roubos, do que em tó-
da a história do Egito.

Fechada no palácio Inchass, Nar-
rlman não toma parte na vida po*
lltlca ou social. Quando cia fór ra-
Inha isso também não Influirá, pds
a opinião das mulheres no Egito b
considerada nula.

Nunca,, na história do Egito, a
crise foi maior do que na cpóca
deste romance.

Todo o Egito aguarda ansiosa*
mente, para saber como e quando
serão casamento da linda filha de
um funcionário com o homem que
é uma combinação estranha qe um
antigo caltfa de Bagdad e di* um
soberano despótlco.
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A7JAÇA0
NOTICIÁRIO DO MINISTÉRIO

DA AERONÁUTICA
£m breve teremos um grupo de bombardeiros

constituído de sete aviões quadrimotores
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Aspecto tomado ontem por ocasião do encerramento do Curso
ds Tática Aérea em Cumbica vendo-se na primeira fila da es-
querda paia direita: auditor Francisco Cavalcanti, cel.-av. Ani-
sio Botelho, chefe do E. M. da Afi Zona Aérea; cel.-av.-ene.-
ier. José Vicente de Faria Lima, diretor do Parque de Aeroníu-
tica de São Paulo e major-av. Luiz Rafael de Oliveira Sampaio,

comandante do avião ministerial
_.a Base Aérea de Cumbica rea-

Hzou-se a solenidade do encerra-
mento das aulas da 2a. turma do
Curso de Tática Aérea.

O quartel da Base, encontrava-se
emba^ideirado, com a tropa forma-
da, quando chegou o ministro Ar-
mando Trompowsky, que foi rece-
bido pelo brlg. Carlos Pfaltzgraíf
Brasil, comandante da 4a. Zona Aé-
rea; brlg. Antônio Guedes Muniz,
direltor geral de Ensino; cel. av.
Nelson Wanderley, diretor de En-
Bino da ECEMAR; auditor Francls-

§o 
Cavalcanti; ten. cel av. José

lahí Filho, comandante da Base;
de Cumbica tens. ceis. avs. Faria
Lima, Manoel Vinhais, com as hon-
M» de estilo,

Apés passar em revista á tropa,
assistiu a soiénldade de entrega de
diplomas aos oficiais que conclu-
iram o Curso de Tática, tendo o cel.
av. Kahl Filho pronunciando a se-
guinte oração:"Sr. ministro. O Curso de Tática
Aérea, e com êle o Base, já estão
tiabituados ás visitas periódicas de

V, Excla. Vem o titular da pasta
da Aeronáutica, com a autoridade
de posto e função, aliada à força de
simpatia sincera a êste pequeno es-
tabelecimento, prestigiar e incentl-
var o nosso trabalho de todo dia.
E do interesse e zelo de V. Excia.
por êste Curso falam alto as pro-
vas positivas e marcantes dos au-
xllios que temos, recebido.. A de-
signação periódica de Instrutores,
a ajuda para moradia, as portarias
que aos instrutores tem concedido
vantagens e regalias, por último a
construção de novas residências
são atos e fatos que demonstram o
carinho e zelo de V. Excia. por
êste Curso de,Tática Aérea, fi, por-
tanto, fora de qualquer protocolls-
mo usual, mas com a simpatia e
amizade sincera que todos dêste
Curso sentimos, que eu, eni nome
dos demais instrutores, agradeço
sensibllisado a presença de V.
Excia. entre nós, ao tempo em que
pessoalmente formulo os melhores
votos de felicidade pessoal".

QUADRIMOTORES DE
BOMBARDEIO

O ten. brlg. Armando Trompo-
wsky agradeceu e felicitou os Ins-
trutort» e os diplomados pelos êxt-
tos alcançados e por fim fêz uma
comunicação de grande importan-
cia. Declarou que após entendi-
ínenion com o general Vandenberg,
uerla organizado brevemente, em
Natal, um grupo de bombardeiro
constituído Je sele aviões quadri-
motores, fisses aparelhos vinham
para o Brasil com uma garantia
de um ano para os nossos aviadores
militares se adestrarem em bom-
bardeio pesado, fotografia, salva-
mentos e pesquiza. Esperava que,
em quatro meses, um grupo de pi-
lotos brasileiros estivesse habilita-
do a ministrar Instrução, aos s-jus
camaradas, ao mesmo tempo que o
Parque de São Paulo se aparelha-

que reune-se em. Montreal, viajou
para o Canadá o eng. César Grilo,
diretor geral da D. A. C. 'Ficou
respondendo pelo expediente dessa
repartição o diretor da Divisão de
Operações, eng. Roberto Pimentel.

FESTA NO CLUBE DE
AERONÁUTICA

O Clube de Aeronáutica abrira,
hoje, à noite, os seus salões para
mais uma cela dançante, durnnte a
qual serão apresentadas as dan-
ças típicas por um conjunto folckló-
rico europeu.

O PREFEITO VAI A RECIFE

Em avião da F. A, B. segue, ho-
Je, para Recife o general Mendes
de Morais, prefeito do Distrito Fc-
deral. O Douplas "2.053" seguirá
com a seguinte tripulação; — ptI5-

ria para proceder à revisão desses i to — ten. av. Pedro Melo; co-pllt)
avlSes; podendo assim o pais -eon
tar com as novas unidades de guer
ra e quando se tornasse necessário
o as condições financeiras permitis-
Bem aquisições de maior número.

Numa manifestação de contenta-
mento pela grande noticia, os ins-
tratores e alunos do C. T. A. aba-
faram a Importante declaração do
ten. brig. Trompowsky com demo-
rada salva de palmas.

OS DIPLOMADOS

Concluíram o Curso de Tática
Aérea e receberam diplomas os se-
guintes oficiais: — majores aviado-
res José Maria Mendes Coutinho
Marques, Astor Costa, Lafayete
Cantarino Rodrigues de Souza, Faus-
to Amelio da Silveira Gerpe, Atl-
Ia Gomes Ribeiro, Haroldo Reis de
Lima, Lino Romualdo Teixeira,
Walmikl Conde. Newton Lagares e
EEilva e capitães aviadores Milton
da Silva Sarmento, Mario Paglloll
de Lucena. Umberto Luz de Aguiar,
José Constando Marinho de OH-
velra, Udefonso Patrício de Almel-
da, Ildeu da Cunha Pereira, Walter
Mendes Wunder, João Luiz Sá Frei-
re de Faria, Roberto Hlppolyto da
Costa, Carlos Alberto Martins Al-
Varez, Vítor Dldrich Lelg. Mario
Glno Franccseuttl, Francisco Ba-
chá, José Freire Parreiras Horta,
Luiz Felipe Perdigão Medeiros da
Fonseca, Rui Barbosa Moreira Ll-
»a _ Dagmar Mendonça Paiva.

VISITA AS INSTALAÇÕES .s

O ministro da Aeronáutica, acom-
panhado das autoridades presente,
visitou ás Instalações da Base, ln-
clusive as obras de construção de
mais 300 mts. de pista de cimento,
que atualmente conta 1.700; ás cin-
co novas residências para oficiais.

SOBREVOOU O CENTRO
TÉCNICO J! A ESCOLA DE

ESPECIALISTAS

O avião ministerial, que nessa
inspeção foi pilotado pelo maj, av.
Luiz Sampaio e cap. av. Zamlr de
Barros Pinto, e algumas vezes pe-
lo ajudante de ordens, cap. av. Ma-
noel Poerner Mazeron, sobrevoou
demoradamente, em São José dos
Campos, as Instalações do \ Centro
Técnico de Aeronáutica e, em Gua-
ratlnguetá, as da Escola de Espe-
dallstas de Aeronáutica, que pnra
ali está sendo transferida, a fim
de que observar o adiamento das
obras.

REGRESSOU AO RIO

Quando o "vinte cinqüenta e
dois" aterrou no ^Aeroporto de
Santos Dumont, recebeu o mlnls-
tro Armando Trompowsky os cum-
prlmentos de sua esposo, da sm
dr. Clovis Morais; e dos maj. brlg.
Appel Neto; brigadeiros Américo
Leal, Netto dos Reys, Aquino Gran-
Já, Rarimundo Abolm, Ferreira
Mendes e Henrique Cunha; cels.
axs. Henrique Fleiuss e Ismar Bra-
sil e dos oficiais do Gabinete Minis-
terial.

RELATÓRIO AO PRESIDENTE

O ministro da Aeronáutica -'Ste-
ve, ontem, no Palácio do Catete,
tendo feito ao presidente da Repú-
bllca um rápido relatório de sua
Inspeção ás unidades da F. A. B.
aquarteladas nas 4a. e 5a Zonas
Aéreas, que abrange os Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná e São
Paulo.

RECBPÇAO A SRA. GENERAL
MC DONALD

A sra. tenente brigadeiro Ar-
mando Trompowsky oferece,- hoje,
âs 13 horas, no Copacabana Palace
Hotel, â sra. major general Geor-
ge C. Mc Donald, um almoço de
despedida, por estar a ilustre dama
de regresso aos Estados Unidos. Pa-
ra essa recepção a sra. Sephora
Trompowsky convidou os espõs-is
dos oficiais da F. A. B.

to — ten. Caldas; tripulantes —
sub-oficlal Clltbn Morais, sargen-
tos Braulio e Fernandes.

Um pavilhão para
o "Jaú"

Feliz Iniciativa da UBAC
apoiada pela "Folha da Ma-

nhã" de São Paulo
O nosso colega Raul de Polílio,

chefe da Seção de Aviação da "Fo-
lha da Manhfi", de São Paulo, há
dias escretieu um artiffo Intitulado"Uni Pavilhío Para o "Jaú." — no
qual, apoiando a feliz iniciativa da
UtlAC, apela para o patriotismo e
a. boa vontade de todos a fim dc que
ajudem a construir, no Museu, de
Ipiranfla, um pavilhão ,para unr-
dar o famoso avião que em 1927 fCz
a travessia do Atlântico Sul,. com
equipaoem brasileira sob o coman-

. do do saudoso aviador paulista I i
Ribeiro de Barros.

O articulista, pioneiro da aviação,
estuda muito bem a questão; hlsto-
ria fatot e justifica as razões da ne-
cessldade da se levar avante a idéia;
« finaliza seu trabalho argumentan-
do ifa seguinte maneira;

"... E o "Jaú", a mdquino de
voo que durante breve 1ase, foi o
assunto do dia do mundo, se reco-
lheu a um oalpfio rústico e prim'1-
rio, atabalhoadamente erguido s •
proximidades do Museu do ípíran-
ga, tm São Paulo.

Agora, está acontecendo esta coi-
ta de estarrecer oj que têm um
pouco de sensibilidade histórica, ts-
se mesmo "Jaii", que os esforços
da viagem transatlântica, exigidos
pela época, nfio conseguiram des-
truir, nem danificar, está sendo da-
nifleado, e acabará por certo sen-
do destruído, pelo abandono e pe-
las intempérie». Enquanto o Insti-
tuto Smithsoniano, ds Washington,
conserva, cm lugar de honra, o "Spl-
rlt of St. Louis", em que Lindborgh
sobrevoou o Atlântico Norte em
1929, o Museu do Ipiranga alija, pa-
ra um lugar que mais se indicaria
para uma fossa sanitária, a única
relíquia que ainda se conserva in-<
teira da nossa aviarão.

Como se não bastnsit o despreso
votado contra as relíquias de San-
tos Dumont, das quais o Brasil nada
possui inteiro, afora- o coraçfio do
gênio, von agora o caso áe estar-
mos deixando que o abandono des-
trua a única relíquia aviatdria que
o\«roismo nos legou, perfeita em
todas as suas partes, e que nem as
tempestades dos trópicos consegui-
ram descon juntar.

E' possivel que os homens res-
ponsaveis peta conservapfio de obje-
tos e documentos quo honram oB. -
sil, e que lhe vão compondo as tra-
dlçBes através dos séculos, nâo te-
nham formado noção clara do que
significa, cmocionalmente, histórica-
mente, civicamente, o descaso de que
que o -Jaú", tem slâo e vem r-ndo
vitima. Importa, consequentemente,
que alguém aponte ao povo o que
estd ocorrendo — para que o povo
se una num esforço,'que será 'ópi-
eamente pequeno para cada pessoa
— e para que se chegue, afinal
êste ponto exigido pela decência da
geração atual, seja em relação ao
respeito que deve ao passado, seja
em face da responsabilidade que
tem para com o futuro: — "Vm pa-
uithâo para o "Jaú".

PREFEITURA
ENFERMEIROS CHAMADOS PARA POSSE

Comparecimento dos médicos que pediram vista das provas - Aumento qüin-
qüenal a professores
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o Compareçam com urgência, & Av.
Graça Aranha, 416, 2° andar, sala 225,
os Enfermeiros abaixo relacionados,
nomeados recentemente, a fim de
tomar conhecimento da data cm que
assinarão o termo de posse:

Avelino da Costa e Souza — Abi-
gail Coutinho da Costa — Alzira Ma-
lheiros Mcssina - Almerihda de' Sou-
za — Argemlro Albuquerque Silva

Acácia Ibrnhim — Alberto Can-
dido — Antônio Moreira de Souza -
Antônio Cerqueira SÜva — Alay.de
Moreira Pacheco — Arcolina Salda'
nha dé Menezes — Anna Ramelro —
Adelaide Silveira Mesquita — Ange-
Una Barros Leite — Apolônia Bran-
galtys — Adelia Pereira Caldas —
Adelaide Monteiro Martinho — An-
tónio Rodrigues dos Santos — Ali-
ce Cláudio da Silva Ramos — Ade-
laide Pereira de Souza — Berenice
Alvares Amaral — Benedito Joa-
quim Monteiro — Caynara Braz Au>
gusto — Centra Filguelras Farah —
Cellna de Castro Marinho — Cia*
rlce Vaz Pinto Hoehl — Cellna Mo>
reira — Carmelita Nogueira Bastos

Carmen Fernandes de Almeida -
Catharina Callomino Molinarl — Da
nlcl Austin — Daniel Corrêa — Dul-
ce da Silva — Dorallce Garcia Fon-
toura — EIvira Machado Carneiro
Ehmerla de Jesus Rebelo Martha —
Eloy Guilherme da Silva — Emllia
Emestina Nobre — Eugênia dos San-
tos Monteiro — Francláca Chrlstina
Machado — Florinda Mattos Ferreira
da Silva — Gertnfies Pires — Hen-
mengarda Amaral Pedreira — Her-
mlnia Andrade Valverde — Isabel
Pimentel Gomes — Isaura Beck Car-
neiro — Iracema Gomes Cestari —
Itubilde Peixoto — João Araujo da
Silva — Benedito Joaquim Monteiro

Jacy Ramos de Castro — Judlth
Pessoa Garcia — Juraey Ribeiro de
Assis — Jurema dós Santos Nasci-
mento — Lygia Sodré Prata Vaz —
Lulza Porto de Almeida — Marieta
Alves Lima — Mário Rogério,Gatto

Maria da Cruz Gualberto — Ma-
ria Chrlstina de Souza — Maria Seal-
daferri — Manoel Ferreira Alvera —
Maria Ramos de Oliveira — Maria
de Jesus Carvalho — Maria Silva
Costa — Maria Benedicta de Lima —
Maria Emllia Krltz Tolipan — Maria
José Costa — Noemia Alves — Noe-
mia Guedes Mendes — Odette Sil-
vestre Affonso — Ornélia de Ollvçi-
ra Joaquim — Olga de Souza — Or-
landina de Campos Lima — Presci-
liana Bahia — Baoliel Gomes do
Amaral — Ricardina da Silva Carva-
lho — Arras Rezende — Sebastião de
Jesus — Sebastião Luiz Moreira —
Sldônla Alves Bispo —-Thadeu da
Silva Telles — Tertuliana dos San-
tos Azevedo — Werther Lamartine
Teixeira Lopes — Victòrino Gonçal-
ves Costa — Yale Maria Ferreira da
Silva e Yvonette de Araujo Dam-
bros.

CONCURSO PARA MÉDICO

Os candidatos que pediram vista
para provar do concurso dé títulos
para a carreira de médico, deverão
comparecer no Serviço de Seleção,
nos seguintes dias:

Dia 29 de maio, das 9 às 12 horas:
Ruth Elklnd — Dulce Corrêa Mon-
telro — Renato Menezes de Moura

Ludiz Varejão Fonseca — Antônio
Darwin de Mattos — Dilermando
Carneiro — Hllton Lopes Gosllng —
Sabino Gasparlnl Filho — Francisco
Paulo Martlno — Rivadavia Loureiro
Maurell,
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Seroiços de Helicópteros na Feira das Indústrias Britânicas
— A gravura fixa a partida de um helicóptero conduzindo com-
pradores de Londres das Indústrias Britânicas para a de Castte
Bromwich, em Birmingham, cuja viagem é de 75 minutos.

Asas sobre as Américas
(Por Robert Arnislrong. do USIS)

A DIREÇÃO DA D. A. C.

Na chefia da delegação do Bra-
Bll á Assembléia dn O. A. C. I..

BMSIL-PERÚ •
A nova linha do Correio

Aéreo Nacional

Segundo noticias recentes dos la>
boratórlos da "Boeing", esta com-
panhia empreende esforços para o
desenvolvimento e venda de sua
turbina a gás,

A nomeação de um encarregado
especial do departamento de turbl-
nas a gás, deu a êste departamento
a autonomia necessária a um mais
amplo programa de produção e de-
senvolvlmento.
" Os técnicos da "Boeing" chega-

ram á conclusão de que as turbl-
nas a gás foram devidamente apro-
vadas depois de uma série de testes
a quc foram submetidas. O sr, Hill,
técnico experimental da compa-
nhla, concluiu que o gás natural,
assim como os combustíveis Uqul-
dos, podem ser utilizado em aplica-
ções industriais das turbinas.

O motor de 200 libras, (175 HP.),
mostrou apreciável maleabilidade de
combustível e mostrou ser comple-
tamente insensível à octana ou ce-
tana. Acentuando a relativa rapi-
dez com que foi aperfeiçoada a tur-
bina, e as possibilidades de seu fu-
turo aproveitamento; declarando que
seu consumo inicial especifico' dc
combustível, equivalente a uma 11-
bra e meia por cavalo-vapor, por
hora, foi reduzido para uma Ubra e
um quarto, e a potência aumenta-
d.i para de 120 17S HP.. em 18
meses. / ¦

A "Boeing" pôs em exposição um
modelo completo, bem como sec-
ções do modelo, para a Sociedade
Americana de Engenheiros Mecâni-
cos, a fim de que sejam apreciados
e discutidos. • , '

Aeroporto Intcrnaeionat — Será
Inaugurado êste ano, nos Estados
Unidos, um novo aeroporto civil ln-
ternaclonal. Com unja área de 1.280
hectares, poderá acomodar qualquer
tipo de avião em uso atual e futu-
ramente. A pista, què apresenta as
dimensões de 2.835 mts. de com-
primento, por 60 de largura, poderá
suportar o peso de aviões de mais
de 225 toneladas, conquanto nenhum
avião, ainda que completamente
carregado, totalize tal peso.

Chamado o "Aeroporto Internado-
nal da Amizade", sefvlrá a uma
área de 536 quilômetros quadrados,
Incluindo as cidades de Washington,
Baltimore e Annapolis, no Estado
de Maryland. Grandes rodovias, já
em inicio de construção, facilita-
rão o acesso das diferentes zonas ao
aeroporto, que está situado proxi-
mo a estradas de ferro e ao Porto
de Baltimore, segundo em Impor-
tância nos Estados Unidos, que dis-
ta apenas 8 kms. do aeroporto.

Todas as comodidades serão ofe-
Lima em recldas aos passageiros quer em-

estabele- j barcando. desembarcando ou cm

Cruzeiro do Sul, (Acre). 126 —
(Asp. — Procedente de Lima pas-
bou por esta cidade um avião dd
Força Aérea Brasileira, que pela
rota boliviana fora á
Wa».m de estudos para _ .
cimento da linha do Cosreio Aéreo! trânsito. O projeto do aeroporto foi

de tal modo idealizado, de forma
que todas as dependências terão
vida própria, facilitando sobremodo
as operações de terra e ar. Eviden-
temente deu-se a maior atenção ao
serviço de luzes e comunicações que
será, segundo tudo leva a crer, o
mais perfeito em matéria dc aeto-
portos,Os departamentos de serviço ila
Imigração, saúde dos portos, policia

rendo^maTde" ííwTíaS. 
"dentro 

j marítima e aérea alfândega e qua.
ú. território nacional e apenas três rentena. que Inicialmente se destl-
horas de vôo para atingir o pacl- nam a oito linhas aéreas, poderão
fleo, constituindo assim a maior li-[ser extcndldos a uma capacidade
Mia Stu Americana. trís vezes maior. • _ . _

Nacional Rlo-Llma
O aparelho sob o comando ao

major av. Roberto de Assis Jata-
hjr gastou apenas três horas da ca-
pitai peruana a esta cidade tenlo
prosseguido para Guajará Mirim.
no Guaporé.

Segundo informações o governo
peruano está Ingressado que seja
ctIs a rota piiM a nova llnhn; islo
entretanto determina ficar a li-
nha peruana da F. A. B. percor

O novo aeroporto foi classificado
pelos meteorologistas como o mais
perfeito, quanto as suas referências
meteorológicas. Pretende-se que a
Inauguração do novo aeroporto se
dará em princípios de Julho, contri-
bulndo para mais um passo glgan-
tesco em prol da aviação comercial
internacional.

Construção de Bases Aé-
reas na Inglaterra

pela Força Aérea Americana
Londres, 26 — (F. P.) — Dentro

do três semanas a Força Aérea
americana vai iniciar a construção
de três bases permanentes de bom-
bardeiros na Grã-Bretanha, no con-
dado de Oxford, diz o "Manchester
Guardian", baseado em informa-
ções colhidas em "boa fonte".

O jornal acrescenta que "a loca-
lizaçáo dessas novas bases foi guar-
dada em segredo porque os clrcu-
Ios oficiais britânicos receiam que
os comunistas organizem manifes-
tações quando o batalhão de enge-
nhana norte-americano chegar pa-
ra iniciar os trabalhos de' constru-
ção. fisse batalhão está atualmen-
te em alto mar. a caminho da In-
glaterra com todo o equipamento
c materiais necessários, mas nin-
guem quer dizer o locai ou a data
em que desembarcará.

A noticia oficial da sua chegada
só será dada quando os soldados ie
o material tiverem desembarcado.
Em seguida serão revelados os de-
talhes do projeto.

A criação dessas três novas bases
— prossegue o jornal — não slg-
nifica que os efetivos das forças
aéreas norte-americanas estaciona-
das na Grã-Bretanha vão scr au-
inentadas, mas que as bases tem-
porarlas ocupadas até agora no Jes-
te inglês pelos grupos de "B-29"
vão ser brevemente devolvidas u
"RAF" e que as unidades aéreas
norte-americanas vindas à Inglater-
ra terão de agora em diante seus
próprios aeródromos e quartéis, e
as novas bases estarão em condi-
ções, se fôr necessário, de receber
bombardeiros "B-36".

Ainda o desastre da
^ Colômbia
Coincidências entre êsse aci-

dente e um de 1948
Call, Colômbia. 26 — (U. P.) —

As autoridades do Departamento
de Narino iniciaram rigorosa lnves-
tigaçâo para determinar as causas
do acidente de aviação ocorrido an-
teontem, no qual pereceram 26 dos
27 ocupantes do aparelho.

A noticia da investigação foi da-
da telefônicUmente pelo governa-
dor dêsse Estado. José Fellez Jura-
doi o qual acrescentou que ps ca-
daveres chegarão a esta cidade ho-
je â noite ou amanhã, para serem
conduzidos, em avião, ás cidades
de origem. '¦

tea, sido muito comentada a
coincidência entre tx» acidento c

Dia 30 dc maio das 9 às 12 horas».
Cásslo Cotta — Gilberto da Silva —
Hugo Elisa — Miguel Renato de An-
drade — Osmar Freire de Sequeira

Joel Pontão Teixeira — Antônio
Gonçalves — Osmar Freire de Se-
queira — Joel' Fontâo Teixeira —
Antônio Gonçalves Vllla Sobrinho —
Orlando Cyrino — Ogcscy Esteves
Lisboa — Ivan de Carvalho.

Dia 31 de maio das 9 âs 12 horas:
João José de Andrade Oliveira —
Azeito Marcondes Dias — Lentina
Alves Rangel Lopes — José Ribeiro
Coelho Filho — Aldo Santos Camir,
lher — Oswaldo Bandeira — Antôr
nio Carlos Glgllott — Joaquim Orl^
ente de Arruda Gçnu — José Galbo

Osvaldo (SerraVè -. ' *.;.

Dia 1 de junho das 9 às 12 lioras:
Washington Luiz Abruasi — Jamil
Rachid —. Carlos. Alonso — Ricardo
Mateoll — Ismael. Augusto Lopes —
Francisco Scarambone — João de
Pádua Andrade — Jayme Naslausky

Rolo Fernandes Pereira — Raul
Saraiva de Andrade.

Dia 2 dc junho das 9 às 12 horas:
Newton Amaury Ribeiro Cardoso —
Nelson Viana Mácliadõ — Norton
Prates Corrêa — Aupio Cláudio Mu-
nlz Acquarone — Nagib Jorge Farah

Pedro Machado Lomba — José
Lliiz Fracaroll — Fernando Almeida
Brum — Gilson Maurity Santos —
Fernando Antônio Braga Lopes.

Dia 3 de junho das 9 às 12 horas:
Roberto de Carvalho Tinoco — Ge-

¦raldo Arauio Souza — Emilio No-
gueira de Sá — Lins Álvaro Macha-
do da Rocha — José Clemente Ma-
galhães Pinto — Geraldo Costalar
Pinheiro — Pnschoal Pereira Torres

Steíano Lãnia — Thomé de Ma-

um outro ocorrido em 1948, quando
pereceu o piloto Ernesto Garcia
Bonllla, Irmão do piloto do avião
sinistrado anteontem, Jesus Garcia
Bonllla. No acidente de 1948. como
neste pereceram 26 pessoas e ape-
nas uma menina ne 10 anos sobre-
viveu.

A menina que sobreviveu ao acl-
dente de anteontem chama-se Olga
Rada Paredes e tem 10 anos e ê fi-
lha do cônsul colombiano em Tul-
can: viajava em companhia de sua
mãe e de seus irmãos Melida, HU-
.da, Julleta e Manuel.

MUDANÇA DE DENO-
MINAÇAO

Foi devidamente homologada e
averbada no livro do Registro das
Pessoas Jurídicas a mudança do no-
me do Aero Clube de Caxias que
passou a dénomlnar-se Aero Clude
de Caxias do Sul.

CHEGADA E PARTIDA
DE, AVIÕES

s

Poderão os leitores, quando
desejarem saber a hora de par-
tida ou chegada de aviões cn-
merclals nacionais ou estran-
geiras, das linhas Internas e ln-
ternaclonais, consultar a "Sec-

ção de Informações Utels" que
diariamente publicamos, e on-
de se encontram discrimina-
dos todos as números de tele-
fones necessários para Inclaç.i-
çôcs. '

DISTRIBUIÇÃO DE MATE-
RIAL DE VÔO

O eng Roberto L. Pimentel, di-
retor geral da Aeronáutica Civil,
mandou distribuir material de
vôo em espécie, num total de CrÇ
52.869.30, aos seguintes Acro Clu-
bes:

Amazonas (AM) — 19.460,80; —
Cristalina (GO) — 1.878,00; — Mt-
racema (RJ) — 2.587.60; — Passos
(MG) — 8,245,70; — Findamonhan-
gaba (SP) — 7.217.20; — São Ga-
briel (RS) — 12.230,00; — Vitória
de Santo Antão (PE) — 1.250,00
Cr$.

NOVO SERVIÇO AÉREO
DIRETO ARGENTINA- ES-

TADOS UNIDOS
Um novo serviço aéreo direto en-

tre'os Estados Unidos e a Argenti-
na será inaugurado depois de ama-
nhã pela Braniff International Air-
ways. O quadrimotor "DC-6" dei-
xará Chicago, em Illinois, ás 7.30
horas daquele dia, escalará em
Kansas City, em Missouri; Wichtta,
em Kansas, Oklahoma City; Dallas
e Houston. no Texas; Tocumen, no
Panamá: e Lima, no Peru, chegan-
do a Buenos Aires 24 horas mais
tarde.

Com o estabelecimento desse no-
vo serviço a capital portenha fica-
rá sendo umas das terminais das
operações da "Branlff" na Amérl-
ca do Sul. As outras b8o La Faz,
M Bolívia e Bio de Jrnciro. , .

galhães Machado — Fernando Mon-
telro Melra.

Dia 5 de Junho das 9 às 12 horas:
Maria Eugenia Mac Cord — Milton
dá Fonseca Almeida — Regnier Bis-
mâra — Jamil Abbud Assil — Paulo
Monteiro da Silveira — Soade Antô-
nlo Saade — Ivano José Aguiar Te-
edino — José Pinto Ferreira Alves

Armando* Corrêa Garcia e Oc,ta-
vio da Costa Pinto Lourenço Jorge.

PRORROGADAS AB INSCRIÇÕES

, Foi rorrogado até o próximo dia
7 de junho o prazo para o recebi-
mento das Inscrições para a prova
de Habilitação para Auxiliar de Mé-
dico.

AUMENTO QÜINQÜENAL

Foi concedido aumento qüinqüenal
aos seguintes professores de Curso
Primário:

Zellnda Mallet Fragoso — Maria
Guilhermina Alves de Souza — Ma-
ria de Lourdes Cardoso — Lucy de
Carvalho Rocha de Barros e Azevedo

Alice Tavares Guerra — Wolf-
ganga Storino Alvares de Azevedo

Maria José Serpa Pinto Pinheiro
Lygia Meirelles e lida Rodrigues

Meira.

E aos seguintes professores de
Curso Primário Supletivo:

Eponina Regazzl Palmeira — Ma-
ria Vasques — Antônio Carlos Frei'
re da Fonseca — Aríete de Faria —
Hélio José Fernandes Rodrigues —
Antônio Veiga de Freitas — José do
Vale Nunes — Dulce Cabral Cardo-
so — José Couto Freitas e Álvaro
Corrêa Vale.

E ao professor de Curso de Con-
tinuação e Aperfeiçoamento: Ade-
mar de Souza.

SALARIO-FAM1LIA

Foi ,concedldo salárlo-famllia aos
seguintes funcionários:

Anna Thereza de Souza Fischer —
Celino Gomes da Cunha — Evaristo
Ellzen Brandão — José Duarte —
Manoel Ferreira da Silva — Sebas-
tião dos Santos Almeida — Ubira-
jara Brasil Botelho e Zilda Xavier
Cotta.

ATOS DO PREFEITO

Dispensa — Do advogado Walter
Santos de secretário da Comissão de
Promoções dos Servidores da Pro-
feitura, por ter sido nomeado para
o cargo de Secretário de Adminis-
tração. >

Designação — Do diretor do Pes-
soai Adhemar dc Sá Carvalho, para
secretário da Comissão de Promo-
ções.

Remoção — Da Secretaria de Ad-
ministração para a Secretaria de Fi-
nanças o agente da divida Jorge
Santos.

Sem efeito — As nomeações para
o cargo de servente, de Adalberto
de Oliveira — Romualdo da Veiga
Marques — Jorge Ludolf — Guará-
cy Teixeira — Hélio Augusto da Sll-
va — Armindo Parente Ribeiro. A
admifsão- para o cargo de artífice
de, Wilson da Silva Pereira — Ubi-
rajara Gomes Arruda — Atila da
Silveira. A admissão de Diva San-
tos para a função de auxiliar de
ríiccanógrafo; de Erotlide Machado
Costa para a função de trabalhador;
dc José da Silva para a função de
servlçal; a nomeação interina de
Joaquim Antônio de Souza Ribeiro
para o cargo de escrlturárlo e a de
Diva Carneiro da Cunha para en-
fermelro,

DESPACHOS DO PREFEITO

Na Secretaria de Educação — Jor-
ge Carlos Susseklnd — Aguarde
oportunidade,

SECRETARIA GERAL PE ADMI-
NISTRAÇAO

ATOS,DO SECRETARIO GERAL
¦Admissões — —Para:-a função de

professor Ue Curso Primário; da Se-
cretaria de Educação e Cultura, de
Sebastlana Conrado Dorla. — Para
a função de trabalhador, da Secre-
taria Geral de Administração, de
Mercedes Braga Luiz. — Para as
funções de trabalhador, e, de tra-
balhador de Limpeza Urbana, da Sé-
cretaria de Vlação e Obras, de Ma-
noel Bravo e Paulo do Nascimento,
respectivamente,

DESPACHOS DO SECRETARIO
GERAL

Paulo Ue Ctuiipüã Cortes — Ivcli-
no de Vasconcèllos ¦— Walter Karl
Buhler — Manoel Ferreira Velloso

Heitor Gomes Leite — Gustavo
Augusto Braga Filho — Moacyr Gar-
cez — Maria da Conceição Mendpn-
ça de Carvalho — Orlando Valentin
Orlandi — Luiz Narciso Ribeiro Pi-
mentel¦— José Augusto Vileila Pe-
uras — Ruy Rodrigues — Vinícius
Batista.de Faria — Heitor Ribeiro
PJnto — Alexandre Rodrigo Fran-
cisco da Silva — Wanda Massiére
Pereira — Hernane Alfredo Peque-
na Genú ¦£ Armando Corrêa Gar-
cia — Francisco Colafemia Sobrinho
~ Alcmmar Fontes Rezende — Lii-
diz Varejão Fonseca — .Francisco
Henriques de Mendonça — Joaquim
Louzada — Américo Caparica "Filho

Marllla Renzo — Dário de Arau-
jo Lins — Ulysses Fabiano Alves
Filho — Haymo Sachs — Flavio Ce-
sar Penalva Costa — Paulo Gua-
nyassu de Sá — Chala Sara Nach-
bim — Aridlo Geraldo Ornelas do
Couto — Jullo Martins Sobrinho —
Geraldo Affonso de Avelar e David
de Carvalho Moura — Dê-se vista.
A Banca Examinadora para os de-
vidos fins-.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Do oficial adminis-
tratlvj), Marta Valderez Brandelo do
Monte, para responder pelo Adjun-
to desta Secretaria, 

"durante 
suas

férias rcgulamentares. — Para o
Departamento de Educação Comple-
mentar, do médico, Isaac Goldstein
Pàclornlck. — Para o Departamento
de Prédios e Aparclhamentos "Esco-
lares, do escrlturárlo, Maria Ignês
Cândida Antunes. — Para o DeDar-
tamento de Saúe^e Escolar, dos aten.
dentes. Etelvlna de Almeida Louren-
ço e Zlpora Basilio.

DESPACHOS DO SECRETARIO.

Nathanael Mazza e Cia. Ltda. —'
Autorizo, obedecidas as prescrições
legais.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRLMARIA

ATOS DO DIRETOR ,

Designações — Amélia 'da Silva,
para responder pelo expediente da
escola "Sarmlento" enquanto durnr
o Impedimento do diretor; Aida Mo-
raes de Lima, para a função de sub-
diretor da escola ."Sarmento" provi-
sôriamente, enquanto durar o Impe-
['Iniento do subdiretor; .'Deolinda
Teixeira França, para a função de
subdiretor da escola "Abellard Fei-
jó"; Therezinha Corrêa da Silva Ma-
galhães, para auxiliar-do responsa-
vei pelo núcleo 0366; Sylvia Lopes
Clemente .para a escola "Je, I, Cam-
pos Sa!es"v 1 

.. ¦

Dispensas — Odette Ribeiro Prado
da fundação de subdiretor da esco-
la "Abeilard Feijó" Laura de Cãr-
valho Meinlqke, da fundação de r»«-
ponsável pelo núcleo 4333, por ha-
ver cessado o Impedimento do res-
ponsável.

SECRETARIA DO INTERIOR
E SEGURANÇA

DESPACHOS DO SECRETARIO

•Manoel Henrique de Araujo —
Cancelem-se os autos; Pedro José
Pereira de Brito — Cancelo o auto
recorrido, por ser portador de erro
quanto ao nome do autuado.

SECRETARIA DE FINANÇAS

ATOS DO SECRETARIO

Remoções — Foram removidos do
Serviço de Expedtentc para a Supe-
riniendência do financiamento Ur-
banlstico — Jorge Zahal. « do De-
partamento do Tesouro para o De-
partamento de Rendas Diversas —
José Bento de Freitas Melo.

neiUBeHto fi Col fteskpaão £«ra

ter exercício' no Departamento do
Contencioso Fiscal — Stanley Basry.

DESPACHOS DO SECRETARIO

Olga Madeira c Méga - Juçara
Meinick Ribeiro — Martha Mayrink
Limoeiro — Luiza de Calazans —
VValdemíro Freire de Carvalho e
Conceição Pinto da Costa — De acôr-
do, inclua-se na escala. Ao DCF;
Joaquim Soares — Sebastião Cnttete
Pereira e Of. 119-50 — Departamen-
to da Renda de Licenças — Ao FSA;
Luiz Fernandes e Cia. Ltda. — Of.
242-GDO-50 — Departamento de
Obras; Of. 379-50 — Departamento
da Renda de Licenças — Ao DCB;
,Of. 353-50 — Departamento da Ren-
da de Licenças — Ao DRL; Eduardo
da Silva e Companhia Geral de Ma-
terial Rodante — A FSU: Emllia Fl-
gueiredo de Souza — João de Mello
Franco — Simas de Oliveira Santos
e Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Indüstrlárlos — Ao DCF.
Solicitando informar se hi débito;
Of. A-225-47 — Departamento do
Contencioso Fiscal (1 CF) e Sanson
Weskler — DCF; Of. 779-50 — Trl-
bunal de Contas — Of. 768-50 —
Tribunal de Contas; Of. .767-50 —
Tribunal de Contas; Of. 50-50 — De-
partamento de Educação Primária
(16» Distrito Educacional) — Ao
DPM; Francisca Angélica Conceição
e Imobiliária Higienopolis S. A. —
Ao FSA; Cândido Rodrigues Trin-
dade — Indeferido; Of. 87-50 — De-
partamento da Renda Mencantll —
Ao DTS; Indústria e Comércio Es-
trêla Ltda. e Olavo Figueiredo Lou-
ro — A SGV; Santa Casa da Mise-
rlcórdia do Rio de Janeiro — Ao
DRD; Of. 2.714-50 — Inspetoria da
Alfândega do Rio de Janeiro — De
acordo; Rouilhes e Marques e Ca-
bana Espirita Nosso Senhor do Bon-
tim — Mantenho o ato.

ARRECADAÇÃO

A Prefeitura arrecadou no dia 24
do corrente, pelos diversos distritos
de arrecadação a quantia de Crf
11.041.730,70.

Dlspendeu em pagamento de pes-
soai, material e diversos Crf 
15.907.177.80.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

A fim de receberem os créditos a
seu favor compareçam ao Serviço de
Controle dêste Departamento, das 12
às 15 horas do ala 29 de maio os
seguintes:

Adiantamentos — Allah Eurlco —
Álvaro Moutlnho Neiva — Américo
de Menezes — Antônio Calazans da
Silva Pimentel — Antônio José Cor-
deiro — Aracy Nery Gonçalves —
Celso Cícero Gonçalves - Dalka Bet-
tamio Guimarães — Elyr Chagas da
Silva — Ermelinda Simas e Silva —
Esberard Alves Balblno Filho — Eu-
clides de Andrade — Eurlco Fortu-
ho Mendes — Fernando Geraldo —
Geraldo Ferreira Alves — Gilberto
Mangeon — Guilherme .Ferreira de
Falia — Haydéõ da Silva Mafra —
línez de Lacerda Moura — Irene.
França Magalhães — João de Lima
Tavares — Jorge Clapp — José Au-
gusto Vieira dos Reis — José Coim-
bra Filho — José Nilo Cavalcante —
José dos Santos Pinto — Laélio An-
drad° de Ornelas — Léa Menezes
da Silva — Luiz Antônio Blsagglo
— Luiz Campbell — Maria Apare-
cida dos Santos Bastos — Mario
Coelho de Moura — Maria da Gló-
ria Soares Paranhos — Maria José
Vasconcojos — Maria José Veloso
Hassnlmann — Maria de Souza Lo-
pes Von Haves — Mário Fernandes
de Matos Faro — Nalr Monteiro —

Neide Civldlnl — Osvaldo Peixoto
Paulo Gonçalves de Melo — Rosa

Pinho Espíndola — Sérgio Drumond
Gonçalves - Silvio Thales Torres —
Victor Orlando.Benincasa — Vidalina
Machado Soaria — Waldemar Gon-
çalves Curvclo — Wanda de Moura.

Gratificação — Abelardo Carneiro
da Cunha e Mário de Oliveira Bran
dão — Roletim do Conselho Técnico
de Economia t Finanças.

Eventuais — Confeitaria Colombo.
Restituições — Antônio de Souza

Alvts e outros — Coro da Candeia-
ria — Gabriel José Marins — Ir-
mandade do S. S. da Candelária —
Jair Mussafir — João Antônio Pe-
reira — Maria Julia Monteiro da Ro-
cha Fragoso.

Subvenções — Ambulatório São
Vicente de Paulo da Lagoa — Asso
ciação Brasileira de Cegos — .Asso
ciação Mundial de Escritores P.E.N
Clube do Brasil — Avelino de Mou-
ra — Casa da Criança — Casa do
Pobre de Nossa Senhora de Copa-
cabana — Centro Espirita Servidores
de Jesus — Cruzada Pela Infância
da Leme — Cruz Vermelha Brasilei-
ra, — Edgard Fraga de Oliveira -
Fundação Ataulpho de Paiva — Fun.
dação Leão XIII — Policllnlca de
Botafogo — Sociedade de Engenhei-
ros da Prefeitura do Distrito Federal

Sociedade de Instrução e Assistên
cia do Jardim Botânico¦— Sociedade
Propagadora das Belas Artes — Tea
tro Experimental do Negro — Maria
Amélia Nunes da Fonseca —* União
dos Educadores — Sociedade Musical
Francisco Braga.

Nota — Os que. não cumprirem
as determinações dêste Edital no
prazo de trinta dias ficam sujeitos
à taxa de expediente para levanta
mento de perempção nos termos do
artigo 1» — IV — alínea a da Lei
n. 47 de 6 de novembro de 1947.

