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LEONEL FRANCA
LANTON JüBiM

O padre Leonel França, cuja morte
acaba ae cobrir de luto os nossos meios
intelectuais, era um dos raros pensado-
res de que este pais se poderia justa-
mente orgulhar. O importante, na sua
obra, não íoram apenas os temas e as
idéies que agitou com bravura, revê-
lantio a pugnacidade de seu grande
íio-dvô, D. Anfônio de Macedo Cesta,

cembatividade será talvez mais a marca de sua

formação jesuiiica do que o sinaJ de um temperamento
ii quieío e contraditório. O que há de mais extraordina-
rio na vida de Lsonel Franca é a fusão amoravel de

uma alta e poderosa iníeiigência, na plena consciência
e posse de si mesma, e a mais comovente humildade
evcrçéJica.

Toios os que conviveram com ele conhecem a aa.

soluta Simplicidade com que sabia ouvir o próximo, /a
mais oferecendo sua contribuição pessoaJ ao debate

cas idéias sendo quando era forçoso iJuminar este oa

aquele ânguio obscuro da discussão. Franca raramente
•nfervinhá hontalmente num choque de opiniões entre

emigos. Preferia perfilhar uma dessas opiniões inicial-

mente encaminhando-a para conciusoss honestamente
derivadas das premissas. Por outro lado, auiciimènte
impunha nas deliberações coletivas uma opinião pes-
ccaJ. Preferia ouvir as dos outros, adotando, sem o me-

jior consírangímenío, aquela que mais se aproximasse
go consenso geral.

Não era a tolerância fácil dos caracteres acomoda- '

tícios. Era a velha sabedoria da Igreja que nele se abri.
uava, prevenindo-o contra as soluções biilhan.ss, mai

piecipilaáas, ás quais faJie a canção intima e sincera
da comunidade para as quais se formufam. Mas era
tcmbsm a humildade inata que o fazia desdenhar as ,

galas do triunfo intelectual, para situá-lo sempre, no
aebate, acima do pessoal e do efêmero, o olhar fixo no
horizonte de seu ideai religioso, que êJe sempre se es-

terçou per viver como filho exemplar da igreja mih-
tante.

De sorte que debalde buscaríamos nas suas obras

o g-SiO ca oi^maúaade, a preocupado ae biü^uiari-
2Gx.se e tazer-se notado por opiniões personalíssimas.
Fiança possuía o espiri.o ecumênico, o senso universo,
ae sua igreja, íáo bem representaao nu figuia do Fon-
ziuce r-Cmauo, que, senco árbitro e soberano na comu.
vtúàJe católica, naaa mais faz, entreianro, que aar for-
ma e corpo as aspirações e necessiáaaes espirituais
Jaieníes nessa comuni&ade. É assim que o Papa jamais
impõe a sua personaiiaade à da igreja que encarna e

presiae. heio contrário, e a igreja que aeie se apossa,
apaga-lhe o nome áe família e os laços com o munao

proiuno, para convertê-lo em instrumento e símbolo de
lua missão universal.

í

PARIS, 4 (U. P.) — O Partido Socialista, du.
rante uma sessão .secreta, realizada hoje, resojvsu
"aceitar, em principio", a proposta para participa?
rio governo sob a presidência do sr. Robert Schuruan,
porem, manteve reservas a respeito do seu programa
econômico.

Pouco depois de iniciada esta sessão. Schumuu
recebeu uma notificação dos raiiicais-sociahsias, di.
sendclhe que participarão dp governo.

N-turalmente o seu partido 
"republicano popu.

lar" o apoiará e infoimou.se que os democia.as e a
"uniüo da resistência socialista" também apout<*ao
Scâuman.,

BERI-IM, 4 (INS) — Os quatro governadores mi
litares da Alemanha voltariam a se reunir em Berlim,
enquanto correm rumores de que o bloqueio soviético
des setores ocidentais da ex-capital alemã possivelmen
te será levantado a 15 d0 corrente.

Segundo fontes de informação do Ocidente, nesso
mesma data será designado o marco russo como divisa
monetaria-exclusiva «in zona da Berlim, caindo o "deu

tschmark recentemente criado pe^as potências ocidcri-
tais como unidade monetária, de seus setores d-í
ocpraHid.

PARA ASSENTAMENTO DE DETALHES

SCHUMAN INICIA NOVAS CONSULTAS
_. ~,„ . /,-,- T_.~«k r.r--«j , ^nrHnn r.m tentar outra vezPARIS, 4 (De Joseph Grl^s

correspondente da U.P.>
Robert Schuman. representante
político de Lorena e que on-
tem renunciou como primeiro
ministro designado. aceitou
hoje novamente a tarefa de or-
ganlzar o novo governo fran-
cés. Schuman havia desistido
des esforços para formar o Ga-
bineíe por nao ter podido en-
contrar um candidato aceitável
para o Ministério do Trabalho,
assim como para o do Interior,
postos estes,estremecidos pelas
greves sucessivas contra o alto
custo da vida. Hoje, porém,
aceitando .novo pedido do pre-
sidenie Auriol. o chefe do par-
tido republicano popular con-

Greve de
Motoristas
em N. York

NOVA YORK. 4 (U.P-i —
O grande porto de Nova York
começará a sentir de cheio os
efeitos da greve de ehCero?
de caminhões, na próxima se-
mana, secundo se ca'cu!a nos
circu'os marítimos; Até aso-
ra. só ligeiramente a greve
afetou o trafieo marítimo,
nos arrr-nzens portuaros, uma
vez que há nesses armazéns
sempre carregamento sufici-
ente para assegurar a norma-
lidsde das exnortrções du-
rante quatro ou cinco dias.
Ninguém se atreve, até a':ora,
a prc-Tnosf.-ar em que medi-
da a greve restringirá a safra
de navios, mas não há duvi-
da de rva a paralisação não

i poíerá ser total, uma vez que
' três riuartei partes das mer-

ra^or':"; oue saem ne'o por-
to de Nova York são trans-

Este porto transborda o
p„„:,r„i„-,t0 a.lOO.nnn varões
cheios de mercadorias por
dia, sen^o-oue, desse total, 2")
por cento, aproximadamente,
denen^m de transporte por
caminhões, num ou routro
ponto. Os restantes 75 por
cento sè^T^m das estradas de
ferro para os navios, em bar-
caças.

Curioso também, para o biógrafo de Leonel Fran
ca, seria acompannar a trajetória ae seu grande espi

Á aasiriio sempre as batizas da onodosia mais rígida, 
^^\^™s™ot

mas sentinco-se livre pelo poder da fe. Seus livros aa àu7;Ô0s em barcaca5
inociaaGe soo polêmicos, refletem o desejo de comoa-
ter a heresia onde quer que se aninhe e aJce o colo.
"A Igreja, a Reforma e a Civiiização" é a sua grande
façanha em terras ae herege. Mas. nos últimos anos,
seu espiruo se volve para as meditações profundas e

çonsóládòràs ae "A Crise do Mundo Moderno" e "A Psi.
coíogia da Fé". Em 1844 dá-nos afina] sua Jimpida ira-
ouçao da "lmilação de Cristo", que é uma oferenda
mais da alma que do cérebro, mais do coração que do
esphiío. i

É nas águas mansas desse lago da espiritualidade
medieval que repousam, no tarde da vida, os olhos do

suave mas irredutível campeão da Igreja que foi Leonel
Franca. Mas ainda assim sua atividade continuou in-

cessante, até que a morte o levou, ainda em pleno vi-

qcr intelectual, na manhã de anteontem.
Outros dirão do educador e do filósofo. Nos preie-

rimes ressaltar o traço mais fundo do caráter do gran-
de sacerdote, que è a aliança da inteligência e da hu.

mildade, o mais belo fruto do perfeito equilíbrio entre

a Ciência e a Fé, dominante nesse nobre espirito, que

poderia ter por divisa as palavras do Livro dos Pro-
verbiof , ...... u"O temor de D\us é a disciplina da sabe-

deria; e a humildade precede a glória". Timor
Doniini disciplina sapientiae, et gloriam prae-
esdit humiütas.

cordou em tentar outra
constituir o Ministério.

Schuman procurará formar
outro governo, chamado "ter-

ceira força", ou seja, de coa-
lizãq, tal como o que êle pró-
prio presidiu anteriormente e
o de André Marie. cuja renún-
cia provocou a aluai crise. O
objetivo de um governo dessa
natureza seria evitar, ao menos
por enquanto, um possível cho-
que entre direitistas e esquer-
distas, assim como dificultar a
possível volta ao governo do
general Dc Gaulle, poderoso
chefe do movimento da direi-
ta. Porém, enquanto Schuman
procurava uma vez mais for-
mar o governo, o sentimento
popular parecia intensificar-se
em favor da di«:snlu*io da As-
sembléia Nacional e da convo-
cação de novas eleições gerais,
nas quais se acredita que De
Gaulle poderia obter facilmente
quarenta por cento ou mais da
votação total e absim retornar
oo poder.

DISSOLUÇÃO DA ASSEM-
BLEIA

Fazendo-se éco desse senti-
monto, o deputado Max Brus-
set, do partido direitista da L<1- | n0
berdade Republicana, apresen-
tou um projeto que pede a dis-
solução da Assembléia Nado-
nal no dia 10 de novembro des-
te ano. .

Embora por enquanto a apro-
vaçào dessa lei não pareça con-
tar com maioria, vem dar um
impulso ao movimento pró dis-
solução, apesar dos líderes po-
llticos esperarem que a crise
eeja solucionada dentro de uma
6emana. O presidente Vincent
Auriol, com a característica
diplomacia francesa, procurou
encontrar uma salda legal pa-
ra incumbir outra vez a S"hu-
«nan a tarefa de formar o Ga-
binete.

CONTINUARA*
Com efeito, Auriol declarou

a Schuman o seguinte: "O se-
nhor continua sendo o pri-
meiro ministro. Portanto, con-
tinue agindo até amanhã,
quando será publicada sua
denuncia." Outro aspecto le-
gal da crise que favorece a
Schurnan é o fato de que sua
designação já foi aorovada
nela Assembléia. Assim é que,
se formar o governo, não terá
ae pedir à Assembléia novo
voto de confiança.

BERLIM. 4 — (Dc Walter
Rnndle. correspondente da U.
P.i _ Os quatro governadores
militares da Alemanha estive-
ram reunidos pela quinta vez
n-mn ss*são que durou duas ho-
ras e cinqüenta nVnutns, acre-
rTr.ndo-sc qre tenham chegado
a um acordo em principio para
cMvebr o blonuelo soviético de
Berlim, o qual dura ha selenra
<> *etp dias. Círculos bem in-
forrrndrs dizem que os gover-
piJnri>s d^-sm ordem aos seus
Comitês de Transoorte para
da^-em forma ao a-ordo rc*""!!*-
t-irto. O cc*p—0 Luc!us Clay.
p-overnfdor militar norte-ame-
rl«qr>f) in^m-rnou fie «,e'*^o rea-
lt*"d.is ainda 011'ras reuniões
ennt.rnto rirculr-s pncílo-norí.c-
ameri?ppo<; se mostram mais

vernadores se puseram de açor-
do a respe to do blnaueto quan-
do seus Comitês Econômicos
dnvam os toques finais ao con-
venio que vem soluc'onar o
problema monetário em Ber-
Um. A sessão de hole. segun-
do se informa, foi dedicada a
tratar da revogação do biquei'-
e sob-e as perspectivas do co-
mercio entre as quatro zonai-
de oci"iacão O marechal So-
kolovsky. comandante milltai
rurso, compareceu pessoalmen-
te á reunião- as?im como os go
v-ernaíorc: brltanco e francês.
genera's Brian Robeitson fe
Pierre Koenig, respectivamente

vjÊJ
Deputado Afonso

¦awoeMS

Arlnos

O Comitê de Transportes, que
está tratando dos delicados de

I taU'ís da revogação d0 blo.
1 qu«'o. fSaüzará uma r«uulào

oflml«'p.s do q'*e em qualquer c-,p;:(.ja; amanha, sendo suas ta-
outro monríntp drsJe que come- j refa3 dirigidas pelos propr'o-
c->rpm ps en'rev,,=t'-s p"i Mon- : governadores militares das qua
con en*re os ocidentais e altas tro zonas. Acreiita.se que o
?...—Un^»c «¦o\'lB''l-»R*.

SÓ A MOEDA SÒVTETTÕA
Acrodlla-se que cs quatro go-

Tratados
Que Serão

Assinados
Serão assinados hoj^ pelos

«residentes Dutra e Berres.
Itamarati, os seguintes

tratados: de Turismo, de Ex-
tradição e Acordo de Arbi-
tragem. O 'tratado de comer-
cio e navegação teve sua assi-

natura adiada para muito

breve, por motivos de força

maior.

assunto de uma só moeda para
B-rl.m será deixado a cargo do>

, emissários ocidentais e de M"
j lotov. que deliberam em Mos

cou sobro vários prob ema-*-
atuais 'ia Alemanha ocupada.

Nào houve noticias ofcial*
sobre o resultaio das entrevi-»
tas de Mascou, porem fonte».,
bem informadas acreditam qu--
as quatro potemeias acordaram
tm reconhecor ° marco di óona
orirntal, ocupada p«Í08 russos
oomo única mo»da de cur-so le
ga. na cidade.

ATE' O FIM DA SEMANA
Acreditam os ob-ervaa.?ids

que a<s entrevistas d« Bnuw
estarão terminadas vara meta
dos da semana próxima. Aí
dec'sões tomadas s:rão envia.
da« a Moscou para sua ratifi.
cação, não parecendo prova .-ei
qu:* s=ja divulgado «m Berl;m
um informe oficial sobre o n..
suliado das deliberações.

Substitutivo
À. Ariíios às
Vagas do PC

O deputado Afonso Arlnos
apresentará amanhã o seu
voto, com substitutivo, ao

projeto do Senado que d s-

põe do preenchimento das * a-

gas do extinto Partido Co-
munlsta, pronunciando se a

favor das eleições para aque-
Ias vagas.

A FAVOR DE ELEIÇÕES

O sr. Afonso Arlnos cr.tica o

ponto de vista do seu colega.,
alegando que os próprios minis-
tros do Superior Tribuna! Elei-
toral. com exceção apenas de
um. declararam-se favoráveis a,
realização de eleições para o
preenchimento das vagas dos
comunistas.

O SUBSTITUTIVO
Finalizando o seu parecer,

vota contra o parecer do relaor
e oferece á reconsideração da
Comissão um substitutivo que e
idêntico ao formulado pelo sr.
Freitas e Castro, tendo apenas
a seguinte modificação no art.

Art. l.° — SeAlo prcen?h!c!?.3
por elMcâo ás vasas que se ve-
rlficarem nos Câmaras legi.;la-
Uvas federais e estaduais e nas
Cnr^a-as de Vereadores dos rau-
nicipios. por força da letra "e"

(Conclui na 4.a pág.)

DIÁRIO DA EXPEDIÇÃO

PRIMEIRAS IMPRESSÕES: FOME,
DESOLAÇÃO E GUERRA DE PIUNS

Iniciamos hoje a publicação da reporlagem de Célio Palmai, correspon-
dente deste jornal à expedição que acaba de realizar um notável trabalho de pe.
neíração da selva do Guaporé, a fim de localizar o tenente Fernando de Oliveira.
Este relato, extraído do diário em que Celio Palmei anotou minuciosamente os
episódios da marcha rumo às malocas dos Boca Preta, é um repositório de fates
contados com a maior fidelidade e sem preocupações literárias, o que lhe dá um
aproveitamento jornalístico cem por cento.

0 DIÁRIO DE CELIO PALMEIRA
Eram 15 horas do dia 13 de

Julho quando desembarcamos,
do bl-motor que nos conduziu
à capital do Território ao

BBrJr-w^ i|ffl8rafc*,w^f,si''ik »

-.-
.-¦¦

-'"-'^Sh^''-'''

Abdicou Guilhermina; Subiu
ao Trono a Princesa Juliana

AMSieRDAM, 4 (U. P.) — A rainha Gui.hermina entregou
o trono da Holanda a sua filha, princesa Juliana, enquanto dez*-
nas de mllhare$ de pessoas choravam de emoção e davam vivas

à velha soberana.

A CERIMONIA DE ABDICAÇÃO

Rainha JuHanf

Guilhermina. que conta
atualmente 68 anos de idade e
se encontra em delicado esta-
do de saúde, abdicou o trono
que ocupou por espaço de 50
anos. no curro de uma singela
rerimonla que teve lu?ar ás
li.35 hora' no palácio Real A«
12 horas em ponto apareceu
po b°lcáo anis a ma'or nvlt,'-
dão de que ha mtrnorla Xi<x hii-
toria da Hol°nda. re.^ebsndo
uma extraordinária o-vação-

A rainha que abdica acenou
para a multidão, fa rendo-se si"
iencio Imediatamente: "Tenho
orgulho — disse — de gritar
convosco Viva 9. Rainha", rer
novando-se a seguir os vtv&H
entre lagrimas como de homeni
e mulheres. Em seguida a no-
va rainha da Holanda. Juliana.

. apareceu ao l&4o de sua m£e *

disse: "Obrigada, mãe. Sinto
infinitamente que não tenha-
mos mais a sabedoria ê a ex-
perlencia de teu reinado".

Depois apareceram á m"ltl-
dão a* ciuatro filhas da orlncr-
za Juliana, todas de vestido
encarnado, e a multidão en-m-
cion0da entrou a enioar o Hi-
no Nacional. Ao tomar nnsse
do tr" to. a nrineesa Juli°na
ice;ta fambfm a reSpo.n^^blli-
Q.afle puirema sobre' o futuro
de B(* milhões de cidadãos na
mãe-natrla e nas ricas colônia*-
do império holandês, entre a?
fluais as Innuieta^ índias Or*en.
tais Juliana, que é a quinta
tmpfradora e a segunda rainha
que teve a Holanda, prestará
luranrmto em solene cerimo-
nla • realiza r-s© segunda-feira
na aova catisdra!.

Gu-poré. Viajaram comigo o
sargento Antão Marinho, acusa-
do de haver assassinado o te-
nente Fernando; o sargento
Grasso, que seria o técnico üe
radio da expedição; e o .sr.
Álvaro Gonçalves, que ia a Por-
to Velho fazer gravações para
a Agencia Nacional. Os en-
viados da "O Globo" e "A N01
te" receberam-nos e cuidaram
de nos situar no acanhado am

-biente da pobre e velha cida-
de de Porto Velho.

RADIO-TECNICO DA
EXPEDIÇÃO

Logo apôs apresentei-me ao
capitão Gerson de Oliveira, ir-
mão do tenente desaparecido.
Logo em nosso primeiro coi,
tato o capitão Gerson queixou-
se da falta de um radio-tec-
nico para operar na vanguai-
da da expedição. Sendo eu
pessoa habilitada a desempe-
nhar essa missão, julguei de
meu dever colosar a sua dis-
posição ,>s meus conhecimentos!
oferecimento que foi imediata-
mente aceito. Tratei desde lo^f
de examinar os aparelhos àc
radio, essenciais para a nossn
segurança durante a marcha.
Encontrei tudo O. K.

VISITA, AOS ÍNDIOS
M«u trabalho de correspon.

dente foi uma entrevista com
João Timóteo, <*-x. ord^nánça do
general Rondou, publicada em
uma das ed-çõtí~> deste jornal.
Ni manhã do dia 14 acompa.
nhado por Anísio, 'ndio c'v.ili.
zado. visitei o alojamento dos
Índios "boca negra", -que, tendo
ido a Porto Velho, deram as
primeiras noticias da «xisten.
cia de um homem braneo en.
tra os selvagens. Enccwra.
vam'se eles no Hbsp'tal São
José. em prédio 'solado, ocjpan
do um salão qu« conservavam
na maior imundeie pessívr-:. aí
dormiam, faziam suas r*fHçc^s.
co-inhavem e satisfaziam to.
das as suas ne?es-i'iad?.s. O
único tratamento que Uns re.
serravam as autoridades era •>
sepultam nUo, se morressem.
E muitos mereceram es^a aten.
ção. pi>'s trouxeram uma ei>l.
demía de gripe que matou ai.
gun~ e regressou cem o» sobre.
viv*ntes para encontrar os s?".s
mlsT-.veis irmãos também di.
ztmados ptla doença.

AS CURIOSIDADES
Nessa visita — e relatei isso

em reportagem, na o*a ião —
os indirs tiveram sua cur'°si.
¦lade despertadp pelo fecho
•'éclair" do meu b'*icüo e oe.

(Conclui na Sa Pag) ,
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u imS.Í o valete das copas
(Pelo conist» ua- .*m-nt*i do UIUílu CAKíUt A

tf- ¥ I
O sr. César Lacerda de

Vergueiro, conhecido valete
de copas dos mais surrados
baralhos políticos de S. ..au-
lo, acaba de atirar-se ao ade»
marismo em troca dos au-a-
tivos de uma Secretaria. Co-

mo se sabe — porque o atuai
secretário o dizia^ a todo
inundo — para isso teve de
transpor o cadáver de pes-
sõa muito querida. Sentindo-
se, .porém, predestinado de

Deus, este César transporia o seu Kubicon,
qualquer que éle fosse. E hoje "eilea jacta esU"

O DRAMÁTICO SACRIFÍCIO

Ce i que desprendimento o fez I Uma Se-
cret.. .a... Ah I que adianta uma Secreluria
ao seu necrológio ? Note-se que é César que
fala. Cc-sar qus mata César. Seus cabelos bran-
cos — pois qufe ê uni encanecido, e merenco-
nameníe eneunecido a beirada dos governos,
apesar da influencia do velho Lacerda Franco
—- não lhe permitem o devaneio de ahas am-
bicões poüueas. Portanto, agarrou-se ao ga-
lho antes que fosse tarde, "sacníieanüo-se" nos-
te momento dramático para São Paulo, para o
Brasil, para o Mundo, pura o Sistema Solar. Fe-
hzmen.e para o munuo, apesar da gravidade
da situação universal. César aceitou. E com
César na Secretaria, os leitores verão: a vida
vai ser outra coisa. Pelo menos a dele. Ave,

OESPRENDIMENTOS

Desprendimento ? Que falávamos em des-
prenuinjenlo ? Desprendiuientos, vários, no plu-
rai. Assim, o predestinado de Deus, no primei-
ro momento, lembrou-se de certa famosa res-
posta a "enquète": "Que lana você se íosse
Deus durante -10 minutos ?"

— "Não faria nada sem consultar o presi-
dente Dmra." E o predestinado consultou o
presiaente Dutra, como supremo chefe político,
dizia. O presidente despachou-lhe a carta: """Di-
rija-se ao seu partido." E o partido reafirmou
sua conhecida incompatibilidade com o ade-
marismo.

Mas o que tem de ser tem muita força. Se-
cretana e mortalha, no ceu se talha. César mi-
rou-se nas águas de Santo Amaro: "Dizei-me,
o águas, eu sou ou não sou um predestinado?"
1£ o eco respondeu confusamente: "...ado." Que
mais esperar ? Prender-se a simples liüeliuaue
partidária, um desprendido ou des-preso Isso,
nuncaras I Desprender-se, rápido, isso sim. Do

partido. Do presidente, a quem disser» entre-
gar a decisão sobre o convite que a outro pa-
receria afrontoso. Dos compromissos. E do cor-
po que se Interpunha entre ôle e Ademar.

OS PA8S08 PERDIDOS

Agora o secretário considera os serviços
que vai prestar, os imensos sacrifícios que vai
fazer. Tanto aborrecimento, 6anto Deus I As
pretensões dos amigos, que será necessário de-
sa tender e repelir. Porque os amigos
de César são exigentes, ao que parece, e éle,
se e César no nome, é um verdadeiro Salomão
(Jorge) na justiça. Somados os seus escrúpulos

aos que tanto já 6e têm feito notar na atual
administração paulista, vai ser um despropósito
de justiça pronta e barata no governo do Es-
tado.

Ao lado dos aborrecimentos e brigas com
os amigos insatisfeitos, a missão, a predestina-
ção, a hercúlea tarefa que lhe cometeram os
deuses, a esse legado do Senhor: resolver o caso
de São Paulo, pucifiear o Estado e reintegrá-lo
no convívio da Federação, levar a tranquilida-
de ao seio das famílias, esparramar a felicidade
nos corações e a fartura nos terreiros, pois éle,
predestinado, é o tal.

Politicamente, do ponto de vista cesareano,
o caso de São Paulo é simples: são duas ou três
pessoas que não simpatizam com a oficializa-
ção da rapina despudorada (que idéia faz éle
dos outros !) E mais outras duas ou três movi-
das por ambição politica. Ora, que são duas
ou três mais duas ou três pessoas para César
predestinado ? César estando a postos ou a pos-
to ou aposto, não há que temer. Ademar é Ade-
mar e César, seu secretário do Interior. O que
quer dizer que o Interior exulta, ou pelo me-
nos César exulta em seu interior. Que estadis-
ta o mundo ia perdendo no negro horror das
oposições locais! Esses pessedistas que fazem
oposição nas Câmaras, tanto na federal quanto
na estadual, parece que »ião sabem o que é ficar
fazendo oposição na sede do partido. E logo
quem. César, heim, Rosa ! Não vê logo que
quem está na Câmara não pode compreender
essa tragédia cotidiana dos passos perdidos ?

A VERDADEIRA PREDESTINAÇÃO

Eis ai, em linhas gerais, o despretensioso
resumo das aflições, das esperançase dos su-
cessivos desprendimenlos a que. íoi predestina-
do César, ademarista por excesso de inquieta-
ção filosófica e amor do gênero humano, in-
corrigivel valete de todas as copas e dos mais
surrados do baralho político.

Um Jornalista na Co-
missão Brasileira-
Norte-Americana

O ministro da Fazenda de-
signou o seu oficial, jornalista
Djalma Nunes, para acompa-
nhar Os trabalhos da Comissão
Central Mista. que. Juntamen-
te com a Missão Norte-Amerl-
cana chefiada pelo sr. John Ab-
bink, estudará os assuntos de
Interesse para o nosso país. A
função cometida ao sr. Djalma
Nunes relaciona-se com a parte
que diz respeito ás informações
a serem prestadas aos jorna-
listas credenciados Junto ao ga-
binete do referido titular, pon-
do-os a par das resoluções to-
maças pelas comissões, quando
devidamente autorizadas pelo
ministro.