EMPRÉSTIMOS

Será efetuado hoje, das 9,15 âs 11
horas, o- pagamento das seguintes
propostas de empréstimos:

Prop.

16720 ¦
16722 ¦
16723 ¦
16725 •
16727 . -
16728 ¦ •
16734 •
16736 -
167.17 •
16741 •
16768 •
16772 .-
16774 -
16780 •
16783 -

Matr.

26448
27831
1340O
1500JL-
27394
5516

11009
22641
4575
6716
29536
21834
15308
7219

28183

Prop.

16743 —
16745 —
16749 —
16753 —
10754 —
16755 —
16759 —
16703 —
16765 —
16767 —
16771 —
18773 —
16779 —
16781 —
.«785 —

Emergências — Matrículas:

2834
5343
7901
9977,

13178
156571
26236
25500
30441
451)1
46467
49P81
5S489
B8442

4094
5493'(fluO

10108
1"638
18570
20433
37473
4*871
45577
4P874
51491
53107
80429

4230 —
7513 —
8267 —
10119 —
1M88 —
20707 —
317,79 —
38746 —

4«.74 —
4S515 —

49597 —mm —
53338 —

Matr.

25293
16582
280C9

8241
11634
26403

32551
39352
32396
25889

3241
51508
23032
22780

9196
7581
S073

117IB
14816
24018
33383
38792
4*354
46382
49538
51851
54024

Serão pagas, também, as propôs-
tas anunciadas neste mês e ainda
não recebidas.

CAXAMBU
PALACE - HOTEL
Fone: Rio 22-4991 Caxambu - Fone* 39

30 % DESCONTO DE ABRIL A DEZEMBRO

O FESTIVAL DA GRÃ-
BRETANHA EM 1951

IAN COX, Diretor de Ciências para o Festival de 1951
ondas de rádio vindas do sol, das
estrelas e de meteoros; eles mes-
moa transmitirão sinais de rádio á
lua e observarão seu reflexo na
terra, una segundos' mais tarde.

Na exposição de Ciências em
South Kenslngton, será dada maior
importância - ao espirito da desço-
berta cientifica.

Que a ciência é Internacional, t
-a. ogs|Aoid b wsd Ieiisob. eãuaia
ternaclonal de conhecimentos a
Grã-Bretanha contribuiu no • mini-
mo, tanto quanto qualquer outro
pais. E' natural portanto quc a ei-
êncla ocupe lugar de destaque no
Festival da Grã-Bretanha em 1951,
quando todo o Reino Unido estará
"em exposição" — não só para os
visitantes como para o povo bri-
tânlco.

A apresentação das realizações
ficas em 1951 se fará principalmente
de duas maneiras. De um lado, em
algumas exposições oficialmente or-
gonizadas: de outro, em sessões e
conferências especiais das Institui-
çoes e sociedades cultas que cons-
tituem parte tão essencial da vida
da Grã-Bretanha.

A exposição das realizações cientl-
ficas em 1951 se fará principalmente
para o enorme publico que não tem
conhecimento especializado. Ha três
grandes projetos. Dois se realizarão
em Londres — a Exposição da Mar-
gem meridional do Tâmisa, e a Ex-
posição de Ciências em South Ken-
eilngton; uma em Glasgow, onde ha-
•verá uma exposição de Energia In-
dustrlal.

CONTRIBUIÇÃO PARA A CIVI-
LIZAÇAO

A exposição da Margem Merldi-
onal contará a história das contri-
buições do Reino Unido à clvili-
zação, e conto resultaram da tal-
clatlva. do povo e dos recursos de
sua terra.

O fundo sobre o qual serão apre-
sentadas é o mundo vivo e ativo de
hoje, tendo cada pavilhão um tltu-
lo correspondente a aspectos dlfe-
pentes e particulares do mundo.
Assim, haverá sessões dedicadas a
todas as ciências e indústrias; as
realizações de eada unia "serfWr apre-
sentadas em todo o seu significado
para * história.

Um pavilhão que já atrai a aten-
ção é a Grande Cúpola da Desço-
berta. Ao passo, què as outras ses-
sões,se relacionam principalmente
coni as realizações visíveis na Grã-
Bretanha, na Cúpola da. Descoberta
a apresentação não se limita nem
sequer fts linhas divisórias da
terra; Os assuntos çm exposição
Irão <Jesde ís descobertas nas pro-
fuhdczas dós oceanos e sob o solo,
até a terra, passando através . da
atmosfera e da ionosfera, até aos
espaços mala longínquos. -

OS SEGREDOS DA MATÉRIA

Dar-se-â também atenção especial
às descobertas do Reino Unido que
gradualmente revelam oa segrêdo%
da formação e comportamento da
matéria, tornando possíveis reall-
zaçôcs como a energia elétrica, a
televisão, as drogas sintéticas, as
matérias plásticas, o vapor ou os
resultados da desintegração nuclear.
O tema básico é que a iniciativa da
Grã-Bretanha no campo das desço-
bertas continua com,o mesmo lm-
pulso antigo, hoje ainda acrescido
da maior .eficiência dos novos tas-
trumentos e métodos inventados e
descobertos por físicos e químicos.

Certamente atrairá a atenção do
público o rádio telescópio. For eie
iit Tieftòmta; ,inrtQ»'fi taltes va&w.

A VISUALIZAÇÃO DE ÁTOMOS

Pm problema inicial tem sido des-
cobrir meio da familiarizar o vlsl-
tante com as estruturas nucleares..
A entrada pára a Exposição foi co-
locada em local que obrigue os visi-
tentes a passarem por uma série de
câmaras, nas quais objetos comuns
são sucessivamente aumentados até
o espectador, concentrando-se num
só cristal, ver os átomos que os
compõem.

A Exposição de Energia Industrial
em Glasgow está sendo planejada
rara apresentação de extraordiná-
rias realizações da indústria pesada
c das técnicas que lhe são associa-
das. Localizada na Escócia, 6 apre-
sentação tão nacional quanto a Ex-
posição de Ciência da Margem Me-
rldlonal do Tâmisa. Como ela, terá
forma narrativa, centrallzando-se na
história das contribuições da Grã-
Bretanha d conquista da energia.

Curso Primário
Matrículas Abertas

Mensalidades módicas

Educandário

RUY BARBOSA
Rna Gago Coutinho, 25

Largo do Machado

ESTUDANTES DO EXTERIOR
EXCURSIONAM PELO TÂMISA
Londres (B.N.S.) — Vinte e dois

estudantes procedentes do Egito,
Costa Douro, Pérsia, Filipinas, Co-
rela, Sião, %Trlnldad, África do Sul,
Áustria, Trança, Alemanha, Itália,
Polônia, Suécia e Suiça partiram
d" Londres no fim da semana pas-
sada para "uma visita ao Tâmisa"
organizada pela Brltlsh Council. Os
estudantes, acompanhados do sr.
F. L. Brampton, do Museu Brita-
nico, foram C: lancha a Cheltenham
para em seguida visitar a nascente
do rio Seven Springs. Propunho-se
depois descer o Tâmisa a fim de
conhecerem Cirencester, Ralnford,
Kingston e Botley, de onde ruma-
riam para Oxford. A volta a Lon-
dres seria feita via Ablngdon, Pan-
gbourne, Hemley, Maldenhead, Eton
e Windsor.

No decorrer desta semana, os esr
tudantes voltai ão « Ilajupíon Cüurt
e, após uma visita ao Palácio e
seus jardins, viajarão pelo rio até
Richmond. A excursão terminará
com uma viagem de lancha de Wes-
mlsstec ft Orcnjrtclj, __ -.¦__

Iníormacões úteis
Correio da Manhã
uobradures autorizados - ime Cuí-

Ihò da Silva, Manoel Murlej Ar)
Marinho .Machado, Sebastião llln-
coin, Francisco Vieira de Snuza
e José Gigante.

Redação, Administração e Oficinas
— Avenida Gomes Freire 471 -
publicidade e Assinaturas —

Rua da Assembléia IOU

TELEFONES
42-1080 - 42-1083 - 42-1089

(Rede interna, llgandp dependências:
Diretof-Gerente:

Rua. da Assembléia. 109 . 42-7592
Agência Central:

Rua .da Assembléia 109 . 22-6343
Publicidade: i

Rua da Assembléia. 109
i 22-6343  42-1053
Balcão: -.-¦'-

Rua da Assembléia, 109 . 42-3323

8UCURSAL EM MINAS .
Rua Goiás. 65 — Belo Horizonte

AGENTE DE VENDA AVULSA BM
. SAO PAULO

Vicente Polano — Rua 15 de No-
, vembro 153 sobreloja.

ANTÔNIO RUFINO DÁ SILVA
Nova Lima — Minas

Nâo ê mais nosso agente nâo sen-
do válidos os recibos passados por
êle em home dêste lornal

JOSE' ESTEVES DO VALB
, Oliveira — Minas

NSo » mais nosso agente e está
convidado a comparecer a esta Ga-
rência para prestação de contas.

CARLOS IjEVILACQUA -

PIrapeUnga — Minas ,
Não è mais nosso agente -' está

convidado a compare. -í esta Ge-
rência para prestação de contas

OVIDIO PACHECO
Caxambu — Minas

NSo ê mais nosso agente, estando
convidado a vir prestar contas das
assinaturas recebidas

ARGEMIRO VIEIRA COIMBRA
Cataguaáes - Minas

NSo ê mais.nosso agente nâo sen-
do válidos os recibos rasados por
êle ou por seus prenostos.

PREÇO DAS ASSINATURAS
Aniiai  Cr» 31/0,00
Semestral  Cr| 80.UU

EXTERIOR
Semestral  CrS 180.00
Anual  CrS 150.00

NUMERO AVULSO
Uo dià  Crí 0,50
Atrazado ...'  CrS 1,00
Domingo  Cr; 1,00

ASSISTÊNCIA MUNICIFAL
Socorro Urgente  22-2121
Instituto Pasteur — Rua

das Marrecas, 11  22.3021
POLICIA

Rádio Patrulha 7- 32.4242
SOCORRO URGENTE

Posto da rua Goiás n. 404 48-4664
Psto do Largo da Penha 30.2044
Posto de Bangu — Bangu 845
Posto da rua Conde de

Bonfim n 604  38-1620
BOMBEIRO

Aviso de incêndio  36-102-5
CHECADA J' "VltTIDA DE

, BARCAS
Comp. Cantareira ';'-,' 22-9855

CHEGADA E PARTIDA DE
AVIOES

Aerovias.Brasil 32-4300
Aero Gerai 21-6792
Air France 42-3833
ALITALIA 43-9291)
BRITISH 42-4040
BRANIFF 52-1826
Central Aérea 23-4629
Cruzeiro do Sul 42-6060
Correio Aéreo Nacional ... 42-1268
FAMA .-.'., 42-8838
Linhas Aéreas Paulistas ... 32-5195
NACIONAL 32-6119
NATAL 32-7449
PANAIR .' 22-7077
Pan American 22-7779
REAL 42-3614
Santot Dumont 42-8026
SAS 42-1704
TAL 32-1000
Transcontinental 22-5414
VASP ,.. 42-8092
VARIG 22-5257

AEROPORTO SANTOS
DUMONT

Estação de Hidros 42-6534
.Sst. Terrestre (chegadas) .. 22-8352

(partidas) 42-1814
AEROPORTO DO GALEÃO

Est. de passageiros da:
Air France  Gov. 818
BRANIFF ." Gov. 316
KLM  Gov. 115
PANAIR  Gov. 382
SAS  Gov. 316

CHEGADA E PARTIDA DE
NAVIOS

informações sflbre navios —
Praça Maüá  42-0181

CHEGADA E PARTIDA DE
.-¦•* '

E. . Central do Brasu —
Informações  43-3360

E. F. Rio d'Ouro - Ag.
Francisco Sá  43-0278

E. F. Leopoldlno — Infor-
mações  28-0235

E. F. Maricá- Ag. .... 23,8797
E. F. Corcovado  25-0910

DELEGACIA DE ECONÔMI/
jLAR

Sede - Avenlda Mem de
Sá n. 43  22-2303

RERVIÇO DE TRANSITO
Reclamações — Praça Tira-

dentes 67 ....í......  22-3578
FALTA DÁGUA

rteciamações — Rua Ria-
chuelo n. 267  32-2172

' FALTA DE LUZ OU FORÇA
£ona urbana  22-1800
Zona urbana  23-1809
eZona suburbana  29-0090

SERVIÇO OE BONDES
Reolamações  23-2068
Domingos e ísrlados  28-9590

FALTA DE GAS
De dia: ! < ¦

Agência do Catete ..-...: 32-7327
AAgência P. Bandeira ... 37-8714
Agência Centro  22-5804
Agência MCier  29-5667

De noite  28-9597

ATENDENDO AOS LEITORES
TSdas as reclamações devem ser

dirigidas para: "Correto da Ma-
nlià" - AV. Gomes freire. 471
— "Secção de Reclamações" ou
pelo telefone 42-1087 das 13 ás
17 horas.

PAGAMENTOS

NO TESOURO NACIONAL — Na
Pagadorla do Tesouro serão pagas
hoje as seguintes folhas do 5.° dia
útil:

Aposentados do Tribunal de Con-
tas, n. 8.500; c do Ministério da
Justiça e Poder Legislativo ns. 4.501
a 4510.

SERVIÇO DE TRANSITO

EXAME DE MOTORISTAS

Para 29 do corrente, âs 6,45 horas:
— Roque Silva Gomes de Souza,
Aublel Flecher, José Novelio, (}uio-
mar Palmeira Campos, Novarro Ml-
randa Alessio, Antônio Luiz Fernan-
des, Manoel Vicente Alves, Manuel
Antônio da Mota, Agostinho da Con-
ceição, Carlos Muniz, Caetano No-
Vaes Santiago, José Perilra da Sil-
va, Maurllo Cruz da Silva, Braz Go-
mes da Cruz, Abelardo de Andrade,
Raimundo José de Lima, . Odete
Cunha de Oliveira, José Soares de
Campos, Osmar Silva'lie Medeiros,
Geraldo Antunes Gonçalves, Reginal-
do dos Santos, Paschonl Marchena
Donato, Pedro de Alcântara Bressi,
Ennlndo Pinto, Francisco de Paula
Ferreira, José Vicente dos Sanlos,
Ari Fraga, Osvaldo Santana, Fortu-
nato de Castro Lopes, Celso Antônio
Moura Fonseca.

As 8,15 horas: — Cesare Tedeschl,
Luiz Quirlno dos Santos, Flodualdo
de Braga Cerqueira, Rubem Honora-,
to da Fonseca, Archimedes Custodio,
Valter Pimentel Corrêa, José Sa-
muel Fiel, Severino Matlas Juvenal,
Miguel Ventura do Nascimento, Ro-
berto Tavares de Canto, Albenante
de Melo e Souza, Américo Pereira
doa Sanlos, Mario Lopes Galves,
Nelson Albino Neiva, Jalro Salsado
Ramos, Raimundo Guedes de Sou-
za, Antônio Cosme, Lidla Blrmehc
Amélia Brooker, Augusto dos San-
tos, Manoel Barbosa de Araujo, José
Paulo Aramls de M„tos, Jaime
Adriano Mrcsái, Luiz Soares da
França Neto, Cacilda Ramos da Cos-
ta, José Benedito, Meir Rocha da
Silva, Oriberto Moreira Bamisco,
Antônio Carlos Ribeiro Henriques,
Hello Gomes, Antônio Pinto.

Aae9,45 horas: — Salvátoro Sicllla-
no José Moreira Malta, Carlos Fie-tfetleo Peixoto, Subens Coutinho de

Brito, Valdir Antônio dos Santos,
Felsmon Moreira; Ilciolino Cordetro
Braga, R.iul Leite Ribeiro Fiiho, Ma-
r.nho Gori5:Wcs Soares, José da Sa-
vp, Jcsú Franklin;! Jorge No'jre Diaa
V.elra, Amaro Neves da Fonseca,
KI.hu Moreira dos Santos, Arlindo
de. 01!vc::a, VelUr M-rtlne Rodri-
liuss, Anlão de Azevedo Chaves,
Pierre Albert Hcnqer, Dirceu'Dana-
to, Mnrlano de Souza Nepomuceno,
Alb3rta Teodoro do Souza Pedro
Ferreira Loureiro, Hlglno Ribeiro
Noto, H;lc'o Br:ga, Cícero Pereira
da Silva, Leandro Sumas, Augusto
Moreira, Francisco Trancellno do
Nascimento, Francisco Assis Lima,
Amaro Vicente da Silva. ,

. As 14,45 horas: — Valter Henrique
de Carvalho, Luiz Crispim Mendes.
Antônio Rodrigues Tavc.ra, Eliezcr
Melo Lucena, Álvaro Noronha da
Costa, Alcides' Izlfloro dos Psntos,
Gastão Izidoro Ferreira,' Francisco
Bento de Araujo, Dprijingpi "odrl-
gues, Johannes Koch, José Vaz de
Oliveira, Manoel la Cosia Fraga Fl-
lho, Wilson Ribeiro ds Carvalho. An-
tonio Daniel Neto, Orlando Ferrei-
ra de Macedo, Carlos. Garlner de
Andrade,' Dnrideio . Jc»:é. de Souza,
Ezequiel. Nobrega Lar^, Joaquim
Guimarães, Manoel :'irlato Ribeiro,
Dalml, Martins Rosa. José Ferreira
ba Silva, José Luiz, Cllios Cerquei-
ra, Armando Plersanti, Emigdlo Ro-
berto de Menezes,- Manoel-Rabelo
Filho, :.Tosé Gomes Fraga, Azure>n
Alves Amorlm. . .- .

MULTAS . .,.-,

InfraçOcs do dia 12-5-950 
''

¦ Não <tim!nu!r-a maroha no cruza»
mento; - 10340 — 61618 — 81117 —
81761.

Estacionar em locai não permiti-
do: — 3118 — 4426 — 4546 — 5526 —
5743 — 6072— 7311 —.7823 — 7955 —
14192 — 17599 — 22611 — 23472 —
24162 — 24637 — 25292 — 25992 —
26635 — 27303 — 27807 — 28016 —
31062 — 31686 — 34358 — 36287 —
36287 — 38195 — 38260 — 35129 —
39321 —'33665 — 40671'-.— 46501 —
47206 —48'86 — 49176 — 51212 —
IC1746 — 1C0884 — 100968 — 101989 —
102962 — 103804 — 106819 — 107117 —
107283'— 60705 — 61109 — 64430 —
7CC27 — 71121 — 74428 — 76041 — .
11531 — 79881 — 600357 — 78531 —
7r>8B4 — 60C357 — 601474 ¦¦- 601752 —
6K325 — 603500 —. 812=2 — 81243 —
R.J. 35316 — S.P, 232983 — «
89205. ..

Dasobedlencla ao sinal: — 138 —
1231 — 1661 — 3036 — 3710 — 4062 —
4767 — 5055 — 5362 — 5541 — 6301 —
6675 — 6697 — 7136 — 7043 — 8789 —

'32533
- 39502
42252-
44391
48382-
9560 .
51222 —

52190 — 52357
100201 — 100782 — 101S05 ¦
102933 — 10716B — 107685 -

37721
4C500
41295
40648
iíiíl
50988
521.15

12190
26070
31241
34520
40351
43982
45735
48324
50075
5189Í

9457 — 10571— 12190 — 14090 —
18918 — 24617 — 26070 — 29151 —
30679 — 31167 — 31241 — 31409 —

4Ò412 —
.44171 —
45939 —
48868 —
50160 —
31896 —

¦r 52386 —
- 102640 —

109809 —
110472 — 110609 — 60731 — 62799 —
63147 — 63475 — 67732 — 68761 —
68881 — 73612 — 73864 — 76736 —
600060 — 601430 — 80055 — Moto 8841197 — Bonde 272 — 2047 — R.J.
19339 — CD. 224 — 90262.

Interromper o transito — 47419 —
50292 — 50311 — 50312 — 51833 —
105278 — 107085 — 198200 — 65244 —
80*50 — Bonde 2541 - 2562.

Passar a frente de outro veiculo;
r. "3 — 81682.

Trafegar entre m»!o fló o o bon-
de: —,10025 — 16079 — 52258 —
1CJ077 - 74855.

I.A.P.E.T.C: — 60451.
Contra mão — 2849 —' 4730 —.

4872 — 15073 — 18827 — 30293 —
33283 — 47878 — 50050 — 51896 —

¦ 109947 — 62527 .— 602283 — Of. 91141.
Falta de transferencia de local: —'

6295 — Carrinho — 1263.
Fazer manobra em local nSo per-mitido: — 4199. •
Formar fila dupla: — 11630 —

20408 — 31994 — 39056 — 481S8 —
48431 — 48668 — 51163 — 110244 —
81150 — 75650 — 81226.

Falta de matricula — 44730 —
48720.

Não apresentar os documentos —
9480.

Excesso de lotação: — 46398 —
46598 — 50252 — 52326 — 52328 —
80991 — 81106:

Falta de habilitação — ÍU01 —
28329.

Parar nas curvas ou orpezamentoat
18085 — 41384 — 43891 — 44367 —
51982 —.52581 — 107080 — 65511 —
81450 — M.G. 30769.

Recusar passageiros. — 42628 —
42280 — 47630 — 48026 — 48681 —
48764 — 50237 — 51686 — 51688.

Choques: — 2448 — 15443 — 1580S18692 — 26689 — 32199 — 35608 —
35857 — 42995 — 50231 — 52164 —
103414 — 108054 — 62165 •»» 66547 —
66761 — 66998 — 67781 — 77517 —
600189 — 603268 — 80349 — 80884 —
81065 — 81253 — 81378 — 81659 —
Bonde 24 — 34,1 — 1824 — R.J. —
16630 — N. de ordem H.S.S. 140 —F.D.F. 192 — 193 — í,r.:\'22729 —.'
8749^ — 88093 — 88590 — 90653.

Atropelamentos — 1880 — 12289 —
20001 — 33882 — 28440 — 34115 —.
37KC5 & 40302 _ 44648 — 45639 —
46983 — 51322 — 5Í792 — 0C241 Íi
61581 — 62996 — 66167 — 67886 —
69240 — 69678 — 71543 — 73505 —
74991 — 76372 — 80945 — 81026 —
81287 — 8164 — Bonde 1843 — P.D J".n. de ordem 836 — P.D.F. 5241.

Conterá mão de direção —332 -»
2501 — 3106 — 1725 — 12356 —

13349 — 20219 — 20913 — 23441 —
26806 — 33781 — 86340 — 38409—40841 — 40880 — 46157 — 46685 —
47938 — 48344 — 49328 — 49414 —
49764 — 49965 — 50039 — 50423 —
50886 — 51322 — 52117 — 5202 —
52674 — 102334 — 103937 — 104051 —
106418 — 107232 — 110034 — 63467 —
66229 — 68881 — 69063 — 69608 —
70797 — 72315 — 74301 — 76030 —
77964 — 603433 — 80104 — 81165 —
81398 — 81887 — Bicicleta 2746 —
Of. n. de ordem — 542 — 85255 —.
88260 — 91272.

Não acatar ás ordens: •— 2216 —
4663 — 7201 — 10158 — 16168 —

16729 — 27047 — 37824 — 41881 —
43328 — 44073 — 44187 — 44247 —
44655 — 46349 — 48886 — 40549 —
51422 — 52290 — 63361 — 68572 —
71786 — 76872 — 71786 — .76872 —
77020 — 77189 — 81336.

Desunifòrmlezado — 79497.Placa oculta — 61220 — 75874 —
70390 — 601900 — 602249 — 80398 —
80378 — 81227 — 81247 — 81715 —
81716'-,81779.

Estacionar no ponto de taxis ates-tando-se — 46346 — 49589 — 61224.Abandonado: — 602077.
Estacionar em cima do passeio^—4203 —36253 — 36706 — 40935 > —

49436 — 51933 — 109926 — 77153 —
602804 — CD. 369.

Cobrar a mais da tabela: — 4014141280 -45942.
Parar dentro da faixa — 48078 —52144 — 52522 — 101391 — 104185 —

104687 - 108718. •
Falta de luz —'7178 — 16426 —41169 — 45758— 107892 — 109231 —7,4442 — ,75296. V
Parar afastado do meio íio: —49319.
Excesso de fumaça: — 7178 — 4442762953 - 73090 - 80104 — 80369 —

80371 - 80034 - 80845 -.i81028 —
81017 - 81158 - .81167 - 81173 _81216 —.81239 - 81304 — 81505 —
81506 - 81588 - 8Í610 - 81716.Nao fazer o sinal regulamentar
ao mudar de drleção: — 650554 —81703. w

Fazer uso excessivo da buzina —
50171 — 108241.

F.azer mecânica na via pública —
38150.

Falta de equipamento: — 22077
62913 - 602294.

Forçar a passagem — 50960.
Trafegar ern locnl proibido: —

20536 — 110550 — 60705 — 69897 —
70G54 — 603019 - 603573 - CD. 10085773.

Trafegar de marcha-ré: — 74301.
Lavar o veicula na via pública: —

80809..

NAVIOS ATRACADOS

Cais da Gamboa: — Armazém 1
Rio de la Plata. — arg.; Arma-

zem 5 - Dridcn — Ingl.; Armazém
6 — Loide Paraguai — nac; Frlgo-
rlflco — Snmeland — sueco; Pateo
wlO^-r-Algenlb - hol.; Armazém 10Sapho — hondurense; Armazém

Ti ,c"iabâ — "ae.; Armazém 13Italté — nac; Armazém 14 —
Ilaouca, Itnmaracá e Gávea — nac;
Armazém 15 — Acácia e Bíascubas

, Armazém 16 — Serafim
Donato e Taouari — nac; Armazém
17 — Dona Rosa — nac; A.-mazem
18 - Hembuiíí Atlântica e Ipiranganac.

Cais de São Cristóvão: - Arma-
zem 22 - Coral, Urãnia c rtrauna

nac; Armazém 23 — Edson e
Leão — nac; Armazem-24 — Cam-,
boinh?s — nac; P, Qirvão — De-
von Siti e E5lf? ~ ingl.; P, In-
fiam. — Siderúrgica Sfi — nac.

Cais do Cají - p Madeiras: —
Rio Almada c Monte Castelo — nact
Armazém 25 — Lucimar e Maicopo*
lo >— nar -

I

m
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Rádios e Geladeiras
PINTURA DE GELADEIRAS

BM RCA RESIDÊNCIA - FICA NOVA EM 1 DIA - Aplicamos apa
relho contra ferragem e pintamos com tinta "DUCO", a pistola. Colo.
eamoa borrachas novas e bases Atendemos em qualquer bairro sein
aumento de preço - Tel, 37-7007 - CASA DAS PINTURAS — Av. N. 8.
Copacabana n. 069 . s/o —.Tel.: 17-7997. (26631) 60

RÁDIOS DE AUTOMÓVEL
ONDAS CURTAS E LONGAS COLOCADOS NA MESMA nORA

Para Ford, De Soto, Chevrolet. PJymouth. Mercury, Studebaker, Dodge;
Oldsmoblle, Chrysler, Packard, Pontlac, Buick e para carros europeus,
eomo Citroen, Morris, Wauxal, Jaguar, Fiat, Renault Stondard, Austin
a Hllman, Av. Ataulío" de Paiva n. 980-A — Tel.: 27-0165. (04588) 60

(RADIO-VITROLA R.C.A.)
I faixas de ondas, tomada e chave

d. televisão, perfeito sora de órgão,
trocando 13 discos, de 10" e 12". —
Aceito troca de um . rádio pequeno
eomo parte do pagamento. - Preço
Crt 1.500,00. Rua Visconde de Ma-
ranguape, 50, l.o andar - Lapa.

Móveis novos e usados
Família que ne retira vende

os móveis que guarnecem o seu
•pt.o a Av. Bainha Elisabet 44
apt. 901. (4885) 83

MOVEIS DE LUXO
for motivo de viagem vendem-se

alguns de fabricação esmerada par*
bali. escritório e salão. Vendem-se
também outro, objetos, Podem »er
vistos das 10 ks 20 horas. Rus Oe-
neral Dlonlslo 57. Tel.: 26-6202, 3o-
..tafogo, (3813) 83
/"\FICIA& Americano vend? mobl-
Kf lia de quarto, psplrador, torra-
delra elétrica e muitos outros arti-
soi. Rua Joana Angélica, 134. —
ÍPANEMA. (4873) 83

AMILIA AMERICANA QUE SE
RETIRA — Vende móveis de

quarto (sem armário), geladeira de
Iqxo, máquina para lavar roupa,
sofá, etc.) Ruo General Urquiza
432/102 LEBLON.

(6603) 83

F

17STRANGEIRO que se retira ven-
SU de com grande prejuízo ss se-
,guinte peças; Dormitório mexlça-
no de solteiro 5 peças, nunca usa-
do, com colchão Cr$ 2.000,00. So-
fa-cama Drago de casal Cr$ ....
1.500,00. Poltrona maciça e -sto-
fada Cr$ 600,00. Mesa cozinha CrS
60,00. Veja outros anúncios seções:
Venda, diversas e Rádio. Rua San-
ta Clara 248 apto 402.

(3914) 83

MOVEIS, 
ETC. — Familia amerl-,

cana que se retira do Brasil,
vende 2 tapetes cór beige e cinza
c/ moleton, lâmpadas de mesa mo-
demos, mesas para revistas, estantes
p/ Uvros, louças e cristais, Liquida-

55o 
até domingo das 14 ás 17 horas,

iv. Copacabana, 21 apto. 701.(3902, 
83

RADIO 
PHILIPS holandês, vendo

último tipo importado 3 faixas
deiondas, 4 válvulas com funções de
7. Tratai com Pedro — Tel. 47-3870.-. (9640) 

_60
GELADEIRA ELEOTROLÜX,

Vende-se uma nova, embalagem
original, modelo 460, ¦* Trator peloTelefone 27-2832.  (8541) 60

FRIGIDAIRE
Vendo nova, sem uso, recebi 2

Iguais. Preço abaixo do mercado.
Também vendo I usada Crosley
Shelvator, com motor retificado e
pintura novu. Tel.: 22-5987, chamar
José. — N.B. • motor fechado 5
anos garantia. 6687) 60

GELADEIRA
1 Vende-se - Geladeira elétrica, de
714 pés cúbicos, em estado de nova.
Ver à Praia de Botafogo 48, Apto. 27.

(912) 60
ALUGAM-SE móveis moder-

nos. Preços módicos. Rua Frei
Caneca, 9, fundos.

(26982) 83

GELADEIRA NORGE
Vende-Be uma de 4 pés, em per-feito estado de conservação e fun-

cionamento, por prego excepcional.
Telefonar até 12 horas para 37-1820.

RADIO-VITROLA R.C.A.
Sem uso e com garantia, recente

mente Importada, anze válvulas,
várias ondas, pick-up automático,
12 discos, vende-se por preço multo
Inferior ao do custo. — 37-5432.

CONSERTOS DE RÁDIOS-
Em sua residência ou em nossos

oílolnos. Técnicos competentes, Ser-
viços garantidos. — ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE RÁDIOS. Av. N.g. Ita
Copacabana 560. S. 6. Tel.: 37-7997.
¦TÍEtADEIRA írlgidãlréTpésTTõi
Of Interna, vende-se. Motivo aqui-
sição maior, Rua Barfio da Torre
133 ap. 203. (3806) 60

SEU RADIO £ PHILIPS!
tem defeito? Chame o PINTO ex.
técnico da Philips 42-7710. ,

RÁDIOS
Válvulas, Pilhas e Conserto» em

geral. Agência Philips phileo. Rua
Sete de Setembro, 38. sobrado - rei
32-5682. (00435)

RADIO 
franoês 9 válvulas, ondas

curtas, médias e longas, olho má-
fflco, 8 meses da uso. Crí 1,400,00.
Vende estrangeiro que se retlr».
Veja outros anúncios seções Moveis
c Vendas Diversas. R. Santa Clara
248 apto. 402, (3913) 60

SALA DE JANTAR
Vende-se em perfeito estado. Estl-

lo colonial. 11 peças. Ver & Rua Ro-
nald de Carvalho, 104, Copacabana,
das 10 ás 17 hs, Preço: CrS 8.000,00.
T. 26-6664. (869)'83

Animais
DOBERBAN

Vende-se legitimo, 11 meses,, ore-
lha e rabo cortados. Preço: — CrS
5.000.00. R. Custódio SerrSo 17 -
26-3661. (806) 63

MOXER — Vende-se bonita cadê-
JD Unha de 2 meses, tigrado, com
pedigree e de pois premiados R.
Gunicurús, 88, cosa 7 apto 4 Tel.:
48-6507. (946) 63

SALA PE JANTAR
Vende-se perfeito estado, embu'.a,

fabricação Mappin S. Paulo, e um
etagére 2mts.25, jacarandá trabalha-
do, no Flamengo 88, Apto, 26: tra-
tar sábado e domingo, das 8 à; 4
boras. (648) 83

MOVEIS PARA VENDER
Oficial amerleano, que vai deixar

o Rio, deseja vender todos os uten-
stllos domésticos, mobiliário, opetre-
choa de cozinha, pratarlas, e, artigos;
de vestiário. Est&o incluídos: Gela-
delra de 11 pés cúbicos, Rádto-Vltro-
la Phllco "Hallcrofter" com móvel"Jensen Bass Reflex". Móveis de
sala de estar, Móveis de sala de jan-
tar. Quarto de dormir, Forno para
churrasco portátil. 2 aparelhos elé*
tricôs para barbear. Ver e tratar Av
Atlântica n.o S94, Apto. 9. Telefone
¦ft-6834,_'__"' (1714) 83

Máquinas diversas

TRATOR
Vendo-se um de 9 H.P. com alve-

eas reversível., grade de dentes ro-
tativa., .cultivador, sulcadores, cor-
tador de raízes. Ver e tratar A Ave-
nlda Uaraoant. 1455. Tel.: 38-1347.

(04820) 78

NOVILHAS RAPADAS
Vende-se 30 raçadas Holandês ver-

melho e Guernesey, sendo 15 enxer-
todas por touros puros. CrJ 3.500,u0
cada uma. Fones: Fazenda S. Ber-
nardo, Rezende 0081 — Rio: 37-2891
com ABEL. (9509) 63

RADIOLA
5 MIL E 6 MIL CRUZEIROS

Tenho Chipendale, Colonial, ete.,
transformaç&o de negócio, oportu-
nldade, custo real 15 mll cruzeiro*— Vendo pelos preços acima. -Rua
Urugualana, 11, 2.° andar, por Umo
da sapatarla. \ (9567) 60

v SEU RÁDIO PAROU!
Telefone para 26-7079

Era seu próprio domicílio con-
serto seu rádio. Preços módi-
cos,* atendo em qualquer, balr-
ro. Serviços garantidos, os or-
çamentos serão pagos — Djal-
ma. (9632) 60
^rfw^^V^v\^^vv^vyvv^^^*ii^**N^^i^<OvM

Vendas diversas

Hipotecas

ínotecasH
Empresto dinheiro' .ob nlpoteco

de prédios. Com direito a amortizar
ou liquidar em qualquer tempo. *
Juros permitidos por lei. - Adianto
dinheiro para pagar Impostos atra-
sados e regularizar os documentos.
— Informoc&es grátis sem compro-
mlsso. Rua lio Carmo, 71, 8° andnr,
Salas 801 e 802. - ANTONIO JOSÍ
CEPEDA. — Oo Sindicato dos Corre-
tores de Imóveis. (8598) 82

HIPOTECAS
Procure ver nossas condições

sem compromisso — Jnros de
lei com direito a amortizar ov
liquidar cm qualquer tempo *—
Adianto dinnpiro para regular!-
zar documentos — A. COR*
TEZ — Rua da Quitanda n.°
87-2.0 andar. — Fone 33-6359.

(9590) 92

ROLOS COMPRESSORES
Compramos dois a éleo Diesel, sendo um de 4 a 6 tonela-

das e outro de 8 a 12. Tratar à Avenida Presidente Vargas 290,
5." andar, sala 514. Telefone 23-0125, das 12 às 18 horas

(09597) 78

FERRAGENS
ALBERTO VIANNA LTDA,

Ferragens em Geral
Especialistas em tubos para caldeiras,

vapor, água, gás etc.' 
Av. Rio Branco 39-8.° - Sala 808

i Telefones 43-1246 e 43-8676

FAMÍLIA 
AMERICANA QUE SE

RETIRA, VENDE URGENTE —
Finíssima toalha de Unho odamos-
cado, geladeira nüo elétrica, coi-
ção de mola para I casal, camas ae
casal e solteiro, grande mala cabi-
ne e outros objetos. Tel.: 27-7008

V"'ENDE-SE 
uma máquinlTde un-

prlmir de rtllndro, de Albert
& Cie. — Fftnkentol de 1920 —
DimensSes de. 0,76 x 0.88, Ver e
trator dos 8 ãs 16 horas na Ruo
João Alfredo, 50 — Muda da Ttju-
ca, (01708) 89

Motivo de viagem, Familia
estrangeira, vende sala de
jantar, móveis avulsos, armi-
rios, quadros, máquina.de cos-
tura Pfafir. Rua Faro 38 ap,
202 (Jardim Botânico).

(3807) 89

POR 
MOTIVO DE VIAGEM — Fa-

mllla norte-americana vcr.de
móveis, maquina de lavar roupa, as-
pirador Eletrolux, louça inglesa e
diversos aparelhos elétricos. Aveni-
da Copacabana, 059, apartamento
803.4- (3790) 89
"OROJETOR 16 MM — Vendo mu-
X do "Keystone". Preço baratis-
almo Cr? 1.100,00. Compro um so-
noro. —Ias para Pedro. Fone:
47-3870. (9639) 89

FAMItIA 
AMERICANA QUE SE

RETIRA ¦*¦**. Vende: 1 geladeira,
I rádio Halllcrpft; mobília de almo-
co, 1 máquina de escrever, bor,
OPprelhos elétricos, utensílios de
cozinho, ] colchão de molas psra
casal com coma Hollywood etc.
Rua General Glicerio 407 ap. 204.
Laranjeiras.

(776) 89

FRIGORÍFICO 
DOMÉSTICO —

Marca Phileo, de 8 pés cúbicos,
novo, para congelar carnes, legu-
rres e frutas durante meses, De
grande utilidade para fazendas,
restaurantes, armazéns, etc. Fua
Miguel Lemos 7, apt.° 902.

(3962) 89

CONJUNTO 
PARA PENTFAuEI-

RA — Pessoa recém-chegada de
Paris, vende a particular lindo ron-
junto, de finíssimo cristal acrgiat
completamente novo, jom oelo da
fábrica, próprio para presente, de
casamento; Quatro* peçãu. Ptcf.o âxii-
co Cr» 2.800,00. Telefon-í 26-J396.

(0641) 89

CARRINHO 
para criança de 1 ano

ou mais — Nüo é de deitar, só.
sentar, Modelo francês Cr$ "50,00.—
"ende estrangeiro que se retira —
Vela outros anúncios seçSes: Móveis
e Rádio. Rua Santa Clara 246. apto.
402. '39151 89
INSTALAÇÕES - Para loja,' ser-
1 vindo para qualquer ramo de ne-
gôcio. vendem-5ô 1 srmírlns e 4
bslcóes .todos envldraçados e de fi-
no acabamento, 1 caixa regWrado-
ra marco National, reg'stvondo Crf
9.999,90. Ver e tratar, a quolquer
hora, à Av. N.S de Copacabana
1099. apto, 101. (3980) 89

EMPREGOS DIVERSOS

STENOGRAPHER
American Company wanfs compeient En-

glish-Porfuguese Sienographer. Reply sfaiing
nafionalily, age and experience lo Box 0879
care of this paper. 

' 
• (879)

Viajante propagandista
Laboratório de especialidades pharmatêulkas tem

duas vagas para elementos trabalhadores e com prática do

ramo. Apresentar-se rom documentos e referências das 9
hs. às ti hs.à Rua Riachuelo, 242. (931)55

VENDEDORES
para máquinas de somar, calcular, contabilidade, cofres c

moveis de aço para escritórios. Os Interessados, desde que
tenham habilitação para o preenchimento de algumas vagas,
seráo atendidos das 9 às ll o das 14 às 16 horas. Tratar <v>m
o sr. Alencar, Avenida Presidente Vargas, 417-A, 19." andar.

(3932J) 55

VENDEDORES
Importante indústria de confecções e malharia precisa de.

dois vendedores, sendo um especializado no ramo ae camisas
de meia, camisas de malha, etc, e outro especializado no
ramo de camisas de homem e cuecas. Cartas com todos os de-
talhes necessários para a Caixa n. 4802 na portaria deste
jornal. (04802) 55

Auxiliar de Escritório
Em Departamento jurídico de Companhia americana admite-se rapaz

inteligente, datilografo, de redaçáo própria, com prática de serviços de
escritório, de preferência quem conhece serviços fiscais junto a Repar-
tlçóes Públicas, Resposta para esto Jornal n, 4906, expondo sôbre aptidão
e funções desempenhadas. (04906) 86

Gouvernante pour enf ants
On cherche jeune filie parlant portugais et français, ayant

1'habitude des enfants et pouvant présenter bonnes references,
Faire offres par écrit à M. B. Caixa Postal 162, Rio.