A Comissão Executiva da Ass.rr.l_!cia Legislativa do
E. do Rio Atenta Contra a Moralidade AdministraÜva

iudo Üe t*az Sem Concorrência P—uca — 82 íuil Cruzei» .s Pchs
Estantes da Bibüioieca — Três Fu ncionaries Para Cada Depulado —
Declarações do Deputado Tencrio Cav'can-i, Que Promete Denunciar

Coiras Mais Graves

O Serviço Social Serã Uma Realidade no Brasil
lU-sa Redonda Promovida Peles Vereadores — 0 Problema da Re-
gulamentação dos Cursos de Serv.ço Social e da Profissão de Ass.st.nle
S.cial - Animados Debates e Oportunas Sugestões ao Projetu 610

1

Cheque de Ônibus na
Esplanada do Castelo

Em conseqüência do cho.iue
entre dois ônibus da linha Sul
quando traíegavam entre a rua
Araújo Parto Alegre e Avenida
Graça Aranha, na Esplunaor.
do Castelo, ficaram feridos os
seguintes passageiros: Maru
Ventura, de 28 anos, solteiro
industriario, residente à rua da
Praça n. 8, que teve fra».ur..
exposta Ja perna direítn. sf>tr»
Internado no Hospital de Pron-
to Socorro; Francisco t»uv
Rocha, de 27 anos de idade
casado, mecânico aviador, resi-
dente na ladeira João Homem
n. 40, com ferimento no fron-
tal; Heitor Augusto, de 30 anos
de Idade, casado, motorista
morador à rua Ana Lima »i
051, quo sofreu contusão no
frontal; Isidro Sargulntele, de
48 anos, casado, comerciarlo
residente à Avenida Marecha*
Floriano n. 245, com feririu
ountus.n no supercillo esquerdo.
Jaime Navega, de 19 anos, sol-
teiro. residente à Avenida Co-
pacabana n. 861. com contu-
são no braço esnuerdo.

Medicados no Pronto Socorro,
retiraram-se após os curativo*.

Quem Não Anuncia
Se Esconde

Não ô de hoje aue a Co-
missão Executiva da Assem-
bléia Legislativa do Estado
do Rio, vem sendo seusada
d* praticar atos irregulares,
alguns até, atentatórios a to-
da moralidade administrati-
va. Já no período legislatl-
vo passado, a Comissão exe-
etitiva de então, sofria seve-
ras críticas, embora nenhum
deputado tivesse tomado a
iniciativa ds apurar n que ¦"e
dizia. Durante o atual pe-

I ríodo, porém, a notícia de
j novos fatos, reforçada sem-

pre de bons indícios, avo'u-
maram-se, aumentado as su?-
peitas que tocaram por o
impondo-se naturalmente, co-
mo verdades.

Daí, e com o objetivo excitt-
sivo de esclarecer, ter o nus-
sa reportagem junto a Assem-
bléia Fluminense, tonuido a
deliberação de entrevistar o
deputado Tenório Cavalcanti,
um dos que titeram a opor-
Umidade de dirigir vários ro-•querimentos rie informação à
Comissão Executiva, justa-
mente sobre os rumores pro-
palados, já tendo recebido
resposta a alguns deles.

CONFIRMAÇÃO

O deputado Tenório Cavai-
canti foi por nos acordado na
própria Assembléia Le^islati-
va, esta última semana, res-
pondendo afirma tivamenie
nossa primeira pergunta, so-
bre se havia fundamento nm
rumores que c i r c u ' a y a m
anunciando atos e decisões
irregulares da Comissão E:.e-
cutiva

— Sim, respondeu-nos o
representante üe Duque üe
Caxias. Efetivamente e ae

acordo com informações fur-
necidas pela própria Lom.s-
são Executiva, muita coisa ha

Surgiu na Câmara Municiai
a ide»a de reunir as varias es-
colas especializadas em Servi-
ço Social para, numa mesa
redonda, ventilar os diferentes
uápectos da regulamentação rio
curso e carreira de Assisien-
te Social.

Ultimamente o Serviço Social
e seus problemas têm desperta-
co a atenção do poder legi» •
lativo. A' feliz iniciativa do
üepumdo Jarbas Maranhão
autor do projeto 610, seguiu-
se um projeto apresentado a
Câmara Municipal pela verea-
cora Sagramor de Scuvero ao
qual esta folha já se ocupou
i.,»ijj»anic-»ile há poucos dias.
Embora este ultimo tenha sido
retirado por motivos de ordem
técnica, o interesse dos verea-
dores pelo empolgante assunte
j-...o diminuiu, dai a reunião ce
s.xta-íeira ultima. Pre.eiues
aos debates estiveram: a dire
tora da escola Ana l-íeri, sra.
La»s dos Reis, a diretora da
Escola Técnica de Serviço So-
ciai sra. Teresita Porto da Sil-
veira, o dr, Alpidio dos Heis
ripresentando a diretora da Es-
coia de Serviço Social da Um-
versidade Católica, professores e
Assistentes Sociais das varias
escolas e todos os vereadoies
interessados nos debates.

Faltou apenas, e íoi multo
lamentada sua ausência, a E-s-
coia Técnica de Assistência So-
ciai da Prefeitura do Distrito
Federal, na pessoa da sua di-
jetora ou de tun representa u-
te.

Logo de Inicio foi discutida s
duração dos cursos e os req n-
sitos necessários para admissão
aos mesmos. A sra. Sagramoi
ae Scuvero apesar do brilht,
com que defendeu seu ponto
de vista, contrario à exigência
do diploma secundário, teve
contra si a opinião geral, pre-
valecendo a idsia de se elevar
sempre o nivel cuitural e h
preparação dos alunos para es,
tar assim habilitados a exti-
cer esta profissão, de vez que
os técnicos em Serviço Social
tem que lidar com problemas
relativos a assuntos economic is
jurídicos, médicos, administrati
vos e sociais em geral. Peto
alto padrão do programa de
ensino deverá a legislação cou-
fiderar estes cursos de nivei
superior, e como tais deverão
os mesmos obedecer as exi-
geneias dos outros cursos con-
generes.

Foi levantada a hipótese de
que poderiam existir cursos rie
Assistente Social, três anos rie
curso e defesa de tese e cui-
sos de auxiliar de Assistente
Social, com pn^-ama msis
acessível. Soluclóuava-se assim
a situação de muitos cândida-
f.os que, possuindo muitas qua-
lidades para exercer a profts-
sf-o em vários setores, não ti-
nham as possibilidades lntelec
tunis ou culturais para aloan-
car um crau universitário.
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AINDA NÃO RESOLVIDA
A SITUAÇÃO DO REÍTOf

Os diretores das varias Escola* de Serviço Social e os verea-
dores que presidiram a mesa t edonda promovida pela Câmara

Municipal

A limitação de idade também
foi objeto de discussão sendo
oonto vitorioso unanimemente
que não deverá existir limite
máximo para admissão ao cui-
so, pois nos diversos campos»
que o Serviço Social abrande,
são necessárias também pessoas
com mentalidade já completa-
mente formada, com experien
cia e pratica da vida e de seus
múltiplos problemas.

O projeto 610, apresentado
na oamara ^ede^al, que tanto
agita os meios interessados na
regulamentação do ensino e da
profissão de Assistente Soci-<l
teve encarecida sua importan-
cia e oportunidade. Em tornu
do mesmo todas as diretoras
presentes dissertaram apresen-
tando sugestões diversas quan-
to a emendas que deveriam *ei
sugeridas, tendo o sr. Alpidio
dos Reis dado brilhante parr-
cer sobre o artigo n. 12 da re
ferida lei, cuja redação pode-
ria dar motivo a Interpreta-
ções que bríjudlcuriárn de futu-
ro os Assistente Sociais já for-
mados. Depois de ventilado
amplamente o assunto, ficou
convencionado que em outra
reunião, a realizar-se na pro-
xima sexta-feira, se estudaria _
possib i-iade de sugerir aos
deputados as emendas julgadas'
necessárias, para aprimorai
aquele projeto, devendo f>cr
convidados a tomar parte na
reunião, os deputados sr. Jai-
bas Maranhão, e sr. Aíoisío Al-
ves, respectivamente autor e
relator do mesmo projeto.

Quanto a regulamentação da
profissão de Assistente Social
não se chegou em definitivo k
qualquer conclusão de vez que o
problema, por sua natural com-
plexidade, exigia uma analise
mais atenta e demorada. Estt
ponto tão importante para o
futuro dos Assistentes Sociais
no Brasil, será amplamente
discutido e estudado em pro-ximas reuniões. Não resta du-
vida porenj de que deverá ficar
b-m definida .ie futuro a fun-
ção de Assistente Social cotno"técnico" de forma que possnexercer atividades compatíveis
com as necessidades e fínali-
dades de sua carreira. Parece
que seguidamente vem se 'ven-
ficando em varias Instituições,
verdadeiro desvirtuamento da
profissão e das funções de Ah-
elstente Social, com eviden'.e
prejuízo e retardamento ria =o-
lução dos problemas que o Ser-
viço Social tem por finalidade
estudar e resolver. Uma etl-
ciente legislação a respeito, virá
permitir que o Assistente Sociai
ocupe o lugar que lhe com-ie-
te, fazendo parte das comissões
organizadoras nara o plane;a-
mento e realização de plano*
de Assistência e Serviço SocIh»
colaborando eficientemente no
desenvolvimento desses mesmos
planos, tanto orienfpndo e di-
rlgindo os serviços de sua es-
pecialidede, como apllcandu
com reu! proveito para o co-
Ictivldade «eus conhecimentos
técnicos, em setores onde con
tínua-se a fazer apenas Assis-
tencia Social empírica.

Mais Uma Nota da Reitoria — Apoio da U.
N. E. e do D. C. E. ao Prof. Martagâo Gesleira

Em virtude de, cumprindo o
programa organizado para a
visita do presidente Berres ao
Brasil, haverem todos os mem-
bros do Ministér'-^ passado o
dia em Petropolis, não se de-
cidiu ontem o caso Reitor x
Martagâo Gesteira.
NOVA NOTA DA REITORIA

Estaria a questão em suspen-
so, nada mais havendo a noti-
ciar sobre ela Je a Reitoria não
houvesse expedido ontem mais
uma nota informativa de»"en-
dendo a posição do reitor e ex-
plicundo as relações do minis-
tro da Educação com a Univér-
sldade.

A QUESTÃO DISCUTIDA
Para entena.mento da nota

da Reitoria deve-se esclarecer
que o ministro da Educação
entrou nesse caso como Pilntos
no Credo, encontrando-se au-
sente desta capital durante o
tempo em que éle se desenvol-
veu. Sua intervenção foi ape-
nas responder a um oficio ao
reitor que comunicava a de-
missão Uo prof. Gesteira. A res-
posta do ministro foi no senti-
do de desaprovar o ato, de vez
que êle 60 seria válido meai-
ante autorização prévia do pre-
sidente da República. Em vez
de assinar a Portaria, o reitor
deveria ter pedido autorização
para fczè-lo. Insistiu o reitor
em considerar válido o seu
ato e a éle deu publicidade nos
jornais, donde se originou o
interesse público pela causa.

A NOTA
A nota do reitor, no entan-

to, dedica sua maior parte so
exame do funcionamento ria
autonomia da Universidade,
embora a autonomia esteja fora
da questão que se prem'e ma's
à afirmação do limite dos di-
reitos dos conselheiros, n-"
reuniões do Conselho Umversi-
tário.

Iniciando a sua nota, a Rei-
toria reafirma que o seu ato

o
foi levado a efeito "de acOrao
com os termos d.-> dispositivu
estatutário que regula o as-
sunto e de conformidade com
o precedente verificado no ca-
so da direção da Faculdade
Nacional de Odontologia". Sud-
meteu-o o reitor à aprovação
do presidente da República pa-
rs deixar patente o acatamento
que l'<° dispensa, mr.s, não per-
mlte que se façam explorações
no sentido de ser negaria essa
conduta com relação a êsxe
constante proceder. .Só depoi9
da decisão do presidente pre-
tendia fornecer esclarecimentos,
mas "a Insistência sensaciona-
lista dada ao caso obriga a Rei-
toria, a contragosto, vir nova-
mente a público". Passa entSo
a expor que a Universidade do
Brasil tem autonomia arini nis-
trativa, financeira, did;':t ca e
disciplinar. O ministro só com-
parece às reuniões do Conse-
lho de Curadores, que preside.
Esse Conselho tem por atribui-
c.-.o reger a vida econômico-fi-
nanceira da Universidade. Ca-
be também ao ministro lotar no
Quadro Ordinário da U.B. os
funcionários desta. Após a lo-
taçâo ficam os funcionários
subordinados ao reitor. Ao pre-
sidente da República só cum-
pre nomear o reitor escolhen-
do entre nomes de uma listu
tríplice eleita pelo Conselho
Universitário e aprovar a indi-
cação de diretores feita pelo
reitor. Mais nada.
MANIFESTAÇÕES DA U.N.E.

E DO D CE.
Os presidentes da U.N E. t

do D.CE. assiriiu-rm notas ex-
pressanrio a solidariedade das
entidades citadas ao professor
Martagâo Gesteira.

de verdadeiro em tais rumo-
res.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

E depois de tornar Dem
claro que náo existia na Co-
missão Executiva, que com-
preende oito deputados, ne-
nhum representante du Utuao
Democrática Nacional (a Co-
missão compõe-se de õ pes-
sedista, 2 trabalhista inclusi-
ve o 1.° secretário e o único
deputado do Partido Republi-
cano), o sr. Tenório Cavai-
canti prosseguiu:

— Por exemplo: a Comis-
sao Kxecutiva parece desço-
nhecèr inteiramente que exis-
te um sistema adotado «m
todos os organismos públicos
a que costumamos dar o no-
me de CONCORRÊNCIA PU-
BLICA, por meio do qual,
aqueles mesmo organismos
adquirem aquilo de que ne-
cessitam. Sem a concorrem-
cia pública, tudo se torna sus-
peito. Entretanto, ainda que
pareça incrível, paia a Co-
missão Executiva, partic-tiar-
mente para o 1.° Seeretar.o.
sr. Domingos Guimarães, náo
existe ta' coisa. Um cidadão
chamado Gilberto Silva, mie
não se sabe se é estabeleci-
do ou não, foi quem impri-
miu-a Constituição do Esta-
do — note-se que, nesta épo-
ca, a Comissão Executiva era
outra embora fosse o mcLnio
1.° Secretário — e é quem
imprime atualmente todo o
serviço tipográfico da Assem-
bléia. Tal monopólio nao rm
aprovado por nenhuma con-
correncia publica. A Assem-
bléja actqmriu, em 1947, qua-
tro máquinas de esrre.er.
sendq uma c-letrica que pa
rree não ter nenhuma utili-
dade e custou apenas Ci S . .
11.4')'.).00, sem concorrência
pública; os fardamentos dos
funcionários da Portaria t rii
sido até hoje também adqui-
ridos sem concorrência. As
estnp.tes qne hoje existem no
salão da Biblioteca (para es
qunis, aliás, a;n^a não foi
comnra^o renliiini livro) ç
também as rio arquivo, qu-i

, por sinal nao conheço e "ue
foram confeccionadas duran-
te o último período de finas
lenis^^v-ps, n?o ?o sabe por
q_;»m, custaram CrS 12 000.00
e igua"m»rte nâo sofrorarn
cor>enn-pric*a pública. Tudo
isto e'.outras co:sas mais, sã-.»
re.T'menfe suspeitas. No caso
das estantes, ror evpmnio.
n"*o
par
cia. po's até
se, nrio foi iri-mirirlo um ítni-
co vo'ume. Elas est?i a'n^a
'Meralmp^t» "as;rs ot co-n
cs roucos livros que já exis-
ti<im.

estantes, ror evpmnii
se onde nem sonuor a'e-
a necers^arie de ur*en-
po's até hoie. como d:s-

FUNCICN-A-*'"''-*•-*:
C_v»SO

EM EX-

A A"s-wW-i con'a ?M--

norio C3valr?ântl, Isto é. atí
a época mi rv.ie rec<b' as ul-
tim-s rssposias a meu» rr-»ii°-
rnie->tos. mm 79 fu-"-!'ina-
rios ! Ouer d!zer. quase dois
para caria d-outad?. noís rn
momento sumos noenas 48.
St-i entretanto, aue já 'i.<:ura
aotieia numero já se mulfail-
cou, atinando mais le 10D.
Isto, sem cornar com os Que
fórum requisitados de vai ias
Secretarias • repartiçõ^. . in-
cluslve da Prefeitura de NI-
veroí, « que não têm, abõclu-
tament», nenhi-ma função, v s-
to qu3 n?m as informações
re. bi pud-ram défin.'-la-.
assim, um ex_e.vo eyident»
só po 'e ser explicado pelo «iro-
ti-cioninio ca Mesa, natur»--
mente forçada por "injunçõí-s
políticas", _ acender certos
p-'<i dos.

CONCUiRSO HUMORIS-
TICO

ET '-o s« netar. continuo.»
o sr. Tenorlo C-valcanti, quf
ait-m de tuao 'sto, » C m ^ac
Executiva do periodo de 47 r
tambrm aurante as ferla_ le-
gislativas, 'permitiu que s« r*a-

que
lia
ou t

Ii^^sse a rWas fechadas e de-
pois d? ter <i_c pub'Ícf>(Jo u
edital do cònturso. certas tiro
vas para auxítlaf-8 :minis»ra-
tvo e exiranum-raros m»rsa-
1'sias, p^r m»io o.i»< quius en-
traram muitos "ami(T<>s", pro-
vai, qu» s_o üe uma *omicirinde
espantosa, « qu». romo «ra de
se prever, permitiram que todos
n-% candiri.itos fossem àorova-<1<W, Dentr» as ciu»s*'.e_ d» p r-
tuguès qu* deveriam ».er C"r-
ripídrs pelos candidatos a
mais dífcl è a HORUi.-ite: "fl-j
fa/erao prova hoje?" f> dl-
re'to administrativo: "Qua' a
nrime'r., ínn^fto do Po'er 1^»--
Pfl-Mlafvn?" D»* Historia dn Rra-
sil' "Fm q«e mo ocorreu o
:Vsr'*brim"nU> do Brasil?" O»
corografa: "Qual o mun'cmio
tuin produz m.il» açúcar no¦".'¦tadn cio RioV" De nia'ema
tl»"a: "Num traiinh.vrn onde h;-»
100 péí Hf (çalinha, quantai- 's-
becas existam?" E ass m por
diante. Crmo se vê, sáo p.-r-
fjunta* para criança, espp» ial-
mrnte a des p^-s d« galinha, e
nao para pc--so?.s adultas, que
se candidatam a ,<»<»r funciona-
r'os e logo da uma Assemb"é!a
Leg'slat va. Tudo, portm, fui
f»lto em baixo nivel, para ficar
á nItura tios am;gc<s e proleari-
ri %¦ quase sçmpr* tnaptos. pa^
ra qualquer Itincão- Eva • i-
te, está hoje trocando p»rnas
pelos corredores da Assembi.la
¦¦> m ter o que fazer, náo só por-
que não <*xls;e o que. r nv>
tambin. <-e exisfs «. não ter'a
capacidade. Nas Informações
que Unho rm msos, è confps-
sacio taxativamente que "não
houve programa orgsní-ado p_-
ra es?a prova He habTlrcS" "!
{---hn;--»-.-»- •m,"rln^ni! E' rie
se acrescentar ainda que exis-e
numerosos funcionarl s qu»
ngo as 'nrtm o ponto e reci-b »n
vncímeníos Integras, e que,
n?'o menes um. aié a ripo.^ em
qu» recebi as ultimas Informa-
çò^s, não é reserv:~~t_.

DESVIO DE Vn-TÍBAS
r. b-> o ürsvo de verbss üa-

ra f cs nnu próprios, dis--*»-
nus q sr. Tenor'o Cavalcanti
oa* n »o possuía airiua Infor-
maçôrt def.n lhas rela-lvam'"-
ta ao a sunto. Através as ln-
f -n---T ^ rrrra-nfl"la!õ, por-m,
esclareceu-nos, qu» acreditava
ou» realmente t«r?hà se icito
lst°. Onrie (orprn, en*ri-tJ''ror
aplicadas &s v-jrbas d_?\".ari'S.
o que i?a: ?:¦« t r aCon*ec'do
rom a rie graüfimçõ-s dos Tun-
cionários, é qu« não sei! —
dru*«rou".

PAP^AOFNS paps. PES-
SOAS ESTRANHAS

Respondendo a outra p-rgtin-
ta nossa relal:vamrnt« á con-
ce~sâo d*> raííingers a pes?nrs
»'str.-nhas a- Assemblé:a, disse»
nos n sr. TV'nor'0 Cavalrar-H:

— E* verrií<de. As lnforma"fi'?3
que pnrsuo d — m que o l-" se-
cretarto e o diretor da S~cre-
tara, sr. Alvar? Franco, "re-
qirvt.ram poucas pas*"áge''S'*.
S^i. nnrcm, aue nio fur-m "-ou-
cas. ma.s muPas, e brm muia-».
Scbr* »\s'a h's?nr!a, no fn*in-
to. não qu-ro entrar em de-
ta,1"*."*3. ai ra.

E. ttg^do per encerradas
• • 

s |j .„i ,^„»-cs 
r0 

.,,v 
r s.

as campainhas chamando
cr"uií?.áos p_ra a votaiâo
ordpm rio '"a, o s-, Ten

ss
..tr
os
Ja
ío

"e-C_vs'.ranti, acresc^nUiu
_uin',;-:

— O qus dlssa es*A m-ut.
lotijj de ser tudo. Em ou-
Ta o:*.rtunfdi5tíe con*arel ou-
trss co'.-as, b'm maia inicies-
s:*.ni:-..

¦ • -•>-we-rv_ vrr.fr ^jf Mm

VUB0S GA L VA MI EA BUS
E CilWEMTO

CHAPAS PRETAS, GALVA-
NIZADA8 E POLIDAS

— ARAME FARPADO ~-
SODA CÁUSTICA EM

LATAS

J. NASCIMENTO RIBEIRO
Rua da Alfandeoa, 143 ¦ Sob.

Telefone 23-5154
End. Telegráflco JONARI

Rio de Janeiro

CIMENTO E VEROAi H-ES
ELETRODUTOS E

TUBOS GALVANIZADOS
SODA CÁUSTICA EM

TAMBORES

APROVEITEM!...
Legitimo. Óculos Ray-Ban de Cr$ 290,00 por Cr$ 2.i5,00
Legitimas Canetas Parker 51 folheadas — de 450,00 p_i

295,00 e não é "Artigo do dia"
Lindos relógios de homens, folheados, 15 rubis suiecnhorasCr$2610prem oõro^de ò«'wm ^^^^^^1^7^^

lü S™talhní AÍrd?M 
düUra^Sl P°rtu^— CrS »*& Desperuníore. A,™5

«un. n i r' 
APlencanos « Franceses desde CrS 80.00. Relógios de ouro narahr.

Tòrio". ^g8,L0nglneS' Universal- ^ Puiseiras de ouro para homens eI.nh.Ps d_0d0rS 
f8,^ e-P,r>.e?S: 

Jdem anéis com e sem brilhantes: Cordões com rn£$£Zd'£de Cr, 120.00. Relógios de bolso, 15 rubis, metal plaque, garantidos 20 anos- ^rS 32-4
m?J.*\~ 

* merí:1aflonas instantes deste anuncio, exceto os óculos e as cirfVas osquais só serão vendidos no balcão, sofrerão umtaL APROVEITEM Peçam seus catálogos l
DEPÓSITO: Rua da Alfândega n."l35 .

acréscimo de 10% para o reembolso pos-

1.° and. Te] 43-2370 - Rio.
ADAMASfOR MONFORT
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mitida fará breve a ferda do mercado
rgentino Para os Tecidos Brasileiros

Inquérito do C. F. C. E. Para
Traçar Planos Econômicos
COGITA-SE DE SABER SE VALE A PENA IN-
SISTIR NA PROTEÇÃO A BORRACHA NACIO-

NAL — OS PROBLEMAS INTERNOS

w

A POLÍTICA
*^mmmmm—mmmummm——mmmi\mv -iimiu n — '.*mic-^wm——m*—mm——mmmmmm—wm—w*mmm—m*—*—m*—wmwmm—mwB*mmm*m——n

Do!s aspzctos da visita do presidente Berres à Exposição In-
ic;:""v"*'. """ '--'* *"o * "*> o almo~o ofe;e~ do pelo gover-
nador Macedo Soares e, em oat xo, no recinto da mostra de In-

o.~oi,.a e Com.rcio

Homenageado Pelo Governador
Fluminense o Presidente Berres
Visiia á Casa Dos Jornalistas — O Espeta-
culo "Gíamõar" — Percorrerá Volta Redonda

O governador Edmundo de
Macedo Soares e Silva, do Es-
tado do Rio. ofereceu, ontem
nos salões do Hotel Qul.andi-
siha. um almoço ao presidente
da Republica Orientai do üru-
gual e é. sua Ilustre comitiva.
O agape contou com a pies. ,.^a
do general Eurico Dutra, arai-
sutondades. e destacadas ü-
gu:as da focie^adu ci-~..i .a.

Saudando o homenageado, o
governacor Macedo Soares e Sil-
va teve palavras de expressiva
s!i,nl.'l-açao ¦ para a amlzaae
uruguala-brasileira. enaltecendo
s. personalidade do presidente
Luiz Batlle Berres e fazendo
votes para uma crescente união
de orasllelros e uruguaios. Res-
ponuendo, em nome do pres-
dente do Uruguai talou o dr.
"Miteo Marques Castro, minis-
tro das Relações do Uruguai,
que manifestou vivo a-*.auee»-
mento àquela homenagem pres-
taüa pelo chefe do Executivo
Fluminense. No final, íoram
ouvidos os hinos nacionais do
Uruguai e do Brasil.
NA ASSOCIAÇÃO BRASILE1-

RA DE IMPRENSA
Atendendo a um convite df*.

Associação Brasile.ra de Im-
prensa, ontem, o piesdi/iue
Luiz Batlle Berres, tambem an-
tlgo Jornalista uruguaio, este-.u
naquela Casa dos Jornalistas
brasileiros, quando teve opoi
tunidade c'e relembrar a sua es-
tada no B"asil. como exilado
político em 1945. e contato
amistoso que então manic.e cou.
os seus colegas brasileiros. Ter-
m nada a visita, o presidente
do Uruguai agradeceu as reíb-
rendas que lhe tdm sido feita:,
pelos nossos jornais e os termo"-
oa mensagem que recebera oa
Caca do Jornalista.
ESPETÁCULO DE GALA EM
HOMENAGEM AO PRESLDEN-

TE DO URUGUAI
Como parce do programa do

homenagens ao sr. Luiz Batlt"-
Berres, presidente do Uruguai

será levada a cena no Teatro
Municipal, a revista "Gla-
mour". Nesse espetáculo de
gala tomarão parte mais de 3C3
pessoas, participando as figuras
moças da nossa sociedade, o
Conjunto Coregraüco Brasi-
Iclro. o Corpo rie EVlc do Mu-
-ilclpal e elcmen'os do Teatto ao
Estudante. Cs quadros repre-
sentam motivos estrangeiros *>
nacionais num harmônico con.
lunto de musica e dança dos Es
tados Unirlos. da França, do
Brasil, do México, etc.

VISITARA VOLTA REDONDA

O presidente Batlle Berrei
visitará, amanhã, as lr.stalaçoer,
da Cia. SIderurgca Nacional,
em Vnlta Redonda. Nesse gran-
de centro da nossa industria i-
presidente do país irmão terá
oportunidade de apreciar o nrs-
so esforço em prol da indusTia
básica das modernas nações.

O Conselho Federal do Co-
mercio Exterior está reali-
zando um inquérito entre as
entidades do comercio e da
industria, a fim de reunir ele-
mentos que permitam estudps
soore a necessidade de uma
reestruturação econômica do
pa<<". Com esse objetivo, o
CE.CE. distribuiu questlo-
narios versando sobre ** agri-
cultura, a industria e o co-
mercio e orpanizou comissões
de estudos encarregadas de
concluir sobre a politior eco-
nomica mais aconselhável
pelo menos para os setores
fundamentais da produção
brasileira, respeitados os com-
nromissos iá assumidos pe'o
Rrasíl de acordo com o Flano
Salt**.

CONCORRÊNCIA DA
BORRACHA

O quesfonario elucidará,
em nrlmeiro lu**ar, se o ba-
lanço da situarão mundial da
hor-rar-ha nor leva à conclu-
são de nve o produto brasl-

I leiro não node concorrer tio
mprr-^n exterior com o «-im!-

i lar do Or->-ite ou se o Podei
Pnh*'Yo Hf.ve ou não modifi-
car a poética de amoaro fi-
nan<-piro oue vem disnersan-
do este sr>tor através do Ban-
po dn Pir-racha.
O MERCADO ARGENTINO

DE TECIDOS
Uma ri»< n*-r-*intas elabo-

ra-'as ê a scuinte:
Admit'ndo-se que, dentro

de 2 ou 3 anos, o mercado ar-
r-ent'"no estaria inteiramente
perdido nara os nossos teci-
dos «s fios de a***odão, oue
prnvUonri;»'; deveríamos ado-
tar r"«s(*e iá nara evitarmos o
grpn<*e e permanente dese-
r.v"íiV^Ho r**'*"1 tal rmrda toaria
j, Voiowq roT-erclal rTo Rrasil
co-*-" a p»nnWi"a riiot'*?**?

pnOBLEMAS INTERNOS

O man'f'*"*to do Consemo
¦"o^^rnl Ho Cn-^V^-O E^t^rior.

oue pfo-^np^ba o oiiesfona-
,.'.•-,_ ri»"'ar-i nu» estados na
cn«,,!r<te «-'ruar-ão: ou nos
to^r.^^ns iiw-i rot-»nc'a eco-
tinnVa. ou d-ír^o-r-st-a*-*»*"--^-:
fino o Rrpcll & imi r>9*<- T-O^rt-
ni\ prirri>r-nR o Hsco de ra""e-
nar r*n«» en«ro<s iirr* novo "¦>-
ían»», A «""'íir-So <¦"«»' ""¦ande*'
r»**-**-\V.1'«Tvif-i-ç ?nfflrno«; r> ~0 

S0!*-^
yA^.i^a p-.trptpntr» (S na PPr-

r,rn— .•..+-<. i^,r*n<!tr-oi<! p comer-

NEC ES**'***"• •****: TO MERCA-
DO INTERNO

O CrWp^ho FcWa1 rie Co-
p-,ov^,-0 F-"f«r'or rond»""a qi"'
!-••'¦¦ pn'**ie*'!-,i*'*" •*-rp-r.'-,r) fg ç^a

jr>f«r,^"*'pnr o mercado inter-
m o <•"" "- «^i-t-orri om ar»,r>1!a-
r^m r»-'"-: fn-Taq rjo nrodl'-
cí"o. o"""-bo-"i n?o se esteia BA-
^.n„~ ^s^ T-v«vn o Rncil un*,í>
r>o,!':-a r"e p"ità**r*ll'a OM de
e*-'**-"--*'.-io nacionalismo eco-
norv-pQ.

NA CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO
0 PR ADOTARÁ 0 PARLAMENTARISMO

0 Sr. Lincoln Feliciano Explica a Atitude Dos Deputados Estaduais
— Eixo Ademar-Gelulio — Apoio da UDN NaciC-nal Aos Paulistas

E. HORIZONTE, 4 (Asap ress) — O Partido Republicano, apesar de tra-
diclor.almente presidencialista cogita de transformar-se em parlamentarlsi a,
adotando a defesa desse reci me como formula experimental para o sistema
de governo republicano. Isto significaria uma verdadeira reviravolta na
velha agremiação, tendo um procer bernadista afirmado à reportagem que
já se encontram inscritos par a defender a tese parlamentarista na próx'ma
convenção partidária republie ana os srs. Artur Bernardes, Daniel de Car-
valho. Atílio Vlvaqua e Abgard Renault.

JU^J-ix-JlCADA A ATITUDE (. '¦

r^fw

QOS DEPUTADOS
S. PAULO, 4 (Asapress) —

O deputado Lincoln Feliciano
conferencíou ontem' lonaamsnte
com o deputado Clrilo Júnior
líder da bancada federal do
PSD.

Sabe-se que nessa ocaslfto o
sr. Lincoln Feliciano expôs ao
sr. Cirilo ' Júnior os mot:vns
porque a Dançada estadual cio
PSD não subscreveu a nota 3m
aue os deputados federais rea-
firmaram a atitude oposicio-
nlsta do Partido.

Adiantou o sr. Clrilo Júnior
que os deputados Antônio Fe
licíano e Plinio Cavalcanti virão
à São Paulo com uma mem-n-
gem destinada às oposlções co
bundas, com relação à política
em São Paulo.

REAFIRMADO O APOIO
DA DTRECÀO NACIO-

NAL DA UDN
S. PAULO. 4 (Asapress* -

O sr. Prado Kelly, presidenl-'
ao diretório Nacional ria UDN

enviou um telegrama à direçàc
Estadual da UDN, reafirmando
a solidariedade do órgão nacio
nal do Partido à seção paulis-
ta.

EIXO ADEMAR-GETULIO
S. PAULO. 4 (Asapress) —

O deputado Barreto Pinto, che-
gado á esta capital, afirmou:

"O que existe de positivo <»
um eixo que.podemos chamü
Ademar-Getullo. cuja fmaliduui.
é a eleição presidencial de
1951 **.
MANIFESTAÇÕES BOLCHE
VISTAS EM B. HORIZONTE

BELO. HORIZONTE, 4 (A*a.
press) — O Tr'bunal ds juHi.
ça concedeu a prdem d? "ha.
o->as.corpus'* Impetrada em fa-
vor 'to vereador bolchevis'¦< Or.
[andei Bonfim Júnior, contra o
qua! fora expedida ordem "-"
prisão preventiva, pelo Juiz mu.
ntcipa: de Laia etet a pfdidr 'lo
dolcp.ado reg'onal do Minísíer-f*1
do Trabalho, .oo a acusação »e
haver 'nsuflado i greve os opg.

REPULSA AO PROJETO NEGREIROS FALCÃO

FALTA COMPETÊNCIA AO CONGRESSO
E O PROJETO E' INCONSTITUCIONAL
Dtpòem no Inquérito do DIÁRIO üARIOCA Varies Parlamentares

— Deve Ser Resguardado o Prestigia do Parlamento

O Sr. Nelson Rlcke-
feller Chegará Hoje ao

Rio
O presidente da International

Basic E:onomy Corporation, sr.
Nelson Rockefeller, está sendo
esperado, hoje. nesta capital.
e realizará uma rap da visita de
Inspeção aos estabelecimentos
que a IBEC mantém no Brasil.

O sr. Nelson Sockefeller vem
acompanhado de seu Irmão Da-
vid Rockefeller. e seus assis-
tentes Francis A. Jamieson,
Thomas Gates e C. C. Pineo
Depois de algumas horas nesta
capital os itinerantes seguirão
para São Paulo, de onde se-
gulrão viagem de inspeção *»

outros estabelecimentos da
IBEC no pais. .

O projeto para o qual o de que nem sequer o projeto
encontra apoio na constituição.
O AUMENTO UE SUBSÍDIOS

vou quase três meses colhen- g ^ CONSTITUIÇÃO
do assinaturas, entre os re- j Determina a Constituição, em

dispositivo claro, art. 47, pa-'ragrafo 2", que "a ajuda de
custo e o subsídio serão fixa-
dos ao fim de cada leg.slatu-
ra". Isto é só é permitido le-
gislar aumentando subsídios, ouda Câmara pelo próprio autor, i . . ,

; ajuda de custo, ou represen-
I tação visando o período legis-

lativo seguinte. Contra este

deputado Negreiros Falcão le-

presentantes do povo, e que
aumenta os subsídios dos par-
lamentares. dispondo uma es-
pécie de representação, foi fi- I
nalmente encaminhado à Mesa

contendo cento e sessenta assi-
naturas. Ocorreu, no dia ime-
diato, um acontecimento inédi-
to na vida parlamentar. Assis-
tiu a Câmara dos Deputados,
estarrecida, vários dos que fir-
maram como subscritores do
projeto pedirem a palavra pa-
ra afirmar não terem assinado
a proposição, conforme fora
publicado pelo "Diário do Con-
gresso" e pela imprensa em
geral. Pela reação é fácil se
concluir que a proposição do
deputado baiano está condena-

argumento é levantado o se-
guinte. entre os deputados quo
o apoiam: que o item IX, do
art. 65. declara caber ao Con-
gresso "fixar a ajuda de eus-
to dos membros do próprio
Congresso, bem como o subsi.

projeto que faculta a percep-
ção, não a começar da data em
que a lei fõr promulgada, mas
relroagindo de modo a permi-
tir pagamento em toda a legis-
latura. Politicamente, interpre-
to-a. se aprovada, o que nâo
acredito, como um verdadeiro
suicídio. Precisamos resguardar
o Parlamento, contra os que
não acreditam nele e que, de
tocaia, não desisiiram de novas
investidas para fulminá-lo de
morte. ¦ .
OPINA O SR. MUNHOZ DA
ROCHA. MEMBRO DA MESA

DIRETORA
O primeiro secretário da Câ-

mara, deputado Munhoz da Ro-
cha. membro do P R do Para-
ná, assim opinou a respeito i
projeto:

O dispositivo constitucio-

Dep. Plínio Lemos

lar, pois, segundo afirmou n"
sua b-n-^a, a sua opmi3o
poderia coagir os seus lidera-
rios que s?o favoráveis ao
nroieto Colhe-mos, em se-*ut-
ria. a o-^nião rio deputado
Dor*'i""'05 Ve1as**o.

— Com o aMo custo de

(Conclui na 8.a pág.)

rarios da Companhia M3idio.'
nal d' Mineração, üa..uea ei.

nele. Logo qu» tiv-vam co.
nhecimento do resultado do lui.
gamento, elen;<-ntos extiem.s*'is
resolveram ooimmora¦ :o. rea.
I zando um comido na Dr-iça
Sete. As noticias proc-ar'nu-3
da Lafatce reveiam. poi o aro
ia'*o, qu» a s luacao oa ef'-i/«
tendo a se agravar, ppra os c*".s
rari-s começam a reagir yio.
lentamente. Unido lâ ameaçado
d» morte o aam:nlstrador <io
atmazr-m que fornece pener'--*,
aos traba hadores e quc agora
Stf recuou a faze.io, exig^n-m a
liquidação d0s atrasud.s. ou.
tres acontecimentos tem oca 10.
nado a exaltação dos animes
cm Lafaler». m.^ntenao.se o--»
grevistas em sua m.vor pari*
intransigentes quanto as sua-»
rc-iv:ni'caçõP*!. Tcdav.a- s"m <d
nh-Hro e imoosslbi'ft-iao£ ae
custear a subsistência, e-ses op«-
rarios Fe mos'ram em stu-.çao
da quass d^s-spero e aue p.i.
reco agravar, se pela ação doa
íigitacores.
A MAIOR DI?'ICULD\DE DO

GOVERNADOR ROCHA
FURTADO

TEREZINA. 4 (Asapress) —
Comenta.se nis rodas poitícas
que a maior dificuldade d^
gowrnador Rocha Furtado re.
s'de no fato e não chig^r ^
um acordo com os pj-oceres ude.
matas « resp:nco da mudançj co
íeiratanado.

Entrcmente«. circula a notien
da pcss'.b'lidade dc um eni/sn.
dimento entre o Executivo * o
Iygiflativo. ' turto depend n^o
s.prnas da reforma do sscr«-ia.
rlado. do cumprimento a C&usti
tu'ção e do i'asi8mento d"s suo-
sidios dos deputado*» e uo ocs-t-al
da secretaru da Assemb.ei'.

Dr. Alvarenga Filho
CLINICA DE CRIANÇAS

Consu"órlo: Kua Araújo Porto
Alegre, 70 — Salas 811/15 —
Telefone: 22-5954 — IXariamen-
te de I às 4 horas Exceto aos
sábados. — Kes. tel. 26-81)83.

da, pois a maioria dos parla- , de custo ou representação." em
mentares, estando à frente os qualquer tempo,
mais responsáveis, repudiam-na efeito retroativo,
peremptoriamente, antes de le-
vantar qualquer argumentação

dio destes e os do presidente e ! nal que veda o aumento de sub
vice-presidente da República*-, j sídio tem por finalidade impe^
Levarta-se a prelimmar de que. ' dir que o legislador "legisle"
neste Item, náo está Implícita > I ™ causa própria. Isso quer di-
proibição dos deputados trata-1 zer Que só se pode íixar ° s*b'
rem de aumentar a sua ajuda I sidio paia 0Utra .leeÍSlatUra;t^I gumenta-se. porem, que o atualajuda

inclusive com

1C8.440 Pessoas Freqüentaram
N m Ano os Serviços Médicos
do SESC no Distrito Federal

contra o mesmo, inclusive

COPIAS /<•REVELAÇÕES/^

com pfrfeicÃo',
mm

DISTRIBUIÇÃO DE MAQUINARIA
PARA A LAVOURA
TRATORES, ARADOS, FERTiLIZADORES, SE-

MEADEIRAS, CEIFADEIRAS, ETC, PARA 0:ff£_^__£_ SSt
FOMENTO AGRÍCOLA DOS ESTADOS

A OPINIÃO DOS DEPt**-' 
TADOS A RESPEITO DO

PROJETO
Este «5 o assunto dominante

na Câmara dos Deputados. Já
há inclusive quem esteja con-
tando os votos prováveis a fa-
vor do projeto. Estão porém
alguns convictos de que a Co-

I missão de Justiça rejeitará a
proposição, levantando a pre-

subsídio foi fixado por um Po-
der que nao o Legislativo.
Aceito a preliminar, mas ainda
assim o projeto do aumento se-
ria intempestivo, pois nesse ca-
so a fixação devia ser feita a 19
de setembro de 1946.
ALTAMENTE INCONVE-

NIENTE
O deputado baiano Aliomar .

Baleeiro, membro destacado |
da U.D.N , não se estendeu
na sua opinião. Como é de
seú feitio, teve uma frase que
sintetiza todo o seu pensa-

| Segundo dados estatísticas
agora organhvides, 103.440 pes-

] soas. comerciarios e seus depen-
] dentes, freqüentaram, de Maio

do ano passado à Julho do ano
I corrente, os difer-ntes serviços

médicos mantidos pelo SESC no
Distrito Federal, em benefício
da classe comerciaria carioca.

LUTZ FERRANDO
OUVIDOR, 86

Segundo informações da
Divisão de Fomento da Pro-
dução Vegetal do Ministério
da Agricultura, já foram d;s-
tribuidos às diversas Seções
de Fomento Agrícola nos Es-
tados, visando a. formação de
equipes motorizadar nara a
lavoura, 140 tratores, 133 ara-
dos. 133 grades e 77 cultiva-
dores, 56 fertilizadores. 85
sen-'-— -*-:—«•, 10 ceifarieiras. 5
rlantadeiras de batatas, 7 ar-
rancadrirps de batatas e 1 co-
lhedor de milho.

MOVIMENTO DE VENDAS

As maquinas acima esoeci-
ficadas são enviadas para os

8..j Fará Lavoura - Campo Grande
Vs-id-* -e ótimo para qualquer lavoura, criação ou pomar

t-rra' fériUíaslÜia - plana - bôa água - fácil transporte,
4-.M-1. „„ - lavra crntruçâo de caia e pagamento do preço,f 

T&ar-J£ÍBwStuS'- Ru« Garcia Pires, 90 - Quintino
Tcl. 29-8687.

postos agro-pecuarios, bene-
fVaprio da maneira mais di-
reta os a-n-icuUores de varias
re«'ões do oa1^. As despesas
com a a<iui$lcãò somam ....
Cr* m -***-*. 1R0.29.

COMO RE PROCESSA A
DISTRIBUIÇÃO '

As maquinas adquiridas
para uso das diversas denen-
f-onoiac; -*a D F.P.V. são d;s-
tri"^i"r"a*- ps diversas seções
r*-« Vornpnto A^icola dos Es-
tados. e a revenda aos a«*ri-
onitorps se processa de duas
ma»-¦¦-""--as: — o material ad-
«. )t-m0 neio Banco do Brasil
é r^vend^o aos lavradores
--"•"''""-•-"•'"¦'te registrados no
Ti^n-e-forio da Agricultura.
rnorTanfe ins^r-p-go nrévia dos
int«"*»«ep>».o-!: o material ad-
ruíri-to r»-»1© íTiriisterio tem
sua v-n^a facuMada mediante
contrato firmado, com reser-
va de domínio, permitindo-
lhe na «a men to parcelado, em
presta oõps mensais, semestrais
ou anuais./

— O projeto do Negreiros?
é inconveniente

tos para
a legislatura vigente. Entre es- '
tes está o sr. Plinio Lemos, da °ra- menln0
U.D N. da Paraíba, que as- , • inconstitucional
sim nos falou:' O sr. Costa Porto pernam-¦'.--. . . , . bucano pessedista. adiantou.

_ Manifestei-me contrário *: __ Não dej a minha assma.
aprovação de qualquer medida j tura porque 0 reputo alta-
que viesse alterar os subs:dios , mente 

-nconveniente. Não que
dos deputados, desde o primei- | dejxe de -uigari de um modo
ro momento, quando ainda es- , gera1> ra2oavel a pretensão,
tava a idéia na fase de con- j em facg da tese que serviu de

O referido total de frequên-
cia acha-se assim distr''"-i':do:

Serviço-pré-nrtal, 11.626;
Serviço de Puericultura, .. ..

12.349;

Serviço de Pediatria, 16 °17;
Serviço de Clinica módica, ..

10.738;
Serviço Den-^ri- 23.959;
Fisioterapia, 7.504;
Teleradiofia, 2. '.;
Roentgenfotorjrafia, 8.081:
Serviço de Otorrinolai Ingolo-

gia. 3.065:
Se-*-:"-> de Oftalm->log'a, 1 273.
Serviço de Socorro Domícili-

ar: Atenci-^cs a D-—*cilio, ...
2.2G2; Atend;dos ni sáde. 272;
Remoções. 414. — P"Vo--nidacIe:
Número de Partos, 1.035.

sultas. Agora tenho maiores
razões para negar o meu voto
à aprovação do projeto apre-
sentado pelo nobre deputado
baiano, sr. Negreiros Falcão.
FALTA DE COMPETÊNCIA
PARA LEGISLAR SOBRE O

ASSUNTO
Prosseguindo, diz estar entre

os que entendem falecer com-'
petencia ao atual Congresso pa-
ra legislar nesse sentido. E
acentua:

— Só poderemos fazê-lo para
os que nos vierem substituir.
Pouco importa a simulação de
ser apresentada a medida sob
forma diferente de "subsídio".
O mais grave, todavia, é a in-
terpreta-?ão pprigosa que pode-' si ser dada a dispositivo do

base ao aumento do .funcio-
nalismo, porque, se a vida
está cara, estará para toda a
gente, inclusive para os par-
lamentares; entretanto, não
sei se para o próprio presti-
gio do Parlamento, não seria
melhor darmos o exemp'o de
sacrifício que a todos se im-
põe nesta hora e, de modo
muito particular, àqueles que
têm responsabilidade na vida
política do pais.
O PRESTIGIO DA CÂMARA

DEVE SER RESGUAR-
DADO

Procuramos ouvir o presi-
dente do Partido Republica-
no, sr. Artur Bernardes. S.
cxcia., porem, negou-se ala- L

SI"M • • •ALUMÍNIO
BATERIAS E PEÇAS AVULSAS

MILHARES DE SERVIÇOS DE JANTAR,
CHÁ E CAFÉ! FAQÜEIR0S, TALHERES
E ARTIGOS FINOS PARA PRESENTES!

PREÇOS ASSOMBROSOS
Na Venda Especial de 19° Aniversáiio

DAS

LOJAS BRASILEIRAS
AV. PASSOS, 73 e 75
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Descontos — Cauções — Depósitos

O QUE
SE DiZ,

A Nossa Opinião
URUGUAI, NAÇÃO MODELAR

SAUDANDO 

o presidente do Uruguai, era visita
ao nosso pais, o general Eurico Dutra fixou,
num aiscurso bem ieito, o papel histórico da
amizade uruguaio.brasileira. As raizes üessa

amizade não se consolidaram nos proiocolos diploma-
ticos, nem nes tratados comerciais e econômicos, más
na compreensão que os dois países sempre tiveram üas
suas responsabilidades na evolução da democracia
americana e da politica da boa vizinhança.

A nação uruguaia está ligada ao brasil por laços
proíundcs de sangue e de ideais. As nossas bandeiras
ja tremularam jun.as nos campos de batalha e, nos
tempos de paz, cê dois povos jamais deixaram cie tra-
bUihar de comum acordo em bsnelicio da tranqüilidade
contine..'al e da hegemonia de uma alta mentalidade
democrática.

Salientou o sr. presidente da República que 
"a apu-

rada cultura politica da nação uruguaia, que Irutuica
i;as suas moaelares insutuiçóes democráticas e se re-
iiete, cora tanto brilho, nas suas maniiestações exieno-
res, é um elemento precioso no meio internacional sa-
turado de ido graves problemas". Etetivamente, quem
apreciar a historia do continente americano, através
cas agitações, dos avanços e dos recuos da sua poli-
t.-i-, aas inquietações e dos sobressaltos que o caudi-
lhismo, hoje extinto, tanto espalhou, há de encontrai
na vida do povo uruguaio um modelo excepcional de
Ciignidade e de aíirmação civica da sua consciência li-
beral, que tem servido de valioso íator de equilíbrio
continental.

» • 4>

A orientação do Brasil na sua politica internacional
tsm sido a de cooperação, amizade e entendimentos
Repudiamos as lutas ferozes de conquista e de domi-
nio. Essa nossa tradição vem do Império e chegou ate
hoje. Mo setor americanista essa nossa orientação tem,
íübretudo, uma expressão ainda maior. O nosso objeti-
\o tem sido o de fazer dos povos deste continente uma
EÓ tamilia, cujos membros se devem compreender pelas
mesmas aspirações da libsrdade e pelo mesmo conceito
ae democracia.

Na hora presente, quando o mundo inteiro se S3nte
ameaçado pelo totalitarismo vermelho, que vê nas
Américas um vasto campo propicio ás suas maquina-
ções diabólicas, nesta hora todas as nações irmãs do
continente não podem deixar de formar um bloco coe-
so e in/encivel. Trata-se não somente de defender a
existência de cada uma, mas também o patrimônio his-
tórico de todas em conjunto, patrimônio coletivo que a
todas pertence.

A politica da boa vizinhança exerce uma influência
profundamente salutar no seio do continente america-
no, porque ela representa a expressão comum de uma
só força e de uma só vontades

* É •

O Uruguai tem um lugar destacado nesse movi.
mento. "Só temos motivos de reconhecimento e louvor
— disse o sr. presidenta da República — pelo zelo e sa-
bedoria com que o Uruguai desempenha o seu papel
nesta parte do continente, com vantagem não só de si
mesmo e dos seus vizinhos imediatos, mas também da
comunidade americana, no seio da qual a independên-
cie, a generosidade e a ponderação das suas atitudes
já lhe asseguram um relevante lugar".

A glória de uma nação não se forma senão pelas
suas ações, pelas suas atitudes. E estas a nobre repú-
blica do Prata tem sabido ostentar, às vistas do munao
inteiro, com exemplar respeito aos direitos do homem
e à liberdade dos povos.

QUE, ao contrário do

que èe dizia e «upunha a de-
legaçãc do Brasil à Conferen-
ela da ONU em Paris, viajará
perfeitamente Informada so-
bra oa 60 tópico» da Agen-
da...

O
...QUE, para Isso, o ml-

nistro Calo de Melo Franco
convocou mela dúzia de ra-

pazes, seu» chefiados no Ita-
marati, e Junto* dissecaram
ao longo, Item por Item, toda
a matéria...

•
QUE esse trabalho foi

convertido em volume ml-
rneografado, que, encaderna-
do, foi entregue às mãos do
cnanceler «"faul Fernandes,
que, assim, viu e acreditou...

. QUE, por estar a Ca-
mara Municipal de Curitiba
fazendo oposlçSo a seu gover-
no e ao de seu prefeito ea
•¦apitai, o governador Molsís
Lupion de Trola decidiu apll-
ecr um golpe r* itieim»,,,

•
... QUE, para Isso, fez ¦

Assembléia Legislativa d» Es-
?ado aprovar a Lei Oraa*M-a
do Município, pela qual e
subsidio de vereadores, atual-
mente de 6 mil cruzeiros em
Curitiba, « fixado entre o
mínimo de 100 e o máxlrrto
de 500 cruzelr"*. . .

O
... QUE, aprovada a Ma-

térla na Assembléia, o gover-
nador chamou os vereadores
oposicionistas e lhes fez ver
que dependia de sua atU-rie
a promulgaçáo da Lei Or-
ganlca com aquele dispositivo
ou cem ele. . .