(0085) 55

ev-VJCOMISSÁRIAS DE V00
«

SERVIÇO INTERNACIONAL ,
Empresa de Aviação, desejando ampliar seu quadro, pro

cura moças brasileiras, tendo o curso ginasial ou egiiivalente**
que falem inglês e francês, de 20 a 28 anos de idade, desem-
baraçadas e de boa apresentação, para voarem para a Europa,
África e América do Sul. Propostas do próprio punho em in-
glês, acompanhadas de referências, endereço e fotografia para
o Departamento do Pessoal — Caixa Postal, 694 — Rio de Ja-
neiro. Somente serão levadas em consideração as propostas que
vierem acompanhadas de fotografia. (09587) 55

SECRETARIA
Com perfeito conhecimento de português, inqiês, datilografia

e estenografia, precisa-se pára trabnlhqr com firma americana.
Salário base: Cr$ 4.000,00. Cartas detalhadas, indicando idade,
estado civil e carqos ocupados anteriormente, para 9589 na por-
taria deste jornal. (09589) 55

telefonista;
Precisa-se com prática, e que tenhq boa aparência, Cartas

para o n. 9581 na portaria deste jornal, .indicando idade, orde-
nado pretendido e empregos anteriores. (09581) 55

VENDE-SE espelho Mu
rano antigo e srrupo com-
posto de sofá e duas noltro-
nas. Ocasião, Telefonar pa-
ra 37-7164. (3942) 89
•ífcfrOR DB POPA - Vende-se
Vlí um marca Scott Atwater, de
7 1/2 H.P. novo. Moveis e roupas
de criança, discos e outros moveis
Bus Mlopel Lemos 7 apto. 902,
TTÉNDE-SE _ fõgSo a BéTV bò-
V cas "Columbla" — 36-4R92 —

Crf 300,00. (00969) 89

Instrumentos de música

: PIANOS PLEYEL NOVOS
Acabamos de receber dos mais lindos e variados modelos de armário e de 1/4

de cauda, além dos famosos pianos BRASIL. Vendas à vista e a prazo; fazemos
trocas. Visite hoje mesmo nossas exposições. CASA OARSON - Urugualana, 107/109
e rua do Ouvidor, 137. (339) 75

COMPRO
1 PIANO

48-3859
PAGO A VISTA

PIANO ALEMÃO
"HEINDOBFF»

Vende-se, em estado de novo, tria
pedala, cordas cruzados, vozes mag-
niílcaa, cepo de metal, último mo-
(Ulo dt luxo aaldo da. Alemanha «rn-
tea da guerra. — Ver Ruo Rlechue-
lo. 317, terreo. (801) 75

Compro
IPi Am
22-8475

USADO
Em qualquer estado ou marca a

Sualquer 
hora. urgente. — Telef.:

J-M75. —¦ » (885) 75

PIANO
INGLÊS

Vende-M um, marca "BRASTED",
foihqpdo em nogueira, tipo aparta-
mento, Inteiramente novo, ainda
nncalxotado. — Tratar A Bua Sfto
Cristóvão n.o 961, Loja, daa 8 èa 10
horaa. (800) 75

PIANOS
Novoa o usados, & vista fl 20 meses

Oauda Zlmennan maravilhoso. —
Apartamento 10.000. Rua Cândido
Mondei, 63, "Glória", (4637) 75

REFOWÃ
DE PIANOS

A VISTA E A PEAZO
Faz-se com a máxima perfel-

Cão e garantia, imunização e
afinação e pequenos reparos a
domicílio. Preços módicos. Ofi-
cina: Bua do Riachuelo n.° 217,
tsrreo. - Tel. 43-2351.

(803) 75
ATENÇÃO — Pianos — Aca-

bamos de receber lindos mode-
los; c/ armação de metal e cor-
das cruzadas, vendas à vista e
à prazo pelos menores preço» da
praça, com a garantia da Casa
Gárson Rua Urugualana 107 p
109 — Ouvidor, 137

(8485) 75"opnro PIANO
ATÉ CRÍ 18.000,09

- Tel.; 29-0876.^—

COMPRO PIANO
Particular paga alto. preço à

vista por um de bom autor,
mesmo precisando reparos. Fo-
ne 48-0241. Urgente.

(04909) 75

COMPRO
PIANO

Mesmo precisando de reparos,
cauda ou armário, perfeitos
Pago preço superior. — Atendo
a qualquer hora.

TEL. 43-2351
(802) 75

Auxiliar tle Departamento
JtaHilieo

Companhia americana oferece, em seu Departamento Jurídico, colo-
cação de futuro a jovem estudante de Direito do !¦' ao 3.° ano que seja
desembaraçado, datilografo e redtja bem, para desempenhar funçáo de
responsabilidade. Resposta para a portaria deste Jornal, indicando pre-
tensão e dados pessoais n. 4305. (04905) 55

OLEO VEGETAL
Procura-se químico industrial que

possa preparar amostras de deter-
minado óleo vegetal, Respostas para
Caixa n.° 4804, neste Jornal.

(04804) 55

CARTONAGEM 
— Precisa-se de

mocinhas de ótima aparência e
comportamento para aprendiz. Pr -
oa do Engenho Novo 38. Em frente
I e«toc5o. • (1703)_65"PORTEIRO /

Precisa-se de um porteiro para um
prédio de apartamentos «m Copa-
cabana. O oandldato deverá ter *i*>
anos da Idade, boa aparência, 10
anos de prática em serviços de por-
taria, ter experiência em lidar com
pessoaa da tratamento, com o pú*
bllco em geral e declarar aa preten-
soes. Cartaa para a portaria douto
Jomal a 3.BT7. (3877) 5.5

Datilografo Correspondente
Firma comercial precisa 4e um

quo «eia bom datilografo para cor-
respondênclq comercial em trance*1
«'inglês, na parte da manha. Qar*
toa Indicando Idade, referências e

COPEIRO

fProotaa-sa 

de um oom bastante
rática, para casa de família de tra-
omento. Tratar 4 Rua 8ío Clemen-

t», n*° W. '. (760) ¦*»

CARPINTEIRO 
prático precíss-se

para emproltar fazer casaa de
madeiras. Rua Senador Dantas II.
de 10 a 18 hi . (0887, 85"SERRALHEIROS

Precisamos ije operários bem «om
petentes, CompaUhla Auto Carroce-
ris cermava - Rua eoroqrt Almei-
dp_n^ 53 - Piedade. (B5J1M5
IJRÇÕÍSA'-É"''— Dé hebtl daülo-
/ crf "o ara ajud-r nos serviços
Interno e externo di escritório.
Ordenado Inicial Cri 1.000,00. Pe-
de.se a quem nSo estivar em con-
dições nfio se candidatar. Cartas
com referências nnra n." 782 na
portaria deste jornal.

(782) 56
'..'ÜFERECME

ADMINISTRADOR,
casado, para fazenda agropecuária
com longa prática, dá referências,
favor escrever para Caixa Postal 800
sôbre L.M.A. • Rio de Janeiro.

(4891) 58

LANTERNEIROS 
"~

Preclsam-se para ohapeamento ae
ífflbus novos .-. Bó nos Interessam
operários bem competentes Compa-
nhla Autocarrooeriaa Cermava Rua
Coronel Almeida n.° 83 • Piedade

(BS53) 88

CARPINTEIRO 
— Préclso-se pare

tratar fazer 200 capas de madel-
ra, Rua Senador Dantas 71, de 10
a 18 h. (e-üs 1
/^lARDE de Couche Sulsse — Ofe-
VT rece-so para recém-nascido com
melhores referências e prática, tel.
p. 26-1702. Para marcar entrevista.

(0584) 65

/Contador ajudante — Preci-
\j sa-se com muita prática de uon-
tabilldade e habilitações gerais, pes-
soa brasileira ot) equiparada, de 25
a 30 anos eom opresentoçiio e pre-
paro. Cartas indicando naclonarda-
de, idade, cargos ocupados, preten-
soes para êste jornal ao n.o 3085'.'" ¦ "¦ (3885) 55

RAPAZINHO 
— Precisa-se um com

14 & 16 anos para serviços leves
de depósito e escritório e pequen^ji
entregas à Rua Sfio' Bento, n. 17* -
sobrado entre 10 horas até 1/2 lia
ou 4 horas até 7 horas* - (S984) 55

ESCRITAS AVULSAS
Aceito escritas. Telefonar 42-1028

nos dlaa úteis doa. 12 èa 18 horaa e
òhamár o Br. Rangel. (4920) 55

VENDEDOR C/ AOTOMOVEl
Dispondo de tempo na parta da

tarde deseja dentro da horário aol.
ma trabalhar c/ qualquer artigo. —
Carta por favor na' portaria deste
Jornal ao n.° 0.578. (0578) 55

LAVADEIRA • ENCOMADEIRA
Precisa-se uma & Rua Pareto, 47,

Tijuoa. Ordenado Cr» 400,00. Paga*
se temo a parte. Exige-se referen-
cias. (841) 85

ENGENHEIROS
Importante firma estrangeira necessita para preen-

chimento de seu quadro, de engenheiros civis, brasilel-
ros, com dois e quatro anos de prática. Especialidade me*
cânlca ou construção civil. Ordenado Inicial Cr$ 6.000;00.
Dados informativos para êste Jornal, caixa n" 1708.

(1708) 55

DATILOGRAFA
Importante empresa construtora admite moça com conhecimentos de

contabilidade e serviços gerais de escritório. Carta do próprio punho
indicando empregas ocupados e pretensões para o n. 395S, (03950) 55

OPERADOR ÍA) "RUF
Importante emprê» construtora admite moça ou rapaz com conheci-

mentos de contabilidade "Ruf" e serviços gerai! de escritórios, Cartas
do próprio punho Indicando empregos ocupados e pretensfies sob n. 3951.''t (03951) 55
.^VVSi**^^^**^*****^^**^********^^

fy&ãim& :m Sanatórios
DR. SPiNOSA ROTHIER DOENÇAS SEXUAIS E

URINARIAS — R. SE-
NADOR DANTAS, 45**B.
9.» - I is 7. 120914) 80

DR. PEDRO OE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS E URINAfUAS

K. Rosário, 88 — De 1 ás 6 lioras

TÕZEMA
Cura radical, Dr, Valente, Rua 13

de Maio, 23, 17.» andar, Sala 1.719.
Todos os dlos, dos 0 ós 12 horas. —
Perto do Tabuleiro da Baiana. Fone
42-9058. (943) B0

OR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo'da Sociedade

de seioiogio de Paria
DOENÇAS SEXUAIS PO HOMEM
Rui do Rosário. 08 - De 1 às 8

AUXILIAR
DE ESCRITÓRIO

- Importante Companhia admite um
cnm prítlqa na ESôílturBçãò 

"dê 11-
vros contábeis.* correspondência pró-
pria e datilografo. Carta para Calia
Poetai n.° 683, dando referências, ln-
cluslve salário pretendido.' (868) 65

FATURISTA 
— Admlte-se rapai

ou moça firmo em cálculos pre-
ferivel com prática. Paga-se bem.
Cartas de próprio punho, indlcan-
do idade, curso escolar, prática an-
terior, e referências para Caixa n.'
3083 nesta redaçSo.

(3983) 55.<Mw«w^'»*iyy**^^***A^**v>'v%,'V*y'*

Creados

COZINHEIHA 
— Frcci»aiii-Sc para

trivial fino, ç lavar algumas pe-
cas de roupa, para casa de 2 pessoas*,
familia (je tratamento. Tratar à Ay
Copacabana n.o 1349, Tel. 27-16)3*

(0708) 63
GOVERNANTA — Moça mineira
\J de família distinta, e c, ótimas
referências, oferece-se p. governan***
ta de criança pequena ou dama de
companhia de senhora, Trat. Tal.:
37-6710, daa 12 às 16 hs.

AFERECE uma moça daa 13 4s 18
LT horaa para Baba, ou lava e passa
Crt 45,00 e cozinha, copera parti-
cular arrumadeira. Rua Nascimento
SUva 85 Q. 2 recado telefone 27-9511.

(9S51) 63

PROCURA-SE muito boa
cozinheira sabendo falar
uma língua estrangeira, óti
mo ordenado. Telefonar pa«
ra 25-7777. (873) 53

Diversos
LÍISTRADOR 

e laqueador de mó-
veis, dc velho faz novo e faz

serviço com multa honestidade.
Chamar Sr. Çondel. T*l* 42-9834

(4908) 74

IAVAGEM 
DE POLTRONAS, lava,

J a seco móveis estofados e doml-
PlUo. Telefone -25-7560 - Fróes.

(3838) 74

LUSTRADOR 
— ArmaçSes, empa-

lhação, consertos de móveis. Es-
tofador Lamartlne encarrega - se.
Telefone 32-5752, 38-6153, 28-5323.

(3879) 74

CALAFATE 
— Eneeramentos —

Raspagens — CalafetaçSo de a***,-
soalhos e limpezas em geral. Vç:-
soai cofapetente e selecionado. Or-
çamontos sem compromisso. Tel . —
22-0051 - GERALDO.

(9588) 74

APARTAMENTOS
CASAS • CÔMODOS
<W^VWyW^***'*^^'^^^^V>^M*W

Centro
ALUOA-SE no Edifício

Central, à Av Pres Vargas
417-A, ótimas salas no 8" e
9° pavimentos,* sendo uma
delas mobilada Informa-
ções na portaria com o sr
Oswaldo Santana

(33029) I

CENTRO 
— Alugam-se espaçosos

salões np lfl pavimento do Edi-
ficio sisal, á Av. presidente Var-
gas 602, próximo a Av. Rio Bran-
oo. Tratar no BANCO TMOBILIA-
RIO E COMERCIAL S. A. (Seção
de AdministraçSo). * Av. Eraamp
Braga, 255-A, Tel.l 8Í-3833. ramal

CENTRO 
— Aluga-se . onlto quar-

to mobillado. em casa de fami-
liá, a senhor distinto, pede-se refe-
rências, Rua Costa Bastos, 200, sobr
Tel. 32-2085. (392' 1

Castelo 
— ótimo andar •» Alu-*

ga-se no melhor ponto da Ave-•nlda Almirante Barrogo, cqm 7 gran-
dea aalas, 2 sanitários, servida aor
S ótimos elevadores. Preferência
companhias ou escritórios comer-
ciais, Tratar com a proprietário. —
Fone: 47-3056 manhS.

(0088) 1

SALAS PARA ESCRITÓRIO
— Alugam-se grufios e pavi-
mentos, no EDIFÍCIO DELA-
MARÉ. à avenida Presidente
Vargas 446-4.», 11.» e 12.° pa-
vimentos. Aluguel Inferior ao
arbitramento oficial. Ver no
local, com o porteiro, e tratar-
com dr. Paulo —-. Avenida Rio
Branco 173, sala 806.

(9671) 1

APARTAMENTOS 
alugam-» na

Esplanada do Castelo na Av.
Marechal CSmara (Bdlf. Athenas)
J0.° and. com 3 grandes quartos,
vestibulo, ssla, kitchnete e tunhe>
ro, servindo psra rejtdencta. atelíer
ou escritório. Aluguel CrS 4.500,00.
Trotar tel. 38-8685. (9657) 1

ALUGA-SE 
consultório medico a

colega distinto a rua México 164
— Tratai tél .37-7297. 1-903) 1

APARTAM.ENTO 
NO CENTRO -

Aluga-se, Av. Mem de Si 316
apto. 202 -i 1.900,01) a quem comprar
moveis povos de luxo, 30.000.0p c/
telefone, quarto, sala, "-banheiro, co-
7.1nha, g. varanda, de frento, duas
entradas independentes. Ou vender
se mobilado por t!5 0*0,00 ei ....
73.000,00 de financiamento Tratar
T. 37-1966 das 3 às 6 horas, Araujo.

(4858) 1

CENTRO 
— Aluga-se. ótima opor-

tunldade para médicos advoga-
dos e escritórios comerciais Em an-
dar de 10 salas onde ]á forsm alu»
gados 7, aluga-se em primeira mão,
as 3 últimas, com direito a dois sa-
nqamentos. Fazemos ótimo preço na-
ra completarmos a renda de todo an-
dar e aceitamos inquilinos, dividindo
.o grupo para dois. sendo. 1 sala cnm
um saneamento, para um • duai sa.
ias, com um saneamento, para ou-
tro. Este andar fica atyuadp em lu»
xuoso edlflelo acabado de construir,
á rüa da Assembléia esquina com a
nia do Carmo, onde funciona a fl»
Uai do Banco do Estado de Ião Pau-
lo. Os Interessados podem fazer pro-
postas razoáveis ao sr Igor Borges
no mesmo edlflelo, 1S,° andar «olo
1201. tel.l 62-4832 '

!, (I6O684 1

ESPLANADA t- Alugam-sé «alas
ili cm conjunto ou separadamente
para instalações de escritório, i, sv.
Isrãsmo Braga. Ótima localização
Tratar no BANCO IMOBILIÁRIO E
COMERCIAL S.A. (Secção de Ad*
mlnlstração) A Av. Erasmo Braga,
255-A Teli: 62-3833 Ramal 21.

(916) 1

SALA 
MOBILAPA - Pessoa dc

responsabilidade qué a ocupa
poucas horas oferece divtdl-la com
pessoa i.íonea. 700 cru?s. Ver e
inform. wl. 62-3917 Mp*S Geor-
gette.^ .\uÜy*_j._'_'. (48?ÜJ

Botafogo e Urca
lf OTAFOGO — Em minha confor-
JJ tável residência, perto da Seors,
«luso um quarto para moça ou se-
nhora distinta, Com refeições urf
1.500,00 e sem refelçGes Crf 1 000,00
Telefonar paro 26-1967.

(3858) 4

LOJA ¦>- Botafogo — Aluga-
se primeira locação a ficar
pronta em Junho, podendo ser
transformada em duas, medin-
do 9,00 do frente por 8,50 de
fundo. Ver rua Bambina 67 e
tratar com a Construtora Silva
Cardoso Ltd. à rna do Catete
ii." 248 loja. (4622) 4

ALUGA-SE 
em predio .'e dois pa-

vimento*** e perto da praia, apar*
tamento de três quartos e duas salas
totalmente mobilado, somente poi
seis meses por cinco mil cruzeiros
ver sábado à tarde A rus Djalma
Ulrioh_91, ; * (773) 8

C' 
OPACABANA -. Aluga-se à Rua
Raimundo Correia 27, ap. 303 om

3 quartos, 2 solas a demais depen-
denclas. Var po loco! com s Enrore-
sa Braslleifo de Administração Lt-
mitada. Tel. 43-6982.

(1709) B
LUGA-SE a rúí Sla. Clara n

18 apartamento 302 com ^uir-
tos, 2 salas, garage e d Amni
denclas - Aluguel Cr» 5.500,00. Vei
no local, tratar.telefone 27^7753.' 

I45B1) 8
COPACABANA — Aluga-se, de 3
KJ o 6 meses, apartamento de fren-
te, mobillado, dispondo de: Entra.
dô, sala, 2 amplos quartos, banheiro
em cor, coziriha completa, quarto e
banha, empregada. Melhor ponto de
Copacabana, Tio 8.° andor de 'ino
edificio com Restaurante na parte
térrea. Distante 60 metros do praia,
tendo bela visto paro o mar. Alu-
guel mensal Cr$ 5.000,00. sem lu-
vas. Trotor tel. 26-433?.

(9570*1 B

/COPACABANA — Alngo-se um
' i bom Apartamento com 3 quar-
tos, umo grande sala e dem* Is *e-
peAdWs" Av, Atlântica 2946 ?Antigo 728, 9.» 8P* 901* Ver no local-

COPACABANA 
— Posto S — \lu-

ga-Se para dlias pesspas quarto
mobilado, çom refeições, em apar-
tamento próximo, à praia. Tel. —
37-4281. (089*1) 8

riõPACABA-NA r- Aluga-se «imo
O'apartamento, primeiro Jocarfo.
Crt 2.500,00 de frente c. visto no-
ra o mor com sala, quarto, banhei-
ro e.cozinha americono, a rua Gus-
tavo Sampaio 140, apart. 901 — Ver
no local c. porteiro • tratar pelo
tel. 36-9500. (0889) 8

AJ.UGA-SE 
ém caso de família a

Av. N, S. Copacabana 1066 um
vasto quarto, cpm refeições para 3
moça« ov> paro familla.de. S pessoas.

í lOPACABANA - Posto V - t,\_. casa de família estrangeira aiu.
ga-se 2 quartos em conjunto ou sena;
rados mobilindos, com refeiçõei i
100 metros d.a praia, rodeado dc ci.
perna, teatro e colégio. Rua Be".
var,_a0. (17044 

'*,

\ EME — Aluga-se o apartãme-..
14 to 604 do prédio 182 da Ru»
Guítavo Sampaio, constando de u~u
sala, dois quartos, banheiro cot!.
nha, quarto, chuveiro c \v.c. cí.'
criada por Cr$ 3.000.00 mensais, i*.
íormaçóes com o proprietário i
Hua Hodrigo Silva n.» 10. (8051 8

Família que se retira aluga o
seu apartamento a Av. Rainha
Elisabet 44-9.° andar. Apt. 90 [

(4886) 8
COPACABANA - Apto, S

quartos, duas salas, Jardim de
inverno, cozinha e dencndêncint
de empreRat}os. Rna Barata Él.
beiro n.° 664 — Apto. 603. Clip,.
ves com, n porteiro. Trator coin
Dr. Pcjwoa, Fones 22-6112 *
47-31C3. Afaguei CrS 4.200,00
sem Ursas, 4) tisAar,

(4908) 0

COPACABANA 
Zi Precisa-Te dtum apartamento com 4 quartos3 salos. 2 banheiros, quarto amplo

ou 2 quortos para empregados, lí*.
tolaíóes sanitárias para os mesmos
è demais dependências. Infoimacíiia
paio telcíone 25-0150.

__-__ L38631 3
T5ROCURA--.SE apartamento
Ã — Copacabana, 3 quartos; 2 ta-los. dependências emoreRado nti
CrJ 4.000,00, havendo posslbllldsdt
d.e (roço com o próprio, de frentt
pára q mar. Telefonar pelo ma.
rhp para 37-8740.

(0471 )

APARTAMENTOS 
-*• Alug-sm-ee

de fronte & Rua Conselheiro La-
faiete IM 

'ü Aptgs. 602 e 702 — Ver
sábado de 14 Ãs 17 horitS e domingo
de 8 As 18 horas, Com gorogem. pe-
pois trote Av. Rio Branco 13} —
a.» andar -. rppe. bH*?8«. (3948) 8

ALUGA-SE 
um aptp. de quarto,

banheiro e kltchnete. luxuoso-
mente mobilado, com sgua quente
corrente, à Rua Declo Vilares, 316,
tel,; 37-4042. Preço: Cr$ 1.900,00.
Sem contrato nem flador.

(907) 8

ALUGA-SE 
èm Copacabana, a ca-

valheiro de resneltabUi-tade, nm
amplo quarto mobr.jdo com todo o
conforto, roupa de .ama, café pela
manha, telefone, em apartamento de
pequena família Idônea, prá-timo ds
praia, no Písto 6. E*igem-se refe-
roncios. Telefone -n-ÓSSlr „..  (0582) 8

ALUGA-SE 
sala bem mobilada pa-

ro coeol com filhos, com ótimas
refeições, çm coso residencial, Rus
Santa Clara 47?. ?ei. 47-0517 -
Copacabana. (0658) 8

ALUGA-SE. 
em primeira locarão,

o apartamento 702 da nia Do-
mingos Ferreiro 20, com trís qusr-
tos, duas salas, banheiro de cõr,
dependências e garagem. Aluguel
4.500 cruzeiros e taxas. (881) 8

APARTAMENTO 
— Aluga-se, bem

mobilado, com louças e uten-
SlUos, r*dio, geladeira, telefone, ga-
rage; solo e dois quartos e mais
cômodos; à rua Aires Saldanha. Te-
lefone 27-5493. (3947) 8

AV. 
ATLÂNTICA, 802 — Aluga-se

ou vende-ee o apartamento 301,
constando de 4 grandes quartos, 3
amplas salas, galeria, hall, jardim
de Inverno, 2 quartos de emprega-
das, 2 banheiros principais em cõr,
etc,, armai-los embutidos, gerage,
etc chaves por obséquio el o en-
Barresado do Edlflcdo, Tratar —
27-9392. 19596) 8

COPACABANA — Aluga-se
confortável apartamento, à rua
Paula Freitas, 20 apt.0 101
próprio para embaixada, tendo
inclusive, 4 quartos, living, aala
de Jantar, ar condicionado, com
direito à guarda de 2 carros na
garage. Ver e tratar no local.

(917) 8

COPACABANA 
— AlUgc.se porofamília de fino tratamento em

andar alto, luxuoso apartamento rl-
camente mobillado com duas amplas
solos, iria grandes dormitórios co-
zinho e dependência para emp-^go-
da, refrigerador, telefone, etc. vet
a qualquer hora — Av. Copacaba-
pa 13M — Aluguel Oficial 7.000,00— Chaves com o porteiro" ";•¦ . 

(9700) 8

COPACABANA 
*-. Precisa-se alu-

gor apartamento moblllado pa-
ra casal pelo prazo de í rnt». el.
37-3627. ">8r4j ¦'¦

COPACABANA 
i- Cosol sem iJ-

lhos precisa alugar apartamen-
to de frente, andar alto, preferindo
Av, Atlântica ou Conacopana nt$
Posto 3* Propostas tel.; 37-3627

(0863) a

l>OTAFOGO — Em cisa de íami-
JL> lia, uma daa mais aristocráticas
do bairro, aluga-se uma magnífica
ssla moblllado com refeições de
primeira ordem a um casal de fino
troto e de respeito. Pede-se refe»
rências. Tel.: 46-1953. (4869) 4

(1ASA 
GRANDE — Precisa-se 'u-

J gar em Copacabana urgente. —
Tratar com Guedes, rua Urugumna
118, sala 601 ou Tel.: 43-3852.

. (0994) 8

COPACABANA 
t- Aluga.se no pos-

to 6 um apartamento novo de
fiwíiic, vüiiãianuu ds 1 zsXz, 3 quar-
tos com armários embutidos varan-
da, quarto de costura (ou copo), om*
"1 cozinha, banheiro de cõr, do-
pendências completas para empre-
goda. Pode ser visto hoje. sâljauo,
entre 16-17 horos exçluslvamen-
te, à rito Conselheiro Lafaiete 104,
apto, 602 (transversal 4 rua ü'**an-
cisco de Sá) — Alugue) Cr? 4 500.00
mensal. (6673) I"

OPACABANA — Alugo-se mogr,l<
fico apartamento a rua Miguel

de Lemos 21, com 3 quortos. 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, dependências,
de empregados, 2 varandas e Um de.
poslto, para guarda de malBS Tro*
tar no BANCO IMOBILIÁRIO E
COMERCIAL S. A. (SeçSo de Ad-
mlnlstração), à Av, Erasmo Bra-
ga 255-A. Tel.: 52-3833 -amai 21.

(09U) 8

PRECISA-CE 
— De uma emprega-

da para todo serviço em casa
de pequena familia, à rua Conde
de írajâ, 49 — Botafogo. Pedem-
so referências*

Modas e bordados

CÉSAR
Alfaiate ds Senhoras

10 anoa de* prática no Rio. - On
parle français et anglals. - Copa-
cabana, Tel.; 37-0114. (4594) «1

Combinações 
com Renda Baclne —

Cr* 215.00 — Pagamento 2v8-
aes. Manequim 64. Só a domicl-
Ho. Sr. Neto. 43-8637.

(30811 81

PIANO
Particular compra 1 pagando bem.

Fone; 42-5525,
 (4638) lb

PIANO 
"STECK" ALEMÃO —

Vend. a articular, um pia-
no com c*pi. d: mefal e corrtos - *
zadas em estado de novo. Ver e
tratar í rua Henrique Fleiuss n.°
325. Seguir rua Dezembargador
Tsldro. (814) 7S

VENDE-SE PIANO NOVO
BLUTHNER

Por motivo de viagem, vende-se
plano novo de <,'< de cauda, quue
sem nenhum sm>o, alemlo, marca
Bluthner. Urgente. Trator pelo Te-
lefone: 25-0406. (3993) 7!

DR. DUARTE NUNES
Doenças doS írgíos genlto-urinârios
em ambos os sexos. — Heroorríidas
e suas complicações. —- Das 8 is 18
horas. — Senador Dantas, 85, sob.
Tel.l 22-6855. -(80)

Compra e venda de Casas Comerciais

VENDE-SE
Um posto de gasolina, com loja de peças e acessórios do

automóveis, oficina com .seções de mecânico, capoteiro, borro-
cheiro, eletricista e pintura, todas equipadas; dois boxs para
lavagens e lubrificações com elevadores e máquinas novas. Tem
muito boa freguesia e está situado no melhor ponto da cidade
Negócio para ser tratado diretamente com o proprietário no
local,.à rua Marechal Floriano Peixoto, 2.422, em Nova Iguaçu.

. _J048G) 
JO

LOJA NO CENTRO
Passa-se Atlmo contrato I» pequena loja — instalações modernas e

da luxo. Preço Cri 400.oqo,oo. Entre AistmMca e Ouvidor. Carta» a
iedacto deite áoraU ao a Sttt. _ -- --- (03832) N

BOTAFOGO — Bua Bambina
67 aluga-se amplos apartamen-
tos de sala, 3 quartos, varandas
e mais dependências em edifi-
cio de 4 pavimentos com ele-
vador. Fino acabamento e mui-
to confortáveis. Entrega até IS
de JULHO, alugue] de Cr$ ,..
3.350,00 à 4.000,00 cruzeiros,
desejando-se flador (tem ga-
rage no n.° $5). Podem ser via»
to, tratar com a Construtora
Silva Cardoso Ltd. à rua do
Catete n.° 248 loja.

Ií) 
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UOTAFOGO — Quarto — aluga-
JL* se em casa de família de trata-
mento, quorto espaçoso bem mobi**
liado com entrada Independente o
R. Professor Alfredo Gomes 28,
perto da Sears. (837) 4
D OTAFOGO — Alugam-*» à rua
JLf Dezenove de Fevereiro, 127, os
últimos e esplíndldos apartamentos
d« esmerada construção e máximo
conforto, com 3 quartos, sala, sa-
leta, cozinha, banheiro, varanda e
dependências de empregada. Alu-
guel Cr? 4.200,00 e Crf 4.300/10.
Vír no local e tratar na SecçSo
Predial do Banco Sotto Maior S.A.
Tel. i'43-8194. (965) 4
4*4-*^^w»vwy******w^^*¥wwvVtfv^M*%

Catete e Glória
CATETE 

— Aluga-se pequenoapartamento bem moblllado e re-
cém pintado, com entrada, ária,
quorto, bonheiro de cor e kitchnett.
Crf 2.260,00 — A Ruo Bento Lisboa
10, com o porteiro.

(.8578) 6

Man* fl» Giona Castelo
Ana do Soledade
•Mbertine Tavares
Mari» Batlstp
Marle de Jesus Sampaic
Áurea Costa
Guiomai P Braga
Cartel» á»4 Ço,.* puloMario P. Sousa._ -

/"1 LORIA — Sala asi quarto de
VT trente, em 10.° andar, com va-
randa, moblllados, café pela manna
e banhos quentes alüga-se a 1 ou 2
cavalheiros de respeito. Pedem-se
referências. Telefone; 42-9604

(877) 5

Copacabana e Leme
ALUGA-SE 

um quarto mobilado o
cavalheiro distinto em aparta-

mento de todo reepelto com ou sem
pensSo. Gustavo Sampaio 193 op.
80g — 37-7167. (4904) 8
/COPACABANA - Santa Clara 42
V' — Aluga-se confortável quartode frente, com refeições, em resl-
dêncla familiar, o duas moças quetrabalhem fora. ou dois rapazes 1e
fino tratamento, .___ ,
----- '^y-- WtSi a

pOPACABANA - AIugi*-se à Vv
* ' Atlântica 818, magnífica oja
em ótimo local para comércio tino,
com 96m2, dispondo de lavatõous,
banheiro, girou. TRATÁR-no BAN-
CO IMOBILIÁRIO E COMERCIAL
S. A. (Seção de Administração) à
Av- Erasmo. Braga 253-A. Tel. —
62-3833, ramal 21, (091Ü) 1

/lOPACABANA' ~ Álugs-sè à Av.
V Atlântica 818, amplo e luxuoso
apartamento DUPLEX com 3 quor-
tos, solo íe íontar. llvlng-rpom, bo-
nheiros, cope, cozinha e depen.tên-
cias paro empregados, Tratai no
BANCO IMOBILIÁRIO E COMKR-
CIAL S. A. (SeçBo de Adml-.istio-
ção) à Av. Erasmo Braga 255-A
Tel,: 62-3833. ramal 21.

(0920,1

QUARTO 
mobilado, Copacabana —

Alugo-se um otlmo cl banheiro
separado p/ sr. de alto comércio,
como único Inquilino. Rua Daialo
Ribeiro, 716 opto. 302. Tel. 27-1207.

(0879) 8
rjCTEIÇOES avulsas em Çopacoba-
IX na — Písto 8, cozinha genuíno-
mente Italiana, dá-se em easá fami-
liar, podendo.ser avulsa ou conforme
se combinar e quarto. Ruo Aires
Saldanha 130 apto, 1202. (808) 8

Q^..TO — A. senhor de trstsmen»
. to ou moça dv respeito que tra-

balho fora aluga-se um otlmo quar-to em apartamento de poucas pes-soas, perto da praia, no PÔEto 2 —
Copacabana. Ambiente de sossego,Unlco Inquilino, Tel, 37-5269. (4892) I

COPACABANA 
- Aluga-se apar-

tamento pronto, à rua SantoClora SS — apto. 303, com 2 solos, 4
quartos, banheiro nobre em cõr, co-zinha quarto e W. C. empregado,área serviço - Aluguel Crf 3.00000.E*1V:5Ê..ÇP,P «odor. Trator com osr, 7AYMHT á nia SSo José SO. 9° na*vimento, Telefone: S3.37al

(0811,

ALUGA-SE 
uma cal* de frente

mobilada, a uni» pessoa que tro-
balhe for», e qije dS referencias
Copacabana posi© 3, Tel. 37-6974

 - (774M

COPACABANA 
- AlugaW*un

quarto moblllado com refeições
Tratar pelo tel. 37-8009.

(49191 .

COPACABANA 
- Alúgs-se apsr-

tamento de frente luxuosamen-
te moblllado com direito a gatngeà rua Sá Ferreiro, composto de 2salns. 3 vornndns, 3 quortos banhei
ro de eflr, copa, cozlnna. e depen
dencias de empregados. Alugue)' .Crf 6.000,00. Tratar com Cordeiro
Guerro e Cio. Ltd?. Administro,
dores de Bens. & Av, Rio Branco,
n.e 173 — 14.» andar. ~ Tel 41-3407,* -— - *~__ _ (4705) B

COPACABANA 
— Jovem senhitr»

com filho de 8 anos procura ou»
tra senhora ou moça funcionirla
de tratame ito que deseje participar
da despesa do seu confortávcel «pir.
tamento de frente, lado da sombra,
com v*arandos, telefone, ampla cí.
Zinha e banheiro - Informações de.
talhadas 27-2081.

(3992) 1
riOPACABANA — Aluga-se umi
KJ saio bem moblllflda em frente tConfeitaria Colombo. Rua BarSo dt
Iprnema 43, apto. 10.

(38341 I
A PARTAMENTO confortável, prl.IX meira locacSo, 3 dormitórios,

varandas envldraqadas, esnacoso li-
vlng e saleta almoço mobilada cont
baT omericono. Ótimo banheiro e
dependências empregada, Nno tem
luvas. Crt 5.000 menspls. Ver Io***iÍ
com o sr. Jullo. Copacabana 661— 10.° andar, apto. 1003. Tratar
fones 25-9862 ou 52-4824.

I3U39) t
"" """" ——-¦ "¦*

ALUGO 
o aplo. 904 9.° pavlmen.

to, da Rua Raimundo Corrêa 27,
1.* locação, constando d hall, duas
salas, trfs auartnf. varanda, banhei-
ros, terraço de serviço, copa, oo7|.
nh-, ormarios embutidos, dependen.
elos de emnre«srlas e garaee. Alu.
gqel mensal; CrS 5.500.00. Vei coin
o encarregado Rubens e tratar caio
Olvntho Ribeiro, à Rua TttHn
tilho 33, 7,o andar, tel 47-1641' 

¦_ («6);f

ALUGO 
o apto. 702. 7.» andar, 4

Rua Raimundo Corrêa 27, otiim
acabamento, constando de hall. duai
salas, quatro quartoa, dois banhelrni
sociais, copa, cozinha, área de ser-
viço, armários, sancos dependência*
db empregada, garage Aluguel: C %
6.800,00. Ver com c encarregado
Rubens e trotar com Olyntho RI.
beiro, ti*! 47-1841. à Ri- .Tul'n d«
Castilho* 33, 7.» andar (4668) a

LEME 
— Aluga-se apartamento

moblllado, ou sem mobília, Ver
á Rua Gustavo Sampaio, 124, com
o Sr. Henrique, na portaria. Tratar
pelo telefone 52-4199. (758) 8

Flamengo
TEMPORADA 

NO RIO - No ap.
301 dá R* Paissandu 228 ium pos

andar), aluga-se um quarto mobl-
lado, com entrada independente pa-
ra o HALL do elevador, banhei»»
privativo, roupa de cama. luz, ser-
viço de quarto. Sem refeições, mis
com café com leite completo pela
manhS. Ambiente rigorosamente Ia-
millar e de fina dlstlnçSo. A ratio
dq 1.500,00 por pessoa e 2 100 po?
casal Mínimo de 15 dias.

(4831) 10

ALUOA-SE apartamento
de frente, andar alto, com
duas salas, três quartos, etc.
mediante aluguel de Cr$
2.600,00 e contrato de dois
anos, a quem comprar os
móveis, louças, nratarias e
utensílios no valor compro**
vado de Cr$ 180.000,00. Mais)
informações pelo telefone:
42-1314. ?: (3855) 19
PRAIA 

FLAMENTO — Em apar'
tamento novo, de poucos pes»

soas. alüen-se quarto espaçoso com
rrobllia, roupa, de cama, café, ba-
nhos quentes, a cp—'I casado dls-
tinto, sem filhos, de preferência
çom refelçOes, por 3.400,00. Nlpl-
nha 45-3948.

(860) 101

rASPASSÀ-SE 
o oontrsto sem

luvas de um apartamento roè*>*-
lado com todo o conforto modernos
2 quartoa, 2 salas, grande varanda,
dependências nora empregada, tele-
fone. geladeira. enceradeira ele-
otrojux. rádio pick-up garage. Rua
Senador Vergueiro 147, apartamento
603. Preço mensal Crf 4.600,00, ¦*-
Atende-se das 10 ho. ás 12 e 18 hs.
âs 20. - (3798) 10

j/M essa de Familia estrangeira
ju alugo-se Átimo quorto bem aio*
biliado a cosol de tratamento "com
ou sem refeiçSes. Rua Almirante
Tsmondaré — 63 — 3.9 andar Tel.J
45-U57. Fala-se francês e alemio. 

(768) lü

FLAMENGO 
- Aluga-se 1 ótima

quarto a casal ou rapaz de fina
trato, â Av. Osvaldo Cruz. rro-
cam-se referências. Fone: 45-0547.

(39781 10
LAMENGO — Dans un aparte*»

ment neut â louer grand cham-
bre Joüennent meublée pour un cou-
pie ou pour deux mesleurs. Salla
do baln a cote. Café le matin ct
repas. Tel.* 23-7777.

(874) «
Família estrangeira fle trata*?

mento deseja alugar apartamen»
to na Avenida Ruy Barbosa Bo
Bloco "C". Favor telefonar ¦—
23-3558. (9682) 10

A PARTAMENTO ÜE LUXO. Prsla
íx — Aluga-se apurando todo 1.°
andar, 3 salões, sala de almoço —
-opa-cozlnha, 4 qua.*tos, (1 etnjuga*
qc), 2 banheiros completos em cor,
muitos armários embutidos, .grando
jardim de Inverno com linda vista,
dependências p/ '¦:,. pregados, etc.
Base 7 mil oruzeiros. Com o pn»
prletarlo, fone 47-3056, manh."..

,(84) 10
A LUGA-SE auartn de frente, bem

obilado, com cofé, lindo vista,
em apartamento moderno de Ipxo,
para cavalheiro distinto ou casal tra-
br.lhando fora. Fone tf-Vtü,.

(B«) 10
•pLAMENGO — Aluga-se qusrt*
r para cosal ricamente mobilia-
d' com refeições em distinta essa
sulca Te).: 45-2430.

(4608)!t

Gávea s

ALUGO 
por Crf 4*500,00 excelen-

te residência de dois andares
com 3 salas, 4 quartos e dependen-
cias em rua próxima ao Jockel
Club, Gávea. Sem luvas, á familia
de tratamento, Cartas para n. 783
pa portaria.  (783) U
í^lAVEA r- Alugo apartamento do
VI 3 o/., sala, cozinha, banheiro,
dependências empregada e garage,
á rua Engenheiro Pena Chaves, n.
15, apto 301. Tratar 26-1191

(1707) Ü
¦^¦A**A^^^^**^^V^*W*^*^AAA^^^O^**1*

Ipanema
IPANEMA.- Preciso de aparta-
1 mepto para alugar, com 3 ou
4 quartus. 2 salas e msls dependen-
cias. Cartas Dará êste Jornal n ..
6660. (9660) Ul

QÜÃRTQ 
INPEPENDENTE mobí-

lado, de frente, com varanda,
com ou sem café pela manha, a-
lufta-se a pessoa bó, rsoai ou
moça que trabalhe fora. Ruo Barão
da Torre, 111, apto. 102. iponema.

19588) 13
TPANEMA — Aluga-se cosa de 4
* qts , 3 salas e demais depen-
denclas. Tratir ns rua V. de Pire-
Já, 521, casa lj, iono 27-2234

...: .. -. - . (8») .ts

m



2.° Secção

ALUGA-SE na Prasa N. S. daPas em Ipanema — Rua Maria
Quiterla 77 — Duas salas, três
quartos, sendo uni duplo, va-
randa em toda a frente, eopa e
cozinha, bali e dois banheiros
principais. Garage com umapartamento ã* nm quarto,
kitchinette e banheiro em cima'
Quarto amplo para empregadas,
banheiro e W.C. de empregados
e tanqne. Aluguel mensal CrS
?. 000,00 (sete mil cruzeiros).
Tratar com o proprietário das
B às 14 horas pelo telefone _
•7-3141. (9676) 12

Jardim Botânico
tARMM BOTÂNICO - Precisotf do apartamento para alugar, ;omI ou 4 quartos. 2 aaias e mais de-

pendência?. Cartu para Íste Iornalnfi 9831, (9BSn jjma.mmmmaa^m^mmnrrra^gw^^nj^iJiy^iJ-*

CORK ETO DA MA NTT Â — Sábado, 27 de Maio de 1950

Laranjeiw
AL""G-A-,|«,Bor çr» 4.000,00, alémde a/3 das «bras, casa térreareformada, com 7 cômodos e de-

6pendências, 
Inclusive garage, na Ruallcj 107. Ver aa^loosaí tiatar pe-I ttlefesYeo 25-mt ot) 43-1709.