Ampliação do
Crédito Agrícola

O Banco do Brasil resol-
veu amoliar de 40%
o limite de suas oporá-

ções em todas as Agencias do
pais. O objetivo dessa me-
dida foi aumentar o crérii'o 

"¦

lavoura, nesta época em que
tém início as plantações no
sul do território nacional. A
iniciativa é digna de louvo-
res e vem ao encontro de uma
reivindicarão gerai da classe
aerfcola. Parece que o Go-
verno reconheceu que era
p»<*f>c«:ár'o facilitar o dinhei-
ro aos que trabalham nos
campos, visando o aumento
da-produção e. conse"u»n""-
mente, o barateamento dos
peneros. Realmente, o cró-
dito é o e'emento primordial
para o incremento das ativi-
i-í.i^es rura's. Sem reso'ver
esse problema nada se de-
verá esnerar quanto ao au-
rr"-*o '!"«: cafrpi ^o pn's.

E' preHso, porém, que a
resoluto da diretona r*o
Ranço do Brasil sela exe-
eutnrin com oresteza et eficien-
Ha. As Aionr-ias dev°m aten-
der aos dp^^os dp numera-
no rom boa vontade e esnl-
rito rle roo"»rarpo. Po con-
t-írto n '1",!^«>*-a''."ío não nro-
duzlrá os efeitos deseiados.

A Verdade Sobre
a Missão Abbink

K

Haveria 0 PLANO SALTE, A MISSÃO
bastos ABBINK E MACABU

A Crise de
Habitação

'(Exclusividade do Uf/VKIO CAK1ÕCA'

Já se encon-
tra r e s o 1 v ido
pela Comissão
Central (* s e m
ouvir as demais
comissões) que
os entendimen-
cos com a mis-
são Abbink to-
marSo o Plano

Salte como "ponto básico de
referencia". A minha duvida
consiste nestas duas pergun-
tas: o "ponto básico üe refe-
rencia" será o conjunto de
problemas contido em SALTE
t saúde, alimentacSo, trans-
purte e energia) ou o próprio
plano em si?

Quanto à primeira hipote-
se, nada terá a objetar qual-
quer observador da vida bra-
silelra. São problemas aque-
les a serem atacados imedia-
tamente se queremos fugir a
perspectiva de presenciar r»
pais transformado numa pura
e simples grande plantação d«
café. Quanto, porem, à segun-
da hipótese, tenho a Impres-
6âo de que se trata de uma
base muito frágil para a serie
de conversações que se vao
desenrolar no Palácio da Fa-
zenda entre os dois campeões
da iniciativa privada (Cor-
reia e Castro e John Abbink),
um investido em nvssâo remi-
oficial para discutir a possi-
bilidade de investimentos do
capitais particulares «stran-
geiros e outro responsável
pela pasta das Finanças do
nosso governo, o campeão
norte-americano conservando
as suas convicções na emprt—
sn particular, o campeão bra-
slleiro envolvido em nuances
de diri^Ismo econômico.

Guando dmo que a base •"•
fra™il me s"stento em três
colunas: l.a) O Plano Salte

não constitui propriamente
um plano, no seu senticio ui-
eniuico, naqueie sentido ci-
enllíicu a que se referia o sr.
Odilon braga em seu re.ua>-
no aos secretários ae Agn-
cuituia em lU-it), quando mi-
nistro. Trata-se ae um ic-
vantamento, por vezes um

pouco anárquico, de alguma*,
necessidades imediatas do

pais e nunca um verdadeiro
piano, com uma estratégia
uem delineada para ser exc-
cutado. 2.a) O chamado Piu-
nu balte ainda nao represen-
ta uni documento legal, que
possa servir como fundamtn-
to 'para as "demarches" entre
u sr. correia e Casü-o e sua
equipe oficial, porque ainda
se encontra em discussão na
Câmara dos Deputados. Como
poderia o Poder Executivo
utilizá-lo e em torno dele fa-
zer girar todos esses arp os
entendimentos f i n a n c e i ros
com uma missão estrangeira, se
esse documento não foi sequer
aprovado pelo Poder Leg :
tjvo? A meu ver seria uma
desatenção cometida por um
Poder ao outro. Esse chama-
do Plano Salte sofrerá, como
tudo indica (e ai se encontra
o parecer do sr. Alde Sam-
paio),' substanciais modifica-
ções e não deve ser usauo
assim d i s c r i c ionariamente.
3.n) O chamado Plano Salte
nSo cogita de investimentos
particulares e o objetivo pn-
macial da missão Abbink é
precisamente este.

O financiamento dos traba-
lhos daciuele Plano (ou da-
quele levantamento) se en-
contra no nosso pobre e infe-
liz Tesouro Na"'onal. E' um
p"ano estatal. E' uma tarefa
de governo. Entretanto, a mis-
são Abbink não cogita de em •

O
prestimos de governo a go-
verno, e sua orientação será.
como declarou o emba'yfHor
norte-amerlrano entre nós, u
mesma dos discursos do se-
cretario de Estado Marshall,
ou sela, oue o governo norte-
americano não emorestara
um centavo a nenhuma na-
rão latino-americana. Como
se nor"e, do's, conciliar a ta-
tica flnance«ra de um pro-íra-
ma que nasf"U estatal com
essa orientarão de investi-
m<"*tos m-iva^os?

Dessa maneira, cada vez
mais se foHa"ere em mim *
irwnrpeção de que os resulta-
dos da missão no Brás"" não
pprão muHo produtivos. Esta-
mos Inicialmente nart'nrio de
uma i-iise f •*•¦**• a e fra«*'1. ou
s»'a de um P"ano aue nSo é.
r>ipr,o, eme não "oi aorovai"'»
r»e'o P^or T,eC's"atK-o e que
jipría fi*-iqnr'ar"n ne"o Estado
com v^has lmart'narias.

MACABU F ¦"¦ GOVERNA-
DOR

O fovfrnn^nr F.^mundo de
Macedo Ponres e Silva escla-
rereu o sentido do finanrla-
pipntn nifrtea^o nara diversas
o^ras po seu ^.«•?•"¦'o. Oua«do
me refiro ao cel, Macedo Soa-
r»»<! é s^m^re vpn^o nele nao
o eventual no"'<<*o e s'm um
í*o«! mn'orí»R térniros que O
n^ncll nnt-ciil e um desses ra-
ros escritos que comnreen-
<-,r,m rep"'st'rampnte os nro-
hiomps hras;'p!ros. Por isto
p*nr*.r*r,r.hf>\ todo o dpsenvol-
vlTT,or,to das maV^irpiirias
r,p-i--',->r»'as que fp^tara-n on-
vn^-nr p.sie erande técnico.
c«.-to rtp o»i<» tudo sairia h»m.
As obras da arpa Mum'ripn'-p
r.o"t''"i">--,-i 4» Marah»], in^s-
"'""¦íiv"1, t?rr.b">rn, anp-tictr drv**:
erros oue marrara on a exe-
r"nfi do spu ri'anpinmento.

A Opinião dos Nossos Leitores
i

com as repartições publicas,
mas comprar selos e pagar
impostos não è transação.

s
PERIGO DE LOMER, NA

ESCOLA DE ENFERMEIROS

Um leitor denuncia nave-
rem sofrido intoxicação . ali-
mentar, na Escpla. ,de En:er-
meiras Alfredo Pinto, 29 a'u-
nas e 4 errmrc"?''os. De ,há
muito, diz, há descontenia-
mento na Escola por causa
da complacência dos íuncio-
narios encarregados de fisca-
lizar os gêneros recebidos.
Conta que a diretora teve de

inu e de v.r ., !>:»:¦, !•<;,;, , mu I transformar o salão de diete-
o seu futuro" sempre consti- tic** em enfermaria, removen-
tuem novas preocupações e ! ti0 cama* do sobrado para ü

podem terminar somando-se ^™°- porque soai
i.s outras, mais concretas e

CARTAS AOS AFLITOS
O sr. Bruno H. Stolle, de

Belo Horizonte, propõe-sa a
escrever uma série de artigos
para este jornal, iniciando
por um determinado mundo
de "Cartas' aos Aflitos", com
ás quais,' está seguro, muito
t>e reduziriam as aflições que
este mundo- è tão fértil em
espalhar. Não descremos dos
salutares efeitos dos conse-
lhos que os artigos do nosso
leitor estejam em condições
ae produzir, malgrado a des-
confiança de que as cogna-
çoes soore a necessidade de
dar ao povo "um são otimis-

0 DASP Em Xeque

O 

DASP acaba de sofrer
um golpe d e c i s iv o.
Julgando-se ainda no

tempo da legislatura ditato-
rial, quando não havia Cons-
tituição nem Congresso,
anuele or^ão adiou de criar
a função iso'r *¦a de Relator, na
sua tabela numérica de men-
salista. Era um meio -ibilinò

de criar funções, coisa priva-
tiva do Congresso. Assim veio
o decreto 21.974.

O processo íoi parar nas
rrãos do sr. Haroldo Valadão,
procurador geral da Republi-
ca. O azar foi do DASP. Tra-
ta-se de um jurista que não

ubn.ete ès injunções su-se
bait

sabe dar às leis uma verda-
deira interpretação,

O sr. Haroldo Valadáo, con-
cluindo pela nulidade da ini-
ciativa daspiana, acrescentou
em seu parecer que a altera-
ção daquela Tabela não foi
precedida do competente exa-
me nela Divisão do Pessoal,
como estabelece o decreto-lei
5.175 e que o decreto 24.974
acima referido não podiu"criar função isolada", para
mensalista, se a lei, de modo
exnresso, prevê para o caso
uma "serie funcional". E
criação de cargos só pode ser
feita pelo Congresso.

Com isso, o DASP perdeu
fjrande parte do seu decanta- !
da prestigio que ainda tem
suas ralr.es na mentalidade do

STA sendo dada talvez
exagerada importância
à Missão Abbink. Fa-

rece oportuno dizer, portan-
to, que os técnicos america-
nos não vêm ao Brasil com
o fim de fazer empréstimos
governamentais. O erário
yankee não pretende mandar
um só dólar ao nosso pais.
O sr. Abbink e seus auxilia-
res querem verificar quais as
possibilidades para inversões
aqui de capitais privados
norte-americanos. Em outras
palavras, eles estudarão o am-
biente, realizarão entendi-
mentos e informarão aos
interessados no seu pais. Se
julgarem que o Brasil é um
bom mercado, oferecendo
perspectivas de negócios van-
tajosos, então o dinheiro vira.
Em hipótese diferente, nada
feito. Continuaremos espe-
rando por cao-'*ais e técnicos
para explorarem os nossos
recursos naturais, criando ri-
queuas que elevarão o poder
aquisitivo do povo brasilei-
ro. Não convém, pois, ali-
mentar grandes ilusões a res-
peito da Missão Americana.
Seu âmbito de ação é limita-
do e o Governo de Wash-
ington apenas dá apoio moral
ao plano de desenvolvimento
econômico do Brasil...

"emas 
« *»** «tfrúiece * l Estado Hovo que o criou.

NO CATETE
Est«v*s no Paiacio <*o Cs.tW'".

o ministro Anton!*- Camilo <te
Oliveira, chefe do Depariam»»*-
to Politico • Cultural do M'
ntst/erio da* Relações Èxterio-
re>s, a fim de apresentar desp*
didas ao senhor presidente da
Republica, em virt*"-» <*& sua
partida para Pari», pa próxima
segunda.feira, onde tnt-grarà'>,*gacão Brasileira *. i"u»s«in.
ble'« d» ONU-

inevitáveis. Contudo, a pro-
posta do sr. Stolle é levada
na devida conta e. recusada
uo momento Dela nossa inca-
pacidade material de acolher
outras colaborações, além das
que dispomos, fica sujeita a
futura apreciação. tjuant"
aos estudos grafologicos, um
consuaorio em Belo Horizon-
te para leitores que, em sun
maioria, vivem no Rio. é de-
saconsclhavel.

OBRAS DA RIO-PETRO-
POLI»

Faz muito tempo que a es-
trada Rio-Petropolis esta em
obras. Por isso, muitos trer
chos dão passagem somente
u um veiculo de cada vez, o
que exige um serviço de si-
nalizaçáo cuidadosamente on-
servado. Atualmente os res-
ponsaveis pela regularidade
rio trafego se comportam
com alguma displicência, <»
que ainda não produziu con-
seqüências mais graves ror
muita sorte. Frequentemen-
te encontram-se dois auto-
moveis aue viajam em sen-
tido contrario, devendo-se "»•'

jogo de cortesia dos motonr»
tas a solução pacifica do caso.
concoraando um deles em
dar marcha ré até oferecer
passagem livre ao carro au»-
confronta. Alem disso, os
buracos da estrada líão estau
devidamente assinalados, tor-
nando-se um desafio perma-
nente para a atenção dos au-
tomobilistas. E' caso para u
Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem veriíi-
car e corrigir,

DEVEDORES REMISSOS
Um leitor escreve sobre a

s it u a ç ã o dos comerciantes
considerados pelo Fisco "de-
vedores remissos" e por issu
incapacitados para pagar im-
postos, ou comprar estampl-
lhas de vendas mercantis.
Principia, de fato, a ter ra-
zão pelo fato de o Fisco pu*-
nir o próprio Tesouro, de ve»
que tira ao contribuinte o di-
reito de contribuir. Deve-se
ter em mente, di? o leitor,
iue o devedor remisso nem
emure o é por culpa, ou dolo

existiam vasos sanitários no
numero que rv tornou even-
tualmente necessário.

De meia-noite até a manha
do dia seguinte houve indes-
critivel confusão, tanto mais
alarmante quanio a Es;-o'a
funciona perto dn sede du
Serviço Nacional do Doenças

Mentais e o choro, as eólicas,
os vômitos, a correria cons-
tntados naquela madru-a-iii
tormentosa eram de molde a
fazer suspeitar que alguma
influencia da vizinhança se
tivesse imppstp à casa. x
. OS INSTITUTOS E AS l

CONSTRUÇÕES
O sr. Emilio Rocha, louvan-

do a camoanha deste jornal
em prol da execução de um
vasto programa de constru-
cões de casas para os associa-
dos dos Institutos de Previ-
dencia Focial, lembra que em
Coelho Neto há um grupo re-
silenciai construído pelo
TAPC, contando-se nele 150
Tsiriencias fechadas por fal-
ta de l:"a"ro rie luz e agun.
Essas casas ofereceriam abri-
no a 1.050 nessoas, dir o 'ei-
tor. Cnlcu'nnrio-se 5 pessoas
ror familia, teríamos 750.
Ente numero mesmo já basta
para merecer a atenção das
PiyfprlHs^es resnonsaVeis e
rfo será a Prefeitu-a quem
lhes negue a atenção, com
to-'a a certeza.

TJANUO ml" s,ro <¦*»
Guerra o (Tneral D" ra
rca)'znu um r.o'a»«:i *•»

forço no íenUdo de r<*s«lvr, o

prob**ma -ia ^.bitaçào ms, 'fi.
ciais do Exceto sediaoo*. na*
diversas Ruarnlçfies cio pais.

O en->rme conjunta resd^n.
ciai da pra'a V*,rnu,i'.a, oi a •ra.

vias de concl»Riio, <iev«* se i
Iniciativa do presidí-n'»* Duii»
e ropre^rnta uma es^b».d'da
contribuição nara colimaeào
daquel*» objetivo.

Diante da ímportancU do
empreenilmenlo não teve du.
vida o ore»i'dente aa R-»püüil.
ca. aue«ar das sabidas apertu.
ras do erário, '-*e ene- m:n!mr ao
Congresso o peddo de um cr«.
dito especial de vinte e dote ,ni.
Ihões de cruzeiros para pros-e.
gu'mento das obras da praia
Verm«lha.

Seria IntTeá-an'* qu<\ a
exemplo do que eatá sendo reá-
llzado no sentido de as5*"-»rar
ao ofclalato do "Sxercit-o habi.
biUções confortav*"i» t de am.
guei raaaavel. s« pre-urasse in.
tenilíicar a construção d» ca.
sau oara oa outros grupoe «o.
ciais.

A crUe res'<ienclal, um °os
maiores tormeutos dos habP-an.
lei, d» grand**s centros urbanas
do pais. só pn0<Tá ser cometi.
da construindo se nova» rasai
ate se alcançar o equilibro eu.
tre a procura • & oferta.

O que se observa no mora*n.
to é exatamente o conlranu.
Ap^^ar ''a* determinações axa.
tivas de recente decreto do çro.
vrno federal. o« ins: ituv>s ce
previdência wtão c°m suas car.
teiras Unobüiarias fechadas.

Aegam os institutos não do.
«lerem cumprir a* ordena oonti-
das naquee decreto i»orque s';s
recursos estão congelados no
Banco do Bra*'l e que o T--..*ou.
ro lhes deve somas im*nsa*»

Nofciaram Os jornais a reu.
nião, sob a presencia d-> nn.
niitro do Trabalho. doS pr>-si.
dentes do. Institutos * caixão,
na qual t<-Ta sido examUaua a
situação desces organi^intis t't;n
te ao decreto Drrsliencial Ne
nhuma nota foi cVsiribu.da
dando conhecimento da-s r>*sou.
çôcs tomadas naquele erCOn*ro.

O assunto é da mais aü.a
gravi -ade e não pode fie ir to.
ijuecido. E' pi»-'c so qu? oa in*.
truções do pr-^sident» Dutra etn
benéfico dos as"oc4ndo=, dos ins.
titiit-os e caixas sejam cumpri,
das.

Só ha urru msneira de ctnji
bater a cr'se Je habitaçõ>». rc
petimos: — construir ca.:as em
iiunif-ro Mificienie.

Estcbélecido o Serviço
Tele-TaficT Para

Urucania
O çorone] Raul i« <\"h»"»"-»\

q''e. diretor geral rio U*narta.
m»*nto 'os Correios e T"l**»7'-a.
f<t. por nor'nri8 de ontem d**.
t.<*rm'na ao diret-or rfginna' le
¦lui?! de F'>ra, que tome a-* ii".
(-•***«a ri.-m nrovideir-laB parn ssr
inau>T'.iraJo o serviço tèiegTalico
n-i >f?n-*. Pns'al cie u-'"*"- a,
anV. terem sido conc'u'*!as »s
ob"as d» con<?truçio ^a ilnhp t*
'e<írafica para anuf* a cida i-.

ENCERRADOS ONTEM OS PREPARATIVOS
PARA 0 DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

Disposições Para o Transito de Veicules no Dia da Palria
Estão praticamente encerra-

dos os preparativos para o des-
file militar de 7 de setembro
que se r3ve tira, como nosano.-»
anter.ores, de maior brilho. A
tropa aquartelada nesta Cupi-
lal e nos Estados do llio e Es-
plrito «Santo encerrou, ontem,
seus tieinamento?. e ás prl-
ine.ras horas o gensral Zeno-
bio da Go ta. acompanhado da
oficialidade do seu Kstado-
Maior, procedeu a trabalhos de
preparação diante da tribuna

Falta Competência ao
Congresso e o PiC^eto

é Inconstitucicnal
(Conclusão da 3." p*g-)

vida — frisou-nos — e com
as despesas partidárias e de
'representação que sobrecar-
regam o orçamento dos depu-
tados — somente os ricos po-
dem exercer o mandato po-
pular, sem se endividarem.
Entretanto, sou contrario ao
projeto para resguardar a
Câmara — que é a melhor
instituição da Republica —
das criticas que possam dl-
minui-la no conceito do povo
brasileiro. Aliás, esse é o nen-
samento do Partido Socla-
lista.

E o senhor, dr. João
Mangabeira?

Contra, absolutamente
contra.

Também o deputado
Café Filho?

Também eu. O projeto

presidencial, visando a fixação
dos lugares de onde comanda-
rá o grande desfile.

O generaJ Dutra, acompa-
nliado do presidente Beires do
Uruguai, acompanhado ria ro-
mitiva e dn Corpo Di:*lomatl-
co. b?m corno do chefe rle no-
lida. prefeito e òvtrás alfis
auto-Pados, asis'lrará ao
desfile da tribt-na especial p"
mafla diante do Palaoio do
I"xerc'.to.
TRANSITO DE VEÍCULOS

O Diretor do (Serviço ae
Transito do Departamento re-
deral de Seg-aranoa Publica,
baixou um longo oficio no anal
determina diversas dinoKi-ões
no nia da Pátria, tanto narahonres, ônibus e automive'?-
Oc bnnde^ da **nna norte voi-
tarão da nraca Tirad-mteí Lar-eo ria Lana e or.ica Mauá. - os¦"*. zona sul inl?lalm»nte i>n0
até a av. 13 de maio t*e'or-nando, st necessári-» ri,-, T.ar«0
d\ T,ar>9. 0< bondes ?fi. *>7 m
2fl. 30. 32. 34. 33, 39, 40, 41 e 71nflo trafegarão.

Os automóveis procedentesde Copncabana, Gávea. Urra*.eme e Botafn»n. ao atinelrem
a oraia de Botafoeo se*-«oi"ps-vlados pela ru* Senador
Vertrnelro. Os de l,aran1í>l'-a« e
Catete ou nela Darte Internada r>rn!9. Excetuadas «.«s av.
Presidente Varg*as, Rodrt-r.ips

-Vives, Rio Branro e Rua fe
Santana, p' veiculas traf?3iir'o
nu-malmente pelas demais
ruas. •
AVISO DA ASSOCTAC\ODOS

EX-COMBATENTK.S
A Associação dos Ex-Comba-

tentes sollcüa nos diretores rie
dl', t »">es da Mi-*irterio~, autar-
quias. etc, a dispensa de *<*'>s
emnríf^rios p--combatentes,
no próximo dia 7.

0 TEMPO

inclusive me alarmou. B
E t lei proibe de traasi^ir assim «tomo uma 'ny.nsatet.

T*r*AIl'0 — Bom.
TF^fr-ERATU^A — Fr*'V'e-*
VTT-^TOS — D? norte a sul,

fr?s-r"..
MAXTMA - ?")6.
^^^:I^u — 1R.3.

Substitutivo A. Ari-
nos ás VaíTcS do PC

(ConclusSo da 1." pâ*»,)
do art. 1 8 d» lei 211 de 7 de
Janeiro de 1948.

Art. 2.» — A data das ele!-
ções será dest*mariri pelo oraüo
competente da -li'st!ça E'elfo-
ral. dez dias após & vigência
desta lei.

Art. 3.*> — As varras rSn ce-
rpo nreenr-Mda« se fpl'* **" me-
nos rie nove mp.s<*<s nira a ter-
minação do rrrand>to".

Banco Econômico KacionrJ F \

RUA MÉXICO, 45 A
Descontos — Cauções Eep£.sii*j
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TRUMAN FALARA NApADRES E freiras SÃO
SEMANA DE LUTO NACIONAL PELA CIDADE NATAL DE DEWEY jEX PULSOS DE PRAGA
bvIORTE DO EX-PRESIDENTE BENES
I robitüias Das Colônias Italianas — Derrota
Dos Guerrilheiros Gregos — Ação Católica Em
Ruma — Desmilitarização da Pakstina —
Caiu o Avião a.. Solo — Ciclone no Golfo do

— Luta na Birmânia — Protesto
Russo na Argentina

México

Os Dois Candidatos Disputem o Voto Dos Tra-
baíhadores — Comunismo Nas Tests

A T.ltecrsl. váquía, de luto
pela morte do ex-presidente
Eduard Bo* -, co-íundador da
Scpúblicá, iniciou hoje uma
.emana de luto nacional.

Depois dc uma sessão c
brada pelo Gabinete «ta
nliü, ariuricioü-so que

c-
ma-

E-ü-s
soria enterrado em sua própria
residência càmpestre d. Sezi-
movo Usti. onde faleceu.

pr.OBL__f.lAS UAS COLO-
MAS ITALIANAS

Fontes dit-lumáticus declara-
ri*.m cue a frança po-sivcimcn-
xc procurará protelar por mais
um ano a solução da contra-
vérsia relativa ao problema da3
colônias italianas.

Segundo o tratado dc paz
com a Itália. c.3a questüo do-
verá síu- devolvida à Assem-
bléi:. Geral da ONU. caso os
Qüati*o Grande- não entrem cm
acordo quanto à disposição den-
sas colônias, ai- 15 dc setem-
bro.

DERROTA DOS GUERIU-
LHK-ROS GREGOS

O Ministério da Guerra anun-
cou ciue o exército grego to-
mou várias montanha- tmppr-j
tr.ntes aos guerrilheiros, nos I
rrontes Vilsi. O comunicado
li-o oferecia mais informações
sobre a campanha contra o no-
vo reduto dn** forcas dc Mar-
Uos, ma., notícias enviadas da
frente para a imprensa falam
du avangos realizados contra
forte resistência inimiga.
AÇÃO CATÓLICA EM ROMA

Du_en.as e cinqüenta mil jo-
.cns de clubes italianos filia-
cios à Ação Católica, celebrai.»
rio o 30° aniversário de funda-
ção, assistirem à missa tvi Busi-
lica dc Santa Maria Maior.
Curisrcgadas dentro da patri-
arcai Igreja do século KII1 e
enchendo literalmente as rua.
adjacentes, :-s jovens entoaram
cj hinos religiosos "Vcni Crer».
tor" c "Salve Regina" sob
grande cmócüo.

DESIVIIUTARIZAÇAÕ DA
PALESTINA

O conde .'ullte Ba.nadotté.
mediador o.icial òa DNU na
Palestina, declarou numa eu-
t:*c'.*ista coletiva à Imprensa uue
a desmilitariza7;-.- da zona cia
Cruz Vermelha e da região
circundànte no setor tíe Jerti-
salem "foi realizada agora cm
teoria e na prática". Aerescen-
tou que às 20 horas ambas uai-
t.s iniciaram a evacuação, oul.
c'c acordo com o programa, tíe-
verá ser completada seis liura
v.iais tarde,

O ALEMÃO E* FASCISTA
Numa reportagem feita nes-

ta cidade, o ex-presidente cio
Retcl-sbank e "gônio" finai*-
cciro da Alemanha, Iljalmar
Sehacht, declarou que o nazis-
mo. depurado de sua teoria

^

|_ 
_-_.ii)
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Eduardo Bine»

raclai o cie su_ forma tirânica
tíe govjrno. sempre acharia
simpatia entre o povo alemão.

CAIC AO SOLO NA
GALES DO Sl'L

Anunciou-se que um aviai»
"Uakota" em missão da com-
banhla de acronavegaçãò na-
cional australiana prccipitou-s=

sôbre o cume de uma monta-
nha na Nova Gales do Sui,
quando se dirigia de Bridant
para esta cidade, morrendo os
dez passageiros quc conduzia tí
seus três tripulantes.