O90) 16
PENSÃO 

"COSME ?El.wÕs"~ZAluga-w um bom quarto pa-rt casal ou familia de tratamento
Bom, passadio. ótimo clima. Am•tomar, uua

Rio Comprido
(ÍTIMA OPORTUNIDADE - Vem
208 2£°i$i,l «v Arlstldes Lobo nV
í„ *«el? ed'ílcio de 3 anr .-es, apar-
te&ÍSKP?*> ím t-ntiatS emvigor, sala, í quartos, cozinha e Da.
.X. r" 30.000.00 e o restante em

Santa Teresa
SA,^aIA TERESA g Alíiga.se'a um
m™-?1}01" doIs 8r«"des quartos (eem™^í\ vi«nda, banheiro própri™
cênfrn* Independente; 15 minutos docentro, próximo ao honde. Informa-Sões pelo telefone: 52-6338

Vna Isabel

A eSttnS?/«'Vencia nova e em
st,, 2"ro de terreno com 2 salas.
h-St0S- "apa e cozinha grande, 3bnnheiros entrada para auto lar-dim e quintal, ver sábado a¥ Í4 _&Tfg£l_á0BlW as 10 horss. RÍaGonzaga Bastos 329 yna Isabel.
«»»ai«ii»»»,w>„ -~  (870) 26

biente absolutament*
Cosmè Velho,

(807) 16

LARANJEIHAS 
— Aluga-se apar-tamento moblliado, em casa defamilia, com sala, quarto e banhei-

ro, k Rua SSo Salvador, 115.
(4747) 16

ALUGA-SE 
otlmo quarto, de fren-te, mobilado, com pensgo. emapto. familiar, a senhor de trata-mento. R. Prof Estelita Lins 77apto, 201. (8013) 16

ARANJEIRAS — Aluga-se apar-tiimento ricamente moblliado,inclMsive louças e custais, com en-trada, grande living, terraço, sala
Jantar, 2 quartos, quarto e banheiroempregadas, garage, tel, 43-1479.

(33831 16

LARANJEIRAS 
— Aluga-se con-1 fortavel apartamento! n> 306íecém-constnildo. no Edifício Jus-sara, Rua Befizario Tavora, 487, comlinda vista para Cidade Jardim La-ranjelras, em andar alto, vasta sala,dois quartos espaçosos, banheiro decôr « dependências de empregados.Ver no mesmo edificio. com DonaTátá, no apartamento 303, a qual-quer hora, e tratar diretamente eomo proprietário, Sr, Fortuna. Fone:aOT-1906. . (8573) 18

Tijuca
AX.UGAM-SE apartamentos hovor
rtenoíSS, ?alai Lrês a"nrtos e malidependências á Rua Marquês de Va-l<^5a 61. Chaves no 63. (79l)V27
T^^Z A.luga-'se uma casa de•*• 3 pavimentos com 3 quartos, 2
vif ^etC* «.Va Jo'é H?gln0 180.Ver pos sábados das 14 às 17 horas
TrS?=. domingOB de 8 '*» 

12 horas..Tratar as mesmas horas, a rua An»
^ntoBaiülo 

35. Alugí* 3,500 _èt

APARTAMENTO
Aluga-se completamente mo-billado magnifico apartamento,Rua Vqluntárloa da Pátria (úl-timo andar), com 3 quarlos, 2

salas, grande varanda e demais
dependências Aluguel Cr$ ..
6.000.0Q. Tratar na CIVIA -
Administração Predial — Av
Rio Branco, 311-2.» andar Tel
22-2141 (Rede Interna)

(41328) 38

APARTAMENTO EM"
LARANJEIRAS

APROPRIADO PARA
MEMBRO DO CORPO

DIPLOMÁTICO OU FAMI-
LIA DE ALTO TRATAMENTO

Por motivo de viagem, a próprio-tirla aluga apartamento luxuosa-mente mobilado, composto de 4 sa-las, 2 terraços grandes, 3 quartos, 3banheiros de luxo, copa, oozinha, —
Apartamento completo para empre-
gados e garage. Aluguel Ort 8.000.00
que Inclui água quente corrente e
gás. A cozinha possui todas as oo-modldades modernas americanas
(cpmo geladeira elétrica Westinghou-sc, fogáo a gás State, pias conjuga-dat "Standard", armários com ea-tui a, etc. Tratar com a proprietáriapelo Telefone 25,0498. (3994) 38

(10FACABANA 
— Vendemos a rua

J Barão de Ipanema n. 25, entre
a Av. N. S. de Copacabana e a
praia, em Edifício de luxo, aparta-
mento 'ocupando todo o 11.° pavl-mento, composto das seguintes dc-
ças: 2 salas, grande terraço ocupan-do toda frente, 3 quartos, armáriosembutidos, banheiro em louça decõr estrangeira, cozinha, dependen-
cias de empregada e terraço de ser-
viço — Preço CrS
560.000,00 com financiamento. Tro-
tar com Cordeiro Guerra e Cia, Li-mltada, á .Av. Rio Branco 173. (4/52-0119.

(4757) 700
- Telefones 43-3407 e

(9619) 37
ALFG-*-sE casa-moderna, só "para

.. família de tratamento,' guarhe-clda de cortinas, dóceis e passadei-ra». çom pintura nova, 3 varandas 4m£& \salas; çwfco^Bffif*
In Lr^° «'"'Píeto, garaje, ouar-
wí5ía a ^Pregadas, centro deterreno, à Avenida Maracanã 387.Chaves no local. Aluguel 5.000 cru-
PÁX ,w5» 3 «m^es em dep-isíto.
Ss^íS,'?,.4 vonta<Ja d0 locatário. Jmo há luvas, nem vendas qualquer.

Subúrbios dp Central
MS.- Alug,a-se un» casa çom
maTi. rfquar*?s* s?^* va"nda Interna,
íí?.! ^Pendências e quintal a quemficar çom o? moveis. Motivo donase retirar para fora. Ver e tratara Hua Magalhães Couto 126.

Leblon
A 

.PARTAMENTO - LaEBLON -Papsa-se um c/ 3 q., salão, q.de empregada, tudo completamentemobilado com moveis confortáveisamericanos, refrigerador Frigidaire,cortinas, Upetes, objetos elétricos,bar, utensílios de cozinha, etc. Pre-«o porl tudo Cr| 75.000,00. Vèr e¦tratar á rua Ardlrla n. 48 apto. 201(tem garage). qbíh) 17

LBBLON 
- Aluga-se;'à-Rua Car-

los Góis, 52, confortável resi-ttência, com 3 quartos, salas, gara-ge, toda mobiliada; geladeira, tele-fones, etc. Próxima à praia. Ver nolaçai. Tratar pe|o telefone 37-4037.
(914) 17

LEBLON 
— Aluga-se sala bem

mobiliada, com entrada separa-
ça, em apartamento de casal e3»trangeiro, à cavalheiro que traba»lhe fora; perto da praia. Rua Cuper»Uno Durso, 121, ap. 101.

(9623) 17

CASA NO IJ1BLON, I rua Campos

çom «elt quartos,-inclusive de cria.dos, duas salas, copa, banheiro edema|s dependências, permutaj-sepelo prazo de dois anos pòr outracom idênticas comodidades situadaem laranjeira!. Jardim Botânica ou
ilíycff eptre Saenz Pena e Uruguai

Snh. da Leopuldina
pENHA _ ALUGUEL - Duas lõ--t- Jas prestando-se par» qualquer
-,.. ÇÍ° cmo 'e1« F~rmáola. Açou-gue, Armazém etc. os apartamentospara familia do tratamento. Ver^ etiatar no local Avenida N. S. daPenha, '80 e 480-A. em frente aCECOJB»

(777) 30

PEQUENO ANDAR-CENTRO
Aluga-se, todo ou separado, 3 sa-I6es, 4 W.O., longo terraço. » Paraolubes, cursos escolares, esorltórlo.Aluguel antigo, Crt 33,00 o mq. semluvael Ver e tratar com o porteiroHldlo - Av. Nilo Peçanha, lí.

(1646) 38

Compra e Venda de
orédhs e terrenos

*^^*y^m^^VÍf^t^ya^^fa^^^ltfaj*^Mtkfk*

Apartamento de frente na
Avenida Atlântica ocupando to-
do o andar, no valor de 900 mü
cruzeiros. Troca-se por casa de
Igual valor., em Botafogo, La-
ranjelras ou mesmo Copacaba-
na. Telefonar nara 37-9451,

(4901) 700

AV, 
N."S. COPACABANA — Pôs-to 4 -t. VendiB-se magníficoapartamento com duas grandes sa-las terraoo. três amplos quartos edemais dependências. O apartamen-to é de fundos, porém melhor aueos da frente, por não ser devassado.

Entrega na escritura. Preço: Cr?41)0.000,00 com facilidades no paga-mento, informações, plantas, etc,exclusivamente com o ar. Arthur
Kermanny na Administradora Nacio-i. -,/n. Praça ihaHa ('"->-(-3, l.o andar, sala 103 (Edifício Odeon)- cinelandia. (3975) 700

I7LAMENG0 — ENTREGA IME-,
r DIATA — 80% FINANCIADOR— Vende-se ótimo apartamento
ci. Iodas as peças de frente em
edifloio de um apartamento por
pavimento, tendo i varanda, living,
sala de jantar, escritório, 4 dor-
mitorios, 2 banheiros nobres com
piso de mármore, copa, cozinha,
quarto, banheiro e área de seivi-
co. Trr'ir no BANCO IMOBILIA-
RIO B COMERCIAL 8. A — Se-
?So de Vendas de Imóveis — tele-
ohe 82-3833.

Gávea
TERRENO - ESTRADA DA

GÁVEA — (Próximo'da Igreja
S, Conrado ij. a 200 mts. da
nova Avenida Litorânea -»fren-
te para o Golf Club), Negócio
de ocasião vende-se - um lindo
lote pronlo para construção,
com 21,5 mta, de frente (494
m2. de área total útil). Quota
de água e luz. Faclllta-se gran-
de parte do pagamento. Tratar
oom o proprietário pelo Tele-
fone 27-8023. (26977) 1001

RUA GUSTAVO SAMPAIO
— Ed. New Yorfc — Vemle-se
Apartamento de frente 110 11.°
andar, pelo preto de Cr$ ....
235.000,00 com CrS 95.000,00
financiados. Aluguel arbitrado:
CrÇ 8.500,00. Entrega na es-
crltura — Mais Informações
pelo telefone: 42-1314.

(3974) 16Q0

Lins Vasconcelos

Centro

l-JONSUCESSO - Aluga-se á~Ãv"X> Maxwell casa nova 6 peçasoozinha, banheiro completos, comgás, jardim grande quintal. Cr* ..
hS00,0â 

''JSSP**** ~ tr«tar México88 . 12-2767. (9625) 30

CENTRO 
-Vendo Cr? 700.000,00

na rua Buenos Alres, próximoà Av. Rio Branco, prédio de 2 pav.Theophllo da Silva Graça — Av.
Nilo Peçanha 267, 7.», s. 713.

(4897) 100

C" 
ENTRO — Vende-aê, para en-

trega Imediata, o partamento902 do Edificio Normandia, à rua
Washington Luiz, 3 esq. de Av.
Mem de Sâ, c/ varanda, sala, quar-to, banheiro completo e cozinha
americana. Preço 1 CrS 190.000.00eptrada de 50 mil cinzeiros e o res-
tante financiado em prestações deCr} 2.402.30 mensais passado à Crf
805,00 depois dos 3 primeiros anos.
Chaves no local com o sr. Ernandl
e tratar na COMERCIAL .IMOBI-
LIARIA PAN-AMERICA LTDA. -
Rua Álvaro Alvim 37 (Edlfldo Rex)salas 8OU3 - Fones; 22-2293 e
42-5287.' 6359)' 100

COPACABANA 
— Vende-se apar-tamento,- pronto completamente

novo, com quarto, tala, cozinha e
banheiro pelo preço de lB5.000,Ou criodendo-se facilitar alaguma parte*ratar com o interessado sr Raivon,,V. Rto Branco 101, II.» andar, aa-
Ia 1106. — Telefonei 42-6024.

(0850) 700
/IOPACABANA — Vende-i\J aluga-se magnífico apai

e-se ou
... -jiart. com

sem. finíssimo mobiliário. Tnf.
: 37-6983.. (0862) 700

COPACABANA 
— Vende-se umapartamento n.° 606, situado á

Avenida Copacabana n.» 1293, .va-
?iq, com uma parte financiada. Pp-
dedertdo ser Visto. Telefonar para37-5629. (9591) 700

Niterói
* LUGA-SE magnífico'apartamen.*¦»• t<, com 2 salas 5 1 quartos edemait dependências, untò a uísia*>• learai. á Rua Joairiim Tavora,n. 101 Aluguel Cr? 1 600,110 sta-n «u.v?s-..Tlàatar Pelos telefones: 37-8700-22-7480, RU3 Médica, 98 - 5.» «¦/

_fy>_Â__a\f^>_m^_9__^m <--.<», r»« ,-¦'¦'¦??2 ?,tJffl

Petróoolis

do lado "esquerdo. 
Cartas para ãcãi-xp n,« 6566, deste Jornal,

(9566) 17

ÀLUGA-SE; 
em l>rlmelra locaçSo,

. apartamento dupjéjf qe luxo,¦construído par? o proprli-fario, três«slóau, seis quartos, quatro banhei-ret, grande copa-cozinha, dependen-oias .para emoregados J garagem.Rua Carlos Gois 107, esquina daAve=nida Ataulfo de Palifc, a
(882) 17

ALUGA-SE quarto de frente, bemmobilado, á moça que trabalhetere, Gr? Wffl. liehlon -- 37-5949.
Í8377Í 17

'><>»^>^*>>»^V>»><»'>^>>»V>'V>a»V«<N^»>^><>a^V>aVw«^^

PETROPOLIS 
- Apartamentos -Aluga-se entre Quitandinha eponto dq fone, 3 quaitos 2 salasdependências quartp de emprega-df garage fogão a gâs- Preço 1250.Cruzeiros travessa Aqgiisto Fragorbq 21, tratar pelo Tel.! 37-1014 das4 às 8 horus. Ou no Jocal.

(8600) 35

PETROPOLIS 
— Aluga-se à ruaJoSo Pessoa apartamento eom-

pletamente moblliado. Aluguel men-sal 2.500.00 cruzeiros. Informaçóes
pelo tel.l 27.8423.

(4818) 35•.MiaaMi^iAMMiaaMtWiywwwViyvVVViVWVVWVii

ATENÇÃO 
— ApjrUmentp vazioe limpo, vende-se com sala, °

quarlos, cozinha, banheiro comple»
to, banheiro de empregada, aaleta desacada para preça Cru,z Vermelha,todo rodeado de sacadas dendo fren-te j>ara rua Mem de Sá * Praça
Cruz Vermelha, bonita v(s{a, á rua
Henrique Valadares numero M —
apartamento 31, multo arejado, lado
da eombra: Preço Cr? 140.000,00 dcentrada mais Cr? 29,000,00 com 3meses e os restantes Cr? 85.003,00
pela tabela Price Cr? 1.200,00 mén-
sais. Ver no local ou procurar as
chaves com o encarregado do edifi-
cio. (9663) 100
Z^IEiqTRO -r Vende-se po melhor io-4 oail ria rua S.iearlura Cabral, um
bom prèdlp coin" três pàvimehti VPreço de ocasião — Inf. polo ie»
lefone, JJ7-3JS45 opm Paranhos^
/"CENTRO — Vende-se "quase ro
Vv principio da rua Riachuelo, uma
área de 40x4, excelente para cons-
trução dç hotel ou edificio de apár-
tamentos. Inf. pelo telef, 37-3513
eom paranhos.v%»^v«i^MySiiWiaMff.^WWr^rVVYVvyy

Botafogo

AVENIDA 
ATLÂNTICA - vende-se luxuoso apartamento, ocupan-

do todo o quinto andar, dando fun-do pa^a Aires Saldanha, cum trôs
grandea salas, duas sahs interme-diárias, quatro quartos, dois banhei-
ros, sendo um em mármore, copa,
çozipha, depeadepcjàç de emprega-
dos, com banheiro completo e gara-gè. Acha-se mobilado com fino gôs-to, guamecldo çom, cortinas d'e sodae iluminado com luz fluorescente
Indireta. .Preço (Um milhão e qui-Hhentoçi mU cruzerlos), pnite flpan-ciada. Informações pelús telefonei,— 23-0779 ou 37-3675 Com o proprle-tario. . ' •

CASA COPACABANA — Vende-seuma em rua sossegada com duas sa-las, quatro quartos, demais depen-dencias e garagem, Preço (Seteoen-tos mil cruzeiros). Informações pelotelefone: —93-0799. (933) 700

RESIDÊNCIA 
— JARDIM BOTA-

NICO. Vende-se', em final deconstrução, próxima aa Joekey Ctub
e a Lagoa, çom primoroso acaba-
mento. tiall e easçâda de mármore.
duas salas, quatro quartos, d^ií ba-
r.helros, sendo um de piarmore e ou-
tro de azulejos de cór, cozinlia mo-
dema com armários americanos, tô-
da Pintada a óleo, armários em" utl-
dc-t, garage com um quarto si re-
rlor e banheiro completo. Aroa dvre
pavimentada com lageotas (ie pedra.
Informaçóes à rua Senador Dantas,
20 — 9/ 1698, daa lfl àa 18.

(907) 1001

TERRENO 
•§ Còmprg-tse de ?p x 40

011 3Q x 38 em ruas nos Bairros
de Jardim Botânico ou Marquês de
S. Vleente, tratar com 0 sr. Me-
nezes à rw Teóülo Otanl, 74 — loja.

(9883) 1Ç01
WM Bairro .novo,- lugar saudável,
Ili terreno plano, pronto para re-
çepçr qualquer cífstrução, perto
da rua Jardim' Botaqlcò. Venqe-.se,
com Costa Lima, das 9 át 12 e das
14 às 17 horas, á Avenida Almirante
Barroso, 91 - 12,° pavimento.

(399?) lOpl
IARDIM BOTÂNICO a Vendo

U apartamentos de quarto, sala,
banheiro, cozinha e área com tan-
que, para pcupaçâo Imediata, 4 rlia
Marlã Angélica 748. Chaves no 8."
andar, podendo ser vistos a qual-
quer momento Têm parte flnan-
ciada. Nos dias úteis, Informações
pelo telefone 22-3593, das 10 áa 12
e das 14 ás 17 horas,

. (968) 1001

LINS 
VASCONCELOS - Orande

residência, vazia, 4 q., 2 sala;,
garage, jardim, terreno de 45 m.
fundos; finanoiado, pequena entra-
da; ofertas na base de 50O mil cm-
zeiros. Telefone 43-5248, com pro-
prietárlo. (3859) 1700
^VSa»^^.W^fl*^«%^l^t^^t^t%i^.*VyV>**>^*»'VVaVV>

r?/o Comprido

IU EIER — Dias da Cruz 231 vendo
«Ki. casas 2 qte., 2 salas e qt, em-
pregada, etc. Cr$
Prlee. visitas e cot
7,ende. T. 39-1130.

165.O0C.00. T.
ilicões dr. Re-

(1715) 3100

APARTAMENTOS 
- Vendem-se

para pronta entrega; èm edlfl-
cio de três pavimentos; dois ftgiandar, construção melo luxo á rui
Tenente Vieira Sampaio, 11 33, —
transversal à Arlstldes Lodo e pró-xlmo de Haddock Lobo, e de va-
randa, sala, 2 e 3 quartos e deoen-
dencias e de varanda, saleta, 2 salas,3 quartos, rouparia, banheiro e de-
pendências. Preço Cr? 275.000,00 a
Cr? 380.000,00 com 55% flnan liados
em 13 anos pelo Lar Brasileiro. Ver
np lqçsl e tratar oom J,' C FARIA.
Largo da Carioca, S sala 104

(9586) S0O1

Santa Teresa

APARTAMENTOS 
- de ,1 salas, 4

quartos, dependência de empre-
ifada, copa-oaztnha, 3 varandas,
ocupando todo o andar à rua Al-mirante Alexandrino, locados nh
contrato, preço a partir de Cr?'„.
420.000,00'com Cr? 320,900,00 flnan-
ciados em 10 anos. Tratar na Auxl-
lladora Predial S. A. Tr. Ouvidor,
32 — 1.° and., entre 12 e 18 horas.(9669) 2100

São Cristóvão

Copacabana - Ed. olímpia -
V Rua Figueiredo Magalhães, 32,asn Vendçm-se 2 pequenos! aparta-mentos n.os 701 e 702, formando um.
com varanda, 2 dormitórios, banhei-ro completo, boa sala e cozinha Ver
pO local sábado de 14,M em diantee domingo qté IfkW e tratar oelo tel47-Ç335, (O68O1 "ai>

COPACABANA 
— Vende-se óti-

mo apart, térreo e vazlò, comsaleta, grande qto.. J kitch., boaárea, garage, etc. Financia-se. ira-
tar fone 37-8131.

(0962) 700

Teresópolis

ALUGAM-SE dois ljnd« prédiosno Alto ds Terefcpolls, total=nrentê mobilados; -haves com Del-fino na rua Tocantins 13)8; Informa-rPss fqpe 52-1099. (9613) 36

Apartamentos, Casas e Cômodos

AV. PRES. VARGAS
Aluga-se p 18° pavimento do Edifício, sito à Avenida

Presidente Vargas n. 463 (próximo à Avenida Rio Bran-
co), çom 380 m2» constando de sete amplas salas, galeria
e instalações sanitárias. Tratar com o Sr. Armlndo, à rua
Candelária n. 0, sala 302 — Telefone 23-2900.

 (G04) 38

GALPÃO OU SUBSOLO
Precisa-se alugar um de concreto, com 200m2, para pequenaIndústria, num subúrbio perto da cidade. Tel,: 37-1068

(00926) 38

APTO.
NOVO, pronto, c/ S ou'4

qts., etc, na R. Vol. da 1 atri*201, ei o porteiro Antonio. Infâmia
e vende Lemos de Azevedo, tel,
22.7221. (47061 403
80% F IN AN C I A D OS
m 16 ANOS - Vendemos
no Morro da Viuva, Edifício
Esperança, Avenida Ruy
Barbosa. 280/300 — aparta-
mentos de; sala de 3,20x5,20,
3 quartos, sendo 2 de 3x4 e
1 de 3x5,20, 2 varandas, ba»
nheiro completo, cozinha,
dependências de emprega»
da. Pronta entrega. Finan-
ciamento particular, não
sendo necessário o preten*
dente ser associado de qual*
quer Instituto ou Caixa. Vi»
sitas diariamente das 9 às 12
e das 14 às 17,30, inclusive
domingos. DECIO LEFÈVRE
e ANTÔNIO SAAD, Av,
Erasmo Braga, 277, -9" andar
- Fones; 22-6670 - 42-0470
e 22*9641. ' , (4ÕÓ)
WOTAFOOO ü5 Vende-se tini nró;
JL) dio de dois pavimentos em ter-
reno de 11x20, Preço de ocasião.
Inf. pelo tèl.i 37-3345 com Para.
nhos: (1752) 400

AlUGA-SE FABRICA
Construção moderna, reinforçada com concreto ar-

mado, 900 metros quadrados de área construido, juntocom parte do terreno livre de 7.500 metros quadrados, comluz e força motriz, inst., água abundante, esgotos, etc, narua Braulio Cordeiro n° 61, bairro Engenho NoVo, a par-tir do 1° de julho 1950. Informações fel. 42*0765 e entre
4 até 5 — Avenida Rio Branco 108, 10°, S. 1002.
.:¦ 4656) 38

SAQUAREMA
Em lugar pitoresco, ótimo clima, aluga-se uma casa

mobiliada, com 4 quartos, 1 sala, 2 banheiros, para famí*
iia de tratamento, perto da linda praia de Saquarema. In*
formações; 37-2741 — Mme. Oarçcz. . (4816) 38

Aluga-se no Edifício Delamare
A Av. Presidente Vargas n. 464 - 6.° andar, lado da som-

•Va, magníficos grupos, constante de 2 salas grandes, sala de
«ntrada, lavatório e sanitários. Tratar com Ferdinando, 22-2500
e.22-0005. (01630) 38

DEPÓSITO
Precisa-se de depósito coberto com a área

de 400 metros quadrados. Cartas para Fábrica
— Caixa Postal 383 — Rio, (786) 38

Procura-se oara alarr gar
Armazém ou prédio de moradia com espaço útil de 250 mts/

para servir de escritório comercial na zona do Centro, Fia-
mengo ou Botafogo. Prédio de apartamento não serve. Res-
agostas paro o n. 1696 nc portaria deste jornal. (01696) 38

ALUGA-SE : 
'" 

| Bairro Jardim Laranjeiras
Dum vagas para fardar automó-

rei na Rua Fernando Mendes 45 —
Porteiro. (910) 38

SALA
Aluga-se grande com 100 m2. k

Avenida Rio Branco n.° 114, 18." an-
dar. Aluguel Crt 4.SOO.OO.

(901) 38

LOJAS
Alugam-se para vilrlos tlnt, k R

Diaa os Cniz, 906. Ver e tratar no

Alugam-se apartamentos de 3 quar.tos, 1 sal&o, demais dependfinclas1.» locaçSo. IníormaçSe» até 13 ho.ros 27-5162. (03823) 38

LOJA EST RiO-S. PAULO.
Aluga-se lna Vila Valqueire,

Quilômetro 3 da Est, Rio-São
Paulo, boa loja com moradia,
para instalação de comércio.

Informações na Praça Vai-
quéire n" 23, com o proprietá-

IM) 38 rio./ ~ N (9610) 38
:/ ^ 

UOTAFOGO — V«nde.«e prédio
JL> de ótima construção com 2 pa-
vimentos. 6 quartos, 3;salm, varan-
da, garage e etc, & rua Desembar-
gador Alfcrdo Russel n. 68, antiga
Icatú. Prego 800 mil cruzeiros. En-
trega vasla — Tratar à r. B5o Jo-
sé, 70, com sr. Chaves. Fones ..
42-9343 a 32-9987. (9888) 400

ÊNDÊ-SE APAHTAMENTO oom
2 quartos, sala, cozinha, ba-

nheiro social, banheiro de emprega-
da, área com tanque, Unda vista
para a Bala, a Rua Voluntários da
Pátria, 187, apt». 8QS. Edifício VllSr
rinos. Botafogo, Vôr a qualquer ho.ra. Chaves com o porteiro, Tratar
k Rua BarSo da Torre, 111, aptu
102. (41111) 400
A^^^^aAr^aai^l^MtV^-Aaa^l-^r^W

pOPACABANA — Vendo apto. 9.»\J and., ém construção, de fundos,
lado da sombra, c. entrada, sala, 2
qts., banho. c. box, cozinha, qto.,s banho, çjc empr., área do sar,*.,
c. tanque, 240.00P.00. Flp C. Fco-nômica 88.900,00 — Inf. tel.: 37-68C4.
De 9 âs 11 ou de 13 ás 17 hs,

(3899) 700"COPACABANA 
- Vende-

se o prédio da Rua Raul
Pompéia. 53 Facilita-se o
pagamento Serviço de Ad-
mlnistração de imóveis da
Caixa Econômica. Avenida
13 de Maio, 33/35 - 4" an-
dar Fone 42-7932.•' (32280) 700

Vende-se 
a caaa da rua Jar-

dlm Botânico n. 192. Informa-
ções pelo telef. 28-3919.

(03918) 1001

Grajaú
¦n RAJAU -c Vende-se para faml-
<JT lia de alto tratamento, prédio
acabado de construir e ainda nSo
habitado, constituído dé 2 andares.
No térreo um armazém de 84 metros
quadrados e um apartamento de sa-
leta, saia, 2 dormitórios, banheiro
completo com box, cozinha e ba-
nhelro de empregada e áreas Np
superior 2 salas, 3 dormitórios, ba-
nhelro dc luxo, cozinha, quarto e
banheiro de empregados, varanda
em tflda volta, garage ampla. Pir;-
turas a óleo, Ver à rua Barão Bom
Retiro, 2.547 quase esquina AraxA
e tratar no n. 2.586. . (77) 1200
^^a^f^%e^s^f^t*f^aftif>t*^if^an^t^yyaf^^^*

Ipanema

APTO., 
vende.se otlmo com ? _,talei cozinha, banheiro, quartoe banheiro dé empregada e boa área

c/ tanque. E' térreo e dá para um
bonito jn-clim nós fundos. Garante-
se 12% líquidos como renda. Ver
r. BarSo da Torre, 133 apto. 104.

(1717) 1300

SAO 
CRISTÓVÃO - Vendo Çr$400.000,00 na Rua Sarandy. ga)-

{>ão 
de 3 pavimentos próprio parandústria, Theophllo d.a Silva Graça,Av. NUo Pecapha 28 - 7,9 Si* 713.
' 

(4898) 2200

AVENIDA 
BRASIL •*• S. OrtstOvSo— Vende-se um terreno cóm

frente para esta Avenida lunto ao
n. 2190 (Taxi Americano) medindo
13,70 por 43,00. Tratar á rua Gene-
ral Pedra 144 das 14 és 18 horas
com Orlando. (785) 3200

CHISTOVÃÕ -; Gfahdã"terreno
. de morro, com cerca de 9.000

m2. vendo por prego de ocasião.
Inf. pelo tel, 37-3545 çom Paranhos

(17ÍUJ 2200

VENDE-SE 
— 4 apartamentos a

Rua Pirapga 42 com 2 quartussala banheiro completo e área cozi-
nha bem arejado em centro de ter-
reno ver a qualquer hora Tratar
á Rua BarSo de S. Boria, 29.
wa^nnn^Aawj^vlwJff-S^vS!!"

Sub. do Leopuldina
VILA 

DA PENHA 
~^*Vendo ~cãíã

pronta construída cm centrode terreno de 12 x 30, com íardlm,varanda, sala, três quartos, banhM-
ro, cozinha, entrada para automó-
vel e quintal. Preço Cr$ 140.001100,
sendo Crf 40.000,(10 de entrada e o
restante em prestações mensais.Tratar á rua Candelária, 19 -a- 4o
«ndar -. sala 3. (00081) 3H00

COPACABANA ¦ Ba rro Peixoto
Vende-se terreno de esquina medindo 29,30x30, lado da sombra.

om frente k Praça Kdmumlo lilttencourt, esquina da- rua DecJo VI-
lares, com Tte. MARONES de Gusmão. Negócio direto. Prego
Ctt 1.30.0,0,00,00. Tel. 47nJ480 (0«18) 91

-'- .: a.' "J| (

, ¦ Íi; ¦'¦ '
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Niterói
ÍCARAl 

— Vendem-se ceses 'per-
to da praia.- Tel.: 28-151(5. •

k LAMEDA — Vwde-se õols ter-/l repôs, grandes, s^n^o um fa-zendo esquina, com a Rua S5ó Ja-nuarlp e outro pert«> da Matriz. —
Tratar com o sr, José Saram^go, naAlameda S. Boaventiira n M3.

(8484) 3300
\TITERQ,I -r Içaíal ? Vepdo ou11 alugo trela vivenda, lunlo â
praia de Icarai com: garage, fartu-
ra dágua, cisterna, lard|m, quintal,vastí varanda, parte envidraçada, 2banheiro, sendo um completo; sala,copa, cozinha, 3 quartos, sendp pmindependente dando õ/ varanda;tudo em cerâmica e marcore, çphs-truçfio sólida — entrega Imediatadas chaves — preço: Crí 370.000,00.Facilito 70% — Tratar eum ò pro-prietario, em Icaral, .ia» 2 ás 8 datarde -n. Márlz e Bãr-<i.>.*T47*^W^^^*/>^*/VVVV^VN>*aV^^^VVVVVVN*VV^V

Ilhas
TLHA DO GOVERNADOR — Ven-1 o\e-se lotp esquina, próximoPraia, vista sobre bafa, com água,
luz, (j minutos mercadlnho, ônibus
bopd.e. *{$;. Preçp ocasião, Tratartelefone 42-9403, de hoje a segunda-
lelra, (3919) 3400-*"* **i* i*i^^"»*»*^v%v*w*wv*,<»r'</^V'y>/x*,Ajyv*c*»

Petrópolis

Tijuca
TIJUCA 

-r- Vendo, para entrega
Imediata, aptos, de sala, ° quar.tos, cozinha, banheiro, quarto e ba-

nhelro para - empregada, Sinal de
80.000,00 e o restante em mensall-
dades equivalentes ao aluguel de CrJ
2.4,39,00. Vér a Rua JoSo Alfredo
h. 14 e tratar com o proprietárioa Av. Nilo Peçanha n. 185 sala-424
com Rodrigues, Tel 22-8297.

VÉNJ)E-3E 
— raamifica residen-

cia na Tijuca'— Usina — 4
quartos, 2 salas, sala de almoço, £
banheiros, sendo um de mármoreeuropeu com louça americana, hall
de mármore, jardim de Inverno,
garage e g quartos para emorega-
dos, em centro de terreno. Telefo-
ne 38-8137, N5o se atende a Inter-
mediados. (00784) 2500

AVENIDA ATLÂNTICA 2788
(antigo 688) — EDIFÍCIO
CAIRO — Vende-se o aparta-
menío íoci ofsHimndn iüdn n
10 o pavimento pronto para ser
habitado constando de 4 gran-
des salas, % banheiros cm mar-
more e amplas dependências,
inclusive garage. Grande fi-
nanciamento a longo prazo, ju-
ros de 10 % a.a. Tabela Price.
Ver no próprio apartamento e
tratar com a Construtora Conti-
nental Ltda,, à Avenida Nilo
Pesanha 155-2.°. (40104) 700

COPACABANA 
- Vendo, gra.ideapartamento, 2 salões, 4 quar-tos, demais dependências, novo, en-

trega imediata. Cr$ 680.uiW00, oom
Cr? 500,000 financiados em 15 anoa,
1Q por cento. T. Price, Ver còm
o sr, Couto, Av. Copacabana 723.De frenie. Tratar com dr. Paulo,
tel. 47-1953, até 10 hs. e 42-0898 uas14 ás 17 hs., Av. Rio Branco, 108,
sala 1803. (3977 700

CASAS — Vendem-se dlver-
sas a partir de CrS 450.000,00,
de cimento armado, e doi. pa-
vimentos, estilo moderno, com
3 salas, 5 quartos, varanda eto.
em boas condições de preço e
pagamento; os interessados se-
rão atendidos à rua Francisco
Sá n.° 98, pôsto 6 das 10 às 12
e das 15 às 17. Sábado e Do-
mingos — fones 47-3398 e —
42-5152. (9631) 700

Cptefe
VBJNDE-SE 

— apartamento » o>
rua Pedro Ameripo n. 138 çpm2 quartos, sala, çppa, cozinha e maisdependências.

Preço baso Cr$ 330,000.00 sendo10% de entrada e o resto financia,
do pela Tabela Price. Entrega lme.diata. Vêr no lopal e tratar cornaiConstrutora alva Cardoso ttd. ruado Catete n. 248 loja.¦^*<^*^A«**^i^«*y^*» «nt^» ^«^a^^a^yww^

Copacabana
AVENIDA ATLÂNTICA, 163, 7."

pavto.. vende-w apartamentopronto, de frente para o mar, um
por andar, para cawJ de tratamçn.
to,. Tem duas salas, doía quartos,duas varandas fechadas, banheirode mrmore Rosa do Monte ípte-
gralmente atapetado, cortinas Para-mount e de tecido», Inúmero» me-lhoramento». Entrega «qn outubro.Preço 750.000.00, à vlata. Telefone
37-8405. (4735) 700

RUA 
XAVIÍ1R PA SILVEIRA, 92— Vendemos o apartamento nú-

mero 601, ocupando todo o pavl-mmto, composto de vwanda envt-dracada, 3 salas, 3 quartos, 2 ba-nheiros sendo 1 .completo, copa-co-
zinha e dependências de emprega-
dos, Preço CrS 630.000,00 - Tratar
com Cordeiro Guerra k Cia. Ltda,à av. Rio Branco, 173 — W andai- Tels. 42-2407 e 53-0119.

(4756) 700

RUA 
XAVIER PA $U,VEIRA, 117— Vendemos para pronta en-trega, apartamento de frente no 2."

andar, composto de aaleta, aala, 3quartos, 3 varanda? sendo 1 envi-
draçada, banheiro, copa-cozinha edependências de empregados PreçoCr? 500.000,00 rim parte fiíiandada
s o reitapto s cçrjjplnar. Tratar c&roCordeiro Guerra * CU. I'da, áav, Rio Bianpo, 173 — 14,? andar- Tels. 48-2407 e 52^0119.

(47Ç8) 700
ASA — Vende-se à rya Tonele-

ros, moderna e confortável ca-sa, toda pintada a óleo, em cen-
tro de terreno 11 x 35, com 320mt«2., 2 pav., com 2 salas, 3 dormi-
tórios, varanda, hall, .erraços, ba-
nhelro completo cozinha, despera a.
2 qts, empregadas e garage ;ui.
Pequeno jar«,'lm na frente e lados
e amplo quintal todo cimentado,
Preço 1.3.30 contos, facllltando-se
600 contos T. Price. Entrega lme-
dita. Tratar tel.; 37-5259, com o oro-
prietario, XJ«1§

CRS 380.000,00 — Vendo
apartamento de minha proprle-
dade, de frente, em andar mé-
dio de edifício recem-çonstrui-
do, com ampla vista e grande-
área interna. Espaçoso living
com varanda envidraçada, três
Quartos, banheiro com box, co-
asinha, quarto e dependências de
empregada. Princípio da Lad,
Tabajaras, Edifício Pajussára.
Entrego vazio no ato da venda.
Tratar pelo telefone 37-2039.

(3934) 700

COPACABANA t% Vende-se magrii-
fica loja. próxima à Av. N. S,

Copacabana, oferecendo renda H-
quida de dez por cento sóbre o ca-
pitai aplicado. Contrato de S anos
com ótimo fiador. Tratar còm srta.
Nelde. — Telefone: 52-3833.

,0922) 700

COPACABANA 
—''Vèridò o'apar.

tamento 702 da rua Conselheiro
Lafalete 104, de frente, novo, entre,
ga Imediata com 2 salas. 3 quartos,varanda toda envidraçada, banliolro
em côr com box, depepdênclaa de
empregada e garage, ver sábado de
14 ás 17 horas e domingo de 9 ás18 horas, Tratar na Av, Rio Bran-
CO 131, S.o, andar — Fone 52-4788.— Cr? 250.000,00 financiados e 2r$
350.000,00 a vista.

(3040; 700

PRÓXIMO AO JARDIM DF.
ALLAH — Barão da Torre 630
— Últimos aptos, de sala, 2
qtos. e depclas. a partir de Cr$
220.000,00 - |, N de Sá —
22-4490. (3882)1300
TPANEMA — Em edifício de qua-1 tro' pavimentos, á Rua BarSo de
Jaguaribe n P 149, aluga-se, em prl-
mélra locaçSo, povo, o apartamento
ocupando todo o quarto pavimento,contendo sallnha -de espera, sala-
living, quatro bons quartos, sal«ita
de costura, banheiro de cot e lln-
da varanda, quarto e banheiro tie
empregada e tanque. Chaves com o
encarregado, sr. Manuel! Nio tem
luvas. Tratar a Rua da Quitanda
n.° 185, 4.°, aala 401. Tel.: 23-4421,
ftft^ftf^^^faf^^ffi^ytf^a^tf^a^^i^ataff

Laranjeiras
JARDIM LARANJEIRAS

— Vendo apartamento novo
e vazio, andar alto de fren*
te com garage. Tratar dire.
tamente tel.: 26-2830.

(00771) 1400

LARANJEIRAS 
Ss* Vando,' por Crí

450.000,00, na Rua General Gly-
cério, magnífico terreno medindo
19x30, zona de quatro pavimentos.Theophllo da Silva Graça, Av. Nilo
Peçanha.- 20, 7," andar, 8/ 713.
LARAN.JEIRAS - Vendo, por CrS
300.000,00, na Rua General Glyce-
rio, terreno medindo 14x28, pronto
para construir, zona de quatro pa?vimentos, Theophllo dá Silva Gra-
ça Av, Nilo Peçsjiha 26, 7.» andai-,
s/ 713, (4898)" 1400

LARANJEIRAS 
- Vendo aPtq., 4

quartos, 2 salas, 2 banheiros, de.
pendência empregados, etc, 630 milcruzeiro;, aendo 170 financiados, 180
á vista e 180 a combinar. Telefone
27-3514. Machado. (4889) 1400

Flamengo
VENDE.SE para pronta

entrega, ho Ed. Maximus,
10° andar, apartamento com
saia, quarto, banheiro e co*
zinha, Financia.sp a metade.
Preço base; Cr$ 250.000,00
— Aceitam-se propostas —
Mais informaçSes pelo tel.
42-1314. (3854)900

FLAaMENGO 
- 100% FINANCIA-

POS — Vepde-se apartamento
com varanda, 1 sala, 2 quartos, ba-
nhelro, cozinha, quarto e W. G.
de empregados e área de serviço.
Tratar no BANCO IMOBILIÁRIO
£ COMERCIAL E. A., i Av. Ei ai-
mo Braga n.« 255-A.

(921) 000

FLAMENGO 
— Apartamentos à

Rua Buarque de Macedo, UL-
TIMA OPORTUNIDADE NOS PRE-
ÇOS. Somente hoje dia 27, aparta-mentos de 2 quartos, sala, varanda,etc. Preços Cr$ 205 mil - 210 mU
e 220 mil cruzeiros. SEGUNDA-
FEIR/ 29 os preços serão Çr$ 216
mil; 236 ml) o 210 mil cruzeiros.Modalidade 10% sinal, 60 dias mais
10%, 20 prestações e rgst^te íl-
nanciados IS anos, Visite Av. Bio
Branco 117 — 2.» sala 228 e reserve
o seu para gozar este acréscimo doa
preços. Ate 12 horw.