CICLONE NO GOLFO
DO MÉXICO

Ü ciclone que se tinha íor-'
mudo no golfo do México, o
que ameaçava açoitar Nova Or-
lcans, parece ter passado du
longe, a nordeste, através da
parte sul do Estado de Loul-
siaria. para a região do Estado
de Mississipl, compreendida
en're G"'*v.vt e Bilo;;'.

A LUTA NA BIRMÂNIA
G governo admitiu ui, -iv.

qu. a cidade de Mnúlmein, qut
é a terceira ríp B.rm;»nia. cair
cm poder d; forças rebeldes.
Um breve comunicado dizia que
um grupo de guerrilheiros ocu-
omi a cidade quurla-.eira pas-
rada, aprisionando certo num.-
ro de funcionários do ,»»ov"-rno.

TROTESTO RUSSO NA
ARGENTINA

A embai.:--*** sov *•¦> aore-
sentou u:n protesto à Chance-
larla em virtude da proibição
da Administração dos Correios
c Telégrafos feita contra a cir-
culação de um semanário edi-
tudo em idioma ucraniano pela
Federação Democrática Urcti-
niana.

DESASTRE DE AVIAÇÃO
NA INGLATERRA

As manobras aárcas qut-
v_m realizando conjuntamente
a aviação norte-americana e a
britânica sobre a Inglaterra se
viram enlutadat* hoje pela mor-
te de dois aviadores dos que
participam na luta simulada. A
rionl Força Aérea anunciou quc
o sargento .Valter Doy-e. ò„
Força Aérea dos EE. UU.. fn-
leceu onlem à noite num hos-
pitai tíe Flúsliing, Holanda.

WASHINGTON, . — iDe
Eancloi* S. Klein. correspon-
dente da United Press) - O
"Dia do Trabalho", quc será
celebrado scnunda-fei-a proxi-
ma. marca o Inicio da camoa-
nha política norte-amoricuna
que. a julgar pelas acusações c
contra- acusações feitas pelos
principais candidatos presiden-
cias. pn>m_'c ser dsveraa re-
nhida. Já, estão sendo trava-
das as primeiras o.caramu*.*-.-
entre o presidente Truman e o
governador Tliomas Dewey <-•
seus áuxiliares: Porem, ijeguri- |
ua-feira, terá Inicio a campa- j
nha. quando Truman der inl-;
cio a uma serie dc .eis discur-
.03 numa excursão relâmpago
pcl»:S Estados de Mlchlgan, ci-

dade natal õe Dewey. O dis-
curso principal Si>ra ante uma

gigantesc.T, reunião conjunta aos
trabalhadores pertencentes ft-
duas mais poderosas organize-
çoes sindicais dos Eitados Uni-
aos. a "O. I. O." e a "A. F.
L.". eni Dvtroit.

Harold Star.sen. um dos prin- j
cipais porta-vozes de Dewey,1
encarregar-sè-ê de responder fts
acusações que indubitavelmuruc
Truman dirigirá contra o Con-
gres-o e o Partido Republti-a-
no. ü mesmo Dewey iniciará
oficialmente sua campanha no
dia 20 deste mes. com uma e.c- j
cursáo pel03 T':s'.ail03 Ocidentais.

Antes de d.ir inicio âs sua*»
campanhas politicas. c3 don
candidatos Intensificaram a*.
neurações que se fazem mútua.-
mente todas-em slntess. tendo
por finalidade provar que o
partido a que pertence o -eu
adversário é o responsável pur
todes os males que sofre o pais
— agitação trabalhista cumu-
nismo. elto custo da vida. ..c..

ACUSADOS PELO COMUNISMO NO PQDF.R

etc. Os dois candidatos têm
preparado vários artigos que
seráo publicados no "American

Federa.ionist". órgão da Pede-
ração Americana do Trabalho
assinalando o que cada um tem
feito para melhorar a situação
dos trabalhadores.

Entretanto, o "Dia do Tru-
balho" em 1048 encontra os tra-
baíhadores e patrões em campos
opostos c longe d3 fazerem as
pazes. Apesar do maia alto ni-
vel de emprego da historia —
Cl 5-0.000 — for?.m declaradas
noves greve?, outras estão sen-
do preparadas e a disputa em
torno da discutida Lei TaH-
Hartlcy recrudesce cada dia.

PRAGA, .
— A poi cia
rio. frades e
tidos, sob a

— (United Pre-'»)
Informou que va-
freiras foram de-
acu3at;ão de "atl-

vidud.3 contra o Es.acio". In-
cilisive de retirarem clan<le*ti-
namente. pc.soas do pais.

Ao mesmo tempo, o .riour.m
do Praga sentenciou Vladlniir
Kn-jina. e::-s_c_etario geral do
Paniao Nacional Socialista '<

£5 anos de pr.são, por traição,
Krajina íoi proccs_ado a reve-
Hu. porquanto fugiu do pais
poucas aemanes após o golpü cie
Etado dc fevereiro. Não foi
pronunciada pena dc morte, dc-
vido acs "bons serviços" preo-
tados por ele ao movimento cie
resistência tch.eoslovaco.

Após a Visita do Presidente Dutra,

Partiu do Rio o "Almirante Saldanha"
LONGO R0 i EÍR0 EM 302 DIAS - VISITA

DO CHEFE DO GOVERNO

T.í-s funcionárias - policiais
naelonul3-S))c.allsUi3 loraai cou-
der.aiUis ontem a penas de pri-
são- por transmitirem informa-
ções confidenciais ao "escritor

rio de espionagem" de Krajina.
Ha oito d:as a pulicla anun-

ciou m prlrão Ce um dom!ni-
cano c ds outras pes.oas, in-
clusive -vários sacerdotes, pur
facilitarem a saida Ilegal tíe
pessoas do pais. O comunica-
do dc hoje diz que o3 padres
Prantisel. Mezval c Pran No-
vak. do m» s.eiro reüeníorisla
de Lisejoyice, e o padre J. John,
do sudoeztc da Boêmia, furam
a,lvo de acusações semelhantes.

Consta quc fugiu para a Aus-
tria o pad-e Mlkà. do mosiei-
ro de Svate Kemenice. O co-.
munli-ado diz quc varias freiras,
r.dentorislas ucranianas c po-
lonescs foram detidas num mòS-
teiro. Eão acusadas de falsili-
cação de documentos de iden-
tldade c de residência ilegal na
Tehecoslovuquia. desde há trta
snos.

j O ENSINO 1

CONCURSO PARA TODAS AS CÁTEDRAS
VAGAS NO 1NTERNAT0 DO PEDRO II

TRABALHOS DA 2a C0NVENC À0 UDENISTA DE ESTUDANTES
O :iiretor cto CoIegU. P d-b -l

— Internato, de acordo com o
que i»ec'diu a C=i'.grcsação dca.
s. "S-tabíl-oimento, detemi»
nou a abertura d»»s ooncur-o pa
ra provimento do todas as ca.
dcirr.s, atualmente vigas no rc.
__r»do interna to;

DENTISTA PARA
CRIANÇAS

DRA. VON HAEHLING
LIMA

HUA DA CARIOCA, 6 • 5.°
Tel. : 22-_678

POPULARES

üwítè;-

60.000,00

.'JÚR^-S-i^..

BANCO DÈLAMARE S/A
- 
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RÜA NÍARj4 rfjEITA^JSÍ

O pra7-o da tns.-r'.çâo s«rá d»^
cento e oitVnta 'Uas e cs e»-i.
íait», qu« ssrão publicado* no
"Diário oricla.". obrdecerão a
.••,-gu'i-,t. escala: - Piírtuguêí
dia 1." ds setembro; Fll03of:a,
d'-a 15 d» s»t_mbro; Milema •
t.c.i. dia 30 d. B.t.mUro: L't«*.
ratura. «ia 13 de outubro; His. |
torla C_kra\ d;a 39 de oi'.»'bro; j
Latim, d-a 15 do novembi77.

Todcs os at03 qo' con.ursos ]
'-a rege'.*._D de acoruo cen r.s
ipsthiçõ.s baiXii'':!S p=lo sr. mi.
nistro da E'lucacâo. cm Por.
t.,r'a n." 107. d" 2. d2 junhi- de
\rZ9 e i»rb 'cr.da r.o "Dir.ri7*

Of ciai" ds 31 tíe julho -io ai_-
ni i ana.

Cõ interessados» que deseja.
rem qualquer escla.i-.-iin',!' *

poderão procurar
<_o C7",.eglf', durünt
n.irma! do expediente.
CONVENÇÕES DOS

DANl-ES UDENISTAS
Còntmuáséih. anteonf-m, o

trabalhos da S-gunda Com'»'
çao dos Estudantío
do D-strlio Federal com
S-iSâO que leve lugar ás 2ü-3ü
horas na se-c do partido, sob
a pres'.don_':a do acadêmico Ai-
naldo l^comü?.

Foi pedido « aprovado p^lo
pl-nario um voto oe pe ar çmiu
morta <'o padre Leonel Franca

..•c. professor do, Universiaadé
CatóTca. A ordem do di". foi
toü_i tomada pela a-.rt-scntaçao
'il-c-.sío e aprovação de em^1».
d_*-> ao Regimento Interno uo
Departamento Estudanfl.

E.-.i vi.ita de cortesia. CoUv-
pr-sonte ao^ trabalhos da co*.:.
vsi-ç,.o e éx.vice.presidente da
Un'a.j Nacional dos Estudante*
acscienilco Francís.o porfirio

ôámpaio, membro inilltanti; cio
Partido Repub icano.-

Ontem, não houve r-uniüo »
a prox ma s^são ordinária ts-
r?, lugar amanhã, ás 20--lu r»3-
ra7» na s»ds do piit»c:o a rua
i'»o México- 3. 4." andei. O pre.
siuent. do Daparíamcnto _.-.
tud.intll da, UDN en-are.-t- o
compar-Cmento de touo_, oa
convciioionadcs para esta lu»
portànt» rsuniúo.

O prcíld-pnte da Republica,
vi; II ou nu manbã de ontem o
navio.escola "Almirante Sal.
danba". quo se prep-r.iva para
deixar o nesso porto rumo a.""
éatràngelix), cm longo cru_;'lro
do instrução.

Aco»np:!i"»hido do süb.chefe
Oa Caw Mlitai* da Prvsidcnca,
tci.rnie. coronel Gabriel O.
Mo_._ e da seu ajudante de or
(is-'-z- s. excia. encon;rou a b^r
d> o titular da Marinha, aim-
ranta Adalberto Lara da Almei
-a, e outro-' oficia'.. Apá:» os
cumprimentos dc praxe» o nre.
sidente percormi as clopanlen.
cia- daquela unidade ef.ee t». vi
.'«'t-ando a t',a_a D'Armas c .rn.

. i<o hnmenageatío. poi 'fim, ¦»¦
s-ião de honra cm uma teç-

! £> champanha.
VIAGEM DE SM DIAS

I O almirante Silvio tí_ Nulo.
ni"a oxpò-, então, a-7» fiii-liua.
d'S e o roíciru a s-i cbservado

I pela "Amiranle Saldanha", nu.
' ma viagem de 302 ''.as. oU *e-

Jam quase um ano. Eni segui,
da o prisidriue Dutra fei ib'--e.
amado p**lo thulár d„ Marlnh.
cain um a bum comemorativo
da d'r.'n*;i viagéni °e insitrução
Co "Aimiranto Saldanha"- con.
feccionatío em fr.-.ncé", irgiâs e
pòrtugúêò,

INICIANDO A VIAGEM
C'-rca cas 10 horns o che»»- da

nação retirou.-e d-i-r-íjancio fehv.
virgm ao comandante Ari San
tos Rangei, e ouvir"tm.s- m»
ocaião vaiias salvas cie ta
nl._.*.

O it.nentvlo, ab;'::*.i-;.-:á va
r:c- port-s dos «Hvcrsos i_.7_i--<i-.
dentre "s quais à E_pan_»a em
um d. cujos parto- a r.o_sa M7_.
r'niia ce Gucira. K>Pec'.aim«n<t

convidada pela Marinha de Gue
mra »*spnnhola. participará da.1-
fe.-lai comemorativas ''a «ass-.
gem do ecu sitimn ".entVnarlü
as quais terão Inicio no dia «
_. outubro.

Transferida Para Esta
Capital a Mesa Redon-

da do Trigo

A Comissão E-ioecial do
Trirro cia Câmara dos Depu-
tar'0-. rr*"-»'*"?u transferir para
ertn cnnitP1.. em data a sar fi-
xarlr. o? rt_n»l?_.t*»_ em torno do
nroblen.fi no trir»o naciona".
deles devendo pnrticinár.
a-em de membros do Con-
¦trprro, t'.cnieOõ. economir-ta7*.

¦*• rÍelè.*TEC*õ_s estadun'7* de pro-
j c.ptores e moarteiros.

O "¦"¦ *-"»-••".to da Mssa ^e-
: rlondn, r'"1 -lo,7eria *er se rea-

'•-.nr'o .'» °n rie n^or-to n»7)., em
Por4') Ale-ire, fMerou o r»rin-
o:*-»í!l obi-^fivo de r.ua reali-.a-
"tio. ou»*' «ra pro-onver u"»"1
-o-*.-to »-.->'•• erí-^Hn entre or
n.--..hrn-*, r'a Comi^pão c os
triticul tores.

SEGREDOS CONFIADOS
A POUCOS

í ¦ * ____» ^* .Js&>*J^*>,vJSr

"Calçada da Gloria"
"Sermões da Mon-

tanha"'
e

Há 
cc

nüo

MEDIDAS PARA SANAR 0 REGIME
"DEFICITÁRIO" DAS FERROVIAS NACIONAIS

secrítano
o horário

Esru.

Ud-nlsta';
uma

Apóõ a realização do Cjii-
Bre--so dos Diretores de _-..ra-
lias »le Kcrro. o diretor ao Di-
pttrtii.hento Nacional de listra-
dai7 dc Ferro, Er. Artur l--r*-_-
ra de Castilho, prestou escla-
recim.ntcs á imprensa» ri^-s-l-
tnndo, principalmente o. aspe-
cto- relacionados com .«s mu-
didas a serem posta», em pru-
tica para .unar o "d.íicit" ilas
ferrovias e nu parte c-ue ui_
respeito ao regime de tarifas.

o di> ¦»»_•

REGISTRO DE MARCAS
PATCNTcS, TÍTULOS DE ESTABELECIMENTOS

Sociedade Rex Limitada
(Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Alvim, 37, salas 6-6 e 627, tel. 42-4832
- Rio do Janeiro 

r»ua Álvaro

ENCERADEIRAS
Último tipo de 1348, vendes

moderna B-4, com todss .s peças
c'3i-«r. Cr" I.70O.C0, com dois
Cera Elétrico, etc. — nua Evarl-lo da Veiga, 73
TA-VA TIMCICO

s vleta e a prar.o e da» verdes
sem uso, Cr? 1.700,00. Aspira-

nos dc garantia; Esp-lhador de
sobrado —

Em suai declnrações,
daquele U.part-vncntu l'o-:ill-.a
a pirte relativa ao toni-am.n-
to da* misérias feh oviurias o
6 cadastro de suas reinyindica-
çi_>e_-. Assim è que, os retulla-
doa quanto ao primeiro asi»;.tto
mostraram uma situn^ã,, ]a c_-
nhecida em 1944. quando -iqu_-
le Departamento l.vou a i»-.ini>
a pssquisas técnico-ecoruvmlcii,
do qua resultou o Procr-im.i
Ferroviário, aprovado peto ac.
creto-íei n.u 8.894. de 21 de
ianeiro de 194G.
OS I-llÉTES E AS TARIFA»

— Chegou-se a verificar quc
a .ituação, agora, api-psent.i-se
agravada, pois, os recursos for.

Novos Logradouros Fo-
ram Reconhecidos

O prefeito em decretos de on.
tem, resolveu*, reconhecer convo
logradouros públicos da cidade,
com as denominações oficiais, cie
ruas Monte Belo. o logradouro
anteriormente conhecido com o
nome de Jcsulno Ferreira, cm
Sâo Ôr.stdvâo; Tlraju. Erjchm
Paiso Fundo. Cruz Alta. Tapa-
ecretâ. Rio Pardo, Vlamão. Gr7*,
mado c Av. Farroupilha. os
logradouros anteriormente co-
ulu-cidos como ruas A. B. C. D,
E. H. I. P, O, em Campo Gran-
de; mudando paia rua Alberto
Leile a denominação da atual
rua Manes, no Meicr.

Problema Das Tarifas
Congresso de Direiore3
nec-idos a r_nov_tçâo -«irair. in-
feriprts a4> desgaste do matei tal
1'odante c fixo. pelo continua-
do uso. Desta forma» não *e
pod; esperar melhoria imedia-
tu e barateamento dos fiátes
fsrròvlarios. Éncontramo-fíoü
em situação de nia::ima d'ri-
ciência e de carência da rciio-
vação hortn.ai.

— a ciucstâo tarifaria está |
merecendo cuidados,, «.stuou.
Os economistas que colabora- ,
ram nos trabalhos do Congres- |
so são de p.n-ecer que 4» onu.
do frete ferroviário deve caber
nos utilizadores da estrada dc
ferro. Não llie_ pareceu jirío

j que o l-Stauo s.pris e de ma-
I neira permanen'e as .leficifn-
! ci:'s da receita. Consegui a ado-

çâo dc tarifas percentuais que
I Incidem sobre o valor venal
! da mercadoria na pro_ed-ii--_
I ou destino, variando a<» longo

do transporte, segunilo a dlfe-
renclacão através da ha c pa-

drão vigente. Assim, a base
percentual c o valor venal cri*
terio-niriente estabelecidas, per-
mitirá a tarifa, que será revi;,
ta. bieiialmente, para se rea-
justar á variedade d0 preço da
mercadoria.

— O «eneamento do combu_>-
tivcl ferroviário cita comor.-
etiilldo no Programa Ferrovia.
rio. para o trafego predomi-
na nte. adotando-se as réciijncn-
daveis exceções nos casos na»,
tleulares, onde se tornam jusli-
ficavels. No sul do país terá
empregado o carvão nacional.
»,m locomotivas cspecialvnentr
projetadas i>ara a^- earatetlsti-
ca.*.; próprias .-. esse combiistl
vel' no nordeste será utilizado
»» oho Oicficl nas lòconíotivu*
Plíeal-eletrlcEi.; no norte í-er;.
omprcií>.di> h lenha nua lócóniO"
liias a vapor. Provada <r» -fl-

— As Conclusões do
de Estrada de Ferro

-ieiicia da coordenação rodo-
ferroviária, para a recaptura
do trafego, aconseihuu-Se a t-e-
neralizaçâo da medida, qu. se-
rá posta em pratica pui inter-
medlo das proprinr ferrovias ou
por intermédio das subsidiárias.

PROIBIDO*. PELA IMQUI-
'ZIÇÂO DE SALA2AR E EDI-

TADOS NO BRASIL

A Editora G_rm_nà- colo-
cou no mercado tíe livros cio
Brasil ss duas importantes
obres "Sermões da Montanha",
tíe Toma., da Fonseca, e "Cal-

çatía da Gloria", de Toma*.
Ribeiro Colaço, lidimo.. re-
presehtantes cia cultura por-
tuguesa, obras proibidas de
circular em Portugual. Esses
importantes livros que hon-
ram a literatura portuguesa
sofreram os rl?ores da nefasta
Inquirição de Salázar, bani-

| dos de Portugal e colônias.
Entretanto, a editora Germi-
r.al conseguiu que os mesmos
possam ser vendido.; no Bra-
•tfl, colocantío-o ao alcance
dos amantes da boa literatu-
ra.

Ttiis coisas sobre js quais
não se pode falar abertamente

—coisas uo c;:tcr.:o ene ledos devem
saber. Verdades e.i.tem c*u. são pe-
rij.os-.i5 para alguns — mas -iu-» em
mãos dos quc as compreendem, .ão
antes f-lores de poderio pessoal -
realizações. Atrás dos relatos dc mi-
lagres c mistérios dos antigos, há
muitos séculos de sua s-creu c paci-
cnic perquirtção das leis da natureza
—suas espantosas descobertas sobre
os processos recônditos do espirito
bun:auo e o domínio dos problemas
da rida. Outrora envolvidos cm
mistério para proteger-se contra a
destruição pelo medo c .1 ignorância
das massas, estes fatos constituem
uma herança útil para milhares de
homens e mulheres que os u„-_.m hoje
cm dia cm suas próprias casas.

ESTE LIVRO GRÁTIS

Oi Ro.lcruci.n. (nãu i unia or;;_ni__çao
r.lifiio-a), velha in.i_ii.l_-l- cie muno,
eon.er4.f4in sua secreta 5_be-U;r:a por se-
culos em seus arquivos. CosHtieant i.7-"».-
todas a participar Aa utilidade Critica dos
teus ensinamentos. Escreva-oos huie pe»
dindo um exemplar çratis do li» ro "El
Domínio de Ia Vida?' -m suss páçinas
pode estar o sepredo de u»».a nova »4da de
oportunidades para o leitor. Favor de
nisnciotiar se deseja o livro cm inglês ou
em e.p-nhol.

tndereço: Scribe S.M.ü.

Los ROSACKÜCES
(AMORC)

San José Califórnia, E. U. A.

COMUNICA A SEUS ACIONISTAS. AMIGOS E CLIENTES QUE JA SE ACHA

EM PLENO FUNCIONAMENTO O

HOSPITAL EST0MAT0LÓGIC0
Sob a direção do :

DR. ROBERTO BREA
Médlco-Dentlsta -

RÜA CONDE DE BONFIM, 716 — Fone: 38 5913 — TIJUCA
HOSPITALIZAÇAO E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO A DISPOSIÇÃO DAS

CLASSES MÓDICA E ODONTOLÔGICA

Cirurgia geral e especiali_ada. — Tratamento das moléstias da boca,
dentes, garganta, nariz, ouvidos, olhos, e demai3 distúrbios iuncionais de
origem focai.

SERVIÇO MEDICO--DENTÁRIO PERMANENTE
Raios X (ambulatório e residência). —¦ Análises clinicas. — Fisiote-

rapia — Gazoterapia (tenda é máscaras.nebuli_ação-caibogênic). —
Próle&e maxilo-buco-iacial.

SOCORROS DE URGÊNCIA EM RESIDÊNCIA
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Cogniat e a Pintura Abstrata
Antônio Bento

Durante a minha recente viagem á Europa,
tive oportunidade de conversas com algumas das
figuras de renome no mundo das artes. E, entre
estas, travei conhecimento com Raymond Co-

gniat, principal organizador do I Congresso lnter-
nacional de Críticos de Arte e diretor do jornal
"Arts", que é na atualidade a melhor publicação
européia dedicada especialmente às artes plásti-
cas. Coube a Raymond Cogniat a tarefa de orga--

_*" / £W nizar a representação de seu pais a "Biennale" de

_» à. _wf Veneza, |ue contou este ano com uma exposição
«9 F *^ dos grandes pintores impressionistas. Raymond
yjr* Cogniat é um dos críticos mais lúcidos da pintu-

ra contemporânea, cujo desenvolvimento acompanha com obje-

th idade e isenção de ânimo.
De volta de Veneza, Cogniat assim se referiu à Biennale .

Guafdo a melhor das impressões dessa exposição interna-
'cional. E gostei sobretudo de travar conhecimento com a nova

pintura italiana, cuja boa qualidade é manifesta. Morandi, que
tirou o prêmio nacional de pintura, é um grande artista. Possui

um estilo de notável pureza e concentração, estando no mesmo

nivél dos maiores artistas contemporâneos.
Tratando da pintura abstrata, Cogniat salienta quc o seu

sucesso atual é um fato indiscutível. Depois de refei.r-se a con-

sagração que a pintura abstrata recebeu no I Congresso lnter-

nacional ds Críticos de Arte, Cogniat teve estas palavras ex-

pressivas: ,. „
Tanto no "Salão das Novas Realidades', como no Con-

gresso, verificou-se uma forte maioria em favor da arte abstrata.

Numa' última assembléia, por exemplo, entre quinze oradores,
só três se colocaram abertamente nas hostes realistas.

E o "Salão das Novas Realidades" trouxe realmente uma
contribuição nova às artes plásticas ?

Seu desenvolvimento tem sido brilhante, pelo número e

variedade das obras expostas. Por sua vez, aumenta tambem o
número dos países que participam dessa competição Internado-
nal, que tem assinalado vantagens maiores para as doutrinas
fuvoraveis aos abstratos.

Será esse desenvolvimento rápido um fenômeno passa-
geiro ?

E' exatamente nesse êxito, nesse desenvolvimento de-
masiado rápido que eu vejo um certo perigo. Parece antes um
impulso da moda que uma necessidade profunda, sentida por
determinados homens de exprimirem-se através duma linguagem
diversa da habitual. Ora, enquanto a pintura abstrata foi apaná-
gio de alguns espíritos excepcionais, urna linguagem hermética,
mas profunda e sinceramente pensada, enquanto se impôs a ai-

guns artistas como uma necessidade inexorável, ou seja, como
o único meio que eies tinham para responder ao apelo irresis-
ti vel da própria natureza, justificava-se como qualquer outra
expressão. E pode-se mesmo dizer que se colocava ao lado das
outras fórmulas de estética. Todavia, desde o momento em oue
a arte abstrata vem a ser um meio ao alcance de todos e é ado-
tsda ou seguida sobretudo porque está na moda e porque pode
proporcionar um sucesso fácil — desde esse momento ela toma
um caminho contrario a seus fins. Perde a autoridade e o vinor
que a justificam para converter-se num artigo de moda, corn sedu-
ções passageiras e naturalmente superficiais. E não há dúvida que,
se a austeridade se conforma com um público restrito e tem o di-
reito de exigir de seus partidários um esforço de compreensão,
já o mesmo não acontece com a moda. Esta abarca, ao contra-
rio, um público extenso, seduz imediatamente, agrada pelas apa-
rencias e. dessa forma, rejeita pela sua própria natureza qual-
cuer noção de coisa profunda. Já se vê — prossegue Cogniat —

que o sucesso hoje evidente da arte abstrata atrai, sem dúvida
alguma numerosos artistas hesitantes e que só a seguem em ra-
zôo desse mesmo êxito, pois só procuram fáceis aplausos e apro-
vaçõès. Mas esses não podem ser considerados adeptos puros
da arte abstrata. Não somente estorvam o movimento e dificul-
tam sua evolução como tambem criam uma forma de acadeniis-
mo, tão perigosa como o dos inimigos do modernismo — ou antes,
oacademismo dum pseudo-modernismó, que tambem se cristaliza
em suas convenções, em seus sistemas estéreis, privado do contato
com a vida Esse pseudo-academismo se preocupa mais com o for-
íYiaiismo e deixa de obedecer aos imperativos duma necessidade
profunda e pessoal do artista.