— (H4). 900

JARDIM LARANJEIRAS —
Amplo apartamento com 3 quar-
tos, duas saias, (ampla Hvlne),
banheiro social, cozinha depen-
dencias de empregados, grande
varanda e garage. 10.° andar, de
frente. Kdificio Xaquaretinga,
rua General Glicério 335, Cha-
ves çom o porteiro, Tratar com
Dr. Sobral: fones — 22-G112 e
47-3153. (4001) 140Q

LARANJEIRAS 
- Na Cidade Jar-"

dlm Laranjeiras, no Edlfldo"Petrqltna",. para entrega em Maio.
vendem-se ps dois últimos aparta-
mentos, com sala, saleta, trís quar-tos, banheiro completo, oozinha,
quarto de empregada e área de ser-
viço, Entrada de 25% e o resto fl-
nanciado. InformaçSes com a . Cia.
Têxtil Aliança Industrial, Av. Rio
Branco, 287, 8°, Teleflme 42-6080,(16706) 1400
I ARANJEJRA8 -^ NreTpgatite >JU futuroso recanto Cidade JardimLaranjeiras, a 10 minutos do Centro,
vendem-se oa iHttroos iót« de ter-
renoa. com uma pequ^-» entrada e
p restante »m ,t-8 anos. Informaçttes
çpm a Cl». Tèxttl Aliança Industrial,
Av. Rio Branco, Í57, 8". Telefone42-8030. (16705) 14Õ0
*N*y^^^^^^*^^^^«^A*''^*WWWyVTfVW'..E^

mi.mcA —' Vendo, com sinal /dcX 66 mil cruzeiros, as casas 2, 4 é 5da rua Itacurussá, 119. com sala, 4
quartos, banh.; coz., W. C. em-
prég. e quintal. O restante a lor)goou curto prazo, pela' Tabela Price.Escritura de promeSM de «'anda,
dando posse. EstSo desmembradase alugadas sem contrato. Proprle-
tario: tel. 25-6181. " 

(4853) 2500

PALACETE 
— Vende-se píróprlopara família de alto tratamen-to qu embaixada, na zona Norte,cercado de jardim, com três pavlrmentos, esorltjrlo, piscina Interna,três salSes. Jardim qe Inverno, salade almoço, copa, cozinha e "despen-

sa, quatro quartos, sendo doía du-
pios, seis banheiros, sendo trtiem mármore, garagem para doisautomóveis," páteo, lavanderia, dois
quartos para empregadas e üm
para motorista cqth as demais dè-
pendínclas. Tratar na Avenida Pre-r
Dldcntc Antônio tíarlns. "nünier0 207
Grupo 703-A, em qualquer dia utll,
das 9 ás 11 ou das 15 às 17 horas.

(3931) 2500

1'JETKOFOLIS- - Vende-se (ou
i a1uga-?e) excelente casa tqdamobiliada- Inf. tel.: 37-6982.

P~ 
ETROPOLIS — EstradiTUnlüo e

Indústria — Vendo magníficoslotes de 2.500 a S.OOO m2, com águaluz, telefone e ônibus, a partir deCrS 13.000,00 inicial e o restante
em 60 prestações- mensais. Visitas
ao local sem compromisso: tratar
à Avenida Rio Branco 114 — 8." —
sala 83. Tel.: 22-5083.

APARTAMENTOS 
- Petrópolis —

Vendemos, os últimos anarh-mentos do EDIFÍCIO "MINAS GEr
RAIS" em construçilo, ou Avenida
15 de Novembro esquina du R. Barão
de Teffé -a- Preços a partti de Cr$
?3fl.000,00. AcpmodaoSes - 2. 3 e 4
quartos e demais dependências —
Financiamento de ,10% -- Tistw comERNESTO RURROWES LTDA. Av.15 de Novetohrq, SOi tri 4. "and.
Tel. 4484, (9896) 3500

PETROPOLIS 
- Vendo aparta-

. ajp.ento de 1, 2 e 3 quartos, prpn-tos oú ém construção, no centrp;
tratar pelps '.-Ip.: 4327 e~ 4623 com
ur, A'on?o.
PETROPOLIS — Apartamentos de
1 quarto em incorporaçSo, nò cen-
trp, á 200 metros da èstaçSo. Pre-
ços de^de Crí 80.000,00. com 30%
na escritura do terrenq, 40% em
18 meses é 30% em 60 meses com
Juros dè 10% a." a. Tratar pelos tels:
4?"7'o 46a23 cóm Dr. Affonso.

(28733) 3500

ZONA INDUSTRIAL.PORTUÁRIA
SAO "CRISTÓVÃO

Junto ao Cais do Porto, vende-se grande propriedade
de 1.900 metros quadrados. Informações Tel, 5BV-1443.

'_ (9848) p

Terrenos de 12x30, com luz, a Cr$ 4.000,00
Prestqçqp de Crf 76,00

Vendo a uma hora de trem da Estação Barão de Mauá,
em Saraçuruna, antiga RJbsárlp, Municíplp de Caxias, a U
minutos a pé da estação, próximo da estrada de contorno
Hio-Niterói. Todos os lotes planos, dou posse imediata,
construção livre. Recorte êste anúncio, e vejiha em nosso
escritório: Avenida Presidente Vargas n. 620, 3° anda*,
sala 311. Telefone: 33.3990. conf Magalhães. (4574V01

PEDREIRA
ENGENHO NOVO

Arrenda-se otimamente localizada, muito próxima à esla-
tão. Granilo de primeira qualidade. Vendem-se as instalações
em condições pronto funcionamento. Tratar a ruá Gonçalves
Dias, 38 g 6.° andar - Telef. 42-8984. (9659) |

COPACABANA - UDO
Vende-se duas casas residenciais, à Ru$

BeHort Roxo ns. 58 e 66, bem çm frente ao Li-
do, Aceita-se propostas. Tratar com. o Snr. Fran-
cisco, à Rua do Mercado n.° 21, loja.

(9580) ai

APARTAMENTOS 
no Edlfldo Im-

perador — Vendem-se os últlT
«mos 3 thijares, Ppdem ser vlslüdcs.Preços dí 140 a 250 mil cinzeiros.Acabamento esmerado. Eptr'ega, den-
trp de 3 nieses, Condlçôra de paga-mento a combinar, financiamento
50%, Tratar diretamente comi o ()r.Foiãsatl no Rto de térçá a sexta-feira
t Avenida Nilo Peçanha, 155. i.°.
opi)ar. telefone 22-0659 e no localde as|ba^p k segúnda-felra.'

(0021) 3500

CASA 
— Lárgò dâ Segúnda-Feira— Vende-sè -t- Uma grande cors-

trução sólida é dando boa renda —
Ver A rua S5o" Francisco Xavier n °
72-A. Informações telefone 46-lllí.
Das 18 às 21 lioras. Chamar D. Ame-
lia. (9464) 2500

Subúrbios da Central

AliUGAraSE 
uma cafia, aesbads. de,

construir, com 3 quartos,-sj=la,banheiro completo, cpzlnhp. varan-
<3a de frente, érea, çtc, i»rtp daestação de Ollpda, trens elétricos,onibqs, à rtlsi Uiclo de Qliveir^. n,2.03 ¦ 4 ^
TRAJA — Yende-rse " Jotes de ter-
JL reno separadamente, situados á
AVpiilqB ftíimões ê k rya Santajêm,
Puala Afonso, leiloeiro autorizado,
por alvará do Juiz da Terceira Vara
de Órfãos e Suoessões no Espólio
de Miguel Coluccl, venderá em lei-
lão, scgunda.felra, 5 de junho de
1950, às 16 horas, em freYite aos lo-
tes ac|ma .referidos, a Informações à
riaja São José 70 -rr- Fona .32.9087.

(0699) 2800

COELHO NETO'— Vende-se pelamelhor oferta Atlmo terreno ••80x50, Sr. GONDIM. Fone: 25-1240.
(09591 WOO

vriLopons e: f. ca..'*»» va-J-l zla,- vende-se, entrega-se logo
após o pagamento, três quartos, duassp,jss, pom v^aníí *!P veltt, «mtçríenq de esqulpa, mi»lta água cxsrntqdo p COTfprto, à 3 minutos da ea-
tação, Ver e {ratar Ã "aia Coronel
Antojilç Rib?|rp U, (9973) 28Óp

- *•-**** ¦ ¦ «*n«NV\NVi(V.VVVuV1

Jacarépaguá

TTENDE-SE — eni Petrópolis, em
V ótima rua, um lindo aparta-mento, com tres quartos, sala, e de-

mais dependências inclusive, decriados, de frente, todo moblliado,tapetes, cortinas etc. com grande e
longo financiamento.- Tratar no Riocom Batista, Rua Ouvidor, 169 tele-fone ?3-4730, Sala. 319.

(nflH33> 3500
'^^^¦^^¦^¦^¦^¦'••^¦'••^'l^.a^^i^l^-.^-^aala^aa.^.l^.l^laa^^VVVV'

Teresópolis

VENDE-SE 
— oa,sa mobilada RÜ4

Arinos-741. . (0Q762) 3600
VÈND.E-SE à Rua Jorge

tiqssjp por Cr$ 270.000,00,
magnífico terreno plano, de
esquina, medindo 30 x 50,
todo murado em pedra. Mais
informações pejo telefone:
42-1314. (3857) 3600
rRESOPOL» 

— Vonde-se emCpntro de Jardim, coip' 3 qts.internos, 4 externos, 2 salas, vqran-da, hanheiro, pomar, garage, depen-dencias de empreiajados a 1 km. daVárzea. Inforrnações: tel. 26-9591.' 
(83S) 3600

TERESÓPOLIS VÁRZEA -4 Vep,'de-íie linda casa acabada deconstruir sendo 3 qts;, grande sala,Jardim 60O mt., garage, Ultra G.ése tel, 5p mi-, da Prefeitura. RuaC^rmela Dutra 803. Na base de 3Ò0e, Tratar 27-1768 - 43-2476 c. Saull
' (9602) 3600

APARTAMENTO - LARANJEIRAS
Financiamento 15 anos Caixa Econômica. Vende-se Desocupa-

dò, no Edifício NEVADA à rua das Laranjeiras 285, ei 1 saqls,
4 quartos, 2 banheiros, cozinha e demais dependências. Parto
facilitada. Tratar com Sr. SYNVAL, fone 48-5639 ou rua do Ro-
Sário 172, loja, das 9 às 12 horas. (00778) 91

REALENGO
VENDEM-SE no Bairro Piraquara (Barata), ótimos lotes a pre;-

tações mensais, entregando-se o lote na primeira prestação.
Condução: ônibus "Barata" na Estação de Realengo. Tratar ò
rua Primeiro de Março, 37-A - 4.° pav. Cia. Imobiliária Nacio-
nal, com o tr-. MARIO; cu no loca! esm os srs. NORBERTO «
MENDES. (03972) 91

APARTAMENTOS
GRAJAÜ

Vendem-se otimamente localizados à rua Grajaú n. 106, lado
da sombra, em edifício em construção q terminar dentro de B
meses, apartamentos de uma sala e dais quartos, varanda envj-
draçada, banheiro de çôr, esmaltado, com dependências de em-
pregado. Acabamento de luxo. Preço: Cr$ 273.000,00, sendo
Cr$ 160.000,00 finnciados em 10 anos. Tratar diretamente com
os engenheiros construtores, S. Maneia & Cia. Ltda., à Av. Ria
Branco n. 311 * 9,° andar, salas 917-920. (00855) 91

TERESÓPOLIS 
— a rua Pirai —

casa de campo nova, de 3 qts.,centro de terreno, mobilada, vende-se urgente 245 mil cruza. — tel. —
46-0609 e 26-0678. (.357) 3600
S^AAAla^la^^lalaA^-a^laa^i^f^M-^WWVV^WVVVV»

Fazendas e sítios

Leblon
LEBLON 

— Vendo, por Cri 600,000,00, proxlmo A praia, ma-
gnlflco terreno medindo 20 x ,30,
propto para construir, Theophllo daSilva Qrsss. Av. Nilo Peçanha, 28,7.» andsr. 6/ 713. (4884) 1500

APARTAMENTO 
— Leblon — Ipa-nema — Compro de preferen-cia perto da praia. Edificio de cons-trução recente cnm 2 ou mais quar-tai ts demais dependências. DoU Cri100.000,00 de entrada e o restantea combinar. Tel. 47-1683,

(3802) 1300

CASA 
ho Leblon im OçupãcSo imè-

diata. Vende-se ótima residen-
cia, á rua General Ven4ncia Pio-res, 360, esquina, a salas, saleta. 4quartos, banheiro nps dois andares,garage, dependências de empregados.p-uai em abundância com cisterna,subterrânea e bomba nova. Cons-
truida em Wa?. Tratar ilretamentçcom o proprietário, tel. 27-4622 m
Preço 850 mil cruzeiros.

(3639) 1500

Leme

AVENIDA 
ATLÂNTICA - LEME— Vende-se um espaçoso apar-tamento frente para o mar, no me-lhor local da Avenida Atlântica, com3 salas, 4 quartos, grane varandaenvidraçada, 2 banheiros sendo umde mármore, muitos armários em-butidos, grande cozinha com arma.rios de aço, quarto e hanheiro com-

pleto para empregadas .telefone e
garage. Inf. pelo tel. 37-3765 Albino
9U 37-3345 Paxanho'3. (1783) 1N0

JACARÉPAGUÁ 
1- Vende-se prô»xlmo ap largo da Freguesia mag-

nlflca propriedade, medindo 24 x
73,20m, tendo duas casas em centra
de terreno, sendo uma com 2 va-
randas, 2 salas, 3 quartos, cozinha,banheiro, aparelhada ' com todo oconforto moderno (fogão a gás e
chuveiro elétrico) e 1 outra pom 1
quartp e 1 sala espaçosoB, cozinha,bçinhçlro ,ítci qarage para jlois ap-
tomóyels, qijsrto «íe empregados,
Somar, 

galinheiro, eto. Tratai* noANCO IMOSILIAHIO B COMER.
DIAL S,A. -r- aSeççSo de Vendas de
Imóveis ,- telefone 62-38^,

(924) 300?

JÃ5ÃWSPAGIJA — Presto, vendo.
se novo com Garage, k Rug Ara*guaia, 204, Freguezia. (838) 3001

TACÀRaEPAGUÀ' — Vendem-se 20ttl modernos e confortáveis banga-
lõs com jardim, varanda, tala; três
quartos, banheiro completo, cozinha
tanque e excelente quintal na"Granja Paraíso'', próximo ao Lar-
go da Taquara. Terreno de 12x30
todo murado. Pequena entrada na
Promessa de Venda, e o resto flnan.
ciado em 10 ou 12 anos. Entrega de
julho próximo em diante. Emprs"Granja Paraíso". S.A. Avenida
Rio Branco, 257. 8.° Telefone 42-6030
. (13704). 3001

Meiet
CABAS residenciais, em cen-

tro cie terreno, no "Jardim Can-
delárla" (MEYEK), eom 3 quar-
tos, saiu, cozinha, banheiro no-bre e de empresado, eom gran-
de financiamento a longo pra-
so. Vendas e Informações eom
os proprietárias imobiliária Bra-
sil 3. A (IMBRA) - Av, Nilo
Peçanha, 12-5.0 andar. Tel. —
32-9292. (8574) 3100

MEIER 
— Rua Vilela Tavares, 275.

Vendo, com grande facilidade
pagamento, as ótimas casas nume-roa 4, 8, 12, 13, 14, 15 e 17. Varanda,sala, 2 bons quartos, hanheiro com-
pleto, cozinha com prateleiras de
mármore, W. C, chuveiro empr. e
pequeno quintal. Sinal de 60 milcruzeiros e o restante a longo 014curto prazo, pela Tabela Price. Es-crltura de promessa de venda, dan-do posase. Est5o desmembradas ealugadas sem contrato. Construçilode 1M2; forro de lage. Proprleta-lio: tel. 25-6181. (4832) 3100

DOM-CLIMA ^ Vendo Cr$ ,,..JJ 500.000,00 riça e luxuosa té-
sidencia de 2 pavimentos com 4quartos, aala, escritório, sala de al-moço, copa, cozinha, dependência;
de criados, garage, varandas eto.Theophllo da Silvs Graça Av, Nl-lo Peçanha 26-7.9 sl, 713.

(4880) 3700

SITIO
EM MIGUEL PEREIRA

Vende-se com 10 alqueires' geomé-tricôs. Próprio para veraneio, san^tório e crlaçfio. Proourar MaurícioSilveira, em Miguel Pereira, k Fer-reira do Amaral n.° 10-A.
CITIOS - A VIÁRIOS r- WEEK-END; vende-se ótimas áreas apartir de Cr? 2,00 por rn2, situadasem Nova Iguaçu, próximo de con-rtiicnn, pnr nnihus e Estrada de Ferro. Pagamento a longo prazo, eem
Juros; Informações, com Da. MA-'UJE, à Av. Erasmo .-ago."25,1— 12.0 sala 1202-A. fe* «fone 42-9079
01 »*»-•

APAR.TAMEMTOS VASIOS
Vendem-se Crf 270.000,00, * tua JuUo de Castilho* n. 34, Posto 6,

ótima: apartamentos, em edifício recém-construldo, tendo: nla, quarto,
banh,* compl.0, cozinha, terraço, «ate. parte iiiiiitiL-i.üa, Tí«Ur é/ú píu-.
prietárlo — RUBENS GOMES — Assembléia, 104 - ».» «ndar. (0306» »^

ótimo terreno desoonpado. à
raa Benedito Otoni, 45/0,
pronto para construir, tona lhn
dustrlal-portuária, próximo d»
Fábrica do Gás, área de 572 m2,
medindo llnax53m. Preço CrÇ
650.000,00. Negócio direto.
Tratar telefone 22-7241.

(789) 91

A VISTA
Compro até Cr$ 400,00

terreno plano, pronto para
construir, era rua de três pa-vimenius, de preferência na
Zona Sul. negócio direto.
Ofertas pela portaria deste
Jornal n» 866, (866) fll

SITIO 
-r, Vendo parte (25.000 m2)

dé um sitio Já formado, arvores
frutíferas, eucallptus, agua, lago,
otlma estrada — Tel. 26-2280.
TTENDE-SE —.um sitio com casa

V tendo B alqueires geométricos,
próximo 

' a Estaçfio de Qulrlno —
"Ramal de Valença", com 540 me-
tros de altitude; agua em abundân-
cia,.)Moinho dé fubá, Engenhei de
Cana, grande pomar produzindo,
multa cana, 800 pês de abacateiros,
100 pés de jabotlcabas, agrande plan-tio de bananeiras e multas outras
frutas; casa de colono. Mata a mui-
ta Varsem. Podepdo Jr de autqmó-
vel. Preço ^ Cr* 160.000,00. Tratar
com sr. José Gonçalves de Aguiar
na Estação de Desengana,

Í0Í7ÇS) Ç7Q0

CHÁCARA-
A VIÁRIO

M CAMPO GRANDE
Vende-se por 800.000 cruzelroa,com 80.000 ma k 1 hora do Rio emestrada de concreto, bonde elétrico,ônibus e lotaçSo fi porta, casa rica-mente mobiliada, 2 salas, 4 quartus,2 varandas, escritório, dispensa, co-

pa cozinha banheiro, garage, arma-rios embutidos, geladeira elétrica.rádio, frondosa alameda de entrada,
agua própria, capfio de mato, pomarde laranja oom safra pendente, pn-mar novo de truta do conde, euca-Uptal novo, casa de encarregado pr.rada e assoalhada, 9 barracóes pln-telro pnra mil pintos, 4 grandes ga-llnhelros, tudo de tijolo e materialavicoja. Tratar no local k tetradsdo Mato Alto, 2J5, logo depola daUsina elétrica dn Monteiro, nu peloTelefone! 28-2631. (3866) 3700

CASAS 
PROLETÁRIAS -• Cons.trulmos em qualquer local commateriais de primeira*desde Cri ...9.660.00, Rua Senador Dantas 71, de10 às 18 h. (0825 91

I. '.ZENTA — ótima próximo a
1' EstaçSo em Matos, vende-se oua!Lvj-se ou rtissr.. sociedade paraexploração dos matos ou lavoura.
Com 30 alouelres boas estradais deferro, e rodagem, tratar R. Sena-
dor 1 de 10 às 18 horas.

(B261H 3700

FAZENDAS NO PARANÁ
Temos à venda várias fa-

zenetas de café e crear, em
Londrina, Maringá e Para
navai — Mandamos reluíú
íiü» Sem COWpiüiiíiiiuai

J. A. Menezes w Caixa
Postai 193 rv., MARINGÁ -
PARANÁ. (13998) 3,700

CASA 
DE CAMPO — Vende-seuma em Sacrp Família do r)n.

Suk, zona de Miguel Pereira, >iova
çom todo o conforto, luz da W«ht,ágpa encapada, ótimo clima, perto<ja estação. Altituda 330. Faelliia-s- •-•"'amento. InformaçSes tel —
48-4579. (0887) «700

SITIO 
VENDO A 10 MINUTOS DACIDADE DE VASSOURAS CLI-MA ADORÁVEL, ALTITUDE 500metros, dista do Rio 2 horas e 30minutos, mede aS0m2 em lavouras decana. pomar com varias fruteiras,ortaliças e outras plantações, casa deresidência com 10 dependências, ca-sa para empregados, paiol, seva e

galpão, moenda e utensílios apara
fabricação de melado e rapaduras,
Msto e bosque de eucaliptos. Variasnascentes de água notável e riacho.Preço Cr$ 140.000,00 facilito paga-mento. Trata-se Av. Rio Branco 111sala 107, «r. Soares. Tel. 52-5366hoje ati 11 horas. (927) 3700

CHALEZINHOS 
de luxo construi,

mos em qualquer local com ma-deiras especializadas desde 3.593.00cr. Rua Senador Dantas 71, de 10 às18 horas, (0823) 0*
UAREAC6ES -~ Pe luxo ÜpõAJ "ehalesinho" construímos em
qualquer local com madeiras espe-
clalizadas desde CrJ 1.796,00. \R.
.Senador Danta: 7! «!<• 10 às 18 hs.

IPANEMA :
Vende-se residência cora

duas salas, quatro quartos,
demais dependências e ga-rage, à rua Prudente de Mo*
rais esquina Paul Redfern.
Inforqjaç§es rua Uruguaia-
na n. 141 ^Loja — Copi o
Sr. Joaquim. (936) fll

LEBLON - OPORTUNIDADE I
24 Apartamentos

Vendo prlSdtp af; 24 aptos., em 11-nal de construçaaJo, f_. entrega em TOdias. Base Orl 3,500.000.00 - sendoCr» 1.000.000,00 de sinal e o res-tante na entrega c/ habite-se. Ne-
goolo de mande vantsgem.. Seabra.
IvVXS&l Vargag, 149, 8.o S. 2. Tel.:43.5489, de 14 àa 18 horaa. Informa-
ÇQea sá pessoalmente. (894) 91

ESCRITÓRIOS EM SÂO
PAULO — Vende-se oú tro»
ca-se por terrenos ou pré»
dios no Distrito Federal,
grupo de salas ott andares
para escritórios, centro de
São Paulo, no Viaduto fl de
Julho. Tratar pelo telefone
22-7278 ou Rua México n">
168-3o-Sala 301.(3812) 

91

COMPRA-SE USA
Em Copacabana com duas

salas, cinco quartos e mais
dependências, bem conser»
vada para moradia, paga*mento à vista — Telefone
27-0807. (890)"fli

Arquitetura e
construções

INCORPORAÇÃO
Proprietário de Importante área naZona 8ul (Botafogo), 10 pavimentosprocura oapitaltata ou construtora

para fazer uma IncorporaçSo. Car-tas Caixa Postal 2695. (895) 3800

TERRENO DE ESQUINA
Vendo k Rus, BarSo de Bom Reti-ro, um com 11 x 41, outro com 11 x33, facilito o pagamento, para 'cons-

truçaaío Imediata, Tratar com o pro-prletárlp ft Praoa Monte Castelo 23* 24. (9624) 91

VALE DA BOA ESPERANÇA
Vende-s« casa em centro de terre-no, com lli-lng. varanda sobre o rtoJacob, dois quartos, banho e depen-dênclaa pt Situação excepcional. —

Telefone: 42-2603, D. Leda.
(4685) 91.

CONSTRUÇÃO
Oonstruçto, refqrm», plntm» aInstalação hidráulica, executamrse,

plantas e càloulos de construção. ¦—
Telefones 52-3220, Br. Aleixo.

(811) íl

TERRENO NA MUDA
Vende-ee com 828 m2„ k aua,Amoroso posta. Junto ao prédio õM

JO^da Rua, Ferdinando I*,bprtsu. mA..yQ úSiejnuO 240 mü cruzeiros; rri
tratar oom Sr. Henrique. Rua Be-nedltlnos n.« 26, «l.e Tel.i 43-9957;

(3910) pi

MARIA DA GRAÇA
Vendo-se terreno com 800 m2., èRua SUva Rasa. Negócio urgonta.Aceita-se oferta e faclllta-se o p».gamento. Tratar pelo Fone: 23-387Vcom Br'. LUIZ. (a9Ç7D) «.

APARTAMENTOS PRONTOS
(ALUGADOS BEM CONTRATO)
R. AntOnlo Basillo, 70-A e !0-B.
Vendo térreos, com entrada Inde.

pendente, Jardim privativo, sala, 3
qs.. e demais dependências, por Ort260,000,00, c/ 70% financiados em 19anos. Tratar à Av. Nilo Peçanha,151 - 8.» - S. 805. (9664) 91

GUINCHO COM MOTOR
2V2H.P. e CAÇAMBA

Vendo para construçAo completo em estado novo com S meses |éuso. Ver e tratar ft rua Rosirio n. m, lojc. Telefono 48-5639, dss 0 ia
U horas. Prc;o de oeuUo. (00781) »($
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, CORRETO DA MANHÃ — S$bado, 27 de Maio dc 1950 2.° SecçSo

GUERRA
CONCURSO DE ADMISSÃO PARA MATRÍCULA NA ESCOLA DE

ESTADO-MAIOR EM 1951
Visita do general Mullins Jr. à E.I.E. — O marechal Mascarenhas de
Moraes no Círculo dos Oficiais Reformados — Tiro de verificação —
O comarído da l.a R.M. e ò centenário de Juiz de Cora — Oficiais
agraciados — Movimentaç-âo de oficiais — O 39.° aniversário do

. 1.° G. O.
Em complemento às Instruções

Iteguladoras para o Concurso do
Adml.:go para matricula na Escola•re Estado Maior em 1951, o Estado
ílalor do Exército dispôs o seguin-¦ - te:

1 — De acordo com a Portaria n.°»0, do 25 de abril último, publicadano D. O. de 8-V-950, referente à
matricula de oficiais dos Serviços
ae Saúde e de Intendência na Es-
cola de Estado Maior,,são baixadas
as presentes Instruç.os Complemen-
tares .egulantí-r a execução das pro-vas.

A — As provas escritas e prátl-
cas serão realizadas nas mesmas
datas, horas e nos mesmos locais
cm que sc efetuarem as dos ofl-
cjais das Armas.

B — Todas as medidas constantes
do Item III, (Prescrições Gerais),
cias Instruções Reguladoras serão

« aplicáveis aos oficiais dos Serviços'• de Saúde e de Intendência cândida-
tos A matricula na Escola de Esta-
do Maior.

•O 30.• ANIVERSÁRIO DE FUNBA-
ÇAO DO in-1. R, O. 105

Transcorre ho,1e, o 39.° aniversá-
rto de fundação do 111-1.° R. O.
109, anllgo 1." Grupo de Obuzes da
guarnição de S. Cristóvão, cujo
passado histórico o recomenda ao
respeito e a admiração dá todos.
Foi seu primeiro comandante o en-
tã. capitão,hoje general de divisão
da reserva José Fernandes Leite
ds Castro, que lhe Imprimiu o seu
entusiasmo de militar dedicado a
carreira que abraçara até hoje con-
Servado pelos que têm passado peloseu comando, Inclusive pelo tenen-

tc-coronel Aluizlo de Miranda Men-
des, seu atual comandante. Achan-
do-se a sua sede na avenida Bar-
tolomeu de Gu-._ão aem obras u
data será apenas comemorada intl--
mamente. Mesmo assim, a tropa
ri :ctiva formará cm continência
ao Pavilhão Nacional, seguida de
desfile e leitura do boletim alusivo
á data,

VISITA DA MISSÃO AMERICANA
A ESCOLA DE INSTRUÇÃO

ESPECIALIZADA

Acompanhado de vários Oficiais
da Missão Militar Americana, es-
Krve ontem, dia 26, em demorada
viista à Escola de Instrução Espe-
cializada, o'general Mullins Júnior,
chefe daquela Missão,

Recebido a' entiada daquela Es-
cola, às 9 horas, pelo Comandante
do C, A. E. R., coronel Américo
Braga, Comandante da E. I. E. —
ten. cel. Respicio do Espirito San-
tn —e oficialidade, o general Mui-
Uns Júnior e sua comitiva percor-.eram todas as Instalações e de-
pendências da Escola, assistindo aos
trabalhos normais de todos os Cur-
sos em funcionamento, retirando-se
cerca das 12 horas; Ao fazê-lo, o
general Mullins Júnior externou as
suas excepcionais impressões pelaeficiência do Estabelecimento quevisitar e seus agradecimentos pe-1. atenção com que foi cercado.

oficiais do serviço de saú-
de do exército na ordem

do. mérito militar -. '.

Por decreto âe 19, publicado no
Diário Oficial de 24, tudo de maio

E

¦ MEDALHAS DB OURO E ESFORÇO DB GUERRA — Tevelugar na Diretoria de Recrutamento a solenidade de entrega dasmedalhas de ouro e de Esforço de Guerra, cujo áto foi presidido-elo generais Q .y]io Denys. chefe do D. G. A., Lamartine Paesaeme Diretor de Recrutamento e maj. João Cüãta, reprasentan-
te do Ministro da Guerra. Foram distinguidos os'generais Huas-car Matogrossense da Rocha e Orlando Verney Camppelo; coro-neis Antônio José Belagamba e Ismael Sá Medeiros; ten-cesF. Leopoldo da Silva e João Batista de Araújo; majores Mou-rao Raton e Oscar Azevedo Lima; capitães Paulo Cordeiro deMelo, Frederico Zoroastro de Souza, Arquelau da Silveira, JoséMoreira e Ito Limoeiro; l°s. tents. Henrique Fragoso, Rolf Thode Daniel Gomes, 2°s. Tts. Álvaro Belford, Carlos G. da Silveirae Ernani R. Maia. Na gravura, aspecto colhido após a sole-nidade. ,

SÓCIO CAPITALISTA
¦ 

* 
•

Indústria de camisas (om loja anexa, no melhor ponto do,
Copacabana com freguesia feita e de longa existência, procura
Sócio-Capitalista para ampliação da mesma. Respostas deta-
lhadès à este jornal ao n.° 836. (836)

Selos » Brasil - Selos
IMPÉRIO — CRUZEIRO - JORNAIS - QUADRAS
ETIQUETAS DA GUERRA CONTRA PARAOUAY

COM DESCONTO DE J0% E 20%
MATERIAL DE 1." QUALIDADE

FÍLÃTELiCA _UUM_HCIU
Rua 7 de Setembro, 63, sobreloja. Fone: 52-1732

corrente, o sr. Presidente da He-
pública resolveu:

Promover :— Na qualidade de
Gifio Mestre da Ordem do Mérito
Militar: No Quadro Ordinário do
Corpo de Graduados Efetivos dessa
Ordem: Ao grau de "Oficial" os
coronel médicos dr, Arthur Luiz
Augusto de Alcântara e tenente
coronel médico dr. Arnaldo Nunes
de Serqueira.

Nomear — Para o Quadro Ordl-
nárlo de Corpo de Graduados Efe-
tivos: Com o grau de "Cavaleiro",
os coronel médico dr. Helvécio de
Rezende do Rego Monteiro, tenen-
te coronel médico dr. Luiz Pauli-
no de Melo e major farmacêutico
Ollnto Luna Freire do Pilar.

O MARECHAL MASCARENHAS
(DE MORAIS NO CIRCULO DOS

OFICIAIS REFORMADOS

Foi homenageado d marechal JoSo
Batista Mascarenhas de Morais, ex-
comandante da FEB, dia 24 do
corrente, pelo Circulo dos Oficiais
Reformados, O general Pedro Fre-
derlco Leão de Souza, presidente do
Circulo, disseaduas palavras, abrin-
do a sessSo, cuja presidência pas-
sou ao marechal.

Discorreu sabre a batalha de
Tuiuti o general Castro Aires. A
seguir, foi Inaugurado o retrato
dc marechal Mascarenhas, novo sò-
cio da agremiação, falando sobre o
ata o major.Rubens Massena, que
findou a sua oração, propondo
nome o homenageado para ser o
próximo presidente do Circulo. Fi
nalmente usou da palavra o ma
rechal Mascarenhas que confessou
ter sido surpreendido pela homer
nagem que lhe fora prestada. Agra<
deceu ter a todos e especialmente
ao general Cordeiro e ao major
Gross, da FEB, presentes em pes.
soa á solenidade, bem como ao ora-
dor Massena.

Compareceram, além dq homena-
(¦cado e do presidente do Circulo,
õ general Cordeiro de Farias, acom-
panhado do capitão Moura, seu
ajudante de ordens, o representan
te do general Zenóblo da Costa, do
general Lamartine Paes Leme, ge-
neral José Feltclo Monteiro Lima,
do Instituto Histórico a Geográfl-
co, almirante Pinto da Luz, gene-
ral Afonso Monteiro, general An-
tfinlo Pimenta da Cunha, general
Osório da Cunha Teles, general
Castro Aires; general Vítor Eduar-
do Rozsany, general Artur Felicia-
nt Pinto da Silva, muitos oficiais
superiores e subalternos e o ad-
vogado Pedro de Alcântara Tocci.

PÁSCOA DA FABRICA DO
ANDARAI

¦ Realizou-se, ontem, com excep-
cional explendor, embora que na
intimidade, a Páscoa da Fábrica do
Andarai. Setenta e nove comu-
nines, marcaram o êxito da sole-
nidade, que pela primeira vêz se
realiza no próprio recinto da Fá-
brica. A presença do chefe do ga-
binete da Diretoria de Fabricação
do Exército representando o res-
pectivo diretor, general Agra La-
cerda de Almeida e de todos os
oficiais da Fábrica.' tendo a fren-
te o próprio diretor, coronel Ro-
berto Ramos de Oliveira, motio
concorreu nara realçar o ato. Es-
t?ve extraordinário n coro dos
a. ri*ndi_-S. que garbosos em seus
uniformes de escoteiro, entoaram,
cheios de.fé. os hinos religiosos do
prorrama. Em' artístico altar, de
confecção dn própria Fabrica, o ca
pitão capelão pe. Alberto Reis.
celebrou o Santo Sacrifício da Mis.
sa ocupando o microfone o nedre
Dloníslo da Ordem dns Padres Pa-
c-lonlsta.. Finda a cerimônia o co-
ronel Roberto d'rigtu palavras
cheais de incentivo a iseus dirt-
gidos. concedendo aos que parti-
clnaram do banauete eucarl.tico
dispensa do restante dó expedlen-
te. Foi servindo, no refeitório dos
operários, chocolate, a todos os
convidados e comu. gantes.

DESPACHOS DO CHEFE DO
D. G. E.

Pelo chefe do Departamento Ge-
ral de "Admihisiração íoram de-
feridos os requerimentos de Luiz
Mendonça Padilha, Salomão Gui-
marães Abitan, Fernando Rodri-
gues Peixoto, Edward de Lima Pra-
do, Luiz Gomes do 'Nascimento,
Numa Brasil Lobo de Oliveira, Te-
rênclo Furtado de Mendonça Por-
tol Francisco Mascarenhas Faça-
nha João Pedro Macedo, Lauro
Freire de Faria, Teodomiro Pinto
de Andrade, Benedito Xavier de
Souza. Valfrido de Mendonça, Joa-
quim Ribeiro Monteiro, Domingos
de Miranda da Costa Moreira Sam-
. alo, Euler de Castfo Ribeiro do
Couto. José Brito da Silveira, Jo-
sé Brito da Silveira, José Maria
dc Araújo Saraiva, Remo Aclaris,
Antônio Ramalho de Morais, Ota-
cilio Almeida, Arnaldo da Silva
Fernandes Basto, José Gáti, Ruben
Alberto Abot de Castro Pinto,
Luiz Antônio Horta Barbosa, Os-
car Ribeiro ' Montes Lima,' Pedro
Erotldas Lclvns Boulanger, João
Albino da F oil S. 'a Rocha e Adir
Camnelo de Oliveira: indeferidos
os de Francisco Pereira da Silva,
Oscar Seabra Jorge, Geraldlno Má-
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LUSTRES DE CRISTAL
OE 26 DAS MELHORES F__BRICAS EUROPÉIAS

PARA fODO O BRASIL

Nilo Ribeiro seleciona cuidadosamente, para sua
mportação direta o que de mais moderno, elegante

. artístico a Europa produz em lustres de cristal fino
.ara ornamentar a sua residência

VENDAS A VAREIO POR PREÇO DE ATACADO
FACILITA-SE O PAGAMENTO

Não comprem sem visitar nossa exposição, onde
•nco77trarão técnicos para trua Iquer orientação.

EXPOSIÇÃO DÀS 8 AS 22 HORAS
DEPÓSITO E EXPOSIÇÃO

GALERIA SÃO PEDRO
Avenida Princesa Isabel, 126-D

37-1200 JUNTO AO TÚNEL NOVO 37-3428

ria; arquivado» os de Newton Cam-
pos, Arl Mota de Azevedo e Ma-
noel Alexandrino da Luz; e nada
há o que deferir com relação aos
d« Gerson de Pina e outros.

U-WOIIME DO DIA

A S. G. M. O. designou para o
dia as de maio o ..» uniforme, e
para o dia Imediato, Isto é, 29 de
jií£Íc c 5.* lüiííorsns

EM''JUIZ DE FORA O SECRETA-
RIO GERAL

. Seguiu para Juiz de Fora em
missão do Departamento de. Dei-
Íiortos 

do Exército o general Pau-
o Figueiredo, secretário geral do

Ministério da Guerra. Em conse-
qüência, passou o chefe do seu ga-binete, coronel Eugênio Rubens
Vieira da Cunba a responder pelaSecretaria Geral. O capitão Mo-
zart de Souza Oliveira, por sua
vez, passou a responder pela che-
fia do gabinete.

TIRO DE VERIFICAÇÃO

O comandante da 1.» R. M. au-
torizou o comandante do 1-1.» R.
A. A. Aé. a realizar tiro de ve-
rliicaçüo, em proveito do, Arsenal
de Guerra do Rio.

•CLASSIFICAÇÃO DE DENTISTAS

Foram classificados, por neces-
sldade do serviço: na P. C. E. o
1." ten. dentista Alberto Rodrigues
Moreira na Fábrica de Bonsuces-
so, o 2.** ten. dent. Aureliano Tei-
xelra de Albuquerque, e no 20."
R. I. ten. dent. Edmundo Mario
Hoberjan.

O COMANDO DA 1.» R. M. E O
CENTENÁRIO DE -UIZ DE FORA

Acompanhado da senhora gene-ral Zenóblo da Costa e seus aju-
dantes de ordens capitáes Ventura
e Tavares, seguirá para Juiz de Fo-
ra no dia 30 do corrente o coman-'
dantè da I.» Região Militar. O via-
jante que cooperará com o coman-
do da 4.» R. M. fazendo desfilar
a li» Cia. de Polícia do Exército,
1.» Cia. Leve de Manutenção ,e a
Banda de Música da Z. M. L. e
I.* R. M. composta de 220 figuras,
demorar-se-á na referida cidade
até o dia 1..; quando então reassu-
mira suas funções.

Na grande cidade mineira, jáestá preparada uma recepção con-
digna para o ilustre militar qüeserá hospede do governo da muni-
clpalldade local.

CONDECORADO O CORONEL PI-
NHO JÚNIOR . .

Por decreto de 24 do corrente foi
nomeado para o grau de "Cava-
leiro" da Ordem do Mérito Militar
o coronel de Infantaria Jorge Gon-
çalves de Pinho,Júnior, atual che-
fe da 1.» C. R. Esse oficial queteve essa nomeação em ' virtude da
sua conhecida capacidade profis-
slonal e intelectual demonstradas
a frente de todos os encargos a
que- é chamado, tem sido muito
comprimenlado pelas nossas mais
altas autoridades civis e militares.

EXONERAÇÃO B NOMEAÇÃO DE
PROFESSORES

O ministro resolveu exonerar o
ten. cel médico dr. Luiz A. Pau-
lino de Melo das funções de pro-fessor em comissão da aula de"Legislação Militar, Serviço • de
Saúde em lempo de paz e mediei-
na letfal militar" do Curso de For-
mação de Oflolals Módicos da Es-
cola de Saúde do Kyérctto e no-
mear. nnra rnbilltui-lo; o capitão
médico dr. Mario Vítor de Ass's
Pacheco, sem prejuízo de suas
funções na Pollclinica Central do
Ey**rpVo,

Por outro ato, o ministro tornou
sem ef.lfo n nomearão do capitão
I. K. Durval de Morais e Barros
para pro'e«for interino da aula de"Direito Público Constitucional. Pe-
nnl MPHnr e Internacional" da Es-
rn'r, Milll. a-, c da au. 1 Ir?'.. a -or-
t.rla n." 73. de 2í d. abril findo,
por se adiar o rpferi .o oficial ma-
tripulado na E. A. O.¦ '

Tryrib' *> foi nompMo o cã^ltãn
veterln^o Farinando da -iüva |Rosa pT*o?esFor em comissão da cn-
feirai de Tndnr^rla Animal, Tn.necão
de Cursos e T)er<v. dós. do Curso
dc Fnrmnf.o de Oficiais da Esco-
Ia de Veterinária do Exército.

VIAJOU O P""****nra DE RECRU-
TAMENTO

Vlajóti'. nnfem, em Inspeção ás
Clrciins_tlca.es de Recrutamento si-1
tnndns no nrarte do pais. o Rcnernl
Lamartine Paes Leme, diretor de I
Recrutamento.

OFICIAIS AGRACIADOS. RECE-
BIDOS NO E. M. E.

-' O chefe do Estado Maior do!
Exército recebeu, ontem, às 10 lio-'
ras, em seu gabinete de trabalho
os seguintes oficiais, cm serviço
nsssa rcp.rtl<-ão, e recem agracia-
dos com a Ordem do Mérito Mili-
tai*. tenentes-rornneis Manoel Imi-
cio Carneiro da Fontoura, Raimim-
do Fabriclo Ferreira Farga, Snul
Fr»ire da Mota Teixeira. Luiz Car-
neiro de Castro e Silva, Vasco
Krof de Carvnlho. maiores Carlos
dos Santos Jacinto, Itlberê Gou-
vêa do Amaral e Antônio Luiz de
Barros Nunes. Nessa ocasião o ge-
neral Fluza de Castro salientou aos
referidos oficiais a significação da
fnsigne honra nue fies foi confe-
rida, conajratulando-se com o Exér-
cito pela distinção que tanto velo
enaltecer o qundro a que perten-
cem aqueles oficiais.

DIRETORIA DO PESSOAL

MOVIMENTAÇÃO Uiü OFICIAIS

Arma de Infantaria — Transfiro,
por necessidade do serviço, do 7.»
Pelotão de Reparação Auto (extin-
to) para a 1.» Companhia Leve de
Manutenção, o 1." Tenente Q. A.
O, Hernant Campos de Souza.

Transfiro, por necessidade do ser-
viço, do Denoto Central de Mate-
rlal Bélico (Subalterno) para a 1.*
Circunscrição de Recrutamento.
(Adjunto), o 1," tenente Q.' A. O
Ponsld6n!o de Souza Martins.

Transfiro, por necessidade do ser-
viço do Quadro Ordinário (].» Re-
glmento de Infantaria) para o Qua-
dro Suplementar Geral, e nomeio
para servir no Quartel General da
1.» Região Militar (S. R. O. — Ad-
junto )o capitão Moaclr BrasU Nas-
cimento. ,

Transfiro, por necessidade do
serviço, do Quadro Ordinário (7..
Regimento de Infantaria) para o
Quadro Supleemntar Geral e no-
melo para servir no Quartel Gene-
ral da 6." .Divisão de Infantaria
(Adjunto do Ajudante Geral., o
capitão Ito Carvalho ¦ Bernardes

Torno sem efeito, por necessidade
do serviço, a transferência dos V.
tenente do Q. A. O. Felix Bar-
tollnl Caccavo e 2.? tenente Murilo
Fernando Alexander, do Quadro
Ordinário (3.» Hegimento de In-
fantarla e 8." Regimento de In-
fantarla, respectivamente), para o
Quadro Suplementar Geral, publl-
cada no Boletin Interno, de 23 do
corrente mês.

Os tenentes Felix e Murilo es-
tão matriculados, no Curso Básl-
co de Para-quedlstas. , ¦

ARMA DE CAVALARIA

Autorizo, de ordem do Exmo. sr.
ministro da Guerra, a permanência
na Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, até o dia 30-XI-1950, do
major José Odon de Paiva, sem
prejuízo de sua classificação no
20." Regimento de Cavalaria.

ARMA DE ARTILHARIA

Nomeio, por necessidade do aer-
viço, para servir na Diretoria de
Material Bélico, o capitão Donato
Ferreira Machado.

O oficial acima é do Quadro Su-
plementar Geral e encontra-se adi-
do ao _.• Regimento de Obuzes 105.

ARMA DE ENGENHARIA

Autorizo, dc ordem do Exmo.
sr. general ministro da Guerra, a
permanência na Escola de Trans-
missões do Exército durante o
atual ano letivo (1950), dos l."s te-
nentes Antônio Ribeiro Secco e
João d. Queiroz Varela, os quais
serão classificados em novembro
próximo futuro.

PERMISSÕES

Concedidas por esta Diretoria,
para passarem parte dos transi-
te--:

Oficiais — Em Bagé, ao major da
Arma de Cavalaria Mario Goulart,
transferido do Quadro Suplementar
Privativo (Coudelarla N. de Rln-
ção), para o Quadro Ordinário •
classificado no 3.» Regimento de
Cs v&lsriâ i

Em São Paulo, ao capitão da Ar-
ma do Artilharia Jos6 do Amaral

MARINHA
REUNIÃO DE ALMIRANTES NO ARSENAL PRESIDIDA PELO

TITULAR DA PASTA

Agradecimentos dc cçmandante-em-chefe da Armada Chilena — O
cruzeiro /do "Almirante Saldanha" — Assumiu o comandante Macedo

Soares — Recebidos pelo ministro — Deixou Nápoles o
"Disque de Caxias"

Marinha Mercante

Presidida pelo almirante de es-
quadra Silvio dc Noronha, titular
da pasta, realizou-se, ontem, no
Arsenal de Marinha do Rio de Ja-
neiro, uma reunião a que compa-
receram os almirantes Flavio Fi-
guelredo de Medeiros, chefe do Es-
tado Maior da Armada; Antônio
Guimarães, diretor de Hidrografia
e Navegação; .. Umberto de Arêa
Leão, diretor do Pessoal; Braz
Paulino da' Franca Veloso. diretor
de Comunicações; Armando Pinto
de Lima, comandante1 em chefe da
Esquadra; Renato de Almeida Gui-
lobel, diretor do Arsenal; Vitor
Silva Fontes, .comandante do 1.°

Distrito Naval, o capitão de mar
e guerra Raul Regis Bitencourt, di-
retor industrial do Arsenal e ou-
tros oficiais..

Foram resolvidos vários anuntos
de serviço;

AGRADECE AO MINISTRO O
CHEFE DA ARMADA CHILENA

O ministro recebeu, ontem do ai-
mirante Carlos Torres Hevla, co-
mandante em chefe da Armada Chi-
lena, o seguinte ^telegrama: "Quei-
ra vossa excelência aceitar em no-
me da Marinha Chilena e nò meu
Dróprio, os mais sinceros agradeci-
mentos pelas felicitações enviadas
pela passagem do dia da Armada do
Chile, juntamente com,os votos que
ora formulo pela grandeza e prós-
peridàde da Marinha Irmã".

ASSUMIU O COMANDANTE GER-
SON DE MACEDO SOARES

Segundo comunicação recebida no
gabinete ministerial, o capitão de
mar. e guerra Gerson de Macedo
Soares, assumiu o encargo do Escri-
tório de Compras da Marinha, em
Washington.

REGRESSOU A LADARIO A FLO-
TILHA DE MATO GROSgO

Chegaram á Base Fluvial de' La-
dário os monitores da Flotilha de
Mato Grosso que visitaram Assun-
ção por ocasião das comemorações
da passagem da data da indepen-
dêncla- do Paraguai.

DEIXOU NÁPOLES O "DUQUE
DE CAXIAS"

O navio auxiliar "Duque de Ca-
xias", sob o comando do capitão
de fragata Luiz Otávio Brasil, sus-
pendeu de Nápoles com destino a
Gênova onde aguardará os peregrl-
nos que ai reembarcarão. de regres-
so da peregrinação, nos primeiros
dias dq mês próximo. De Gênova
o "Duque de Caxias" deverá seguir
para Ma.rselha.

O CRUZEIRO DO "ALMIRANTE
SALDANHA"

Procedente de Funchal, na ilha
da Madeira o navio escola "Almi-
rante Saldanha" chewu ao porto
de. Ferrol, na Espanha.

O veleiro brasileiro, que fêz toda
a travessia a pano. foi esperado, em

Ferrol, por enorme multidão que
desejava conhecer um dos poucos
navios escola a vela ainda exis-
tentes.

Estiveram presentes à chegada, os
comandantes da região marítima,
militar da praça e multas outras
autoridades espanholas c brasileiras.

O "Almirante Saldanha" perma-
necerá nesse porto espanhol até o
dia 31 quando seguirá para Bar-
row-ln-Furness, na Inglaterra.

RECEBIDOS PELO MINISTRO

O ministro recebeu, ontem, em
audiência o contra almirante Ade-
mar de Siqueira, por ter sido trans-
ferido para a reserva remunerada,
o capitão de mar é guerra engenhei-
ro naval F. Pires de Sá e o capitão
de mar e guerra Isaac F. Rojas,
adido naval junto á embaixada da
Argentina nesta Capital.

CUMPRIMENTOS DA OFICIALI-
DADE DO 6." D.N. AO EXÉRCITO

O contra almirante Maurício Eu-
gênio Xavier do Prado, comandan-
te do 6.0 Distrito Naval, sediado em
Ladárlo, Mato Grosso, comunicou
ao chefe do E.M.A. que uma co-
missão de oficiais daquele Distrito
apresentou cumprimentos ao co-
mandante da guarnição do Exército,

pela passagem da data da Batalha
de Tuiuti.

TEM NOVO COMANDANTE
O CS "GRAÚNA"

O ministro designou o capitão te-
nente Mario de Andrade para exer-
cer o çargo"de comandante do 'caça
submarinos "Graúna" e dispensou
daquele cargo o dito Adolfo Bar-
roso de Vasconcelos.

NECESSÁRIOS OS SUBMARINOS
Washington, 26 (F.P.) — "Possui-

mos 70 submarinos, enquanto que
os russos têm 270" — declarou o
sr. Francis Matthews, secretário da
Marinha, afirmando que a Marl-
nha americana deveria aumentar o
número de submerslvels.

Matthews referia-se sem dúvida
aos submarinoaj em serviço ativo,
porque, segundo os meios informa-
dos, os Estados Unidos possuem
atualmente 82 submarinos de re-
serva, suscetíveis de serem postos
em serviço em um lapso de tempo
multo curto. Concluiu anunciando
que ."grandes progressos foram rea-
llzados pela Marinha, mas, por mo*
tivos de segurança, uma grande
parte dos mesmos deve permanecer
secreta".

CONTRA UMA FORÇA
AÉREA ÜNICA

Contra-almirante Carlos Penna Botto
(XXI)

Desejo chamar a particular aten-
ção dos leitores para o seguinte tre-
cho da sentença final: — era verda-
de, Isso significa um adestramento
multo mais naval do que aéreo.

So um marinheiro, só um homem
do. mar, poderá ser um bom obser-
vador aéreo.

Em 3 de julho de 1940, logo após o
colapso da França, /o Cruzador de
Batalha "Strasbourg ' fugiu do pôr-
to de Oran, com 6 contratorpedei-
ros, iludindo- a vigilância da Força
M, da Esquadra Britânica. Seis aviões
Swordflsh, inutilmente o bombar-
dearam, e dois se perderam. Outra
esquadrilha aérea, já então carre-
gando torpedos, atacou a seguir o
mesmo Cruzador de Batalha, mas
lançou toroedos por fora da cober-
tura de Contratorpedelros, sem re-
sultado.

Em 27 de novembro de 1940 tfte"/rjkuas" tiveram ordem de atacar
um Cruzador Italiano já avariado.
Não o localizaram, contudo, e ataca-
ram 3 Contratorpedelros da classe
Condottleri. Nuvens bal:;as permiti-
ram 3 Contratorpedelros da classe
surprèza, tanto asslin que os 3 na-
vlos nem atiraram nem se desviaram
da rota que vinham seguindo. Mas
as bombas não acertaram...

Em 13 de junho de 1940, quinze

¦A EVOLUÇÃO DO
NAVIO-AERÔDROMO
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Um navio-aeródrómo navega com sua dotação de aviões
completa .

O navio-aeródromo teve sua orl-
gem na Marinha Inglesa, há cerca
de 31 anos, quando o cruzador de
batalha "Furious", foi equipado
com uma plataforma, de onde po-
derlam decolar aviões com rodas,
do tipo terrestre.

De 1914 a 1917, eram unicamente
utilizados pelas Forças Navais, e em
pequena escala, os hidroaviões des-
tinados a missões de esclareclmen-
to, cujos valores combatentes eram
muito inferiores aos dos aviões ter-
restres.

A primeira operação de guerra de
um navio-aeródromo, foi efetuada
em julho de 1918, quando aviões (Io"Furious" atacaram os hangares
dos Zepelllns em Tondern.

Deve-se ao almirante Beatty —
comandante da Divisão de Cruza-
dores de Batalha na Jutlândla e
mais tarde comandante em chefe da
"Home Fleet" — um grande lmpul-
so dado â construção de navlos-ae-
ródromos e seu emprego como na-
vio de cfmbate usando como armas
ofensiva e defensiva, os aviões em-
barcados.

Foi devido à Iniciativa do almi-
rante Beatty, que o . Almirantado
obteve a construção de 100 aviões
torperiíiros tipo "Sopwlth", para
guarnecer os' três navlos-àeródro-
mos, cuja construção fora ordenada:
o "Eagle*. adaptado do casco de um
encournçado; o "ArgUB", de um na-
vio mercante, e o "Hermes", pri-
meiro navio-aeródromo desenhado
e construído especialmente para tal.

Posteriormente mais dois navios-
aeródromos, o "Corageous". e o"Glorlous" foram adaptados de
cascos de cruzadores de batalha.

Em 1919, a.marinha Inglesa dispu-

Garbogginl, transferido para o 2.°
Grupo de Obuzes 109,

Em Curitiba, ao 2." tenente Q.
A. O. Dorvellno Alves da Silva,
transferido para a lã." Circunscri-
ção de Recrutamento. .

Na capital Federal, ao 2.° tenén-
te da Arma de Infantaria Nestor
da Silva, transferido para o 13."
Batalhão de Caçadores,

Na capital Federal, ao tenente-
coronel da Arma de Infantaria,
Eduardo Reis de Freitas, nomeado
A-iiidai.ie Geral da 6.* Região Mi-
lltar.

Praças — Em Cuiabá, ao 3.° Sar-
gento Benedito Pedro Liberato de
Oliveira transferido para o 16." Ba-
talhão de Caçadore...

ADIÇÃO DE OFICIAL

De ordem do Exmo. sr. general
ministro da Guerra, passo a adi-
do a esta Diretoria, onde aguarda-
rá classificação, sem ônus para a
Fazenda Nacional, o major Floria-
no Peixoto Corrêa.

O ofilcal acima está adido ao
Quartel General.da 4.» Região Mi-
lltar.... • .

nha de 6 navios-aeródromos, nume-
ro êsse que se mantivera até-1939,
quando foram Iniciadas as operações
navais da segunda guerra mundial.

As marinha, americana e japone-
set, compreenderam desde logo, o
justo valor do navio-aeródromo e
o poder da aviação embarcada, e
se lançaram à construção de seus
navios-aeródromos, - procurando
sempre aperfeiçoar seus tipos, até
chegarem . ao navio-aeródromo de
esquadra, dispondo de couraçamen-
to lateral e convés de vôo encon-
raçado,

No Inicio da segunda guerra mun-
dlal, a marinha japonesa dispunha
de dez navios-aeródromos, e no cor-
rer da guerra mais 17 foram postos
em, serviço. Em agosto de 1945, ela
perdera 23 navios-aeródromos, des-
truidos no mar ou nos portos, e
dos 4 restantes, dois estavam ava-
rlados.

A marinha americana iniciou a
guerra com três navios-aeródromos
operando no Pacifico, mas em 1944,
a superioridade americana, quer em
número, quer cm qualidade de
NAcs e de aviões embarcados, era
esmagadora.

A marinha francesa, sob o lmpul-
so do comandante Teste, Iniciou em
1923, a construção do seu navio-ae-
ródromo "Bearn" que foi equipado
com excelentes aviões navais, mas
.em 1928, com o valor exagerado
dado ao hidroavião lançado de ca
tapulta e ao "navio-voador", tipo
dc hidroavião gigante, foi abando.
nada a construçSo de novos navios-
aeródromos. Só tardiamente, em
1938 reiniciou a marinha francesa, a
construção de dois navios-aeródro-
mosi o "Joffre" e o "Palnlerc", a
qual foi paralizada em 1939.

A marinha alemã, iniciou a, coni-
trução de um 

' 
navio-aeródromo"Zeppellin", quando pôde expandir

seu programa naval em face das
restrições impostas pela primeira
guerra mundial, mas ao Iniciar a
segunda guerra, a construção ds"Zeppellin" foi suspensa e defini-
tlvamente abandonada. As politl-
cas aéreas alemãs e Italiana, se orl-
tintaram para o desenvolvimento
em larga escala da aviação operan-
do de bases terrestres ;a primeirasegundo .Raeder, devido ao tato de
não ser desejada nem esperada uma
guerra com a Inglaterra, e, a se-
gunda. confiante nas caracterlstl-
cas de "mai" estreito do Mediter-
râneo, .que fazia Mussolini procla-
mar que: "A Itália era um enorme
navio-aeródromo fundeado no Ma-
re Nostrum".

Terminada a segunda guerra mun-
dlal, o navio-aeiódromo se firmou
como um dos elementos essenciais
de uma Força Naval moderna, e seu
emprego adequado o torna um dos
íatore- preponderantes para a
disputa, conquista, manutenção ecxexctclo do domínio do. mar.

"Skuas" atacaram o Cruzador de
Batalha Alemão "Schanüio.st**, en.
tão ancorado ao largo de Trondheim.
O bombardeio em mergulho só teve
como resultado a perda de 8 aviões.

Em 21 de junho de 1940, o mesmo"Scharnhost", cruzador acompanha-
do de 7 Contratorpedelros, foi no-
vãmente atacado por 6 "Swordflsh**.
Dois aviões abatidos e nenhum im-
pacto no navio Alemão, tal foi o
epílogo.

Pior foi ainda o ataque de doze"Albacores" contra o Encouraçado"Tlrpltz", em 9 de março de 1942.
O navio navegava rumo a Narvik,
escoltado por um único Contratar-
pedelro. Nenhuma .avaria sotreu o
navio, mas 2 aviões foram abatidos.

Não é sem razão que vem escrito,
á página 86 da narrativa oficial das
Operações Aéreas da Marinha Brltâ-
nica, o seguinte: — "Successful tor-
pedo attacks can bè expected only
from hlghly-trained pilots, who re-
qulre constant practlce. The ablltty
to use the torpedo rightly depends
upon the skill of the uscr, upbn the
boldncss of the attack, upon carefui
reconnaissance, and upon a large
enough strlklng force",

Com Isto soa diferente da ligeira
adaptação que um hipertenso ca-
pitão aviador julga suficiente para
transformar pilotos da F.A.B. em
aviadores navaisI...

. Em julho de 11)40. aviadores ita-
lianos, da Regula Aeronáutica, bom-
bardearam por equivoco dois dos
seus próprios Encouraçados, o "Giu-
lio Cesare" e o "Conte di Cavour",
não os alcançando, contudo,' devido
ás péssimas pontarias...

No entanto, em 9 de fevereiro de
1941, já melhores pontarias fizeram
com qü. üã aviadores leigos (com
referências ás coisas navais...) da"Reggiar Aeronáutica" atingissem e
seriamente avariassem o Cruzador
pesado "Pola"', de silhueta tão co-
nheclda de todos os marujos da Itá.
lia...

Em 9 de Julho de 1940, nada me-
nos de 100 bombas foram atiradas
por 40' aviões italianos do tipo Sa-
voia 79, contra o Navio-Aerodromo"Ark Royal", sem a obtenção de um
único impacto; — apesar dos bom-
ber-boys discípulos de Douhet te-
rem afirmado a obtenção de um im-1
pactu no "Arlt-Royal*5 e vários im-
pactos no "Hood". ,

Em 28 de março de 1941 dois aviões
Savoia Marchettl 79 conseguiram
lançar seus torpedos a 2.000 jardas
(1 milha) de distância do "Formida-
ble", Navio-Aerôdromo Inglês. TI-
ros a queima-roupa, portanto, mns
feitos com tal falta de técnica, tão
apaisanadameiile, que não atingiram
o alvo e passaram pela popa do
Navlo-Aeródromo.

Lançar torpedos contra alvos em
movimento não é função para avia-
dores pertencentes a lima Fôrçâ Aé-
rea única; .— é função para aviado-
res-marinhelros.

Foi também por êste motivo que.lno decurso da Batalha de Midway,
4 aviões B-26 (Marauders) do Exér-
cito Americano atacaram sem êxito
os navios Japoneses, no dia 4 de
junho de 1942, sendo abatidos 2 aviões
Aliás, já tive ocasião de relatar a
ocorrência e de dizer que um entu-
siasmado "torpedo boy" irradiara
para Pearl Harbor a informação de
que os "Marauders" haviam acer-
tado três torpedos...

Nesse mesmo dia 4 de junho, 15
Fortalezas Voadoras atacaram os na-
vios inimigos, da altura de 20.000
pés, lançaram 8.500 libras de bom-
bas cada uma, e não' conseguiram
acertar... Onze "Vlndlcators", (que
nüo fjzeram lús ao nome...) logo a
seguir atacaram o Encouraçado "Hã-
runa", sem êxito, dois aviões tendo
sido abatidos,

Aliás, êsse Encouraçado já havia
sido posto a pique,, na imaginação
candente do capitão Kelly, da Força
Aérea do Exército, meses antes, em
dezembro de 1941, ao largo da Ilha
de Luzon...

Ainda no dia 4 de junho outras
Fortalezas Voadoras, baseadas em
Molokal, atacaram navios japoneses
com o mesmo resultado deslavo-
rável.

Mas na véspera, em 3 de junho.'
também não haviam brilhado os
aviadores da 7.» Força Aérea do
Exército, porquanto nove B-17 boiri-
bardearam por 3 vezes os navios ini-
migos, entre 8.000 è 12.000 pés de
altura, sem conseguirem impactos,'

No dia 6 de junho, outra vez os
B-17 deram má cópia de si. Já con-
tei o ocorrido, mas parece oportuno
repetir. Tendo 26 desses bombardei-
rês da Força Aérea do Exército de-
colado de Midway, para atacarem
os Cruzadores "Mogami" e "Miku-
ma", navegaram mal (não estavam
bem treinados para navegação oceâ.
nica...) e apenas 6 Fortalezas Voa-
doras conseguiram avistar um cer-
tB* navio, que os pilotos identifica-
ram como sendo um Cruzador Ja-

Eonês. 
Lançaram sobre êle 20 bom-

as de 1.000 libras cada uma, da
altura de 10.000 pés, e, ao regressa-
rem, informaram terem afundado o
navio no tempo record de 15 segun-
dosl Mas qual não foi a decepção
geral quando, dois dias depois, ao
entrar no porto o Submarino "Gray-
ling", a sua guarnição, indignada,
relatou como fora forçada a submer-
gir o navio rapidamente (crash dlve)
para escapar ao ataque dé 6 B-17
Americanos,,.

Na tarde de 8 de Junho de 1942,
quatro'aviões "Liberators" da Fôr-
ça Aérea do Exército, sob o coman-
do do general Tlnker, decolaram de
Midway â noite, rumo â ilha de
Wake, onde os Japoneses tinham es-
tabelecido uma base aérea, levando
um total de 16 bombas de 500 libras.
Não navegaram bem, não puderam
bombardear Wake, e o general de-
sapaaie.eu para sempre.

Já anteriormente, durante a Ba-
talha do Mar de Coral, quatro "For-
talezas Voadoras"' B-17, pertencentes
ao IO» Grupo de Bombardeio (Força
Aérea do Exército Americano), ha-
viam atacado inutilmente o Navio-
Aerôdromo Japonês "Shoho''. Isso
ocorreu no día 6 de maio de 1942, às
10.10 horas, 60 milhas ao Sul de Bou-
gainville. Apesar de não haver
aviões Japoneses no ar, por ocasião i
do ataque, as bombas caíram tão
longe que o "Shoho" pôde lançar
ao ar aviões de caça, do tipo "zero"
que perseguiram os B-17.

Também durante essa Batalha, na
tarde de 7 de maio de 1942, três
aviões de bombardeio B-26, perten-
centes à Força Aérea do Exército
Americano (22° Grupo de Bombar-
delo) lançaram bombas sobre o
Contratorpedelro "Farragut".- Não
acertaram, felizmente, mas quando
o Almirante Grace se queixou, o ofi-
ciai do Exército Comandante da Fôr-
ça Aérea se mostrou indignado c
afirmou r que o tal bombardeio nâo
tivera lugar... No entanto, as foto-
grafias tiradas pelos próprios aviões
atacantes revelaram, sem sombra de
dúvidas, que se tratava do "Far-
ragut",

Continu*

LOIDE BRASILEIRO

Boletim o. 108

- ATOS DO DIRETOR

Licenças concedidas para trata-
mento de saúde — Na forma do Bo-
letim n. 221. Item n. li, lie 30-0-i:.4S

Manoel Thomaz da Guia, matr.
7.459 *- Oito dias, em prorroga-
ção; Pedro Celestino de Carvalho,
matrícula 11.432 — Trinta dias, em
prorrogação; Apolinário Siqueira de
Miranda, matr. 11.153 — Trinta dias,
em prorrogação; José Lúcio de Oll-
veira, matr. 11.228 — Trinta dias, cm
prorrogação; Bertholdo Martins Cen-
tena'. matricula 10.538 — Trinta dias
em prorrogação; Luiz Eugênio de
Souza, matricula 16.388 — Quinze
dias; Domingos Prestes Ribeiro, ma-
trlcula 1.430 — Sessenta dias, cm
prorrogação,

OUTROS PEDIDOS

Oátavlo Dias Coelho, matricula n.
1Ú56B — "Abono".

Adòlpho Jorge Back, matrícula n.
4.227 e Mário Jorge Back, mat*.
3.224 - "Deferido. Restitua-se a cer-
tidãò".

Manoel Joaquim Ribeiro, matricula
13.408 — "Deferido".

Cancelar a licença concedida ao
servidor José Marques da Silva, ma-
trlcula 8.806, a que se refere o item
32, do Boletim n. 113, de 18-5-50..

ASSUNTOS DIVERSOS

Valded Alves de Oliveira, matr.
18.919 — "Deferido".

Manoel Antônio Monteiro Felipe
prot. 1.44990-50 — "Mantenho o des-
pacho anterior". ;v-,

José Affonso Pinto Coelho, matr.
14.410 - "Indeferido".t

Manoel Reis dè Freitas, matricula
9.859 — "Deferida a passagem com
30% de abatimento,. para ser pagacm {rês prestações".

Amaro José do Nascimento, ma-
tricula 14.112 — "Deferido".

Adão Madeira, matricula 8.658 -r-"Indeferido*' ,
. Luzia Araújo Alves, matr. 12.879"De acordo com as informações,
autorizo o pagamento do .abono de
Natal que fôr devido". *
''¦' NAVIOS A SAIR

Para o Norte':.Pará, a 1,10 lioras, p/Salvador - ReJite - Cabedelo —
Natal, Jangadeiro, a 2, ás 8 horas,
para Vitória — Salvador — MaceióRecife - Cabedelo - Natal —
aViacáu; Barão do Rin Branco, a 5,
ás 10 horas, para Vitória - Salvador-Maceió - Hecile - fortaleza -
Belém - Santarém - Óbidos — Pa-
rintins - Itacoatlara c Manaus; —
Midosi, a 8, ás 10 horas, para Re-
cife; Campos Sales, a 9, ás iu ho-
ras, para Vitória — Salvador — Ma-
ceio - Recife - Fortaleza e Belém;
Campos Sales, a 9, ás 10 horas, para
vitória - Salvador — Maceió —
Recife - Fortaleza — Belém — San-
tarem — Óbidos — Parintins — Ita-
coatiara e Manaus: Cqmandante Ri-
per, a 12. ás 14 horas, para Salva-
dor — Recife - Cabedelo e Natal.

PARA O SUL: — Campos Sa-
les. a 28, âs 21 horas, paira Santos;
Lolde Paraguai, a .28, ás 10 horas,
para Rio Grande e PÔrto Alegre;
Rio São Francisco, a 29, ás 8 horas,
para Santos — Paranaguá — Anto-
nina e Itajai; Loide Peru, a 30, ás
17 horas, para Santos; Rio Parnalba,
a 30, ás 12 -horas, para Paranaguá;
Alegrete, á 31, ás 8 horas, para San-
tos — Rio Grande — Pelotas e Pôr-
to Alegre; Bocaina, a 31, ás 8 horas,
para Santos (Ilhéus — Salvador j-
Aracaju e Penedo); Atalaia, a 1, ás
8 horas, para Santos — Rio GrandePelotas e Porto Alegre: Saptarém,
a 1, ás 12 horas, para Santos; Loide
México, a 2, ás 17 horas, para Santos
e Rio Grande; Rio Gurupi, a 5, ás
8 horas, para Santos — Rio Grande'Pelotas e Porto Alegre; Lolde Ni-
carágua, a 6, ás 17 horas, para San-
tos; Almirante Alexandrino, a 8, ás
12 horas, para Santos: Loide Guate-
mala, a 8, ás 17 horas, para Santos —
Paranaguá — Rio Grande e Torto
Alegre; Poconé, a. 12, ás 12 horas,
para Santos; Barroso, a 17, ás 20
horas, para Angra dos Reis; Goiás-

lolde, a 17, ás 12 horas, para Santos;
Cantuária, a 18 ás 12 horas, paraSantos; Barbacena. a 19, ás 8 horas,
para Santos — Rio Grande — Pelotas
e PÔrto Alegre; Rio Doce, a 21, ás
8 horas, para'Santos; Rio Oiapoque,
a 20, ás 8 horas, para Santos — Rio
Grande — Pelotas e PÔrto Alegre;,

a 28-6, ás 12 horas, par»Santos,
Santos,

Para 6 Rio da Prata — Loide Ar-
gentina, a 5, ás 17 horas, para Bue.
nua ,\ires; Loirle Chile, a 16, t.s lflioras, para Santos e Buenos Alre»

pnr. n Eurnp.i — AtlSntl.o Nortoi
Loide Bolívia, u 7, ás 12 horas, par»Salvador — Recife — Fortaleza —'.Ccnerife — Southampton — Havre —
Anvers — Rotterdam e Húmburgòi
Loide Paraguai, a 14-6, para Salvador

Recife — Tenerlfe — Lisboa —
Havre — Anveis — Rotterdam n
Hamburgo; Loide Canadá, a 29-6
para Salvador — Recife — Tenerlfe'Lisboa — Havre — Anvers — RoU
terdam e Hamburgo; Lolde Cuba a14-7, paar Salvador — Recife — Tc.
neriíe — Lisboa — Havre — AnversRoterdã me Hamburgo; Loid»
Haiti, a 29-7, para Salvador — Re.cife — Tenerlfe — Lisboa — HavreAnvers — Roterdam e Hamburgo,

Mediterrâneo — Lolde Argentina
a 23-6, para Salvador — Recife -I
Gibraltar — Barcelona — Gênova —
Nápoles; Loide Chile, a 23-7, paraSalvador — Recife — Tenerlfe — Gi-braltar — Barcelona — Gênova eNápoles. !

Para a América — Loide Brasil
a 7, ás 10 horas para B. Ilhéus -!
Salvador — Cabedelo — Trinidad —
Nova York — Baltimore e Filadélfia'
Loidè Peru, a 22-6, ás 10 horas; paraVitória — Trinldade Nova Orleans-
Loide Colômbia, a 22-7. ás 10 horas'
para Vitória — Trinldade Nova Or-
leans.

NAVIOS ESPERADOS

Do Norte:

Bocaina, a 28, de Penedo e escalas-
Cte. Hiper, a 28, de Natal e escalas;
Alegrete, a 29, de Macau e escalas'
Atalaia, a 30, de Macau e escalas;
Santarém, a 30, de Belém e escalas-
Rio Gurupi, a 2, de Belém e esca^
Ias: Comandante Pessoa, a 2, de Re-
cife e escalas: Barroso, a 6, de Ma-
cáu e escalas; Poconé, a 8, de Be-
lém e escalas; Golásloide, a 14, deManaus e escalas; Rio Oiapoque. a17, de Manaus c escalas; Rio Doce, a18. de Belém e escalas; Santos, a 22,de Manaus e escalas; Mauá, a 5-7,
de Manaus e escalas.

Do, Sul; — Jangadeiro. a 30. de
Porto Alegre e escalas; Midosi, a 4,de PÔrto Alegro e escalas; Lolde
Bolívia, a 6. de Porto Alegre e esca-
l.ns; Loide Brasil, a 6, de-PÔrto Ale-
gre e escalas; Loide Argentina, a 20,
de Santos.

Da Europa: — Loide' Guatemala,
a 2. de Hamburgo e escalas; Loide
H. Itl, a B, de H?.mbui-Bo e escalas;
Loide Chile, a 11. de Gênova e es.
calas: D. Pedro II. a 20, dc Gê-
nova e escalas

Da América: - Loide Peru, a 27,
de Nova York e escalas; Lolde Mé-
xlco, a 27, de Nova Orleans e escalas;
Loide Nicíirágua. a 4-6 dc Nova Or-
a 30, de Rosário.

Do Rio da Prata — Loide Cuba,
a 30, de Rosário e escalas.

ANTIGÜIDADES ESCOCESAS
NO FESTIVAL DE EDIMBURGO
Londres (B.N.S.) — Entre os ar-

tigos históricos que estarão em
mostra numa exposição a ser rea-
lizada pela Associação Escocesa
dos Clubes de Moças durante o Fes-
tival de Edlmburgo figuram reli-
qulas do Tobermory Galleon, que
consistem de dois painéis de ma-
delra esculpidos do século XVI, uma
espada que foi usada pelo visconde
de Dundee na batalha de Ktlll-
crankle e uma ampulheta que per-
tenceu â rainha M.,ry, da Escócia.

A exposição apresentará cerca de
mil objetos históricos apresentando
_ hlstórl» da Escócia em miniatura
desde o ano 1.000 A.C. a 1.600
A.D.. Constará também da mostra
um documento assinado por Robert
Bruce concedendo o privilégio he-
redltário de "Great Constable" da
Escócia a Sir Gilbert Hay de Erroll,
Contribuem para a exposição o du-
que de Argyll, a condensa de Erroll,
o conde de Alrlle, o bispo de Aber»
deen e a Universidade de Aberdeen.

ROUPAS USADAS DE HOMENS
E TAMBÉM DE SENHORAS

COMPRAMOS — ATENDE-SE A DOMICILIO PELOS
TELS. 22-4846 — 32-3516 — 32-7862 e 22-6529

TINTURARIA ALIANÇA - AY. MEM DE SÁ, 103
(04S21)

IfttíUrSlS E LICENÇAS DE PRODUTOS
S©;.; FARMACÊUTICOS
^Registro de Marcas e Previlégios
V ProcèssOS Administrativos em geral

QUESTÕES FISCAIS
É. TRABALHISTAS

PflN-TECNE LTOfl.
PARA CADA MISTER UM TtCHICO

R. 01 QUITIN0I, 3 • 12?
TEL.: 32-6548 «RIO

MAQUINAS DE COSTURA
ACIMA DE QUALQUER OFERTA

COMPRAM-SE
Máquinas Singer ou Plaft — Qualquer estado mesmo cautela de pt-

nhor. Paga-se o mais alto preço. Nüo venda sua maquina iam primeiro
ronsultar-me. Neg6clo rápido. Atende-se pelo telefone 32-3900 — 32-7981— Rua Estáclo de Sá n. 37. • . * ¦' (04610)

__<¦__. ,|S gml BUHu_Baika___»______il-_U^--B

NÂO ESPERE PARA 0 ÚLTIMO MOMENTO
POR FALTA DE IMPORTAÇÃO

Liquidamos o último stock de roupas de (ama e mesa ren-
das finíssimas e lingerie a preços sem concorrência.

Aguardamos sua visita sem compromisso. Facilidades de
pagamento na casa ROSE MARY, Praia do Flamengo, 322 ap.
201. Tel. 25-1127. ' (3797)

REBOCA
A Caixa Econômica Federai do Rio de Ja-

neiro está recebendo propostas para a compra
do barco a motor "Ibicuí", de 60 foris., que se
encontra fundeado na Praia da Oficina Carne-
lier em Belém, no E. do Pará. Fotografias e
mais informes no Serviço de Administração de
Imóveis á Av. 13 de Maio, 33/35, 4.° andar,
fone 42-7932. (39914)
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2.° Secção CORRETO DA MANIIA — Sábado. 27 de Maio de ior.0 .__

ENSINO
', FACULDADE NACIONAL DE

DIREITO
Prova esnlta de Português —

Terá Inicio na próxima segunda-fel-
ra, dia 29 do corrente, ás 10 horas
o segundo concurso de habilitação
com a prova escrita de Português
Deverão comparecer todos os can
didatos inscritos, que serão dividi-
dos em turmas de acordo com o nú-
mero de inscrição. Sala 2 — can-
didatos de ns. 1 s 120; sala 1 —
candidatos de ns. 121 a 105; sala
3 — candidatos de ns. 196 em dian-
te. Todos it candidatos deverão
comparecer munidos da respectiva
carteira de identidade, a fim de
íazer prova de Identidade peranteas comissões examinadoras do re-
ferido concurso. Não será permi-tida a entrada nas salas das provasaos candidatos portadores de livros'
cadernos, apontamentos, etc.

Os examinandos deverão compa-
recer munidos de caneta-tinteiro ou
lapls-tinta. Pelo Conselho Depar-
tamental foram designadas as se-
guintes comissões examinadoras:
Português: prof. Luiz A. da Cos-
ta Carvolho, presidente;. Francisco
Clementino San Tiago Dantas e
Adriano Pinto. Latim: prof. José
Carlos de Matos Peixoto, presiden-te; Antônio dos Santos Jaclntho
Guedes e Wandlck Londres da No-
brega. Francês: prof. Hello Bas-
tos Tornaghl, presidente; Herbert
Vianna Chamoun e Horacio Alves
Mendes; Inglês: prof; Amoldo de
Medeiros da Fonseca, presidente;
Benjamin Moraes Filho e Ary Mon-
teiro Lopes.

Curso de Doutorado — O prof. J.
Alves Garcia comunica aos seus alu-
noa ouf nasnará a dar aulas do Cur-
so de Doutorado ás quartas e sex-
tas-feiras;

ESCOLA NACIONAL DE BELAS
ARTES

Concurso de Docentes Livres 
Acha-se aberta, na Secretaria da
Escola, pelo prazo de cento e oi-
tenta dias, a inscrição no Concur-
so á Docência Livre das cadeiras
especiais de Pintura, Escultura eGravura.

As condlçOes estabelecidas parao referido concurso encontram-se
no edital publicado no Diário Ofi-
ciai, do dia 1 do corrente. A Ins-

crição será encerrada no dia 11 denovembro do corrente ano.Concurso de Escultura — Terá
í!i ?„ üa Prtxima segunda-feira,dia 29 do corrente, ás 8,30 horas, aquarta parte do Concurso paraprovimento da cadeira Escultura,constituída da prova de pedra,cujo término se dará no dia 8 deJunho, entrante.

São candidatos do concurso emapreço os professores Armando Só-crates Schnoor, Cellta Vacanl e Hil-degardo Leão Veloso.
A comissão Julgadora que estftconstituída pelos professores Wladi-mir Alves de Souza, Flexa Rlbel-ro, Humberto Cozzo e Alfredo Gal-vão.
Concurso de Perspectiva, Sombrase Estereotomia — A comissão exa-minadora do Concurso para provi-mento da cadeira de Perspectiva,Sombras e Estereotomia, a realizar-se dentro em breve, foi constitui-da dos seguintes professores: Alfre-do Galvão, Carlos Del Negro, An-tonlo Lopes Pereira, Alberto Mazo-nl de Andrade e Mario Faria BeloJúnior.
Concurso "Prêmio de Viagem aoEstrangeiro" — Na próxima segun-da-felra 29 do corrente, reunir-se-â a Comissão julgadora do Con-curso "Prêmio de Viagem ao Es-trangelro". do Curso de Pintura,constituída dos professores CarlojDel Negro, Augusto Bracet, Geor-

gina de Albuquerque, João Zaco, eQuirlno Campofiorito, a fim de es-tabeleccr as normas de realizaçãodo concurso em apreço.
Acham-se inscritos no referidoconcurso os seguintes , «x-alunos:José Silveira d^Avlla, Plinio LopesCipriano e Abelardo Zaluar.

Curso de Extensão Universitária
— Acham-se abertas, no Departa-mento de Educação e Ensino da Rei-toria da Universidade do Brasil, àAv. Pasteur, 250, as inscrições pa-ra os seguintes cursos de extensãouniversitária: Eietrocardlografia -
lecionado pelo prof. Roberto Mene-ses de Oliveira, o qual se Iniciouontem. Otorrinolaringologia — re-
gida pelo dr. Rubens Aanarante,com a duração de quatro semanss,Infelo: 3 de julho; Endocrinologla
Clinica — sob orientação do dr. Pe-regrino Júnior, âs segundas, quar-tas e sextas-feiras, das 8 às 9 ho-ras, na Policlinica Geral do Rio deJaneiro. Inicio do curso: 2 de iu-nho.

Qualquer informação sobre cursosde extensão universitária poderá

17RANCÊS - Senhora brasileira
J' com grande conhecimento da
língua francesa, aceita alunos In-
ioiiiiaçúes nelo tel. 28-2703

(1291 87
TNGLES E FRANCÊS -"Profiiswi
J diplomada, registrada e com prá-
tlca de ensino leciona à domicilio
por método prático e eficiente (se-
nhoras e crianças). Zona Sul. Fone
37-7577. (3900) 87
TNGLES — Pronúncia correta pori prof. ingl. nato dipl. (pessoa
culta). Adiantados e principiantes
Conversação, Hterat. corresnond.
gramat. — Intérprete, traduções.
Telefone: 46-0595. (4810) 87

PROFESSORA 
DE PIANO~^T" Le-

Mona em sua residência ou na
dc aluno. Informara-»? no L. da
Glória 12 apt." 13 ou pelo telefo-
n 25-9158. (4770) 87

ÍPROFESSOR 
HábiFieciotíiTãs

matérias do ginasial. clássico
etc. Hora: Cr» 45. Prof. ALDO. Tel:
26-2369. (1745) 87~SISTÊMA"ÃMÊRTCANO
Escritor dos EÍE.UU. ensina as pes-soas de fino trato. Método rápido,

interessante e prático Chame 37-4975'
Prof. .George, (84941 ti

INGLÊS AMERICANO
Falado pela gente culta, ensina

professor americano, pelo método
fácil e rápido, com bom resultado
garantido. Espllca também em pnr-
tuguês. Tel.: 32-5988, dos 11 até 13
ha. Chamar Mr. Adam. (8578) 07

I»ROFESSORA 
DE PIANO — For-

mada no estrangeiro, procura
alunos talentosos. Primeiras 3 se-
manas da a-'as "-atuitas. Telefo-
ne: 27- .... (47761 87
CÉNHÕRAS~È SENHORITAS-"-
ij Professora de corte e costura
com larga prática ensina a domici-
Hd uni curso rápido de 30 dias. sen-
do que desde as primeiras aulas
são dadas na própria fazenda. Cha-
mar Mme. Peres. fone 25-4522

I^SPANHOL - Fale em pouco1-J tempo com hábil professor ar-
gentino. Dá aulas particulares adomicilio e no curso. Método tá.
cll, rápido e eficiente. Inf. tel.:27-3260. (4910) 07

ser obtida na Reitoria da Universi.
dade do Brasil.