Ue fato, às vezes é dificil distinguir-se um de outro pintor
abstrato. Usam as mesmas receitas, as mesmas cores puras.

£' exato. Pode parecer prematuro falar-se agora de aca-
demismo a respeito duma arte jovem. Todavia, é uma constata-
ção que se impõe diante de tantas obras sem personalidade, dita-
das por doutrinas artificiais. A facilidade, mais do que a moda.
é por certo o perigo imediato que ameaça a arte abstrata. Mui-
tos pintores, alguns sem dúvida dotados de habilidade e gosto,
voltam-s» para a arle abstrata porque esta lhes oferece os meio*-
de dissimular suas insuficiências, que seriam notáveis na lin-
guagem figurativa. Quando um artista se erve de formas reais
para exprimir-se, propõe não só a si mesmo como ao público
um meio de controlar suas qualidades tante quanto seus dons e
sua técnica. Já o mesmo não se verifica com os abstratos, sobre-
tudo quando estes fingem nada representar. E certo que podem
ser apontados desde logo os melhores pintores abstratos, os quais
se distinguem facilmente dos outros. Mas os medíocres parecem
menos evidentemente medíocres do que quandu se exprirem nu-
ma linguagem ao alcance de todos.

Talvez o movimento tenha crescido rapidamente.
Foi isso realmente o que aconteceu, Procurando estender

fl causa, os defensores da arte abstrata abriram a princípio lar-
gamente as suas portas, preocupando-se mais com a quantidade
que com a qualidade. Comprovaram assim a extensão e a di-
versidade de suas pesquisas. Já é tempo de ado.arem uma posi-
ção contrária. Devem agora procurar o valor e não o número,
se não querem que o movimento se empobreça com snobismos
inúteis. Aliás, esse é o desejo dos melhores adeptos da arte abs-
trata, a qual não pode ser feita por seguidores. Deve continuar
sendo uma linguagem excepcional e não um jogo fácil, do con-
trário provocará um movimento de reação, abrindo caminho
para novos combates" — concluiu Cogniat.

Em artigo escrito sobre a arte abstrata, Cogniat fez decla-
rações iguais às que ai ficam e que me parecem uma critica justa
e penetrante da arte abstrata, em sua fase atual. Aliás, numa
das crônicas que escrevi de Paris, durante o 1 Congresso lnter-
nacional de Críticos de Arte, cheguei tambem à conclusão de que
a arte abstrata iria trazer como conseqüência um movimento de
reação, perigoso para a arte moderna. E' o que já se observa
com a volta ao estilo realista, que começou a justificar a voga
de numerosos pintores partidários do acadeir.ismo naturalista.
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A SOCIEDADE

Coisas Pequenas Com Jeito de Noti-

cia, Saúde e Beleza. Sobretudo Beleza
Jucinto de Thormes

,\jM

Senhorinhá Gualberto O. ..arreta e o cennor Alberto Fadei. —• Foto do próximo número
de " Sombra''

RODOLFO MAYER, E" O
"ASTRO" DE -OBRIGMJU,
DOUTOR!", O PRÓXIMO

CARTAZ DOS 3 CÍNES
METRO O CINEMAí

Abdicou a rainha Cuühermiiia depois de

cinqüenta anos no trono. Amanhã a prince-
sa Juliana subirá os reais degraus e recebetá

coroa da pequena e heróica Holanda.
Esse ato de subir um e descer outio

está em todas as esquinas da vida.
* * *

O Uruguai é um paiszinho formidável.

Conheço bem o que estou dizendo, bem-

pre me entusiasmei pelas leis e pelos ho-

mens, as estradas e o ..om humor uruguaio.

Tenho carinho pelo país e isso ae verdade.
O seu atual presidente é um homem

amável, ativo, inteligente, em tudo digno de ser o pr_me.ro ma-

gistrado do seu pais. Perguntem aos uruguaios.

Caiu mais um avião e a melancolia dos corpos inúteis en- '

tra em casa amiga. Luto para alguns, noticia de jornal para^u-t
tros, meus amigos de preto e eu escrevendo isto em situação

macambuzia. Pedro Ângelo era um grande sujeito. Fiquemos

quietos e persistentes.

Música e acompanhamento de Valdemar Henrique, interpre-

taçâo de Mára. ¦ ¦ .
Quando sai de casa me perguntaram aonde ia. Vou a A.B.I.,

vocês sabem como gosto de concertos". Acontece qu enao con-

segui. Tudo deu errado naquele dia. Fui ler Horóscopo üo dia.

Havia motivo.

Esse boboca do Frank Sinatra pensa que pode como o Bin-

go (Crosby). Vestiu uma batina e compareceu no milagre dos
sinos. Quis "não representar" como o outro e dessa maneira pas-
sc-ar pela caixa do 'Oscar" e engolir o bicho. BOBOCA !

A italiana Valli vale muito.

E por falar em vales alguma coisa, meu caro senhor Mendes

por que Demorais tanto com o meu telefone ?
» * •

A casa "Rolas" acha sinceramente que o mês próximo o go-
verno brasileiro deveria convidar o presidente do Peru ou ds
Bolivia para nos visitar oficialmente.

DIPLOMÁTICAS (;"

Jt-dolfo M.i; er, cm
go, do-alor"

"Obriga-

O TEATRO
ÚLTIMOS- DIAS DE "UMA'

HÜA CHAMADA PECADO"
NO GINÁSTICO

"Uma Tia Chamada Peca-
do" encerrar-, a sua bela car-
reira no Ginástico com a 300°
representação, na terça-feira.

.Está pois nos seus últimos dias
de cartaz o grande êxito d"'Os
Artistas Unidos". Quarta-feira
não haverá espetáculo para a
montagem de "Só nós trêsl".

de Sldney Hnward, tradução de

Raimundo Magalhães Jr. que
irá, em "premiére" ás 21 horas
de 5.a feira, 9. Hoje, ultima
sexta-feira tíe "Uma Rua Cha-
muda Pecado" com Henrlette
Mórineau. Graça Melo, Piora
May, A. Prcgolente, Dary Reis,

Margarida Key. .Nilson Pena.

Maria Castro, Jacl Campos
Luiz Próes e Zeny Pereira.

A ACORDEO.MSTA EVA
BRKYER EM "SAIA

COMPRIDA"
Na revista "Sala comprida"

que completou o seu çinquen-
tenario dc representações no
Teatro Jardel (Av, Copacaba-
na. esquina da rua Bolívar),
foi incluída uma nova atração:
a acordeonlsta Eva Breyer, que
durante muito tempo, atuou
nos "shows" da Quitandinha «
do Casablanca. Po! uma bela
aquisição para o elenco dc-
Grande Otelo. Maria Rubia
Juan Daniel, Túlio e Roslla, que
por toda esta semana continua
apresentando a revista "Saia

(Conclul-ri* 7«* pág.

Rodolfo Maycr, artista rto.i
mais brilhantes quc possuímos,
grande valor do radio b-.isil..i-
ro. ator Inteligente, sugestivo,
que iunda não ha muito, ho
lado dc Mana Sampaio, tão be-
ia tci.iporuda fez, e o "ustro"
quc veiemos no primeiro pape
du "Obrigado, doutor!" — o
filme carinhosamente diiígioo k
produzido por Moacir Fenelon,
mediante enredo du Paulo. Uu-
burlo.

Realizado nos estúdios da Ci
nédia, Ouscí-Üo cm. "O nàuii.
Assassino", liistuna du serie
"Obrigado, doutor!", tão pupuU-
rizadu pela Radio Nacional, <"
novo filme brasileiro scr-i. -íus
3 emes Meiro, que o exi'->i-
rão a seguir, "hit" rios maiores
da presente temporada.

E' quc sobro ter a beleza riu J
historio, numana c encanta- l
doía, e ter Mayer num ex :e i
lente desempenho, "OLu-iguüu 

|
douior!" — conta ainda :ot'.i j
Lourdinba Bittencourt e apreseli-
ta todos csies "players" em pa-
ptis a que Moacir Fenelon der
diretrizes do brilho; Hebe Gui-
murães. Modesto do Souza,
Carlos Mediua, MaUnhos, Au
nc-lia Bsrnard, Faria Rocha,
Castro Viana, Enio Üa.itos, Cau-';
Filho e Álvaro Costa, apre
sentando ainda a jovem piam-,
ta Gloria Limz.

A apresentação de "Obrigado, i
doutor"! — sorá folia em se-
guida a "Fcsía brava". aluai jcartaz dos 3 cines Metro.

"VITORIA AMARGA", COM
BETTiS DA VIS

"Vitoria amarga" (Dark V>
ctoryi, da Warner Bros., que
os cinemas Vitoria. Ipanema e
Avenida, apresentarão a ;.ar-
tir de amanhã, Iraz-nos Bette
Davis, de novo, na sua ineoin-
paravel criação dramática, a da
heroina de um dos mais beio. je pungentes romances jà fii-
mados.

Bette é-nos mostrada. mãos
se lembram, protagonizando j
figura de uma mulher rica, en-
volvida num turbilhão de tea
tas, rodeada sempre de iiomeii.-
que a disputam, feliz no sei.
atordoamemo.

O amor entra repentinamente
em sua vida e ela sofre unia
completa metamorfose em vcu

caráter.
Ela ama e terá finalmente ai-

cangado a* verdadeira lehciüa-
de... Mas o Ucstino a jju_p_i •
duramente e todn a ventura pres-
sentida di.solve-sa como um
bom sonho...

No galã de Bette Davls, em
"Vitoria amarga", veremos Ge-
orge Brént e o elenco Inclui
ainda, este estupendo Hum-
ptircy Bogart (num dos ieu«
primeiros papeis), e mais C-t*.
raldilie Fit-gerõld, Ronald Eea-
gan, etc...

DtreçSo de Edrnund '..oin-
dhig."FESTA BltAVA'*, E.M

PLENO SUCESSO
Nos Z clnes Metro, cm pia-

no sucesso, temos "Festa nxa
va" (Fiesta), produção em tec-
nlcolor, Metro-Goldwyn-Mayer,
com Esther Williams, ao iadj
de Ricardo Montal.ba_t, Cyd

Charlsse. Mary A.tor, ¦' 'clm
Tamiro-f, ForUmlo __on_.n*. i,
John Carrol e ouiros.

Muito concorre para o agra-
do de "Festa brava". ?. selu.io
musical Co espetáculo, em que
se encontram paginas do sugti •
tivo "íolk-lore", mexicano...

ENORME SUCESSO DE "O
MILAGRE DOS SINOS!"

Enorme é o sucesso que esta
obtendo "O milanre dos sinos"
o filme que a RKO Radio es-
tá exibindo nos cinemas Pla.a
Parisiense. Astorla. Olinda, Rltse
Star, Primor, Colonial. RcpubD-
ca e Mascote.

O publico não tem regateuii-
aplausos á belíssima produção d,:
nio.lcrna cinematografia norte
americana e a prova está -n-.
casas cheias, diariamente, qm
atestam o agrado que o filnv
vem causando."O mü.igie dos sinos" atue
novos horizontes para Hollv
u-ood: ele envcr'"!a oor um er-

'.mliria novo. diferente, e qik
círve srr p; 'corriio oor tolos

,os demais,, produtores aa Meca
do Cinema.

Ali Valli; F.ank Sinatra e Fr.d
Mac Murray apresentam criaçò-.-s.
estupendas, notndamente. Ml-
cia, prnoclon.inte. e admirável
cm sui "Olga TresoKvna".

A rllrrç.io deste helissimo es-
pctáciiln * de Irviii'. Pichei.

"O RELÓGIO VERDE"\
O liiplvldavel Intcnrete d.-

"Farrapo humano", Ray Mil-
Jnnd. e urn dos ma-s fumo..-
atores característicos ca teis,
Charles Laughton, aparec-.m
.iuiiios em "O relógio verüo'
drama Paramòunt. c;iie é mui
autetijica ,o'M.-!-prIiiia ae techtcd
e originalidade.

Corn um argumento baseooo
imiiiB novela "besl sellcr" •.<•
Kenhctli Feárlng, e?"a primo-
rosa prlicma nao * ticoasjlhpvpi
ãs pessoas supf r-sensivcls, tais

as
C3

emoções Curtes quu provi

Secundando Milland e Laugh-
tou. aparecem no elenco de
"Ü relógio verde", Maurecn
Ò'Sullivan, Elza Lanclicsi.-.ir.
CJeorge Macready e Rua John-
son.
RONALD RE AG AN E SHIR-
LEV TEMPLE EM "MAR-
CADA PELA CALUNIA"

Partiu de Ciudad Trujlllo,
via Nova York, o sr. Gestão
Píranhos do Rio Branco, novo
embaixador do Brasil na

China.
— Partiu de São José da

Costa Rica, via Panamá, o sr.
Labieno Salgado dos Santos,
novo cônsul geral do Brasil

i em Paris.

ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hole:
SENHORES:
Prof. Haroldo Valadão. '

sultor geral da Republica.
— Coronel Paul» Kiugger

Cunha Cruz..

João Afonso Moutinho do
bolano Bariui,. üscrevento oa
l» Vara Criminal.

Luiz Mezario.
— Antônio da Rocha Leac,
SENHORA:

Ivete Silveira.
S-.NHOR1NHAS:
Eneida Camaigo Neves, filha

do sr. João copes das _,uv<rs
e da sra. Marina Ciiiuu^o
Neves.

Migali Soares Ribeiro.
Hilma. Pereira, da lniprett-

õa Nacional.
MENINA.
Vera Lucilia, filha do pro-

fes.or Carlos Otávio da Siua
e du sra. Dcliyl Franco ua .sU-
va.
LASA-VIENT03

U3

Manuel
Coronel
Ardulno

Varela RodrlR"--**
Anterior Alencar

Albino Touelon-

ra.

Major Newton Castelo Bran-

Djahna Domingos de Sou

de Melo.

Casa Para Alugar
Família que se retira passa

o apartamento que ocupa, em
Cachambi, a quem ficar com
os moveis. Aluguel Cr$ ...
350,00. Informações pelo tele-
fone 23-6226, somente hoje
das 9 ás 12 horas.

Ronatd Reagán, o gnlã du
'•Marcada nvla calunia" i'1'hui
-kificn Gírll. filme que a

Warner Bros. vai lançar
scgunda-íolra no Odeon

Roí-.ald Reogan 6 o simpático
galã que ama Shirley Temple
no filme que a Warner Brus.
lançará, amanhã, no Odeon.

"Mareada pela calunia" .That
l-laçc-ii Giili, mo.tra-nos uma
Shii-lpy diferente dos seus ante-
i-ioj-cs papeis.

Ao invvs da "menina prodl-
gio", aparece-nos agora unia
atriz dramática com credenciai**
para Interpretações de alto m-
vel artistico.

Com que emoção c vigor ela
nos transmite a s.i:i ràyolUi -mu-
tra aqueles que lhe tornam *
vicia um desespero impo-sivi..
de s-ir vivido!

Que doçura e beleza ha ua
cena ern que cia Intctpreta "' .
lleta", de "Romeu e Julie -
ia", >-.a fesia anual do cole-
gio"

No "cast" estão ainda Ro.«
Calhoun, 1-ois Maxwell, nor-»
thy Petersop e o»U*os.

A direção é ds Peter God-
frey

- Agenor Brasil
HEMiuUAS:
Paulinlla Caidlm.
— Professora Grifma G. a--

Araújo.
SENHORINHAS:
Duls.v Cardoso de Caslio. -'i

lha na sra. Ana Cardoso u
i lastro e do sr. Lulegardes
l - Castio.

— F-lua Frthe, filia do
sr, rchin I-itlic e ca sra
Maria .N.izareth Freire,

MENINOS:

Serã realizado, no aia '3
próximo, na matriz de t.oii.;u
cesso, o cásamerto do si Al-
nino LobacK, com a senliurt-
nha Dila Dias Alves. O noivo »
lilho do sr. Antenor José uo
back e a noiva da viuva L'rl
imã Belrlz AIvls.
,\.-liU,.u\.Urt

JOSÉ' GUILHERME — Filho
do sr. José Toinaz vieira a ca
sia. Aurora Moreira Vieira.
u.\lJ1A i\A A.B1

«•ru

Nur

Augusto, fiüio do sr.
Curoiani dos Santos e da
Augusta Costa dos Santos
Kidentes em Bom Jesus, do
to, E do E, Santo.

~ Zaluúr, filho do sr. Vallei
Freitas Santos, e da sra. Jan-
dlra doa Santos.

MENIríQS:
Gil, fjlho rio sr Junrez Gnl-

vao Ferreii-a e sua esposa .1
Maria Dias Ferreira.

MENINAS:
Maria; filha no sr- Analatm.

« laves e da sih. Cn.aldo Cha-
\ s.

I.igla, filha do sr.
C cirelrn de Magallifies
.-ira. Marllda Sampaio

I ;\es.
FarSo anos amanhã;

SENHORES:
Clovls Rocha Lima,

José Ferreira de

Em sessão especial dedlc*-1.
aoa críticos de cinema e tam
bem franqueados aos assuetauòs
ua ABI e suas tamílias. será exi

• ;iuo, na teia da Ass io Ura
siteira de Imprensa, amanhã '«
17,^0 noras, o filme da Lu.\-
Mar "O -.aiiüiüo ¦'. lutejipiv-tann
por Aiuaueo Na^zari e Ar.i
Magnani.

u ingresso far-se-á mediimt*
apresentação lia carteira ..jc il
ou da carteira üe jornalis'.!».
COMKMüRAt,oES

Eurico
e da
Maga-

Sales.

h-iu coinuinoí
UiUepenüuuciu

un otieui... e
que aqui se

ação á data m
e liumeiiatiKaiiiiO
caütilL- iu a ^; lí ;»; >i
encontram ofi-»-

seiiteinente. o
taia realizar,
tdilleio-séüe, a
tiunuí. Um baile
RLCJ-PÇoES

Clube Miht.ir
etrça-feiia. .iu

partir da* ?3
üe gala.

Cartaz do Dia
CINEMAS

METRO-PASSEIO — "Festi
brava" com Esther Wil-
liams, John Canol! e Ri-
oardo Montalban. A's U,4i'

1,40 — 3,50 — 6 - a o
10 horas.

RLAZA — "O milagre dos
sinos", com Fred Mac Mur-
ray. Alida Valli e Frank
Sinatra. A. 2 — 4 — 6 — 8
e lo horas.

PALÁCIO •— "A mulhnr
de branco", com Alexi;*

Smith. A's 1.-0 - 3,30 — õ.tO
7.50 e 10 horas.

REX -- "Lafitte, o corsa

pi AN — "Sinfonia pns*o
ml", com Michclo Mo.-c in
A' 1"0 - 3,30 — 5,40 — 7 5-1
e 10 horas.
VITORIA — "Sinfonia pas-

trc-nl". com Mictiel" Morpa"
A* 1,20 - 3,30 — 5.50 — 7.50
c 10 horas.

MONTE CASTELO - "O
cavaleiro negro". com Ma-
rtella Lotti. As 2 — 4 — l>
— 8 e III horas.

IPANEMA - "O cavaleiro
negro", com Mariella Lot-

CARIOCA — "Sinfonia
pastoral", com MPci-.te Mo*--
gan. A* 1,20 - 3.30 — 5.40
— 7.50 e 10 horas.

RITZ — "O milagie dos
sinos", com Fred Mac Mur-
ray, Alida Valli c Fra.-.K
Sinatra. A's 2 — 4 — 6 -
8 e 10 horas.

OLINDA - "O milagre Jo_
sinos", com Fred Mac Mui-
ray, Alida Valli e Fianl.
Sinatra. A's 2— 4 — 6 — 8
e 10 horns.

I"i motivo do 15" aniver"»
rio de sua Eillia Liliaii. aluiu
do Instituto de Educação, o c«
sal sr. Al: nüo Correta IHiiu
uiereve, boje, uma recepca'-
cm sua residência.
V IAJANTES

4 — 6 8 e 10

grande
Nazzd-
juven-

Sessòus

"No Labirinto
e a serie "O

do cri-
cavaleiro

fantasma". Sessões a oar.
tlr das 3 horas.

IMPÉRIO — "O Beco das
almas perdidas", com Ty-
rone Power e Hellt-n \V il-
Uer. A's 2 — 4 — 6 -8a
10 horas.

it/Vi-nOLIO — (Sessões— latempo) — Jornais e de-
nenhos Sessões a partir d<i
10 horíis.

ODEON — "Cavaleiro na-
gvo", cora Mariella Lottl. A'í
E— 4 — G — 8elü horas

PARISIENSE — "O mim-
gre dos sinos", com Fred
Mac Murray, Alida Valli a
Fran.- Sinatra", A*s 2 — 4
—. 6 — 8 e 10 horas.

. PATHE" — •'Frente a fren-
tt, com os Xavautes" (Do-
eumentarlo nacionaB — A«
3 — 3,40 — 6,20 — 7 — 8,40
* 10,20 horas.

ti. As 2 —
horas.

S. CARLOS — "A
luz". com Amadco

Tt e "Segredos da
tude. e da beleza"
a partir de meio-dia

METRO-COPACABANA -
"Festa Brava", com t_siner

Williams e John Car.oil. A's
1,40 — 3,45 — 5,50 - lt e 10
horas.

ASTOR1A — "O milafcn*
dos sinos", com Fred Mhc
Murray. Alida Valli e Framc
Sinatra". A's 2— 4 — 6 —
8 — c 10 horas.

noXl — "A mulher rie
branco", com Alexls Smith
A's 1.20 — 3.30 — 5.40
7.50 e 10 horas.

STAR — "O milagre doi
sinos", com Fred Mac Mur-
ray, Alida Valli
Sinatra. A's 2 -
8 e 10 horas.

METRO-TUUCA — "Festa
Brava", com Esther »A li-
liams e John Carroll. A's l.lü

3.45 — 5,50 — 8 e 10 no-
ras.

S. LUIZ — "Sinfonia pas-
toral", com Míchele Mor-
gan. — 1,20 — 3,30 — ò 40

7,50 e 10 horas.

AMERICA — "A
de branco", com
Smith. A's 1.20 — 3.30
— 7.50 e 10 horas.

mulher
Alexls

5.10

FvanK
. e - ¦

TEATROS
GINÁSTICO — "Uma rua

chamada pecado", ás 16 «
21 horas.

PHENIX -~ "Lua in san-
gue". és 16 e 21 li nvs.

REGINA — "Chuva". ás
16 e 21 iioras.

SERRA DOR — "O .ia*.-,di»
fantasma.' ts 15, 20 e 22 io-
ras.

íi' OlUA — "O alegre sol-
teirão", ás 15, 20 e 22 ho-
ras.

RIVAL — "Mamãe dormiu
na rua", ás 15, 20 « 22 \o-
ras.

TEATKINHQ INTIMO —
"A meom-w er.cia d-; ser
esposa", às 16, 20 e 22 bu-
ras.

VEATRINHO JARDEL -
"Saia comprida", «is 15. 20
o 22 horas.

CARLOS GOMES — "Alto
Ia com o charuto"' ."ti 15,
2Q e 22 hora?.

RECREIO — "Trem
Central", ás •* IS. £0
horas.

Passageiros embarcados nu
Rio, em aviões üa "Cruzeiro ü"
-sul", p ara Cunuoa:

Sr. Tolhas de Maceuo — «'«
Maria Clara Leão Macedo
si a. Ma*a Clara Leão MactfDI
FiU.u — Miguel ChaicosKi — Raul
Lacerda —^ e sra. Mana a
Li: -. Lacerda.

PARA PORTO ALEGRE:
Srs. Miguel Osono de Almeida
— Altalr Cardoso Lessa Pesa -
Geraldo Veloso Nunes Viena
Egit-io Souza.

PARA SALVADOR: — Si. \l
varo Riheiro Sanchesz — -"'a
Hilda Sanchez — srs. Aloysio _.
Carvalho e Almno Santos M<*
nezes.

PARA FORTALEZA — Mai le
ne Prado Miranda — srs An
tonio Gentil — Noemio Vetusu
de Soiua e Silva e Aloibiu
Pinheiro.
AÇÃO DE GRAÇAS

P_>
aml
IJ.J'

DR. NELSON CONY -
iniciativa de um Rri>t_<i de
gos será rizada, hoje. ás
horas, na igreja cie N. S. da C
seleSo e Boa Moite. a rua do Ro
sario. missa solene em açãt
de graças belo restabétec.wen
to da saude do acatado clinico

(Conclui na pág.

Ü.í
e 22

Reuniões
ACADEMIA NAClui\A-_ DE

MEDICINA — Realisar-se-â fio
dia 9 do corrente, ás 20.JO no-
ras, no Silogeu Brasileiro, a _M
são conjunta da Academia Na-
cional de Medicina e Academia
Nacional de Farmácia, como pai-
te do 1" Tèmário Brasileho iie
Farnincia. Falarão, nesta ouor-
tunidade, osí professores yu*i *
tino Mingoja, sobre ".\nv.3
aquisições auímlotcranicas da u-
bercuioíe" e o dr Ananias Por-
to, sobre "investigações sorire o
Lifcocaico". A enti-ada é i.aacj,
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Í/A ASTROLOGICO

OAKNELL-WILDF
GEORGE RICHARD

SANDERSGREENE

HOJE, 3 — Pode viajar e fa-
zer excursões.

Amanhã será bom para tro-
tar de negócios de terras, casas,
mirins e construções.

.ACONTECERA* HOJE E
AMANHA AO L-E-TOK:

Seguem-se ad posslbuiaail-n
felizes ou não de hoje, com n«»
raa o números promissori:»
ciara os leitores nascidos eiin
ttuaisquer dia, mês e ano no»
oerioüoa abaixo:

FAIXA OS NASCIDOS:
ENTRE 22 DE DEZEMBRO

E 20 DE JANEIRO
Sensibilidade, uesconnança «-

decepção com pessoas amigai:
9, ll) e 16; SO, 37 e 43. (hora. -
números).

—, Desejo de popularidade,
promessas vãs, instabilidade -=
aborrecimentos. 8, 11 e 12; 44,
47 e 40. (horas e números).

ENTRE 21 DE JANE1RU *_
ia DE B"EVEREIRO

Ansiedade, revolta e insatisra-
ç5o. E' preciso manter o espi-
rito mais alvlçarelro. 7. 13 c 14;
25, 31 e 41. (horas e nume-
ros).

Possibilidades de sucesso _m
todos os empreendimentos. Ü, Ia
e 17; 33, 42 e 83. (horas « nu-
meros).