Curso de Higiene Infantil
e Dialética

Acham-se aLertas, na secretaria
dos cursos do Departamcio Nacio-
nal da Criança, á rua Senador Dan-
tas n. 14, — U.° andar,, das 11 às
17 horas, as Inscrições para o Cursj
de "Higiene Infantil e Dietética".

O curso terá a duração de 
'3 me-

ses, começando em 1 de julho e
terminando em 30 de setembro do
corrente ano. As inscrições estão
abertas até o dia 23 de junho, pa-
ra candidatos de ambos os -:xos.
médicos, que deverão apresentar,
no ato da matricula, diploma de
médico, devidamente legalizado,
carteira de Identidade de reservis-
ta, bem como estampilhas federais
de Cr» 3,00 e selo de Educação.

Faculdade de Ciências Médicas
DIRETOKIO ACADÊMICO TARUE

DANÇANTE

Dando prosseguimento a um ln-
tenso programa de intercâmbio c
divulgação entre os universitários
cariocas, o Diretório Acadêmico ue
Faculdade de Ciências Médicas, fa-
rá realizar em cooperação com o
C. A. C. O. da Faculdade Nacio-
nal de Direito, uma tarde dançante,
amanhã das 17 âs 22 horas na sede
dessa entidade estudantil.

Reuniões desse gênero serão rea-
llzadas quinzenalmente proporclo-
nando momentos de recreação que
aumentarão ainda mais os laços de
amizade que ligam os estudantes
dessas duas faculdades.

UITMANSI - Stenogrsfia em ln--J glós e português. Mrs. Wilson.Rua Paul Redfern, 56 (Ipanema)Tel.: 27-3757. (17986) 87
INGLÊS FRANCÊS, 

~ALEMAO 
E1 TAQUIGRAFIA ensinam profei;»soras estrangeiras, reg. e dip Oli-velra-Baer. Rua Álvaro Alvlm 24S.o andar, apto 1 Tel : 22-0495

Clnelandla (16757) 87

MLLE. 
HELENF, RUFFIER, profes-

sora de francês e de literatura,
à rua Andrade Neves 76 (Tijuca) —
48-5" 1, (8492) 87

INGLÊS PARA CRIANÇAS
(7 A 12 ANOS)

Em grupos até o máximo de 4 ilu-nos, duas vezes por semana, — Crí180,00 mensais, por aluno. Métodocombinado direto e prático. - AulasIndividuais Crí 35,00 por aula. RuaEduardo Ramos, Tijuca. Telefonar
depois de 19 horas para 48-3886.

(1713) 87

PARISIENSE 
— Com referencias

dá aulas de francês, inglês, la-tim, e grego. Francês em 3 meses.
Rua Barão da Torre 111 apt.» 201.
(Ipanema). (928) 87

PROFESSORA 
REGISTRADA--

Prepara alunos para o exam»
de admissão e leciona o curso pri-márlo. Tel.: 26-7055.

(9594) 87

MATEMÁTICA 
— Aluno FacTFÍ-

losofia ensina a domicilio paraGinásio, Art. 91, Esc. Naval, etc.Tel. 25-3553 - Geraldo. 
(9574) 87

ATEMATICA — Física — QÚT-mica e Desenho ¦— Estudante
de Engenharia explica problemas.Tel. 27-2291. (9605) 87
Tl.fATEMATICA — Leciona-se em
IM- casa óu na residência do aluno— Telefonar para 27-1428.

(9667) 87

VIOLINO
Professor • 37-8384,

(26790) 87

PROLAR SA
0 SÍMBOLO DD SECÜRflHÇfl ECOHOMIÇAí

RESULTADO DOS S0RTEIQS
PARA TODAS AS SERIES

MAIO DE 1950 — FLANO NOVO

PRÊMIOS:

1
1

1.° -21406 4.°-06957 7.°-57984 10.°- 84406
3.°-21594 5.0-94957 8.0-57121 ll.o-21405
3.o - 06594 6.o - 94984 9.o - 84121 12.° - 21407

INVERSÕES
'!¦

DOI.» Do tfl Dol.» Do 4.»

21460 21549 06549 06975
21064 21945 06945 06579
21046 21954 06954 06597
21640 21459 06459 06795
21604 21495 06495. 06759
Do 5.0 Do 6." Do 7.° Do 8.»

94975 .94948 57948 57211
94579 94849 57849 57112
94597 94894 57894
94795 94498 57498
94759 94489 57489
Do tfl Do 10.* Do ll." Do 12.*

84211 84460 21450 21470
84112 84064 21054 21074
84046 21045 21047
84640 21540 21740
84604 21504 21704

FLANO ANTIGO

Série "A" Série "B" Série "C"

Prêmios valor
em CrJ

Prêmios valor
em Cr*

Prêmios valor
em Cr?

l.« LQK 10.000,00 1.» FKL 15.000,00 1." QQE 20.000,00
2.* PCS 500,00 2.* SOG 1.500,00 2.* CQK 4.000,00

3.» GPP 500,00 3.* MEB 1.500,00 3.* 1IZB 4,000,00

4.o Pi 500,00 4.0 D C 1.500,00 4.° O N 4.000,00

5.0 P H 500,00 5,o H G 1.500,00 5.° L P 4.000,00
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A PRODUÇÃO CAR80NIFERA
BRITÂNICA ULTRAPASSA

AS PREVISÕES *
Londres (B. N. S.) — No mês de

março último teve prosseguimento
a marcha ascendente mostrada pela
produção carbonlfera britânica du-
rante os dois primeiros meses do
ano. Assim, em quatro semanas fo-
ram produzidas 17.500.000 toneladas
de carvão, quanüdade essa que' nd-
mite confronto assás favorável cotn
a de 17.300.000 toneladas correspon-
dente ao mesmo período de 1949. No
primeiro trimestre do nao a produ-
ção foi de aproximadamente 
56 250.000 toneladas, marcando um
ritmo que corresponde a um total
anual dc 225.000.000 de toneladas.

O rendimento de março corres-
ponde proporcionalmente a um to-
tal anual de mais de 228.600.000 to-
neladas. Em ambos os casos são
ultrapassadas os estimativas publi-
cadas na resenha econômica de 1950,
no total de 218 a 223 milhões de to-
neladas.

Esta produção RUi^ontada nfio sa
deve a um incremento da mão de
obra, porquanto em fins do mês
passado trabalhavam nas minas ...
706.300 mineiros, enquanto que um
ano atrás a cifra era de 726.000
Todavia, dois fatores concorreram
para contrabalançar Csse descenso no»
potencial humano: o maior rendi-
mento individual por turno de tra-
balho e o maior número de jornu-
das para a extração do mineral para
exportação e depósito.

Durante o primeiro trimestre, o
abastecimento de navios aproximou-
se de 4.800.000 toneladas, um mi-
lhão a mais que no primeiro tri-
mestre de 1949. A cifra correspon-
dente a um total anual de
18.500.000 toneladas, e na resenha
econômica a estimativa é situada
entre 19 e 22 milhões.

No mês de janeiro anunciou-se
que a Grã-Bretanha tenclohava en-
viar á onze p.-ises da Organização
de Cooperação Econômica Européia
um total dc 2,73401)0 toneladas au-
rante o primeiro trimestre do ano.
No entanto, segundo as cifras que
vêm de ser publicadas pela Comls-
são Econômica para a Europa, essa
quantidade íoi superada, tendo-se
exportado mais de 2.750.000 tonela-
das.

Justiça
Militar

REMESSA DE INQUÉRITO A
JUSTIÇA COMUM

Nos autos» de I. P. M. mandado
Instaurar, pelo Comando do "Re-
gimento Floriano", proferiu o au-
uiiõf Adalberto Barreto o seguinte
despacho: "Não constituindo crime
militar (art. 6°, n° II, letra "b" e
"c" do C. P. M.). O fato atribui-
dol ao sargento Edmar Torres de
Andrade, em vista de não se achar
êle de serviço, nem em lugar su-
jeito a administração militar, quan-
do da ocorrência — acidente de via-
tura — de que resultou a morte
do civil Newton 'José Tavares, re-
metam-se êstes autos de I. P. M.
ao Exm" sr. Desembargador Corre-

Sedor 
da Justiça do Distrito Fe-

eral, como requer o representan-
te do M. P. Comunique-se e fa-
çam-se as alterações de praxe".
Rio, 23-5-50 — A. Barretto, audl-
tor.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
AS AUDITORIAS

O íúiz-auditor da 1*. Auditoria
da 1» R. M., distribuiu ás Audito-
rias Regionais os seguintes proces-sos:

A Ia. Auditoria: — pedido de jus-
tlflcação requerido por Hermlnia
da Costa Regua; processos de in-
submissão referentes a Dirson Men-
des Jorge Samuel da Silva — Jor-
ge Quadros — Eugênio da Concei-
ção — Ideraldo Braz Rodrigues de
Sena e Luiz Pessoa, soldados do 2°
11. I.

A 2». Auditoria: — inquérito po-lidai instaurado no 25° Distrito Po-
licial em que figura como acusado
Alceu Garcia de Matos: processode habilitação ao montepio militar
de Adiles Silveira Lima; pedidosde justificação requeridos por Li-
na Guilhermlna Soares — e Zélla
Burlamaqui Rabello; processos deinsubmissão ,de Joaquim Pavão da
Silva Júnior — Clério da Silva Bra-
ga — José Mário da Silva — Se-bastião Geraldo — Jorge Moreira
da Mota — Antônio Jorge de Limae Lourival Tavares, soldados do 2°
R. I.

A 3». Auditoria: — pedido de
justificação requerido por Laudell-na Gentil Baia; processos de insub-missão referentes aos soldados JoãoSorres Siqueira — Greclo Rodn-
gues de Souza — Cláudio Lima —
Reginaldo José dos Santos — ArlnoGonçalves dos Santos e Aurely Fer-relra de Souza, todos do 2" R. I.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
AS AUDITORIAS

O dr. Adalberto Barretto, juiz-auditor da 1». Auditoria da 1». R.M., distribuiu âs Auditorias Regio-nals os seguintes processos:
A . 1». Auditoria: — pedido de

Justificação requerido por Leonilia
Rodrigues Viana e outras; processosde insubmissão relativos a João Li-ma Batista — José Ferreira San-tos — Edson Soares — e JorgeCatarino de Souza.

A 2». .Auditoria: — processos de
Insubmissão referentes aos solda-
dos José Cirilo Nunes do Reglmen-
to Sampaio; Uzlei Macário, da lQ-i
3° B. C.J e Déllo Machado Dutra,
soldado do 1° G. O, 155.

A 3». Auditoria: — pedido de jus-tlflcação requerido por Aurora de
Souza Marques; processos de insub-
missão relativos aos soldados Evo-
nildes Gomes, do Regimento Sam-
paio; Manuel Machado, e Ricardo
José de Mala Corrêa, da 1»3° B. C,
e Emeclr Francisco de Oliveira, do
1» G. O. 155. - - *"

VIDA CATÓLICA
SÃO BEDA

O Santo que hoje se festeja, de
tal modo se Impôs ao apreço de
seus contemporâneos, que era cha-
mado o Veneravel.

Natural da Escócia, rcebeu uma
sólida educação, sendo aos sete anos
entregue aos cuidados do monge
Bento Bixop.

Grande era a sua cultura, de W-
da a sua vida passou lendo, estu-
dando e escrevendo, principalmen-
te sobre a Sagrada Escritura.

Escreveu uma História Eclesiâs-
tica na Inglaterra e também vários
trabalhos sobre astronomia, filoso-
fia, gramática, etc..

Pela sua sabedoria foi alvo de Ih-
trigas e perseguições, acusado mes-
mo de heresia, mas soube <?on-
fundir os seus detratores.

S. Bento morreu cantando: "Gló-
ria Patrl et Filio et Splrlto Sane-
to".

Foi declarado doutor da Igreja,
pelo papa Leão 3CIII, que ordenou
se rezasse a missa e ofleio dos
doutores no dia de sua festa.

"A única politlca do Papa-
do é a salvação das almas e a
glória de Deus".

PIO XI

SANTOS DE HOJE

Ranulfo, Eutroplo, Hlldeberto,
Olivérlo, JoSo, Bruno.

Hoje, dia de abstinência sem le-
Jum.

PÁSCOA DA IRMANDADE DA
CANDELÁRIA

A Irmandade do Santíssimo Sa-
cremento da Candelária, realiza,
amanhã, as 8 horas, com toda a so-
lenidade, a Comunhão Pascoal dos
Irmãos, no altar-mor de seu tem-
pio.

A Sagrada Comunhão seíâ mlnls-
trada durante a missa, celebrada em
Intenção da Irmandade, pelo vigário
da Paróquia, monsenhor dr. Henrl-
que de Magalhães, que também fa-
rá conferências, hoje, âs 18,15 lio-
ras, sobre assunto de transcendeu-
te espiritualidade para a condigna
recepção Eucaristica.

Para êsses atos foram convida-
dos os irmãos e suas famílias, es-
perando-se que neste ano a Páscoa
da Candelária, tenha o mesmo bri-
lho dos anos anteriores.

PARÓQUIA DO S.S. SACRAMEN-
TO DA ANTIGA SS

No último domingo de junho,
dia 25, mantendo uma antiga tra-
dição, reallzar-se-á na Matriz do
Santíssimo Sacramento da Antiga
Sé, a Páscoa dos Homens da Pa-
róqula, para a qual são convidados
a tomar parte todo3 os homens e
jovens não somente da Paro-
quia como de outras paróquias. A
organização está a cargo da Con-
gregação Mariana, agora consti-
tuindo a Ação Católica da Paróquia,
sob a proteção de Nossa Senhora,
atendendo dêste modo à bula "Bis
saecularl dle" de Pio XI

No corrente ano espera-se que a
Páscoa dos Homens da Paróquia do
Santíssimo Sacramento da Antipa
Sé, tenha uma grande concorrência.

IGREJA DA LAPA DOS
MERCADORES

Todos os meses, no dia 27, As 9
horas, como é Já do conhecimento
dos fiéis — A Irmandade de Nos-
sa Senhora da Lapa dos Mercado-
rea; da qua! ú atual provedor o sr.
José Candico Francisco Moreira, faz
celebrar, na bl-secular igreja da
rua do Ouvidor n. 35, m"»sa vo-
tiva om louvor de Nossa Senhora
das Graças, procedendo-se, '-m se-
gulda, à Imposição da medalha mi-
lagrosa a todas as pessoas que o
desejem.

No corrente mês além d^sse ato
no dia referido, terá lugar, entre-
tanto, mais uma outra cerimônia
esta no dia 81, também às .1 hor.-.s,
em honra uesta Excplsa Padroeira

Data consagrada â Nossa Senhora
Medianeira de todas as graças ne-
la, Isto é, a 31, será ali celebrada
grande missa votlva às 9 horas com
acompanhamento de órgão e cantl-
cos sacros, ato que terá como efi-
ciante o capelão padre Marlu Sil-
va, procedendo-se em ambas as re-
feridas cerimônias .a habitual Ur.-
posição -da myafírosa -.medalha.

IMPERIAL IRMANDADE DE NOS.
SA SENHORA DA GLORIA DO-' . OUTEIRO

Páscoa Coletiva r AmanhS, ás
8 horas, reallza-se a Segunda Pás-
coa Coletiva da Imperial Irmanda-
de de Npssa Senhora da Glória do
Outeiro A solenidade da Páscoa
coletiva celebrada a primeira vez
pela Imperial Irmandade no ano fin-
do, obteve grande número de ide-
sões e promete revestir-se de maior
brilhantismo neste ano, pelo eleva-
do número de comungantes já ins-
critos na lista de adesões. Além dós
irmãos da Imperial Irmandade po-
derão tomar parte todos os fiéis
da Eucaristia.

PÁSCOA DOS ANTIGOS E DOS
ATUAIS ALUNOS DAS ESCOLAS

SUPERIORES
Promovida pelo cardeal arcesis-

po Don Jaime de Barros Câmara,
realiza-se amanhã a tradicional"Páscoa dos antigos e dos aluais
alunos das Escolas Superiores".

A solenidade terá lugar, às 8 ho-
ras, na Catedral Metropolitana, sen-
do a missa celebrada por Sua Emi-
nêncla e havendo pequena práticaao terminar a cerimônia pelo mon-
senhor dr. Benedito Marinho.

3I-CENTENARI0 DO CONVENTO
DA AJUDA

A 30 do corrente trancorrerâ o
bicentenário da fundação do Con-
vento de Nossa Senhora da Coniei-
ção da Ajuda nesta cidade.

As religiosas concepcionistas f«n-
cIscEnas organizaram um programa
comemorativo constante do tríduo
preparatório às 16 horas dos dias
27, 28 e 29 do corrente.

Nos dias 28 e 30 haverá missa so-
iene, às 8 horas, com sermão ao
Evangelho

No dia 29, às 18 horas, será en-
cerrado o tríduo com sermão e con-
sagração a N.S. da Ajuda, segui-
dp de "Te-Deum" e bênção do San-
tlssimo Sacramento,

II CONGRESSO EUCARfSTICO DA
DIOCESE DE JUIZ DE FORA

A partir dc hoje e atê 31 do
corrente será realizado êsse Con-
gresso Eucarlstlco, comemorando o
Ano Santo, o centenário de Juiz de
Fora e o 25.° aniversário da criação
daquela diocese.

Nele tomarão parte os cardeais
e bispos brasileiros, devendo o mes-
mo reunir-se no estádio dr. José
Procopio Teixeira, campo do Es-
porte Clube,

No dia 27, será recebido o nun-
cio apostólico d. Cario Chlarlo, se-
gulndo-se a abertura do Congres-
so ás 20 horas, na Catedral,

PÁSCOA NO CATUMB1

Reallza-se amanhã, âs 7,30, na
Matriz de Nossa Senhora da Sale-
te, missa solene da Páscoa da mo-
cidade masculina, contando a Con-
gregação Mariana local com a pre-
sença da mocidade de Catumbl,

PÁSCOA DOS SERVIDORES DA
IMFHENSA NACIONAL

Tornou-se já uma tradição a Pás-
coa dos Servidores do Departa.
mento de Imprensa Nacional.

Este ano a Comunhão Pascoal da-
queles que exercem suas atlvlda-
des^ naquela repartição realiza-se
amanhã, âs 8 horas, na capela do
D.I.N., tendo sido realizado à tar-
de, o triduo preparatório,

O dia de hoje é destinado hs
confissões. '

COMEMORAÇÃO DO PRIMEIRO
CENTENÁRIO DA PARÓQUIA DE

VARGINHA
A cidade de Varglnha, uma das

mais progressistas do Sul de MU
nas, com muita razão cognominada"Princesa do Sul", comemora, com-
grandes festas, a 1 de junho próxl-mo, o primeiro centenário da cria-
ção de sua Paróquia.

Cem anos de sua elevação a Pa-
róqula I E nestes cem anos, apenas
doze vigários. Destes, aliás, ainda
estão vivos, além do atual pe. Ber-
nardo de Claraval, mnr. Leonidas
João Ferreira e padres Pedro Stor-
ms e Geraldo Claassen. Estes e o
atual vigário, pertencem à Congre-
gação do Sagrado Coração de Je-
sus.

Exercem salutar influência na vt-
da paroquial, a Ação Católica, com
10 anos de atividades e mais 11 bs-
soclações de caráter religioso. Den-
tre estas destaca-se a Sociedade
São Vicente de Paulo, que tem a
seu cargo a manutenção de todo*
os pobres da cidade.

Além dos padres dt Congregação

do Sagrado CoraçSo de Jesus, que
se destacam pelo seu zelo aposto-
llco, mais três congregações reli-
giosas vêm prestando o Varginna,
os mais assinalados serviços: a das
Irmãs de São Vicente, no direção
do Hospital Regional, na da vi-
la de São Vicente, que acolhe, no
momento, cerca de 70 pobres, de
ambos os -sexos, e na direção do Or-
fanato Dr. José de Resende Pinto,
que educa mais tíe 40 meninas or-
fas; a das Irmãs dos Santos Anjos,
que dirigem o ginásio e Escola Nor-
mal do mesmo nome, e a dos Ir-
mãos Maristas, à frente do Joléglo
Sagrado Coração.

Êstes estabelecimentos de ensino
vêm prestando, há um quarto de
século, os melhores serviços nos jo-
vens de Varglnha e de toda a ex-
tensa Região Sul Mineira

A Matriz do Espirito Santo de
Varglnha, é um templo de grandes
proporções, com capacidade para 2
mll pessoas. AI, aos domingos e
dias santlflcados, celebram-se mis-
sas às 6, 7, 8 e 10 horas e é fre-
quente aglomerar-se à porta do
templo elevado númiero de fiéis,
por estar o seu Interior completa-
mente lotado,

Além destas, há missas na Cape-
Ia do Hospital Regional e nas doiB
dois estabelecimentos de ensino ad-
ma.

A Infância da cidade recebe edu-
cação religiosa em 18 centros ca-
teqéuticos, nos estabelecimentos já
acima citados, em 3 grupos escola-
res mantidos pelo Estado de Ml-
nas, e na Escola Regina Pacts, es-
tabelecimento particular.

As festas do centenário da Paro-
quta terão a presença dos mais des-
tacados elementos da Diocese de
Campanha, a que Varglnha está su-
bordinada, como, alnaa, de outras
dioceses.

Far-se-ão ouvir, nos dias de co-
memoração oradores sacros de
Campanha e de outras localidades.
As cerimônias de encerramento, a

1 de junho, serão presididas por D,
Inocêncio Engelke, bispo diocesa-
no. S. Excia. celebrará o solene
pontificai naquele dia, procederá n
benção de um cruzeiro que está
sendo contruido pela Prefeitura
Municipal e presidirá, ainda, a uma
solenidade cívica, que será o últi-

mo eto da semana de comemoração.

CURAS DE LOURDES
'Lourdes, 28 (F.P.) — Duas curas

apresentadas pela Seçüo de Consta-
tações Médicas de Lourdes acabaifi
de ser oficialmente reconhecidas
pela Comissão Médica Nacional de
Paris como "extraordinárias e ul-
trapassando o quadro das curas ua-
turals.' ,

A sra. Glbault, da diocese de
Coutances, segundo o relatório do
professor Lhermitte, .está cumpieta-
mente curada em "condlçóus nor-
mais e inexplicáveis" de um sindro-
me lablrintlco com vertigens de
surdez total.

O segundo caso ê o da sr.s Fre-
tel que se restabeleceu com nota-
vel rapidez de uma beritonttc tu-
berculosa grave que durava há vá-
rios meses, acompanhada de hiper-
temia e da qual todos os sintomas
desapareceram imediatamente.

MÚSICA SACRA
Roma, 26 (F.P.) — Foi InaügU-

rado ontem, na grande sala da
Chancelaria apostólico, o Congre3-
so Internacional de Música Sacra,
organizado pelo Instituto Pontifi-
cal de Música em colaboração com
o "Comitê" do Ano Santo.

Monsenhor Angles, presidente do
Instituto e presidente do Congres-
so apresentou os votos de boas vin-
das. em latim, a 500 congressistas,
representantes de trinta países.

A primeira conferência, a respei-
to do canto oriental, foi realizada
pelo padre Alphonse Raes,. da Bél-
glea.

CINEMA E RELIGIÃO
Roma, 26 (F.P.) — Inaugurou-se

hoje nesta capital o Congresso In-
ternacional dos Profissionais do Fil-
me, organizado pela Repartição Ca-
tõlica Internacional do Cinema. O
Congresso está funcionando no Ca-
pitólio. Falando em nome do go-
vêrno Italiano, o subsecretário da
presidência do Conselho disse, cn-
tre outras coisas; "Como católicos
e como cidadãos responsáveis, não
devemos nos contentar com a pro-
dução para discernir a que é boa
e a que é má, do ponto de vista
moral. Devemos fazer penetrar no
mundo os valores que representa-
inos. Todos os homens do cinema
deveriam se unir, nesse esforço,
abstraindo das divisões políticas, no
próprio interesse da Civilização".

EDIÇÕES CARAVELA
RUA EMBAIXADOR REGIS

DE OLIVEIRA, 7e
Edifício Odeon • Salas 304/7

(Entrada pela travessa entre ot
cinemas Odeon e Império)

Tel. 42-5976 — Caixa Postal 3651

O maior estoque de livros
franceses

Mandamos o nosso catálogo
- religioso sob pedido.

130847)
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EDITAIS
Juizo de Direito da 2.a Vara

da Fazenda Pública do
Distrito Federal

CARTÓRIO DO 1.° OFICIO

VIDA CULTURAL
Associações

P. E. N. — Hoje, âs 17 horas, a
artista belga sra. Hammerllnrk fa-
rá no«P. E. N. Clube, à Avenida
Nilo Peçanha, 20, uma conferência
em francis sobre L'ímmanence de
la peinture moderne, precedida de
uma apresentação pelo poeta lu-
gusto Schmldt.

No sábado da próxima semana às
16 horas e meia, ocupará a tribuna
q ator Pierre Bertin, da Comedic
Française, com uma conferência sob
o titulo — Coii/idenccs d'un acteur,
acompanhado por mile. Sirhone Va-
lère, que dirá versos franceses Ês-
ses artistas fazem parte da Compa-
nhla Francesa do Municipal

Academia Valenciana de Letras —
Realiza-se no próximo domingo, na
Academia Valenclana de Letras a
sessão solene de posse do acadêml-
co Antônio Augusto de Siqueira
na cadeira de que é patrono Alber-
to de Oliveira.

O novo acadêmico será saudado
pelo ' senhor Durval Passos Se-
gulndo-se uma hora de arte.

Associaçfio Crista Feminina — Rea-
liza-se a .30 do corrente, âs 17,30
no salão da A. C. M. a solenidade
de entrega de certificados de con-
clusão do curso de folclore.

Instituto Brasil-Estados Unidos —
Deverá inaugurar-se na segunda-fel-
ra, 29, às 17,30 horas, o curso de
arte promovido pelo ALUMNI e in-
titulado: "Os Museus Norte-amerl-
canos e suas coleções de arte" O
curso, que constará de 11 pales-
tras, será realizado na sede do lrs-
Instituto Brasil Estados Unidos, ao
qual é o ALUMNI filiado, às se-
gundas e sextas-feiras, às 17,30 horas.
As professoras, a quem foi confia-
do este curso, são as srtas. Regina
Real e Ligla Martins Costa, conser-
vadores do Museu Nacional de be-
Ias Artes, que estiveram recei.temen-
te nos Estados Unidos, visitando
centros de arte e realizando estu-
dos cobre organização e direção de
museus.

As aulas dêste curso obedecem ao
seguinte horário: Dia 29 — "A im-
portância dos Museus ia Educação
é no Meio Social" — Regina Reai

JUNHO — Dia 2 — "Como visi-
tãr o Museu — Sentido estéticr —
As categorias de visitantes — Pr»-
ferenclas das escolas de pintura" real
5 — "Curiosidades museogiáficas —
Organização de exposições — Carac-
teristicas gerais das escolas de >vin-
tura" — Real; dia 9 — "Origem das
coleções americanas — A "National
Gallery" de Washington" — (Proje-
çfies de um fllm sobre êsse museu)
— Real; dia 12 — "A pintura como
obra de arte. Formação e desenvol-
vimento das coleções de pintura nos
Estados Unidos —Ligla Martins ^os-
ta; dia 19 — "O Trecento e Quatro-
cento Italianos" — Costa; dia 26 —
"O Quinquecento e suas Influên-
cias na Arte Européia" — Costa

JULHO — Dia 3 — "Pintura íia-
menga dos Séculos' XV e XVI'" —
Costa; dln 10 — "Pintura do Século
XVIII: Itália, Países Baixos e Es-
panha — L. M. Costa; dia 17 —
"Pintura do Século XVIII" — L.
M. Costa; dia 24 — "Pintura do £5-
culo XIX e XX — L. M. Costa —
0 curso é grátis, sendo a jóia de
C-S 50.00.

Federaçfio das Academias do Le-,
tras do Brasil — Reuniu-se, sábado
passado, a Federação das Acade-
mias de Letras do BrasU, com a
presença dos acadêmicos Othon
Costu, Virgiilo Correia Filho, .Haul
Machado, Modesto de Abreu, Mario
Linhares, A. Nunes da Silva, Pe-
trarca Maranhão, Alfredo dc Assis,
Florencio de Abreu, Leopoldo Bra-
ga, Raul de Azevedo, Octaviano
Bastos, Joel Pinto e Arllndo 'iamilo
Monteiro. . -. ¦

— O presidente se congratula
com o ministro Raul Machado por
haver sido homenageado na sua
recente viagem a Buenos Aires, pela
União Cultural Americana, da qual
recebeu o titulo de membro cor-
respondente. O acadêmico Raul Ma-
chado agradeceu as palavras do ore-
sidente.

O acadêmico Leopoldo Braga pro-
pôs que constasse de ata um voto
de pesar pelo falecimento, na Ba-
hia, do dr. Bernardinu Madureira
de Pinho, de quem fêz o elpglo co-
mo Intelectual, parlamentar e Júris-
ta, Lendo o voto unanimemente apro-
vado.

O presidente propõe que conste
de uta um voto de congratulações
com a Academia de Letras da Ba-
hia pela sua Instalação em -.ede de-
flnitíva.

Ainda com a palavra, informa o
presidente que, por iniciativa Jo va-
rios professores desta capital, está
sendo preparada uma homenagem
ao eminente e saudoso confrade Jo-
nathas Serrano, sugerindo que a
Federação desde logo manifeste a
sua Inteira e entusiástica solidai le-
dade a essa justa e louvável Inicia-
tiva, sendo essa sugestão aprovada
também com aplausos.

O acadêmico Raul de Azevedo fêz
uma consulta sobre os trabalhos da
regulamentação do "Livro do Méri-
to Literário", instituído pcla Federa-
ção, informando o presidente que
seria oportunamente submetido a
aprovação da casa.

Em seguida, refere-se o acadêml-
co Raul de Azevedo às atividades
da Academia Amazonense de Letras,
informando haver tomado posse, ês-
te mês. na qualidade de membro
efetivo daquela instituição, o es-
critos Mavigné de Castro, autor do
livro "Amazônia Panteista" que lol

saudado pelo acadêmico Arlstòfano
Antoni. „ : ¦ ...

O presidente sr. Othon Costa diz
quc, no pròvíron ano. á 8 de abril,
a Academia Carioca de Letras com-
pleta 25 anos de fundação e que.
para comemorar a data, é pensa-
mento da atual Diretoria ad Federa-
ção levar a efeito, nessa ocasião o
IV Congresso ds Academias de Lc-
tras, que, há dois anos, vem sendo
adiado por motivos imperiosos.

—®—
Conferências

Escritora Mariza Lira — Essa es-
eritora, jornalista e professora, rea-
lizará; no próximo dia 29,' segunda-
feira, às 17,30 horas, na Sala Ca-
mões do Liceu Literário Português,
a quinta aula do oitavo ano letivo
do Instituto de Estudos Portugue-
ses Afrânio Peixoto (Fundação Jo-
sé Gomes Lopes), sobre o tema: 'A
Festa do Divino em Portugal e no
BrasU".

fMscelânea

Araulvos Brasileiros de Pafolopla
— Campos, 26 (Asp.) — A Sociedade
Fluminense de Gastroenterelogla e
Nutrição escolherá três representan-
tes seus para integrarem o Conse-
lho Editorial da revista "A:qulvos
Brasileiros de Patologia Digestive '.

PARTICIPAÇÃO SEM PRECEDEN*
TES HA FEIRA DE GOTEMBURGO

Estocolmo (BISI) — Cada quadra-
do de espaço na XXXIII Feira In-
dustrial de Gotemburgo, que será
inaugurada em 20 de maio próximo
e que durará 10 dias, esta Já alu-
gado,' segundo Informa a sua Co-
missão Organizadora.

Desde que foi organizada pela pro-
meira vêz, em 1918, esta exposição
anual sueca adquiriu proporções
consideráveis, representando hoje
uma verdadeira secção transversal
da indústria moderna sueca e de
toda sua produção.

Uni novo detalhe neste ano será
uma demonstração diária feita pelas
Estradas de Ferro do. Estado Sueco
e de seus aparelhos mais modernos
para carregar e descarregar vagões
de plataforma. Quinze chefes de
publicidade das estradas de ferro
de outros tantos paises europeus,
assistirão à Feira com o fim expres-
so de presenciar estas demonstra-
ções.

EDITAL COM O PRAZO Ut
TRINTA DIAS PARA CHA-"CÒtíEÍpÃÒ 

ÒÉÍ»CAM'M-
GO' e sua mulher Dona AME-
LiA DE ALMEIDA CAMARGO
PASSADO NOS AUTOS DA
AÇÃO EXECUTIVA HIPOTE-
CARIA QUÉ LHES MOVK A
CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL DO RIO DE JANEIRO,
na fprma abaixo:

O DOUTOK

RAIMUNDO FERREIRA -JE MA-
CEDO, JUIZ EM EXERCÍCIO NA
SEGUNDA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA, DO DISTRITO FEDE-
RAL, ETC.

PE..C) nrojente edital com o pia-
zo de TRINTA (30) DIAS, dta a
JOAO DE CAMARGO e sua mu-
lher. Dona AMÉLIA DE ALMEIDA
CAMARGO para, no prazo de VIN-
TE E QUATRO (24) HORAS, ele-
tuarem o pagamento da quantia de
Cr$ 160.435,90 (CENTO E SESSEN-
TA MIL, QUATROCENTOS E TRIN-
TA E CINCO CRUZEIROS E NO-
VENTA CENTAVOSl de que são de-
vedores â mesma Caixa, sob pena
de sér procedida ti penhora no pré-
dio da rua AHstão número cinquen-
ta e cinco (55), na Ilha de Paque-
tá e hipotecado á Caixa, tudo de
acordo com a petição inicial, des-
pachos e certidões dos Oficiais de
Justiça do Juizo, dando fé, no sen-
tido de não encontrarem os citan-
dos no endereço indicado e de que
os mesmos encontram-se em Petró-
polis, em lugar incerto e não sabi-
do:

PETIÇÃO INICIAL

"CAIXA ECONÔMICA FEDEfsAL
rn Rio DE JANEHIO — SERVIÇO
JURÍDICO — Excelentíssimo Cenhor
i.óííU>i Juiz da Vara da Fazenda
Pública - A CAIXA ECONOMI-
CA FEDERAL DÒ RIO DE JANEI-
RO vem expor o seguinte: — Pelas
escrituras de mútuo com garantia
hipotecária lavradas respectivamen-
te, em quinze de maio de mU no-
vecentos e quarenta e em quatro
de junho de mll novecentos, e qua-
renta e quatro a primeira em no-
tas do Décimo Quarto Oficio, Ins-
crlta a folhas duzentos e vinte e
dois do livro Dois DD sob número
dois mll, novecentos e vinte e seis
do Terceiro Oficio de Imóveis, a Se-
gunda em notas do Décimo Oficio,
Inscrita a folhas noventa e seis do
livro dois AC, sob número trfis mil,
selscentos c dezoito, a SUPLICAN-
TE se consUtulu credora de JOAO
DE CAMARGO e sua mulher AME-
LIA DE ALMEIDA CAMARGO, fas
importâncias de Cr) 97.200,00 ino-
venta e sete mU e duzentos cruzei-
ros) e "Cri 60.000,00 (sessenta mll
cruzeiros), dando á SUPLICANTE,
cm garantia desses empréstimos a
primeira e segunda hipotecas ->o
imóvel à rua ArlstSo jlnquenta e
cinco (55), na Ilha de 'aquetá —
Entre outras cláusulas dos escrltu-
ras acima referidas, ficou estipula-
do que a primeira divida de 
Crf 97.200,00 (noventa e sete mll e
duzentos cruzeiros) seria resgata-
da no prazo de quinze anos, em
cento e oitenta prestações menrais
de Cr$ 985,90 (novecentos e oitenta
e cinco cruzeiros e noventa centa-
vos) cada uma e a segunda no va-
lor de Cr$ 60.000,00 (sessenta mll
cruzeiros), em cento e trinta e ol-
to prestações de Crf 678,60 (seis-
centos e setenta e oito cruzeiros e
sessenta centavos) cada 'ima, sendo
assim, o conjunto das prestações
mensais de Crf 1.864,50 (mil seis-
centos e sessenta e quatro ruzel-
ros e clnquenta centavos); que os
juros sobre a importância mer"lo-
nada seriam de B% (nove por cen-
to) a. a„ mas elevados de máls >
(um por cento) a. a., no caco de
impontualidade no pagamento das
aludidas prestações; que os deve-
dores pagariam a multa de 10% dez
por cento) sóbre o total devido, ca-
so a SUPLICANTE tivesse que "
clamar o seu débito em Juizo
mencionada hipoteca, porém Me-
rítlssimo Juiz está vencida de con-
formidndo com o que estatui o ar-
tlgo setecentos a eeisenta e dolt, ofl-

mero 111, do Código Civil Brasilei-
rq e expressa convenção das par-
tes has escrituras acima .eferldis,'
porque desde abril de mil novecen-
ots e quarenta e nove não são pa-
gas á SUPLICANTE as prestaçõís e
iuros mensais vencidas, bem c o ss
despesas feitas pela última com t
pagamento de Impostos e' segure:
do imóvel hipotecado. Nestas cnn-
dições: Querendo, agora, a SUPLI-
CANTE iniciar o competente exé-
cutivo hipotecário, "ex-vi" -"o au»
dispõe o artigo duzentos noven-
ta; e oito, número VI e outros óo
Código de Processo Civil, pede a
Vossa Excelência se digne de i e-
nar que, feita a conta do .irlncipal
devido, juros, Impostos, seguro,
multas, custas e demais acrescidos.
seja feita a citação dos . SUPLK A-
DOS residentes á rua Áristão cin-
quenta e cinco (55), Paquetá, prós-
seguindo-se a ação como le dl<-el-
to. Requer, finalmente, a Intlmaç i
do Doutor Procurador da Republl-
ca, para todos os termos da presen»
te ação. Acompanham a present-
inicial o contrato, certidão de 'ns-
crição, demonstrativo da divida e
procuração. Termos em que, P.
DEFERIMENTO, Rio de Janeiro,
dezessete de janeiro de mll nr.ve-
centos e clnquenta, (Assinado)
Francisco Mangabclra — (Francisco
Mangabelra — dvogado). — (Isen-
to de selo e taxas, ex-vi uo decre-
to número vinte e quatro mil, qua-
trocentos e vinte e sete, de dezeno-
ve-seis-trlnta e quatro, artigo sc
gundo parágrafo único)". — i
TRIBUIÇÃO: "Corregedorla da ius-
tiça — D. à Segunda Vara da Fa-
zenda Pública — Primeiro Oficio —
Em vinte de um de mll novecentpç
e clnquenta. (Assinatura Ilegível)"
— DESPACHO: "A„ ao Contador.
Feita a conta clte-se. Designo -
Doutor Terceiro Procurador. Rio,
vinte e três/um/cinqüenta. (Assl-
nado). R. MACEDO".

FEITA A CONTA. FOI EXPEDI-
DO O RESPECTIVO MANDADO E
ENTREGUE AO OFICIAL ÜE JUS-
TIÇA OCTACILIO LÚCIO MENE-
ZES QUE, NAO ENCONTRANDO
OS CITANDOS, DEVOLVEU O MAN-
DANDO, CERTIFICANDO QUE OS
MESMOS SAO ENCONTRADOS TM
PETRÓPOLIS, EM LUGAR INCER-
TO E NAO SABIDO. ENTREGUE
O MESMO MANDADO AO OFICIAL
EDMUNDO DOS SANTOS, DEU SUA
FE', CERTIFICANDO NO MESMO
SENTIDO", conforme certidões ir
folhas vinte e sete: PRIMEIRA
CERTIDÃO: "CERTIFICO e dou fé
que em várias diligências feitas nêo
foi possível intimar JOAO DE CA-
MARGO E SUA MULHER AMÉLIA
DE ALMEIDA CAMARGO, e dll.-
genclando soube estar o casal em
Petrópolis — Estado do Rio de Ja-
neiro, em lugar Incerto e não sab'
do, Rio de Janeiro, onze de março
de mU novecentos e clnquenta —
(Assinado) Octaclllo L. Menezes.

SEGUNDA CERTIDÃO: CERTIFI-
CO e dou fé que me dirigi t, rua
ArlstSo número clnquenta e -co
(55), em Paquetá, e sendo ai não
encontrei JoSo de Camargo e ben-
assim Amélia de Almeida Camargo
procurando nas Imediações consta-
tei que o casal passa parte do ar-
em Petrópolis em lunar Incerto e
não sabido, segundo Informações >r
vezes colhida. Rio de Janelrr. qua-
torze de março de mil novecentos
e cinqüenta. (Assinado) ldmundo
dos Santos". - DESPACHO DE ' O
LHAS VINTE E OITO: — "Clte-re
por edital com o prazo de trinta
dias. Rio, dezessels/três/clnquént-,
( '.sslnado) R..MACEDO". - E. ,
ra que chegue ao conhecimento dos
Suplicados, JOAO CAMARGO e su-
mulher. Dona Amélia de Almeidr
Camargo, mandou Doutor Juiz ex-
pedir o presente edital que será nu-
bllcado pela Imprensa e afixado um
exemplar no lugar do costume. OA-
DO E PASSADO, nesta cidade uo
Rio de Janeiro. Capital da Republl-
ca dos Estados Unidos i, B-"RÍ1
aos vinte e sete dias do mês dr
março do ano de mll novecentos <
clnquenta. Eu, Jullo Victor Rebcllo
Escrevente Juramentado, o escrevi,
E eu, Rubens Luhg, Escrivão Inte-
rlno, subscrevi.

Juiz: Raimundo Ferreira de Ma-
¦cedo. -„ <41<X2)

OS ALEMÃES ENGORDAM...
MESMO SEM GORDURA

Dusseldorf (APLA) — O Vice-
Ministro da AllmentaçSu da Rhe-
nânla. dr. Wègener, falondu a um
grupo de jornalisla», ««Vlcou por
que motivo os «lem»^ *m geral,
engordaram senslvrisfW» durante
o ano passado.