ENTRE 19 DE FEVEREIRO K
20 DE MARCO

Intèmpèrança, violência e ati-
ludes impensadas. 5, 18 _ 19.
23 36 e 46. (horas o nume-
ros) .¦

Aplique os seus esíorç-i.
coin método. Resolva caua caro
por seu turno e terá um dia fe-
Ji_. 4, 11 e 15; 40, 56 e 6IJ. (ho ¦
ros e números).

ENTRE 21 DE MARCO K
20 DE ABRIL

Manhã de preocupação e dis-
saDoi-S, a tarde e a noite serão
de encontros agradáveis. 21), 21
e 22; 56, 5í e 58. (horas e nu-
meros).

Preocupação financeira, dis-
posiçãop ara o jogo. A tarde
será de contentamento e coi-
quistas amorosas. 1, 2 e 9; 4, l*t
e 21. (horas e números).

ENTRE 21 DE ABRIL & 31
DE MAIO

Angustia, desequilíbrio arte-
rial e possibilidades de furto
10 20 e 21; 19, 20 e 30. (hora
e números).

Dia propicio para os nan.o

rados. 11, 22 e 23; C3, 85 o .li.
(horas e números)..
Entre 22 de maio e si

DE JUNHO
Facilidade uos negócios e __»-

posição generosa. 17, 10 e ltl; ti:,
I _3 e 91. (horas c num.ru**).

Negócios bem postos, ,o:n
possibilidades lucrativas. 10, 'i
.» 12; 20, 29 e 30. (horas e naínc

¦_..!_._ 22 DE JUNHO 
'E 

2-
DE JULHO

Perspectivas de novos en.pr-
_i.dliueni.o_. lucros, negócios pu-
ra o futuro. 19, 11 e 12; 19
20 e 21. (horas e números».

Negócios paralisados e per-
turbaçõ-s Sentimental.. 16, 17

c 18; ii2, 53 e 04. (horas e uu •
meros).

__IT_E 23 DE JULHO _
.3 DE AGOSTO

Ru-gas donieotlcac, prec1»_il'.a"J"r>
e sérios desgostos. 11, 13 e ,13:
'i7. 50 e 69. (horas e num-
ros*.

Possibilidade», de' boas ren-
ll_açõcs comerciais, entretanto,
Cupido está só; maus aspectos,
12. 14 e 16; 21, 59 e 69. (hor.S.Le'
números).

„.. , . ?< DE AGOSTO 8
.23 DE .SETEJMBRO

Trlunios sociais e alegria cot
o sexo oposto. 9, 13 e 22; 26, .o.
e 49.. (horas e nunieros).

Inicio de empresas prome-
tedoras, íacilldades nos nego-
cios e disposição pr.ra gr-nUo;-
realizações. 8, 14 c 15; 35, 41 .
51. (horas e números).

ENTRE 24 DE SETEMBRO E•_ l)_ OUTUBRO
Constância e excessiva -olubi-

lidade, porem, o dia será pro-
picio para realizações de ne-
trocios, assinar contratos e para
3, 8 e 9; 18, CO e CO. (horas e
números).

.Desembaraço., noticia. pro-
miS-oras, sonhos agradáveis e
prpteçSõ dc amigos poderosos,, 1.
2 e 14: 10, 20 e 32. (horas e nu-
•ri_ros! .

_,\ "**" *>•* DE f.UfTTRnO E
22 DE NOVEMBRO:

Mnnhã de Irritação e nervo-
slsmo; a tarde será venturo.a
3. 8e fl; 18. 30 e 30.

Favorabilldadeo cn todos
os setores, principalmente n >-
¦•"elátivos á industria a ao con-
sorcio. 8, 13 e 22; 36, 44 «s 5»)
(horas e números) MlRAKOtl1'
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BOLSAS? MALAS?
CALÇADOS?

S6 na "A BOLSA FINA" —
Bolsas, cintos, calçados de todo.
os modelos. Crocodilo, camurça
e de outros materiais. Recebem-
ce encomendas e consertos. —
Tlngem-se. "A BOLSA FINA*'.
Rua Mleuel Couto n. S9, sobra-
do. Tel. 43-3377.

O TEATRO
(Coi.clut.3o da 6.A pig.)

comprida" nas sessões de 8 "

de 10 horas.
A MENTIRA TEATRAL

Bibl Ferreira continua no
elenco do Teatro Serrado-.

VOCÊ SABIA
... que a peça a seguir no

Carlos Gomes é uma opereta
regional portuguesa?
COISAS QUE INCOMODAM

O prestigio da Dercy na Cen-
eura de Porto Alegre.

O FILME DE HOJE
FLUMINENSE — "Diana, a

sapeca" — Paulo Celestino.
O COMENTÁRIO DA NOIT.

O que querias ser na Com-
panhia do Teatrinbo .ardei0
Indagava o critico Vieira d*
Melo a uni seu velho co!eg3
Este. sem pestanejar, respon-
deu:

Aquele anãozinl.o que se
esconde debaixo da saia ds
Zulmlra.

AP.ANHÃ

V.NM.U.H OU-K. 4 -NC/.WTAD0W,

ifàé/BMmim
:jjD'notM6AiJi). "atuo*?

A SOCIEDADE
(Conclusão da 6* pág.)

cirurgião dr. Nelson da Costn
Cony, da Secretaria de Saurii
e Assistência com exercício no
Hospitul Getulio Vargas.
ENTERROS

13 tbaâ» fatik^>'
ll L/(/^ MARfAMQNTEZ PAUIECRÍ

.-*-. "

( THE EXILE'.
*4C-*'•'_•»_*'-_'--_•''-»- -•""

MJ5U5'fUlIMliK' Sll 5?_'i

UMA VIAGEM AO NORTE...
NUM JANTAR DANÇANTE...

Í_4^ 
SPIRITUALMENTE póde-se Ir até ao Norte, ou re-

A corciar o Norte tão brasileiro, num jantar-dançante,
entre a alegria saltitante da música e os saborosos vatapá,
carurú e outros pratos nortistas. Bebida*, também nortistas
e capitoso vinho completam o prazer das horas vividas no
í-mbiante familiar e perfumado da Furna da Onça, na
Avenida Atlântica n. 66, naquele maravilhoso recanto do
Leme. E a3s!m, iniciando-se os jantares-dançantes às 21
horas, tSo freqüentados pelas famílias brasileiras, prosse-
guem diariamente até às 3 da madrugada, r»o ambiente so-
norizado e alegre daquele moderno e elegante salão da
Furna da Onça, que aceita encomendas de banquetes e

jantares de aniversários.

Foram sepultados ontem:
i No cemitério de Sáo João Ba-

lista. _s 11 horas, o si R-t,
Moutinho Dorla _ ás 17 horas _
sra. Marina de Siqueira Cam-
pos Ferreira de Melo.

— No cemitério de . S. l"ra«i-
risco Xavier, ás 14.30 horas

fe-i ir.; Emílio Delíino dou Santo*-
;és 15- horas, a sra. Maria 3.
Castro.vSjUtitlago e ás 1C hpras
b 'sr. José Francisco Ròdri-
gues.
MISSAS

kJOALHER IA MONROE

Será celebrada amanh.3, do
st. Valder.iar Martins Maya, as
10,30 horas, no àltar-mor da
Igreja de, Nossa Senhora do
Carmo.
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Continua a iua grande liquidação por motivo de obras.
JÓIAS AOS MILHARES, RELÓGIOS AOS MILHÕES.

TUDO QUASE DE GRAÇA

 VEJAM ALGUNS PREÇOS.: 

Relógio pulso Suiço 15 Rubis, desde  Cr? 230,00
Despertadores garantidos, desde  Cr? 70.00
Relógios de Mssa Carrilhão. desdu.... ,,v..... : .CrÇ 1.550,00
Relógios de Mesa Blm Bam, desde ......... Cr$ 9-0,00
Relógios de senhora com Pulseira Ouro ......: CrS"? .1:600,1.0
Relógios de pulso ouro para Homem .......*. ' Cr? .00,00

JS ASSIM, TUDO È* BARATO

COMPRE NA JOALHERIA MONROE

Rua Urugualana, 26 — Esquina de 7 de Setembro

GELADEIRAS - RÁDIOS PORTÁTEIS - RÁDIOS DE

AUTOMÓVEL "MOTOROLA" — TORRADEIRAS —

APARELHOS DE VVAFLE — BATERIAS PARA RÁDIOS
QUEBRADORE3 DE GELO 

Artigos só das melhores marcas e pruceüencia — Vendas à
visla e a prazo com e sem fiador Faça uma visita sem
compromisso, verificando antes os preços e condições de

¦-¦¦" outras casas 

LUIZ MOURA — 43-8512 — 37-4697  AVENIDA
BRANCO, 103, 2.°, sala 11

RIO

I1

Romance Folhetim de

i

AVANY BRUNO

PRIMEIRA
NOITE

Exclusividade em todo o país

ii im-__¦«_¦.;--*ti'.__.i.w*_p| iDIÁRIO CARIOCA

RESUMO DOS CAPÍTULOS ANTERIORES

A jovem Sheila vai se. casar dentro ds
:ris dias. Julga-se a mais feliz dás muineres

e imagina o momento em que entrará Jm
igreja com o seu deslumbrante vestido de noi-
¦va. Harminia. tia de Sheila, uma, solteiròna,
ssca. tacdurna. hostil, ter.i unia explosão
diante da noiva. E faz uma profecia segundo
a qual a moça náo terá a "primeira noite".
Pouco depois, chega dc lora, Cláudia, prima
cia Sheila, que há dois anos vwid numa ja-
senda remota, fazendo cura de clima e re-
pouso. Mas, com espanto de Sheila, Claudia
rspete o vaticinio da solteiròna. A noiva ad-
mite que houve entre Ricardo e Claudia,
algo mais que um simples "flirt", talvez vm
amor, talvez uma paixão. No seu furor, na
sua obsÜcssão. Claudia ameaça ..tuzerreve-
lações espantosas do seu, namoro covi Ri-
cardo. Para grande estupefação- dc Ricardo.
Shzila diz que nao será sua esposa. Sheila
surpreende Claudia 7ios braços 4e Ricardo.
a noiva vè uma criança que e uma espécie
de Ricardo menino. Claudia aparece e ctis
que a criança ã une para sempre com ii"-
cardo. A despeito da toda'a reiiàlaqao, Slu-i-
ia persiste no seu propósito dc ap casar com
o noivo. Ricardo nega a sua paternidade.
Abraçada ás pernas de d. í-ti-i-, a noiva diz
chorando: "Claudia precisa morrer, ma-
mãe! Ou ela ou eu!" Claudia acha que tem
uma missão a cumprir: impedir "o casamento

da Ricardo com Sheila. Claudia resolve re-
nunciar, definitivamente, à Ricardo. Ape-
sar da renuncia de Claudia, Sheila continua
maguadissima com o noivo.

CAPITULO 37."
Ricardo empalideceu. Qua.se perdeu a cabeça.

Estava saturado, tao saturado, daquela situaçào 1
Mas fez um.-esforço sobre si mesmo. Conteve-se, em-
bora seu desejo, naquele momento. íosse explodir.
"Eu não agüento mais isso", pensava.

Estava aparentemente calmo quando perguntou:
Então, você não perdoa ?

Foi seca e definitiva;
Não I
Nem perdoará?

—- Nunca I
Ele exasperou-se, lembrando-se que, desde n

chegada de Claudia, ela mudara de atitude e de sen-
timento. varias vezes. Sentia que Sheila estava
íora áe si, incapaz de manter sua coerência interior
e mer.iull.ada num verdadeiro caos. ."

Quis saber:
Se é assim...
E\
...por que se casa comigo''

•— Você acha que não devia casar ?
í~ A pergunta íol minha.
Sheila sorriu:

Você tem razão. Ricardo. Eu nao devia casu.
com você. Podíamos desmanchar o casamento

No seu desespero, ele tez a proposta iormal:
Vamos desmanchar ?
Nàu.
Por que ?
Porque náo quero.

Mas você já me disse que niío me ama mais,
Disse.
Que Já perdeu o amor por mim.
Perdi.

Pausa. Ricardo tornou:
Como é possível um casamento sem amoíi.
Você acha absurdo ?

-*¦ Aclio.
Riu ua cara ao noivo:

Se você soubesse quantas mulheres se casam
sem amor ? Quantas já se casaram ? *

Ele protestou:
Mas isso quando há Interesse. E no noszi*

caso não há mínimo interesse. So pode Haver
mesmo amor. E se nâo há amor, não deve huver
nada, Inclusive o casamento.

• Sheila teimou:
-- Tudo que vocC diz está certo. Mas eu quero.

Ricardo, "pu quero ouviu T
íaso é você. Você quer. E eu *
Você 7
Eu, sim. Você sabe se eu ainda quero ?

Sheila íez ironia:
-~ Ah. não 7

. Estava tão desesperada (aliás, como ele) que
íjó lho ocorriam soluções violentas. Teve vontaci-
de gritar — "Está tudo acabado I" E repetir: «Entre
nos, está tudo acabado !** Lembrou-se. porem, de
Claudia. Viu que, se fizesse Isso, Claudia sairia
ganhando e felicíssima. Então, controlou-se. Deixou
qup Ric&rao. num crescendo de exaltação, con-
tinuasi-e:

,- Eu posso nao querer, nao posso 7 Posso nfio
F-ceitar esta situação ? Posso recusar uma noiva que,
outro dia. me chamou de canalha I E posso, in-
cluslve...

peteve-se. como se ele próprio se assustasse com
o q*4« ia dizer. Ocorrera-lhe um pensamento tao
iaesperado e insensato que prendeu os lábios, como
sa tivesse medo que as palavras escapassem.

Iihpressionada, a contragosto, com a expressão dc
Ricardo. Sheila perguntou:

Por que parou .
lü Ricardo, enigmático:

Há certas coisas que não se deve nem pensar,
quanto mais dizer l

Sheila exasperou-se:
Mas diga 1
Não i
Eu quero saber i

,;— jb; inútil, Sheila.
JÈ ela, teimosa e ardendo em curlosldao...
-~ Quer me fazer uni favor...
*r- Conforme.
«ii ...diga o que você n&o acabou de dizer.
Qui~ ser cruel, quis fazê-la sofrer também:

Você não precisa saber.
—• Preciso. Sou sua noiva. Vou ser sua espos»

—• Quem sube .
Você duvida '.

tr? Ah, minha filha ! Estamos uuma tal situação
gue, tudo e possível 1

U- Não ulz V
v_'ol irredutível:
— Não 1
Fez uma ameaça desesperada e pueril:

. ^-. vjbce se arrepende, Ricardo t
Fa.leii-itt-

fciubltamente Sheila mudou de atitude. Aletou o
mesmo ar raister.oso. enigmático, que ele:

tiú tamoem poderia contar **. você uma coisa ¦
•— Ò que ?

Sesrtdo, meu fiino.
Quer fazer uma troca?

,'í~ Como ?'•'— Você diz o seu, eu digo o meu ?
Náo sei se vale a pena.
Vale, sim.
Então, eu vou dizer o meu...

Ele, embora a curiosidade «-oineçasse a aiormen-
tá-lo. simulou o maior desinteresse possível*

Estou ouvindo.
Sheila começou multo devagar:

E' o seguinte: você se lembra do meu en-
contro com José, Eugênio, nao se lembra .

Ricardo empalideceu. Ainda assim, fez um es-
forço e sorriu:

Lembro-me. Por que v
Você ate achou graça, dizendo que .losé Eu-

gênio podia, ser tudo, menos um homem peuuoiu.'-—¦ 'Claro!.
••— Agora çstou pensando num ouiru.
r~ Sheila I

"Um que talvez você aclie que, para uma
mulher, seja mais interessante do que José Eu-
ucniò. Ora, Sheila, ora í

Ora, não ! Sério, meu filho ! Imagine quem e ?"— Nâo Imagino, nem interessa.
Mas eu vou dizer assim mesma. &'... Gas-

-fio, pipiuo I
Quem ?

*— Gaatão. Um meio louro, os omos azuis ou
verdes, não sei... Pois e. Ricardo. Vou me e««-
contrar com' ele. Estranho, não? Vmte e quatro
horas antes do casamento uma noiva se encontra,
com um fulano, que náo é exatamento o noivo.

Ricardo estava livido. mus sereno:
Pode sf encontrar.
Posso -
Pode. Porque eu também vou ter um en-

noutro. Imagine com quem ?
Nâo fuço a mínima idéia.

r~ Mas como você disse, eu tambom vou dizer.
Adivinhou .

Não.
K Rjcardo, sem desfltar Sheila:

Vou me eiKO;it,iar com Ciatidl!»..
I-.M J-O 37,° ÇAPMULU

iContinua)
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Rio de Janeiro, Domingo, 5 dfi Sèlzrahn dê 1943
DA ADAllKÍÍJIRArÃO

Associação Dos Servidores do Esíado
(Ce um Oi*,'*:*- vador Administrativo).

A organização doa áii-vidínos cujo primeiro importaut.* exein*
fi{iJt'.iMa, e;.i u-sosiáção ilo _.*lai-- pio à o da "National Taàchoi>
te-, di;*, Moviitolii ivlui-ci em suj I Aú.'òc.uUòii", fuiidudc c:n 1307• uln.u Sarvlce Abroud", su. •
£;;u como uma -oi.setiueiioia '...n»
-e.vliio.cáçõas d-_* melhore*, con
Ciii-uur. do trabalho.

A tendência para o unioíiiK-
irió está, alúin dl!', o, sempre la-
tente quando ha na socicU-icio
um giupo qualquer que, co
àii-jr dc Hoxie, tem a notes*.-
sana consciência da-- i.ecssslda.
.leo o interessas conuiis e qui.
não mio, cm particular, lde.i.i-
:os aoa da sociedade em g •
liili

í,o serviço publico, essa cons
ciência começou a defini: -sj ha
quase um siculo, resNstruiido-
se na França, nos Lí-ados ü..i-
dos e na Inglaterra, os pri-
metros movimentos era prol J"
CprmacSó dc órgãos de clusso,

muiio embora só tre-.; unos mais
turde, luto 6. em 1000, c quiiti-*r..;e realmente Inicio o pro-
ces^o de ai.aoclaf.3o du3 vá-
rio- grupos defllllüos da utlto-
1 iciadc.i e funcionários com o
objetivo tlu dzfend-ir seus luto-
ressep cupeclais,

I'oi durante o século dezena-
ve que o espirito da proficsjo
pthe.ròu o serviço publico do

tlndo a c.-i;;i*ão do "esprlt di
¦.oi;." em que fie lui-danieiüa :.

inclinação do grupo para o unlo
niüiiiu.

No Brasil, operar da3 de_:c
nas de n;'.í0claçd3*i da cla.j... dj
servidores públicos, sente-sc
ainda a falta dc um órgão des-
ta natureza, nos moldes au"National Fede-atlon ot i'edcr..i
Employe", criada cm 1017, na
América do Norte, a qual ne
deve, entre outras medidas du
grande alcance paru o apjrf-.-i
coatnento do governo, a aproveigundo o citado Movstein, foi

! sob o governo de Frederico tij cão do "Halary ClasilflcaUou
| da Prússia, que a função bu- Act", de 1023.

i-iou às caractcrlst, Apesar do3 esforrocraliea tom
ces essenciais de carreira
flssional.

Desta data em diante a
dominou a ú"..«iil'Jayi.o i
¦ •'(.'.rativn, dando-lhe uma
dicíío real de ocupa.;ão, perini*

rços slsú*-

Livros de Ocasião
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(L'TdÓ2 de Constiliúion, Liberto, Êgàlité, Souvcrainetá), 19"_1!». 3
vols. br. 870; CHARLES LEURIDAN — L''d6e dt Liberte Mo-
rale — Eaoái dc Vulgarlsation Critique et da Mise au Point Dé-
terministe, cnc. S70; CARLOS SAAVEDRA LAMAS — Traités
Intcrnátionaux tic Typc Social, br. SG0; hMILE LABARTHE —

La Liberte Créatrice, br. $SÒ; HENRI HAUâER ET A. RENAU-
D ET — Les Lébuís de l'agc Alodernc iLa Henaíssànce et Ia Ré-
forme», ene. S39; ÃRTURO LAERIOLA — Le Crepúsculo de Ia
ClyUisàÜbh — LOccidcnt et les Pcuples de Cpulèur — (La Des-
truciion des Nègres par lc Blanche), br. §50; E. L. GUERNIER

Le Dcsti.i dos Continents — T-rois Contincnt:; — Trois Civili-
sations - Trois Dcsíiiis, br. £50; ARTURO LABRIOLA — Au
Dela du Capíiálisme et du Sdciálismé, br. $40; V. I, LENINE —
L'ímpérialismê. Elade Suprème du Capitalismei br. .-;40; KARL
MARX — Le 13 — Brumairè de Loui:. Boriaparte, br. §40; LE
PROCÉS DU PARTI INDUSTRIEL DE MOSCOU — CÒmpte —

Rendu Abrégé — Résunié Síénographiquc des Débals devant le
Tribunal Supremo dc 1'U.R.S.S. - 1930. br. $50; EDOUARD
HERRIOT — LYON n'est Plus — (Le Siège, Jacobins et Moda-
rés). 2 vols. br. $30; E. H. MASSA — La Decadei.ce Socialiste

Diacuspion des Méthodes Économiques et Sociologiques Actuol-
les, br. 50$: LÉON TROTSKY — Ma Viô — Essai Autobiograpiii-
quc, 1879-1919, 3 vols. br. $100; GEOP.GES RIPERT — Lc Regime
Dèmbcratiqué et lc Droit Civil Moderne, br. $60; SIDNEY E BEA-
TRICE WEBB - La Dcmocrazia Industríale, br. §50; C. BOUGLÉ

La Democratie devant Ia Sience — íitudes Critiques sur 1'Heré-
dite — La Concurrcnte et Ia Différenciation, br. $50; BERNARD
LAVERGNE — Le Gouverncmcnt des Démocraties Modernes —
La Necessite du Double Sufírage Unívèrsêl: Suífrage Individuel
et Social, 2 vols. br. $100; LOMBROSO ET LASCHI — Lc Crime
Politique et les Révolulions , 2 vols. br. Í.80; LEWIS LORWIN —
dite — La Concorrence et Ia Différenciation, br. $50; BERNARD
TERNATICNAL DU TRAVAIL — Le Placemenl des Travaillcurs

Etudc internálichále, br. $50; BUREAU INTERNATIONAL DU
TRAVA1L — Les Conditioils de Vis des Ouvriers dans los Pays
a Char.ge Deprecie, br. $40; JOHANNES HAESSLE — Le Tra-
vail, br.?50.

ROCHA POMBO — Historia do Brasil, 5 vols. ene. $400; HIS-
TORIA DAS AMÉRICAS publicada sob a direção geral de Ricar-
do Lcvone, dirigida por PEDRO CALMON, 14 vols. cnc. SI.000;
RAMALHO DE ORTIGAO — As Farpas c Ultimas Farpas, 13
vols. cnc. $300; BAI.ZAC — Oeuvres Completes, 53 vols. $1.500;
HUMBERTO DE CAMPOS — (Conselheiro .v.\) Obras Comple-
tas, 11 vols. $400; CARDEAL SARAIVA — Obras Completas.
1672, 10 vols. br. .*?_i00: ALEXANDRE HERCULANO - Historia de
Portugal. 1K94. 4 vols. $350; ALEXANDRE HERCULANO — Opus
culos. 19U7. 10 vols. cnc, $250; NALHO DE ALMEIDA - Os Ga-
tos, 1911. II VOli-s. $:i50: CAROLINA MICHAELIS VASCONCELOS

Cuncioneii-o cia Ajuda, 1904, 2 voJr*. GI.03SARIO DO CANCIO-
ME! RO DA AJUDA, 1 vol. (os 3 vols. cnc.j $3.000.

Publicado no "Jornal do Comercio" de hoje, Catalogo uc HIS-
TO Kl A - LITERATURA E ARTES.

COMPRO BIBLIOTECAS E LIVROS AVULSOS
SOBRE TODOS ASSUNTOS

Atendo encomendas do Interior' pelo Serviço do RccmboliO

ANTOMO S. ,S''1(\"I"/1/\V1
\*r%o de S. Francisco, 44, Io - Sala 2 f S

Inicio da rua lv\i de C*mi*»f*> — Telefone; 23-4323

010- j niatlca o *.lngulamiunte esbui;.!-
| dos «qui e ali cm prol do

lüéia unido do iio.sos servidores _:i-
- | vi.i. jamais conoegulrp.m l n-

loi.- por-sc ao conceito du classe
I as entidades £undada3 no pais

com exceção talveí das uniOer
esDectals de ferroviário:- o sarv'

I dores posíais, da AisociaçHo «los
i Funcionários Públicos de S. Pau-
! Io. que já em 1UU-1, s: baü.i

p_,ra que a Constituição i^e-
I ."cderal consaurasse um titulo

aos dlraitos do funcionalismo, »•
| «> a AssoeiaçSo dos Servidorc3

do Estado do itio Grande o..
Sul, quc hoje preula ao funoio-

¦ lallsmo gauclio uma assistência
1 de [az'jr inveju aos emprefiadoo

do governo federal.
As associações de classe n_

plano tío serviço publico nacio-
| nal n.*;o passam do pequenos

grupos sem programa, e, por is
so, sem a Indispensável projüç.i.i
ou prestigio, por lhes faltir.
.cm duvida, o apoio ou a con-
fiança Oe Unia boa parcsntaj-eri.
etc servidores.

Em l!)45, criara o governo
pelo decreto-lei numero 8.01'.,
de IU dc setembro, uma Asso-
'¦iação dos Servidoras Civi3 do
Brasil. Seu caráter oficial b_is
tou, porém, para afugentar -le
suas filclrcs a massa do funcio
nallsmo Ji então hostil a suds
figuras de proa e também aos
scus patrocinadores que, com
algumas exceções, não eram mui
to simpáticos. Contribuiu tam-
bem para o seu desprestigio tio
seio da classe, a natureza a*.-
sua. finalidades; taxativamente
limitadas no respectivo estatuto
de criação que reconhecia ape-
nas "uma entidade máxima d.
direção d;is atividades sociais c
desportivas dos aarvldcrcs publl
cos de todas ps orbitas do go-verno". frase i.sta que denuncia
r.a su.-.-. origens antipática.. poi>
nasceu com o estigma do rc
Rime então vigorante de Cei-
Cão nbsolutlsta, autoritário e
policial.