Disse êle que an (wtperlênciaa,
mostraram que o corpo humano
pode ser disciplinado pela dléta,
do mesmo modo que o é pelos exer-
cicios ginásticos. Assim, os alemães
tiveram que passar por um período
agudo de escassez de alimentos,
o que acostumou seus organlsnios
"a utilizarem as gorduras muito
melhor do que anteriormente, o
que ' 6e verificou quando aquela
escassez diminuiu. Segundo o dr.
Wegener, Isso explica por que razão
todos na Alemanha estão engordando
agora" embora o consumo de gor-
duras seja apenas 60 por cento. do
que era antes da guerra. •

BONS NEGÓCIOS
¦ Se o Senhor sabe de algum negócio de vulto, lucráti-

vo, garantidoe sem embaraços, poderei financiá-lo ou en-
Irar de sócio. Cartas com informações amplas e positi-
vas para o n" 9635 neste jornal. (9635)

SÓCIO
Casa Bancária bém localizada, sem passivo, admite sócio

em substituição a um que se retira por motivo de saúde, de-
vendo o interessado tomar a direção da mesma. Informações
pelo tel. 22-5258, sr. Octavio. (09593)

BAIXELA - FAQUEIR0S
Vendem-se motivo viagem serviço chá, pratos, candelabros,

faqueiros completos, prata francesa, primeiro título. Ver e tra-
tar tel. 25-2176. (09569)

Automóveis de ocasião

LINCOLN
Vende-se um modelo 1947 com 41.000 Km., em esta-

do de novo. Motivo ter o proprietário outro carro. Tratar
pelo telefone 27-3141 diretamente. Preço base — Cr$
100,000,00, (9674) 64

iMCK - CONVERSÍVEL
ROAD-MASTER 1950

Vendo ou troco uma barata absolutamente nova toda
equipada. Ver e tratar: Rua Raymundo Correia, 36, Apt.
203. Telefone: 37-7952. (940) 64

PLYMOUTH 1949
VENDO OU TROCO UMA SEDAN DE 4 PORTAS

TODA EQUIPADA — CôR AZUL-CELESTE.
VER E TRATAR: RUA RAYMUNDO CORREIA, 36,

APT. 203. TELEFONE: 37-7952. (941) .64

MERCURY 1950
VENDO OU TROCO UMA SEDAN DE 4 PORTAS TO-

TALMENTE EQUIPADA - CÔR VERDE-LOBO.
VER E TRATAR: RUA RAYMUNDO CORREIA, 36,

APT. 203. TELEFONE: 37-7952. (938) 64

CHEVROLET FLEEILINE 1949
VENDO OU TROCO ÜMA SEDAN DE 4 PORTAS

EQUIPADA.
VER E TRATAR: RUA RAYMUNDO CORREIA, 36,

APT. 203, TELEFONE 37-7952. (939)64

Amortecedores S1K
Recondicionados para todos os tipos com garantia de 6 me-

ses ou 10.000 kms. Faz-se adaptações por preços razoáveis.
Serviço rápido, rua Visconde Pirajá h. 592. Telefone 27-6206.(03926) 64

BUICK
VENDE-SE EM BOM ESTADO.

MODELO 1939— PREÇO Cr$ 50.000,00
TELEFONAR PARA 28-3146.

(00853) 64

MERCURY 1949 LUXO
Vendo perfeitamente nova com rádio, Ver e tratar à rua do Rosário

n. 172, sr. Synval. Fone 48-5039. Preço 135 mll crnzelros. Facilita-se o

pagamento, na base de 50%, ¦¦ (00779) 64

Chrysler 1946 Royal
Vendo em perfeito estado, ver e tratar à tna do Itosirlo n. 172 on

pelo telefone 48-5639 — Sr. SYNVAL — Preço 90 mll cruzeiros, Facili-
ta-se o pagamento, na base de 50%. (00780) 64

CHEVROLET --1950
Grenat, 4 portas, banda branca, rádio mui-

tos outros accessorios. Cr$> 175.000". Martins
Ferreira, 63. Tel. 26-5617, (9656) 64

FORD OU CHEVROLET
Particular compra mod. 47 ou 48.

Pago à vista. Tel.: 37-1470 na parte
da manha. (41102) 64

CHRYSLER
CONVERSÍVEL — 1948

Vende-se perfeitíssimo com equi-
pamento completo ultra moderno.
Ver e tratar com o Sr. Fernando -
Bua da Laranjeiras, 144. Tel. 25-5376

(3991) 64

AUSTIN A-70
Vendo com 2.500 kmts. rodados.

Ver e tratar na parte da manhft &
Rua Duvivlcr 48, c/ o porteiro. —
37-M70, - ¦'-¦- - (8499) M

F19AP
Vende-se, zero quilômetros, Hydra-

matlc, 6 cilindros, 4 portas, equipa-
do ,etc. Preço: Crt 160.000,00. Acei-
ta-se ofertas. Tel.: 46-3383. Sr. Cel-
so. (3921) 04

VENDE-SE 
— motor Bulck super

1942 quase novo. Tratar com
o Sr. Léo na Oficina Ford. Rua
Bento Lisboa, 106. Tel. 25-3556.

(09689) 64

TTENDE-SE caminhüo Ford. 1942,
V 6 cilindros em ótimo estado

de conservação e funcionamento.
Pouco rodado. Preço barato. /6r
rua Caruné 200. Cordòvil, perto 5s
taçüo. Tratar tel. 27-7297.

  (00902) 81

TRATOR
Vende-se, Internacional W. 9 como

novo, todo equipado, motivo n&o ter
área grande, vista produzir diária-
mente iya alqueire de terra. 48.400
m2. beneficiada. Tel.: 48-2210 diá-
rlamente até àa 11,30 horaa ou à
noite. (3878) 64

PÂCHARD
Vendo, Sedan de luxo, preto, 4

portas, com rádio, ar írlo e quente,
luxuosa íorraçao a nylon, overdrlve,
faroletes, bandas brancas, etc. Mo-
dêlo 1948. Trata-se de um carro sem
o menor defeito. Aceito troca. Ver
a qualquer hora & Rua Gen. Arti-»
gas, 98, Leblon (garage do edificio).
Tratar pelo Tel.: 27-9539.

(898) 64

RENAULT-1949
Vende-ss em ótimo estado, com

parachoques e radlador reforçados.
Ver e tratar: R. Santa Clara 90, Ca-
sa 3, sábado das 14 àa 16 hs., o do-
mingo ati áa 18 ha. (9688) 64

RENAULT-1947
Vende-se um em ótimo estado e

bom funcionamento, pat 25.000 cru-
zelros. Ver e tratar com Gabriel Pe-
reira, á Av. 29 de Outubro, 7778, de-
pola do Largo da Abollçáo.

(38703) 64

OLDSMOBILE
Vende-se em excelente estado, mo-

delo 1942, com 4 portas, rádio, enca-
pado nylon, pintura nova. — Preço
CrS 48.000,00. — Ver A Rua Silveira
Martins, 40. (4773) 64

FRAZER
Vende-se um Frazer em ótimo es-

tado, cftr preta, equipado com over-
drlve e rádio. Preço Crt 70.000,00.
Tratar á Avenlda Rio Branco 134, 6.»

(763) 64

CHEVROLET 40
Master, quatro portas, máquina e

pintura ótima. Rua Alberto de Se-
queira, 80, esq. Dr. Sataminl.

(4887) 64

CITROEN 
— Vende-se em estado

de novo. Ver Garage Oceânica
— Rua Visconde Plrajá 532 — Ipune-
ma, (4890' 64

VENDE-SE 
— OLDSMOBILE 1918,

quatro portas, rádio, capas de
matéria plástica, excelente, condi-
çóes. Rua ANÍBAL de MENDON-
ÇA 158, IPANEMA. (00820) 04

CHEVROLET 
37 — Grande opor-

tunidade — Feixes de mola, açSo
dupla nas 4 rodas, motor recém-
retificado, freios Inteiramente no-
vos, transmissão tftda embuchada de
novo, novos rollmüs, mancais ajus-
tados, enfim, tftda parte mecânica
perfeita, ótimo estofamento, 5 bon*
pneus, boa pintura, ferramentas e ca-
lotas sobressalentes. Não foi de Dra-
ça, pois é de 2 portas, razSo e pro»
va de seu perfeito estado. Vale mali»
que qualquer carro europeu até 60,
contos, mas é vendido pela metade.
Ver na rua Almte.. Tamandaré, 33;
(Garage do edificio). dia e nolt».
tratando no apto. 102. . '. :'¦:

BÜÍCK1947 ^T SFDÃNÊTfl
última série

Vende-se, equipada em perfeito
funcionamento. Tel.: 52-0691.

(03801) 64.
CHEVROLET 49, estado de novo;
KJ quatro portas, azul, dono nar- j
ticular. Tratar das 14 ás 18 horas..
Rua General Glicerio 326 ap-o 402

0872/ 64 .

STANDARD VANGUARD
Vende-se ótimo estado, 1949. CrS j56.000,00. Ver a-partir de Segunda-

feira - Telefone: 25-5886;
(9572) 84 ,

S»ntr»njJ 1QJÜ1rAÜIVMH 10*1
Compro uma barata conversível

ou troco por Packard novo, de 4 porr'
tas, recebendo a diferença à vista.
Rua Joáo Lira 54, Aptn, 102. - Tel.::
27-9539. (892) 84'
UVICK — 46, Sedan original, ótt-v
U ma conservação, cor pre-^a,.
pneus banda branca. Vêr na gara-
ge à Praia SSo Cristóvão. 53. dias
úteis, das 8 ás 17 lis, com sr Jacy,

 (871) 6-1

IINCOLN, 
48 — Estado como novo

i e completamente equipado. Ven-
de particular a particular pela me-
lhor oferta. Tratar horas de escrito-
rio, em Rio Branco, 181, sl 1106.

- > .(950) «i

II'1

V»
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2» SECÇÃO RIO DE JANEIRO, SÁBADO, 27 DE MAIO DE 1950
N. 17.544

ANO XLIX 1

GORGONA. A r\ ii" -«»_-»PREFERIDA NO CLÁSSICO LUIZ ALVES DE ALMEIDA"
BRUTUS, GAITA, CROYDON, FLIM, INCAUTO e MY LORD, AS OUTRAS INDICAÇÕES

MONTARIA E ÚLTIMAS PERFORMANCES
1° PAREO — 1.000 METROS, AS 13,20 HORAS — CR? 30.000,00.

I 1 Guelfo, O
( 2 Galopando,

Macedo ,. .. 52 Em 23- 4-50
. NSo corre .. 52 Em 20- 5-60

Brutus, A. Rosa 52 Em 13-5-50
Sátiro, A. Araujo ., .. 58 Em 5- 3-50
Lumen, C. Moreno .. .. 56 Em 20- 5-50

8 Carinho, O. Ullóa .. .. 56 Em 20- 6-50
Piauí, C. Calleri 52 Em 2-4-60
Olympus, J. Tinoco .... 52 Em 29- 4-50

4V 7 de N. Maria e Lumen em 1.000 GL 69" 1/5.
4V 8 de Inca e Lumen em 1.800 AL 116" 2/5.
1V15 de Drácula e Galopando em 1.600 AL 104" 1/5.
4»/ 4 de Alecrim e Demblli em 1.300 GL 79" 3/5.
2°/ 8 de Inca e Carinho em 1.800 AL 115" 2/5.
3"/ 8 de Inca e Lumen em 1.800 AL 115" 2/5.
2«/ 9 de N. Maria e Demblli em 1.300 GL 78" 1/8.
1°/11 de Llpe e Vaidoso em 1.300 AP 84" 3/5.

2» PAREO — 1.600 METROS, AS 13,55 HORAS — CR? 25.000,00.

I 2 Aldean, M. Chirino ..
J 1 Paioaz, J. Tlnoco.. ,.

Perfumado, U. Cunha
Araçagy, P. Coelho ..
Fanita, W. Lima .. ..
Guararnpe, C. Moreno
Gaita, O. Serra .. ..
Feudal. A. Brito ,. ..
Hanlbal, G. Costa ..

10 Jaez. Ot. Relchel.

54
56
52
50
48
56
53
50
54
54

Em 21-
Em 29-
Em 21-
Em 21-
Em 13-
Em 29-
Em 8-
Em 8-
Em 8-
Em 18-

11 Rolante, Nilo correrá.. .. 50 Em 29-

5-» 4V18 de Sunshlne e Tupiara em 1.000 GL 60" 1/5.4-50 3»/ 8 de Gralhana e Fanita 1.400 GL P0" 3/5.
5-50 14°/18 de Sunshlne e Tupiara em 1.000 GL 60" 1/5.
5-50 6»/10 de CIlclc e "Artilheiro em 1.500 AP 99".
5-50 6"/15 de Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.
5-50 5°/ 8 de Gralhana e Fanita em 1.400 AP 90" 3/5.
5-50 2»/ 6 de Montcse e Arabiana em 1.500 AP 96".
4-5U 8-/10 de Londrina e Hanibnl em 1.500 AP 97" 4/5.
4-50 2»/l0 de Londrina e Guararape em 1.500 AP 97" 4/5.2-50 4"/6 de Elvlra e Guararape em 1.500 AL A6".
4-50 8»/ 8 de Gralhana a Fanita 1.400 AP 90" 3/5.

3» PAREO - 1.000 METROS, AS 14,30 HORAS (PISTA DE GRAMA) - CR$ 40.000,00.
2V 6 de My Love e Zanzibar em 1.200 AL 75" 4/5.— I Crovdon, D. Ferreira .. 54 Em 13- 5-50

J. 2 Philinnr, O. Ulloa .. ,, 54 Estreante,
Bohcmio, D. Moreira ,. 54 Estreante.
Orestes, P. Coelho .. .. 54 Em 13-5-50
Pirajul, E. Castilho .. .. 54 Estreante.
Gulfstream, S. Câmara.. 54 Estreante.
Dingo, C. Moreno .. ., 54 Estreante.

4» PAREO - 1.400 METROS, AS 15,05 HORAS
100.000,00.

— 1 Gorgona, O, Ullóa .. ,, 64 Em 15- 4-50
— 2 Kuriosa, S. Ferreira.. ., 54 Em 15-4-50
I 3 Goldcma, L, Rigoni.. ,. 54 Em 15- 4-50

I 4 Marinha, C. Moreno.. .. 54 Em 14-5-50
í 5 Anne Boleyn, D. Ferreira 54 Em 30- 4-50
( " Rangoon, F. Irigoyen .. 54 Em 30-4-50

4°/6 de My Love e Croydon em 1.200 AL 75" 4/5.

CLÁSSICO LUIZ ALVES DE ALMEIRA - CR3

1°/ 5 de Goldena e A. Boleyn em 1.200 GR 74".
4°/ 5 de Gorgona e Goldena em 1.200 GP 74".2»/ 5 de Gorgona e A. Boleyn em 1.200 GP 74".
1»/ 8 de Comtcsse e Volage em 1.200 GL 73" 4/5.
3°/ 5 de Coraliaco e Odon em 1.200 AP 76" 1/5.
1°/8 de Marinha e Odilia em 1.200 AP 76" 3/5.

5" PAREO - 1.400 METROS, AS 15,40 HORAS — CRS 35.000,00 - (COMPULSÓRIO) — (BETTING).
Polidor, E. Cardoso .... 58
Lingote, G. Costa 54
Sahib, D. Moreira .. ., 52
Princezinha, W. Andrade 53
Medon, N. Linhares., ,. 52
Leviana, P, Coelho .. .. 52
Bourgo, E. Silva 52
Grey Peter, J. Ramos ... 50
Arissimo. C. Callerl.. ..54
Cricaré, I. Pinheiro ., ., 54
Flim, O. Macedo 50
Ibaé, C. Moreno 50
Mi Chlqulta, Não correrá 50
Seu Anlceto, P. Machado 54
Amir, J. Portilho 54
Jarlna, P. Tavares ., ,, 54
Libio, J. Tinoca 56
Portugal, 1. Souza .. .. 54
Graudélia, Não correrá.. 50

Em 6-9-50 9°/10 de Harem e Cibalena em 1.500 GL 92" 2/5.Em 29-4-50 9V11 de Huracan e Libio em 1400 AP 02" 1/5.
Em 29- 4-50 6»/ll de Huracan e Flim em AP 92" 1/5.
Em 23- 4-50 7°/ 7 de Sampaulina e V. Grande em 1.300 GL 82" 1/5.Em 11-3-50 7"/ 9 de Carinho e Iguape em 1.300 AP 82" 3/5.Em 11- 6-50 7»/ 7 de Ipiranga e Cherle em 1.400 AP 81" 4/5.Em 4- 6-50 7»/ 7 de Daphne e Faloaz 1.400 AL 89" 1/5.Em 22-10-50 109/10 de Sky e Aldean em 1.300 AP 83" 2/5.Em 4-12-48 6»/ 8 de Betraco e Olympus em 1.500 AL 94" 2/5.Em 29-4-50 4"/ll de Huracan e Libio em 1.400 AP 92" 1/5.Em 29-4-50 8-/11 de Hur,ican e Libio em 1.400 AP 92" 1/5.Estreante.
Em 21- 5-50 13»/18 de Sunshlne e Tupiaia em 1.000 GL 60" 1/5.Em 24- 4-50 11V11 de Huracan e Libio em 1400 AP 02" 1/5.Em 13-5-50 8°/15 de Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5,Em, 29- 4-50 13-/11 de Huracan e Libio em 1.400 AL 92" 1/5.'Em 13- 5-50 13»/15 de Brutus e Drácula em 1 firm AT., 104" 1/5,Em 13- 5-50 10"/15 de Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.Em 21- 5-50 9»/18 de Sunshlne e Tupiara em 1.000 GL 60" 1/5.

6° PAREO — 1.500 METROS, AS 16,20 HORAS — CR$ 25.000,00 —(BETTING),
Incauto, D. Ferreira ..

El Alnmein, E. Silva .,
Femural, I. Pinheiro ..
Napoleão, A. Roía .. .,
Cauteloso, B. Ribeiro ..

0 Sunshlne, C. Callerl ,.
Rolante Sul, J. Tlnoco ..
Galarin, G. Costa .. .,
Segredo. Não correrá ,,

10 Arsenal, Não corre .. ,, ¦
11 Night Club, N. Linhares
12 Sulamita, P. Coelho., ..
13 Hliéejfita, A. Arauio.. .." Galopando, Não correrá..

58 Em 21- 5.60
52 Em 13- 5-50
54 Em 22- 4-50
56 Estrante.
56 Em 13- 5-50
54 Em 21- 5-50
58 Estreante.
54 Em 13- 5-50
50 Em 29- 4-50
52 Em 13- 5-50
52 Em 13- 5-50
50 Em 13- 5-50
54 Em 21- 5-50
56 Em 20- 5-50

3V18 de, Sunshlne e Tupiara em 1.000 GL 60" 1/5.
7V15 de Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.
6»/10 de Comendador e Londres em 1.600 AL 101".
5V16 de Brutus e Drácula 1.600 AL 104" 1/5.
1°/18 de Tupiara e Incauto 1.000 GL 60" 1/5.
9°/15 ae Brutus e Drácula em 1.600 AL 104 1/5.7»/ 8 de Gralhana e Fanita em 1.400 AP 90" 3/5.1S"/15 de Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.4»/15 tle Brutus e Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.12°/15 de Brutus e' Drácula em 1.600 AL 104" 1/5.5V18 de Sunshine e. Tupiara em 1.000 GL 60" 1/5.4°/ 8 de Inca e Lumen em 1.800 AL 115" 2/5. •

7
3

4

T> PAREO - 1.600 METROS, AS 17,00
Ouro Preto, O. Ullôa" Reun_, J. Portllho ..
My Lord, D. Ferreira
Jeruqui, L. Meszaros
Impacto, E. Castlllo ..
Rochester, G. Costa .,
Bola Dourada, A. Brito 53 Em 4
Argonauta, XX  55 Em 18
Guama, A. Barbosa .... 55 Em 1-
Cachimbo, A. Rosa .. .. 55 Em 1-

55 Em 14-
55 Em 22-
55 Em 21-

Ein 13.
Em 14.

55
55
55 Em 14

HORAS — CR? 40.000,00 — (BETTING).
5-50 5»/ 6 de R. Formoso e Lear em 1.300 GL 79" 1/5.4-50 6V10 de Visigodo e Grumete fem 1.60O AL 101" 2/5.5-50 1°/ 7 de Incendiário e Fairfax em 1.000 GL 98" 2/5.5-50 1»/10 de My Lord e Fairfax em 1.400 AL 89" 3/5.5-50 3°/ 6 de R. Formoso e Lear em 1.300 GL 79" 1/5.5-50 4»/ 6 de R. Formoso e Lear em 1.300 GL 79" 1/5.3-50 0V 9 de S. Negra e P. Beach em 1.000 GL 58" 4/5.2-50 a»/ 7 de Califa e EI Toro em 1.400 AL 88" 2/5.•5-50 1V14 de Jeruqui e Baluarte em 1.300 AP 84" 1/5,5-50 2"/ 7 de Grumete e O. Preto em 1.400 AP 89".
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ESTRÉIA HOJE EM VITÓRIA
0 ATLÉTICO

Vitória, 26 — (Asp.) — Reina
grande interesse nos círculos des-
portivos capixabas, os jogos do
Atlético mineiro, nesta capital,
amanhã e domingo contra o Rio
Branco e o Vitoria, respectivamen-
te. Os esquadrões capixabas estão
bem preparados e em grande for-
ma, esperando fazer boa figura
frente aos montanhez.es. Segundo a
Imprensa desta cidade, as equipes
para a amanhã e domingo deverão
formar assim:

Atlético: — Mão de Onça; — Ju-
ca e Osvaldo; — Afonso — Zé do
Monte e Carango; — Lucas — Alvl-
nho — Ubaldo — Nlvio e Zezinho.

Vitória: — Louro; — Dodoca e
Benjamim; — Lacourt — Veraldo e
Alipio; — Lucas — Adilio — Liga— Mlguesse e Gessl.

Rio Branco: — Radelio; — Dudu-
Ho e Hello; — Goll — J. Pedro e
Mauro; — Zé Luiz — Michel — Fer-
nando — Enio e Alcemir.

Disputa-se hoje no hipódromo
da Gávea um excelente progra-
ma, composto de sete páreos,
todos bem equilibrados, dos
quais se destaca o clássico Luiz
Alves de Almeida, onde um
grupo siieclonado de éguas que
estão em excelentes condições
de treinamento vai preliar, pro-
metendo oferecer um disputa
bem movimentada.

PESAGEM

O primeiro páreo será leva-
do a efeito ás 13,20 horas, sen-
do a pesagem efetuada uma
hora antes.

FORFAITS

A secretaria da Comissão de
Corridas recebeu declarações
de forfaits dos animais: Galo-
pando (1.° e 6.° páreos), Ro-
lante, Mi Chiquita, Grandelia,
Segredo e Arsenal.

0 "DERBY DE EPSON"
LONDRES, 26 (R.) — Prova-

velmente, haverá 25 concorreu-
tes na nova lista para o "Der-
by" de amanhã, em Epson, na
distância de uma milha e
mela.

São eles, com respectivas
montarias: "Babus Pet" — T
F. Bum; "Bllbrough' — J.
Caldwell; "Blllltcr Street" -
J. Marshall; "Brlght Soclctj-"

K. Gethin; "Castle Rock"
W. Rlckaby; "Double Ecllp-

se" — E, Smith; "Galcador"
W. Johnstone; "Khorasson"
C. Smlrke; "Lamlral" — R

Polncelet; "Maln Road" — n
Smith; "Matty Guinmal" -
A. Roberts; "Napoleon dona-
parte" — Gordon Klciiards;"New Pioneer" — F. Barlow:"Paradlso" — T, Weston?'•Pérsia" — J. Thompson; "Pe-
ter Fox" — F. Palmer; "Peiv-
tar Platter"— T. Lowrey;"Port Ollght" — T Goellne:"Prlnce Slmon" — W.H. Carr:"Rislng Flame" — E. Brit.t:"Stelngot" — M. Molonej:"Tclcgram"- — A. Rreaslc.v:"Trampcr" — T. Ilawcroft;"Vleux Manlor" — J. E. Lan-
maln; e "Wclsh Vlcw" — E
C. EUIot.
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'BOLETIM DA GÁVEA'

GORGONA

PALPITES
Brutus'— Lumen — Guelfo

Gaita — Faloaz — Hannibal
Croydon — Philidor Orestes
Gorgona — Rangoon — Kuriosa
Flim — Portugal — Princezinha
Incauto — Rolante do Sul — Night Club
My Lord — Argonauta — Cachimbo

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

A corrida de amanhã
A parelha Ocre-Odila pare-ce a vontade neste páreo. Gam-

brinus, que vai de Rigoni, pôdefazer diferença. Palmosa é ve-
loz e vai dar trabalho, caso a
pista continue seca.

Birrete com um bom tercei-
ro para Empenosa e Loretta é
a força destacada. Talvez não
corra, entretanto. A dupla 12
parece bem jogada. A diferen-
ça é a chave 4.

•V. -_» •_*. .
Itaim sempre foi bom corre-
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Seguros conlra fogo
Cl A. DE SEGUROS

Argos Fluminense
FUNOADAEM1B45

ALFÂNDEGA, 7(E0IFIUI0 PRÓPRIO)
RIO DE JANEIRO

''iniiiNiiiiiimiTMiTirNhrmrJTiiTmffnmwníj

dor e vem aos poucos entran-
do em carreira. Zodíaco impõe-
se, correndo aqui. como deve
ser. Mustaíá é animal de sur-
presas .

*P *P *P
Outra vez, Loire tenta sair do

perdedor: Pode fazer sua, a vi-
tória desta feita. Saraguapa
também está no páreo, e Fio-
rena e Honey Chile deverão
correr muito.

•f» -x- «t-

Fairplay tem tudo para con-
nuar como líder da turma. Man-
di é o inimigo lógico. Mas há
os do Mondesir...

¦'*;?>

O estreante Coraje é artigo de
fé por parte de seu tratador,
que reputa a parelha 9 como
grande rival. Guaruman é um
cavalinho atrevido; e Caxam-
bú sempre teve predileção pe-Ias distâncias mortas.

4>f- •$• •}•

Mariano reaparece em gran-de forma. Dom Antonico vem
correndo bem e pode aumentar
o acervo de vitórias do Rigoni.
Boticcelji deve estar por ali no-
vãmente, e para Rio Formoso a
turma parece ser algo forte.
Mas Serra Negra é da grama...

CORRIDA DE 2H DE MAIO

Io páreo — 1.000 metros, is 12,50
horas CrS 40.000.

ü»iS_5sílsfeiíij.*., V

KURIOSA

— 1 Gambrinus, L. Rlgonl
— 2 Changa, O. Ullôa,. .,

3)3 Palmosa, S. Ferreira
4 Bola Azul, A. Brito ,.

4 í 5 Ocre, M. iVOllierou..

Ks.
. 54
. 52
. 52
. 52

54

Turfe em São Paulo
/A corrida de hoje em Cidade-Jardim —

Montarias oficiais
_• páreo — 1.300 metros, às 13,45

horas — Crf 35.000,00.
Ks.

1 Byron, P. Vaz .. ,. 55
2 Louvelra, O. Rosa  53

3 Importante, J. Alves .. .. 55-4 Polvorosa, J. Taborda ., 53
5 Araré. O. Relchel  55

2» páreo — 1.400 metros, is 14,10
horas — (Reservado a aprendizes e
Jockeys até 10 vitórias) — Cruzeiros
20.000,00.

Ks.
1 Cherie, I. Urblna  52

2—2 Astuciosa, I. Lemoskl .. 56
3 Clgarrllha, A. Lucca .... 54

3—4 Zorzal, R. Benitez  58
5 Islecha, J. Taborda .. .. 46

4—6 Caboclo, J. P. Souza.. .. 58
7 Pinhal, P. Mauzan .. .. 52

3» páreo — 1.000 metros. 14,40
horas — Cr? 25.000,00 (Grama).

Bugmar, R. Corrêa .. ,2—2 Abudan. O. Fernandes .
3 Icatü, O. Rosa

3—4 Perfilouco, O. Relchel .
í Ativa, P. Vaz

4-8 Jaboty, C. Binl
Jucá, M. Slgnoretti ,. .

4" páreo — 1.400 metros, is
horas — Cr$ 25.000,00.

James, _. Gonzalez .. ,
2—2 Boneca, J. Alves

Helvlta, M. Carvalho,. .
3—4 Dldl, L. Osório

A. B. C, R. Olguln ,
4—8 Monazlta, M. Slgnoretti .

Hydra, J. P. Souza .. .

Ks
. 54
. 66
. 56
. 56
. 54
. 58
. 56,
15,10

Ks.
56
54
54
54
56
54
54

5» páreo — 1.300 màtros, is 13,40
horas — CrS 20.000,00.

Ks.
1 SDíUENO, P. Vaz  54

2—2 ANALY,, A. Cataldl .... 58
3 VOADORA II, R. Pacheco 50

3—4 ESTANHADO, F. Sobreiro 52
5 JAZA, A. Altran  54

4-8 GRALHANA, R. Olguln . 48
7 PLATINADA, O. Coutinho 50

6" páreo — 1.500 metros, is 16,10
horas — Cr$ 40.000,00.

Ks
1-1 Blll Kid, A. Nobrega.. .

Carol, W. Raimundo .. .2—3 Banjo, L. Gonzalez .. .T. Imperial, E. Garcia.
3—5 Cat5o, O. Relchel .. .. ,Bohemla, P. Vaz
4—7 Pândego, L. Osório .. .

Idlllo, O. Rosa .. .. .
7» páreo — 1.500 metros, is 16,40

horas — Prêmio "Imprensa" — Crt
30.000,00.

Ks.
1 Ballet. P. Vaz  56

2—2 Good Boy, L. Gonzalez .. 58
3 Sagramor, R. Olguln.. .. 52

3-4 Roncador, V. Pinheiro F.» 54
5 Riguelrosa, R. Zamudlo.. 52

4—6 Cambl, E.'Garcia ..
7 Bruxa, O. Rosa

B» páreo — 1.500 metros, âs 17,10
horas — Cr$ 25.000,00.

Ks,
1 Meliante, E. Garcia .. . üi;

2—2 Baralho, P. Vaz  5fl
3 Draga, C. Bini  51

3—1 Cleveland, A. Nobrega .. 54
5 Derlvfl, L. Osório  54

4—« Dabá, L. Gonzalez .. .. 54
c 2 pinar, fX Relchel.^ u u K

" Odlla. J. Martins  52

2° páreo — 1.300 metros, is 13,20
horas — Crf 25.000,00.

Ks.
54
56
58
52
52
52
52

111 Birrete, NSo correrá
1 2 D. Paulina, M. Coutinhoo

Laturno, A, Torres .. .,
Skylark, C. Moreno ....
Landa, P. Tavares .. .,
Péniche, D. Moreira.. ..
Linda Tarde, C. Brito .." Don Rosendo, A. Araujo 54
Laurlna, U. Cunha .... 52" Chevrette  52"Puritana, J. Tinoco.. .. 52

3* páreo — 1.400 metros, is 13,55
horas — Crf 30.000,00.

Ks.
— 1 Mustafâ, A. Araujo .... 54
I 2 Haramun, J. Tlnoco..

Zodíaco, S. Ferreira.. .. 54
Italm, O. Ullôa 59"Heremon, 53
Pracinha, L. Rlgonl .. .. 54" Leste, J. Portllho .. ., 50" Dlolan, J. Portllho .... 48

4- páreo — 1.400 metros, às 14,30
horas — Crf 40.000,00.

Ks
I 1 Honey Chile, D. Ferreira 55

Bizarra, D. Moreira 55
Saraguapa, L. Coelho .. 55
Nacelle, E. Silva 55
Jurema, O. Serra 55
Florena, L. Rlgonl .. .. 55
Dona Cristina, J. Portllho 55
Normallsta, S. Ferreira, 55
Loire, O. Ullôa 55

10 Casuarlna, C. Moreno .. 55
11 PInt, Nio correrá  55

5- páreo — 1.400 metros, is 15,05
horas — Clássico "Raul de Carva-
lho" Crf 100.000,00.

Ks.
1—1 Fairplay, O. Ullôa .... 54

( 2 Coraliaco, Nio correrá ,, 84
Marroquino, S. Ferreira 54
Presldente,J. Portllho .. 34
Mandl, E. Castillo ., .. 54
Odon, M. L'0111erou.. .. 54
Ondlno, L. Rlgonl ,.<-,, 84

6» páreo — 1.000 metros, is 15,40
horas — Crf 40.000,00 (Betting).

Ks.
111 Corhtesse, L. Rlgonl .... 84

1 2 Quatro Fontes, I. Souza 54
í 3PlgalIe, D. Ferreira.. .. 54
I 4 Home Fleet, Nfio corre. 54
15 Saranlnha, C. Moreno ., 54

6. Gold Mary, D. Moreira 547 Elaem; E. Castlllo .. ., 548 Elaegl 94
, " Elagol, Nio correrá .... 54

7- páreo — 3.000 metros, is 16.20horas — Prêmio "Antônio Belmlro
Rodrigues" (DC Handlcap Especial)
Crf 100.000.00 (Betting).

Ks.
ICoraJe, L. Rlgonl  58Giro, C. Moreno  48Caxamhrt. Q. Tjw.- __ _; --

Guaruman, S. Ferreira..' 51
Fogo Bravo, I. Pinheiro 48
Don José, J. Portllho .. 32Zodíaco  50Danton, D. Moreira.. .. 51
Hllarlon .. ..-.-  55"Radar, D. Ferreira .... 58" Luclfer  49

8" páreo — 1.400 metros, is 17,00horas — Crf 40.000,00 (Betting).

Aprontas-Podem ganhar - Coraliaco não correrá
-- 0 proprietário de Méd on -Tredo com Osvaldo

Feijó -- Várias
Anotamos na manhi de ontem, os seguintes

aprontos dos animais inscritos na reunlSo da domin-
guelra:

PRIMEIRO PAREO

GAMBRINUS — L. Rlgonl — 800 em 33".
1 ODILA — J. Martins — 360 em 23".

SEGUNDO PAREO

DONA PAULINA — P. Coelho — 600 em 37".
SKYLARK.— E. Castlllo — 360 em 22".

TERCEIRO PAREO

MUSTAFA' — A. Araujo — 600 em 37". , .
ITAIM - O. Ullôa e HEREMON - E. Castlllo —

700 em 42" 3/5, melhor para Itaim.
PRACINHA — L. Rlgonl — 600 em 36" 4/5.

QUARTO PAREO

HONEY CHILE — D. Ferreira — 600 em 37" 3/5.
SARAGUAPA — P. Coelho — 800 em 44" 3/5.
NACELLE -_ E. Silva — 600 em 37".
NORMALISTA — S. Ferreira — 700 em 43" 3/5.
LOIRE — O. Ullôa — 600 em 37" 2/5, r/ oposta.

QUINTO PAREO

FAIRPLAY — O. Ullôa — 700 em 41" 3/5.
MARROQUINO — S. Ferreira — 700 em 43" 4/3.
PRESIDENTE - J. Portilho - 600 em 36" 3/5.
MANDI — E. Castlllo — 800 em 50".

ODON — Mareei — 800 em 38" 4/5.
ONDINO — L. Rogonl — L. Rlgonl — 600 tm

37" 3/5.
SEXTO PAREO

COMTESSE — L. Rlgonl — 600 em 39" 2/5, guavs
QUATRO FONTES — I. Souza — 600 em 38" l/j'PIGALLE — D. Ferreira — 360 em 22".
SARANINHA — C, Moreno — 360 em 21".
ELAEM — E. Castlllo — 360 em 22" 1/5.
ELAEGI — J. Martins — 360 em 22".

SfiTIMO PAREO i

CORAJE — L. Rlgonl — 1.000 em 63"
GIRO — C. Moreno — 800 em 50" na gramaCAXAMBÚ" — O. Ullôa — 1.000 em 65".
GUARUMAN — S. Ferreira — 600 em 39" 2/J.suave.
FOGO BRAVO — I. Pinheiro — 700 em 45"
DON JOSÉ' — O. Macedo — 800 em 53".
HILARION — E. Castlllo — 1.000 em 63" 2/5
RADAR — D. Ferreira — 1.000 em 62" 3/5
LUCIFER - J. Ullôa — 1.000 em 64" 3/3.

OITAVO PAREO

BOTICELLE — W. Lima — 800 em 4
ISLETE — S. Ferreira — 700 em 45 .
RIO FORMOSO — D. Ferreira — 700 em 43'
MUNDICK — A. Rosa — 700 em 45",
NUVEM — J. Martins — 600 em 37".
MARIANO — D. Moreira — 600 em 37".
MEIADOR — L. Leighton — 600 em 37" 4/3

r/ oposta.

'i

____

1 Don Antonico, L. Rlgonl 55" Camelot, L. Rlgonl .... 552BotlcelII. W. Lima.. .. 55Islete, S. Ferreira .. .. 35Hlo Formoso, D. Ferreira 33Mundlck, A. Rosa .. .. 37li Nuvem, M. T/Ollierou
serra Negra
Mariano, Moreira.. ..
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PODEM GANHAR - Dentre os
animais que aparecerão pela prl-
melra vez em público, nas corridas
desta semana, existem alguns cujas
possibilidades de êxito sSo dilata-
das: Laurlna, Rolante do Sul, Phl-
lldor e Pigalle.

Os dois primeiros, principalmente,
accesslveis, vederSo caro a derrota.

CORALIACO NAO CORRERA —
Em virtude de contratempo sofrido
ria cochelra, Coraliaco nSo será
accesslvels, venderão caro a derrota.

JOCOSA JA ESTA BOA — A de-
fensora das cores do Stud Jardim
Botânico, Jocosa, Já está refeita do
contratempo sofrido na semana pas-
sada. A lnchacão do Joelho desapa-
receu e a filha de Seventh Wonder
têm estado na rala em exercícios
de saúde, levada sempre por um
punga. Esperam seus responsáveis
tê-la novamente "na conta" para o"Derby". quando tentará galgar o
segundo degrau da trlpllce-coroa
brasileira.

E' possível que nessa oportunlda-
de tenha como "faixa" Jutlândla.

AINDA NAO VOLTOU — Henri-
que de Souza foi ao Paraná e até o
momento não retornou.

Consta que o competente tratador
fará aquisições no sul do pais.

MAIS DOIS APRONTOS — Leste,
Portllho, 700 em 44".

Chevrette, U. Cunha, 600 em 37".

GALOPOU NA GRAMA — Fio-
rena galopou na grama, ontem, sua-
vemente, montada por H, Alves.

O PROPRIETÁRIO DE MEDON —
Medon, que figura nos programas
oficiais como sendo de propriedade
do sr. Gastâo de Miranda Vale, per-
tence, realmente, ao tratador Israel
R. Silva, a cujo pedido fazemos o
presente aviso.

INCERTA A PRESENÇA DE BIR-
RETE — Vitima de um contratempo
na manhS de quarta-feira, talvez
não seja apresentado a correr o pia-
tino Birrete, o maior adversário da
estreante Laurlna.

QUASE UM ACIDENTE — Por um
trís Pigalle, depois do apronto, es-
barrava eni Cyclamen que voltava
da rala pequena puxada por um
punga.

TUDO COM OSWALDO FEIJÓ —
Tancredo Coelho retornará na pró-
xima semana i fazenda de criação
do sr. Peixoto de Castro, devendo
na manhã de segunda-feira fazer
entrega ao seu substituto, Oswaldo
Feijó, da cavalhada do sr. Peixoto
de Castro que vinha atuando sob
sua responsabilidade, Inclusive Swal-
low Tall.

Isto quer dizer que a situação db
Jockey francês Mareei L'0111éro_
está para ser resolvida.

NA GÁVEA, PELA MANHA —
Tempo — Claro a firme. Ralas —
Boas.

DIVERSAS

Os cronistas de turfe de São Paulo
Jâ est&o convocados para a eleição
da diretoria da Associação de Cro-
nlstas de Turfe de São Paulo. E a
nossa? O que é que há? Desisti-
ram ? Com a palavra o nosso colega
Paschoal.

*
Oleta (Tallboy e Bamblna) foi

entregue ao tratador Jullo Carra-
pito. Era cuidada por Gablno Ro-
driguez esta Inédita de criação do
sr. A. J. Peixoto de Castro.

Por falar no sr. Peixoto de Cas-
tro, correm insistentes boatos que o
francês Mareei IVOllierou está ar-
rumando as malas. •,

( .
*

Tamandaré foi transferido para as
cocheiras do tratador Euloglo Mor-
gado. O velho e "bombardeado" fl-
lho de Coroado, certamente será
embarcado para Pernambuco, sua
terra natal.

Nardo. parelhelro gaúcho, chegou
e foi alojado nas cocheiras de Gon-
çallno Feijó. E' a terceira compra

de Goncalino, por enquanto, nesfâ
última viagem.

Hipócrita vai correr de antolhos.

*
O sr. Américo Guzzl é o novo

proprietário de Alcallna, que foi
embarcada para São Paulo como ti*
vemos oportunidade de noticiar.

Atahualpa Brito pretende reapa*
recer nas próximas reuniões. De*
Via esperar um pouco mais porque
ainda nSo está em perfeita forma,

*

Uma boa aquisição acaba de fa*
zer o sr. Euvaldo Lodi: a de Sans
Route, uma égua uruguaia de i
anos, filha de Perseus e Bon Voya*
ge, vinda de 4 vitórias consecutivas
em Marofias. O sr. Oswaldo G. Ca-
mlsa foi o Intermediário.

*

O "Oaka Stakes", ontem «JI-pu*
tado na Inglaterra, foi vencido pels
égua Asmena.

"AMOUR DAAKE",
VITORIOSO

LONDRES, 26 (F.P.) — O
cavalo francês, "Araonr Dta-
ke", levantou o prêmio '<Co-
ronatlon", na distância de 2400
metros e dotado com 3.000 U*
bras.

"Amour Drake" pertence i
sra. Leon Voltem e foi pilo-
tado pelo jóquei Polncelet.

O vencedor chegou com I
corpos de vantagem na frente
do segundo colocado, o cavalo"Iron Duke", pertencente ao
sr. G. Glbson, Em terceiro ln*
gar colocou-se "Flush Royal".

A cotação do vencedor era de
15 contra 8.
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Em balo móvel do unhas modernas, este novo
receplor General Electric terá, olém de um
magnífico rádio — dotado do famoso Tom
Natural G-E o dos últimos requisitos da
técnica — -um elemento -u dô.íãquo na de-
coração de seu lar.
Vá vê-lo hoje mesmo no revendedor G-E
mais próximo.

GENERAL ELECTRIC
SOCIEDADE ANÔNIMA

-<Ot
RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - RECIFE

- SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE
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