Vlu-sei pois, a assuclr.ção
cm causa, obrltfr.dá a limitar
sues atividades A pro:r.oc:':o dt
piaue-nlqucs. ciiurrascadas e
arra3ta-p6a mais ou meno.i cun-
corridos. Como. pòrám, as re-
Lições e hábitos sociais da *ib
soíütisjlrna maioria do funciona-
lismo. lá então por varias ra"õts dailhldás e sobremodo de-
centralizadas, fracnsrou o org.u
no seu objetivo dc reuni-lo sob
sua bandeira; apesar dos esfor-
ços dos seus atuai, dlrij-ciiteu
e do apoio decisivo que lhe em-
presta o governo.

Intcrcr.es e p.cssões de ->r-
dem econom'ea p po'ltlf*s ntraen
a atenção do ocs-o.-.l cio listado
para sentidos maÍ3 obtetivos e
Ue superior relevância, passando
Dor Iüco a A. S. C. B., ja.a
um nlnno r.nls iu iienos desço
ni-"c'do.

Até agora os órgãos de ol*i.
se do serviço publico são, vi_i
de regra, Imx nos. Inoperantes [

pagados nflo

Adoíauo, Desde C;>
tem o Método Ame-

ricano de Colher
Saliva

TÍ1AB1M 0 CARRO PÂP'\ ASiM.- D

MOTÉÍSÉ

DIÁRIO CARIOCA

r. Eürs M:if?a Cury

VAI.
D I C O

i 0 CaminhaG Chcccu-
se Com o Bcnde

O ..••Ho,caminhão dc i...u ....
C.lõ.23, dirigido pr.\o "clinuf/
í.ur" Jc-io CaufnLo Macedo,
quando díscia pda avcnlü.-i Su!
burbena, dirigindo,»s pa.a o

'largo dos Pilares, checou.'As com
o bo.vie da l.nha Lícinio Car.
doso. n." 1832. dirigido polo
motorneiro rs." &.Z6'). Pegando
a pitts cVanteira do bond". o

mais abundante para cs exames | otm.in*--.o colheu n-. mínort-s.
químicos. j 0\}< dc 12 anos, branco, filho

Eíse processo preconizado pe- I do Manuel João. residente á.
lo veterinário Morgan, quandb | rua Assis Vnsí-driccler. :,:> '-•

ao.ui esteve, ha tempos, foi ago-
ra adotado por Indicação do sr.
Osvaldo Aranha. Um pniico
mv.is demorado e trabalhoso que
o antigo, o processo Morgan —

que consiste em colher a saliva
em gazs einbeblda dc água dis

Foi poslo em pratica ontem
pelo Serviço dc Repressão no
Doplng do Jockey Club Brasi-
leiro, o processo riorte-amcJ'1-
cano de colheita de saliva, quc
permite, a obtenção de material

<í) C. conhecidos pim-juisias Leo
i ;,:o Caetano Dias, vulgo \A»
j lano Boca Mola" o "Cláudio to
| Cornado, cerca das 21 horas c •.

ontem, tomaram " carro uo
I praça numero 4-4-47, c mu;..
j t!aram que o motorista se.iun

ce para a rua dn Ameno.'!,
Próximo eo tunel João Bicai

do. aproveitando-se da ausenoi
de transeuntes, os mallaiitcs tri
taram á força, roubar o cia i-
feur, que embora ameaçado ->-
los meliantes, cons.gulu grl*-ir
por socorro,

Interceptados pelos .nvMiM-.a
dores Melo. Jacir. e ,U>'">-i • * *
no procurarem prender os pe-
rlgosos assaltantes, foram
ccbldns á bala. e somente rt*
po's de forte corpo a co.-po, <*•">.-
ic-guiramd omlia-los.

M é
Consultei io: />venloa Rio Eian-

I co, 128 - 2." andar — Sala 2Ü2

Terças. Quintas e Sábado-,
das 9 .',-. 12 horas

f W .W-Pf ¦UstifWWlíM»»**.

Américo Brasilíco
ADVOGADO

E-critórlos: Rua Ssr.3dor
Dantas. 29 - Sala 24 —

32-7846 — Qu;tai.da, 69 • 3.
Sala 21  43 7399
Residência: 23 0573

Diariamente

Meias Nylon
sofreu contusões p ocorincõ1*"; j
e Manuel, ds 12 anos filho de |
ilmilio Pedreira, re^id-iue a |
rua Xavisr do*. Pa-sos. 198. pi",
vooatido.lhe fratura exposta da
perna dlrelíia i:*n'o int-rnado
cm csiocto d? ":-:ho;l_" no Hos. ;

l pilai i'.c Praótb Socorro. Daí-ois \tilada. o quc provoca maior sa- 
| c-0 nr.|-)f.nt,e 0 caminhão parou

livação do animal — é dc gran-j pouC:0 a fren.c, incendiando.s*', {
de utilidade para o nosso meio- i c provocando queimaduras d- I
dado o sistema de divisão do •,.,, n ., 0 3^ ç,,-.,,, I10 nioíoris. |
material, para as exigenoias de la, qU9 t-imbein <"m ettado gra.
conlra-prova. I ve fui recolhido Aqucls ho-fital-

Primeiras Impressões: Fome? Desolação i

Conduzidos á Delegacia de V' « p«nj "tt t\/í a~\~ „*_„
Bllançla e Capturas, dunnds A '-•---rt 6lLUJ\ Sota ven.
nrm Interrogados pelo comlss'i- j dendo (23 a.amadas meiü3
rio. rasgaram o dinheiro eU*. KT , -» n ., - ,
condu/iain. e tentaram denac- Nylon, Du Pont, malha 51,
tar aquela autoridade a 30 cruzeiros, flua Sant'

Os ladrões foram autuados _
recolhidos ao xadrez. I Ana, ___._.. leJ: o_--J4oU

A Intervenção dos policiais h
vrou o velho motorista de «r'
roubado cm Ci3 300.00. impor
lanc'a que c*"id
da tentativa dc

trada dc rodagem construído j
pcia Cia. fíudoviarla do Excr- j
cuo. com enorme sacrifico c
hojo relegada ao Completo aban- ,
dono. Foi justamente para au- 

'

i xlllar a sua construção que u
tenente Fernando esteve no;
Guapo:è. onde deveria desapa- j
riicer de forma quc até hoje se
conserva cm mistério. Cons-i
trülda e entregue uo governo
local, encontra-se num e^inco
que não é sinâo vestígio de es- '.

trada. O mato Invadlu-a, ior- I
i nanao-a imprestável para o ira !

rego. Tratores e mais tratores
cncontràm-se abandonados «m*

(Conclusão da 1.* pág.)

los meus ojuics. pificilmente
me d«sveiicilhéi do s-eu assedio,
quei-encio per forç;. aquil-s mi.
1110.'^ a ponto de me preocupar
seriamente com a minha segu.
rança pessoal. O indio Anla'o
teva de so eiforçar para ga.
raiulr a minha rítira'ía. Nada
o_>n;-*>gui observar, menos iiquo.
la Impressionante d*Mnon.*tra.
ção de desprezo por entes hu.
manes, que se trnauz.a cm im.
por.lhes uni regime dc aba:>.
dono total.

A PARTIDA
ííessc me.v,;io dia prepara-

inc_i nu&ia bagagõm para a pur- longo do quc outrora foi uma
tida, que jo clciia dar nu ma- rüliuvtA, servindo dc marcos1:l,i'- *'" ,i::« •¦•'i'»'^* -v '"¦!•- 

históricos para recordar a cms-
tencia paisada de uma lii.radn. I
CHEGA A SARIN.Ii.

DR. MAURÍCIO
NASLAÜSKY

CLINICA CIBÜÜOICA R
PUOTESK DENTARIA
Atende-se. também, a

crianças.
CDIF. CARIOCA, 3° and.

vSala 308.
Tel 4Í-2745 — Segundas.

Quartas e Sextas-feiras

.3 300.0?, impor 1 _ _ __.„¦ •••^_ —
du::ia na ocasião DR . BELMIRQ
: a usai .0. 'I

VALVERDE
VIAS URINARIAS

r-*r4."it-3 a ssut aminos e
clientes qu: reassumiu a sua

clínica
Consultório — Rua Santa

|_'-'-i 6"r*. li.* andar - Sa-
la 1 106, Ed. Calógeras.

d.'i lamente das 11 ás 15 no-
ras ou com hora marcada

TELEFONE: 22-0927

/l ~

%&ism
[BELEZil

ees
ÍCABaoSl

^íTft__,.;

QUEDA DOS CABELOS
Ldlvicie precoct

M|ll^!..lliH
ALEXANDRE

INSUPERÁVEL
Hi cinqüenta *n«»

APENAS CrS 5,00! !
Escolha à vontade II Grande

venda de bons livros, todos os
assuntos ! Na Livraria Braziel-
Ias. Rua Regente Feijó. 43. Com-
pre por Cr? 5,00 o que vale
mais I!

nenhtmi deles, a flliaofio de
m'iiimo Borfcir.vcl de fim -"*'in-
rios. talvc? porque n.".o ronj-
ts rie seus ;.!-inos rcIviiid.c.-íOes'uEt.iii e sensatns dos ii:*c* rsie.i"práls ou porque envcrcl-i-n ;.¦'-lo terreno dis trlcss a fulr.vaij*
DoUt.icòrpartldarlas.

0_ funcionalisi-i-.o precisa de uni
orj-fíio c|i:c cntii}rcj-nie uma -ip e-
ciaycl parcela do 'urir!_,n»iJ!i-

i mo: uni orç.io oue palio.'.*.* n-r,
i-ro,_".-;'***a sclaLnr e uni c-nfio^.-^ -.,., odiariam previstas *¦ *u-

I !n pela it-ornlidrde ad.:.'n!str i-"va, a dcfssà do nislens do
mérJtó, a campanha a r.i or
da elasaüüceéflo ri« c--,-<;r)'=
do dirt»lto de elerrer os ilir?-
tor^. rie seus l:*-titutos de as-
s*stenc(.i e previdência, e de
exerer seve-.--* flncalb.açíSo so*..»-
cs '"os públicos e suas au-
torld.-de.-i.

A r-cem-criada AssociaqUo der
Servidores do Estado ^orlerá ire-¦ncher esra 1-icuna. Rebento do^Ter-•. qu» chlROú, p-,n outr.
o?.-.-!-*.., n merficsr os r?sn**4
tos ria T-r.l!c,'*4. ro*. a ho:.--fn dl-
roçfjo do S. Vitor f'o E"-iirHn
-'rinto. de.--lt! a c.itnisa da der-p—oTl.. n-ra envfr^ar a d;-,defesa dn classs; Pr«c-'s^ f-i-*-?r, Doré'Ti. uma r!-e!ara*n.-le t-rl-icluios. traduzida einl-ii-mos rie ivn horn -.••oírama 'lc
r~*io (*n--i-ri;tlva. eom o aua!•"-?nr-i r-ir*--*i r. ciir no ranier-
rilo r"- *4...q contj.nores,"Mi'itn se "orle osnòrar da no-. *i
mtldrd«. Rem-e via diretorianlrrut-n l.r-,vo- hr-illi-dnr-.s oe-'os riiroi*ni do f-niclonnPs-no efoi <"-4.r,—*c'a sob o oatroelnlr

d** rio'» pr—44-idos ren.-"r-.ntr.ntr
"•"<*!-.«'•-.«« o 44r-.;.""-l *---"l'H,(, 

dr'*-*jel-"do - o dr. Paulo Rara."¦..-". e d" i'" -"-'-ie;.t-> n»^.
S?d»sta, o (•••-, T.o^-r:o VÍslrnoue iropi .*->*no4i~f.r.-*:dn na Ca-
n-nra -"-rle--| i- — n «'"v.-^.n -> r-y
pi.nr»r'rla oon*v •.-¦>•--¦-,¦, c»^3 Drn.

porém, tivemos noticia do atra-
co d:i embarcação, que "en-
guiçura". Na manhã du 15 nar-
lir-.ni para o Rio de Janeiro :i
sursüntos c t> -soldados, encar-
regados de adiantar o embar-
que do material mais pesado.
Miialnrante; __,_ 5-30 lioras nt>
dia Ki reunimo-iios no pátio
Oo q.urlel da 3-* Cia- de Fron-
teira ;¦ de mocíillas as cn.-.r.:i.*í.
prontos para iniciar a marcha.
t'«rviram-nos ali mesmo o ca-
fó c logo a seguir no» amun-
luanicj sobre um caminhão,
que partiu aos trancos, cm
meio a uniu nuvem de po-dra.
paia cobrir cm três horas tis
soírimento o percurso de Por-
to Velho a S.io Pedro, o logra-
rejo ondo existem os mosqui-
tos mais crucia de tocia a Am.i-
i.onia. O.utro caminhão trazia
um monte de indlos, como íar-
dos.

OS l-IUí.S
Minha lembrança de São Pe-

conseRUlncio I iiro w a da mancara sangr.ii.a

I

Acoruados pelo ruído de mo-
tor, acorremos pres.surosos b*i

rio acima. L030. porem noti- |
mos a talta de um expedicio- I
nario: Ossián Brito, correi- \

Jamari. para assistir á chegada: pondeníc da "Folha do Nortft'.
de "Sa.i-inha". apelido que demosj do Pará. não resistindo a gucr-
r, lancha tão ansiosamente cspc-[ ra des "piuns". derertara, voí-
rada. E manhãzinha scguiim.., tando a porto Velho.

DOENÇAS
NERVOSAS
DR. NEVES MANTA

KUA SEN. DAN-IAS. t-
Dr 10 a- 18 horas

2V SEMANA TRIUNFAL

—rs. o riu,-
r"o nor^H^-vi/ii dl*f.»r do nmio
r'a (•? r—i- n*>-i-, co--i exeecSi
de f~4 ou »*,-> ot'--o ^'""(oso d •
n-rfAria. e-itr» r>s o"r.ís vait
c'tor o r»nreSsntanto paulistaE'.-.reb'o Roc''a.

Stczembach & Co.
Sucessores de

lecierc & Co.
AGENTES OFICIAIS DA PRO-

PRIEDADE INDUSTRIAL
Ave.iida Rio Branco N. £6-A,

P.° findar
E. D í F I C I O U N . D O S
Encarregam-se dc contratar c

promover 
"o 

fornecimento da
nova válvula sanitária, privilc*-
«xiáda pela Patente dc invcnçüo
N.c •_•_'. WJ, da qual são CõiVccS:
sioiiariòs AI.BlSRTü KNGIill..-
BRJ5GHT, CARLÕtí B ENCJlSL-
BRECH c IMIGUEL VEU1A

,1 ue meus eompanheiroj, picado»
ue "piLii", riiotíqulto mlnus-
culu c Ircnenclaniente leroz.
Saiigravam nossos ros.os por
milhares de picadas enquanto.
desolado', esperávamos a chc.
gada da lancha que nos deve-
na aguardar á margem cl0 )a-
man, trazendo-nos muntimén.
tis. Ao meio dia todos coinr-
(úauí a sentir quc a fume náo
poderia mais ier disíarca-Ja e
aumentava ante a perspectiva
de não chegar tão cedo a ian-
cha esperada- "A's 13 horas o
cap. Gerson propôs a um mo-
rador a compra dc um pouco.
¦Nada rna.s havia na local idade
que se pudesse pretender. O
üono do porco, no entanto,
nem tomou conhecimento de
no-sas aflições, negando-: e a
fechar negocio. Finalmente «¦
cap: Gerson verificou que te-
ria de u_.ur energia c còmiini-
eou ao fazendeiro a sua infle-
ji-vel determinaçã) de matar o
porco de qualquer maneira,
comprado ou nâo, que aquele
era o jeito, checara o dia do
suíno e a fatalidade viera com
os expedicionários, Só então o
inovador acedeu ern combinar
um preço e nos entregou o ai-
moço, Matamo- o animal e ¦»
cnmemoo, tirando nacos de
carne para as^ar num braseiro-
I_no foi tudo no almoço do
primeiro dia dc marcha.

VAO-SE OS CATÜS

Terminada a refelvão. 03 "ca-

.us", nome que dávamos aos
índios que nos acompanhavam, j
atravessaram o rio e se puseram ;
3 caminhar rumo a Car.ntianas. [
Continuámos nos cm São Pe-
dro. d e:pcia da embarcação, j

ÍIO POUSO OO TENENTE
FERNANDO

A uma hora da madrugada do j
dia 17 acordamos com o rindo ;
dc um motor. Dyrmiamo. no ]
mesmo barraco que servira Ce
Ultima residência ao tenente
Fernando. Dali sc divisa a cs-

__í^a m 
'.'"'"' 

1^^
BcM-OBE tBI*-ffiii-_KBai f''A FjUEJ

^*0-Wv>T!_SwK!lwn_>'^_i*^ ..i---/':.- ^«s^^^íi^f.yi^ [i^jlWEí--lí-rg4iCT«.
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"ENTRE O AMOR E O PECADO" É UM ES- | DOS ESTADOS
PETACÜLO QUE 0 MUNEO NÃO ESQUECERA 

'

Joh.i Russell e Linda Darnell num momento do filme "En-
tre o Amor e o Pecado''

Fulgurandp na mágica belez?
do Tecnicoíor e desenrolando
uma das mais provocantes hls-
torlas de amor do cinema, "EN-

TRE O AMOR E O PECADO"
marca um Insuperável trlun'o.
Esperado ansiosamente por toda
a gente, é com pra;»:.- <* ¦

verifica que a 2üth Century-Fox
venceu galhardamente nesta
transposição para a tela da sen-
sacional novela de Kathleen
Wlnsor, que veremos já amanhã
nos principais cinemas da Em-
presa Severlano Ribeiro.

Lá está, palpitante de vida, a
história deliciosamente hurr*--ii
da camponesa que objetivou to-
da a sua vida no sentido de cou-
seguir o dinheiro e o titulo cjuc
ela julgava necessários para a
conquista do seu amado, E uara
a moldura, o produtor William
Perlberg soube captar todo o
pomposo esplendor da corte do
Rei Carlos II e os usos e costu-
mes que celebrizaram a. "Alegre
Inglaterra".

A POLÍTICA DA BORRACHA
UMA CAPITAL SEM LUZ - MORREM OS

PEIXES CAPIXABAS - CONSTRUÇÃO DA
USINA DE SALTO GRANDE

A caracterização de LINDA
DARNELL como "Amber" ê
uma jóia de perfeição. Ela è
"Amber" — em cada movimen-
to, em cada gesto. Seus cabelos
louros e sua beleza natural con-
seguem criar uma "A »•'*
mais fascinante do que as des-
crições de miss Winsor. Ela na-
turalmente é o caráter dominan-
te do filme. E embora o nume-
ro de seus amantes tenha sido
diminuído de 20 para 7, ainda n-
cou romance suficiente para sa-
tisfazer o mais ávido dos fans.

CORNELL W1LDE, c o m 0
"Lprd Carlton", é o número 1
de sua vida e tem um rieSemne-
nho notabillssimo. GLEN-LAN-
GAN empolga como o gar-
boso l'Cap. Rex Morgan" t
GEORGE SANDERS cobre-se de
glórias vivendo o sedutor mo-
narca inglês. Outros no elenco
são Richard Greene, Anne Re-
vere, Richard Haydn, John Rus-
sell, Jessica Tandy, e milhares
de figurantes.

POLÍTICA. DA BORRA-
CHA — Noticias de Belém.
Pará, informam que o depu-
tado Lameira Bittencourt te-
legrafou à direção do Banco
da Borracha estranhando que
não tenha sido incluído no or-
camento uma verba destina-
da aos excedentes da safra
vindoura da borracha.

UMA CAPITAL SEM LUZ
— Telegrama de Terezina,
Piauí, informa que em vir-
tude da falta de reparos na
Usina E'étrica, aquela capital
está . ameaçada de ficar sem
luz e áçua canal'-.ada.

MORREM OS PEIXES —
Em Vitória. E. ' Santo, uma
estranha moléstia está ata-
cando os Deixes dos rios, atin-
tindo também os anfíbios. A
Secretaria de A''riou'tura est-h
tomando p ovidenclas para
ímnedir a venda do peseauo.

USINA DE SALTO GRAN-
DE — Em Belo Horizonte,
Minas, por intermédio da Se-
cretaria de Agricultura, o go-
vernador autorizou a abertu-
ra de concorrência pública
para a execução das obras da
usina de Salto Grande, uma
das unidades previstas no
Plano de Recuperação Eco-
nomlca, com o aproveitamen-

Preventurio Para Fi-
Lhos Sadios Dos

TERRENOS - DUQUE DE CAXIAS
PREÇO : — Cr? 8.000,00

Vendo lotes de 12 x 40, entrada de 344 cruzeiros e mais as
despesas. Prestações de 86 cruzeiros, a 6 minutos do ponto dos
ônibus. Água nascente. posteaçao de luz em via de conclusão.
Ver e tratar à rua do Teatro, n. 1, 1.° andar, sala 6 (Largo de
São Francisco), com Sebastião.

Leprosos
Promovida pelas Sociedade»

de Assistência aos Lázaros, ooi
suas Sociedades filiadas, será
encetada, durante o corrent-
mCs, nas cidades de Uberao»
Araguarl, Uberlândia, um no-
vimento no sentido de anga-
riar fundos para a construção
de um Preventorlo para filh >s
sadios de enfermos de lenra
dessa região.

Cerca de 980 crianças estuo
necessitando de urgente socor-
ro, e a campanha será apoia-
da pelo bispo da região, prefei-
tos e Câmaras Municipais.

to hidroelétrico do rio San-
to Antônio. O anroveitamen-
to progressivo da enerein ro
rio Sanlo Antônio, segundo o
projeto aorovado, abranee a
construção de cinco usinas,
"ma grande central hidro-
elétrica, cujas obras serfto int-
ciadas, produzirá 135.000 HP,
possibilitando ' tnrlustria*lza-
rão de extensas áreas e n
pletrificnrão de trechos da
Vitória-Minas.

FACULDADE DE FILOSO-
FIA DE GOIÁS — F,m Gota-
nia, Goi6s, o arcebispo D.
Manuel Gomes de Oliveira
requereu ao Ministério da
¦ftdúcBçjfio autorização para o
funcionamento da Faculdade
rie Filosofia, Ciências e Le-
trás, fazendo acompanhar o
seu requerimento de do-
cumentos que constatam a
criação, em Goiânia, da So-
cledade de Educação e En-
«no de Goiás, instituição que
será m.-mtenetíora daquele es-
tabeleHmt»nto de ensino.

ii 'ii

Posto Em Liberdade o
Investigador Vai Ré-

querer Sua Reinte-
gração

Carlos Tramontano, o in-
vestigador que em dias do
niôs de agosto, teria tentado
extorquir do açougueiro Gui-
lerme Cota, certa importan-
cia, dizendo-se lotado na De-
legacia de Economia Popular,
foi posto em liberdade, me-
diante habeas-corpus susten-
tando oralmente pelo advo-
gado Clovis Ramalhete, pe-
rante a 1* Câmara Criminal.

Os desembargadores deram
liberdade ao investigador
acusado, por unanimidade,
cendo na fundação dos votos
reconhecido a Irregularidade
do flagrante levado, ae vez
c|u*- nada de acusavel estava

9
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¦ (••L-onstrua a felicidade do seu filho com
alicerces sólidos, estimulando-lhe o hábito da economia
E, a maneira prática de economizar, aumentando as
possibilidades de êxito e manejando com a sorte, con-
siste na aquisição de títulos dc

Sede própria Kua Visconde de inhaúma, 134-C !ojc
(entre o largo Santa Rita e Av. Rio Branco)

PEÇA INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO — TEL. 43-J-475
awim

praticando o réu, não tendo
os autos nenhuma prova con-
tra o 6eu procedimento.

Com o alvará de soltura

foi Carlos Tramontano imedia-
lamente posto em liberdade,
preparando-se agora para
pleitear seu relngrosso no

quadro, do pessoal da Policia,
de onde fora afastado mesmo
antes da solução do seu pro-
cesso em Juízo.
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DIREITO - FILOSOFIA - PSICOLOGIA - PSICAN ALISE - LITERATURA - ARTE - MATEMÁTICA - FÍSICA - QUÍMICA - ENGENHARIA - DICIONA
RIOS - ENCICLOPÉDIAS • GEOGRAFIA - HISTÓRIA - ECONOMIA - AGRONOMIA - MEDICINA - ELETRICIDADE - RADIOTÉCNICA

Por sentença Judicial, proferida pelo Sr.
Pública, a

Juiz da 3.* Vara da Fazenda

MWMAUIA BOFFOm
B. Carias & Cia. Ltda. - Rua Chile, 1 - Tel. 22-6258

un.n das mais tradicionais livrarias do Brasil, vê-se na dura contingência
de deixar, dentro de 27 dias, o prédio onde se encontra localizada.

Impossibilitada de encontrar outro prédio, cnpa* de acolher todo seu

gigantesco ."stock". outra alternativa náo lhe reata senão a de desfazer-se.

por preços abaixo de qualquer estimativa - pois os descontos af.ngcmate
á incrível percentagem de 90% (noventa por cento) - de uma quantidade
considerável deste seu tão precioso manancial de cultura.

Finalmente, alguns títulos com os respectivos preços:

FILOSOFIA B PSICOLOGIA

KONC2EWSKA: L'unité de Ia matlère et le problème des trans-
mulations — ene

FERRARI G: Filosofia delia rivoluzione, ene
F Plf-ÍOT: Préjugé et problème des sexes, ene.
j-iMES L. MURSELL*. Successful teachlng, ene. ...' \'":"
EOHA VARRIA J. MEDINA: Responsabilidad de Ia inteligência, br.
A LANCE: Historia dei materialismo, 2 vols. br
GOETHE Y SCHILIER: La amistad entre dos gênios, br
R ALLIER: La psychologie de Ia conversion. 2 vols. ene
PAUL POLLITZ: Psicologia dol delincuente. ene
WILHELM DILTHEY: Hegel y ei idealismo, b'r
MANUEL CORRÊA DE BARROS: Lições de filosofia Tomlcta. br.
RUDOLFO EUCKEN: Los grandes pensadores — su teoria de ia

vida. br •; • • 
ALBERMO SCHWEGLER: Historia general de Ia filosofia, br
A D KENOPOL: Teoria de Ia historia, br
GUGLIE1.MO FERRERO: El poder — los gênios invisibles de Ia

ciudad, ene. .,,..
HIPOLITO TAINE: Ensayos de critica y de historia, br
J. M. BALDWIN: Historia dei alma, br
GASTON BOISSIER: TaiHo. br
HACHET — SOUPLET: De 1'anímal à l'eníant, ene
HAROL J. LASKI: La liberted en ei Estado moderno, br
G. COMPAVRÊ: L'évolutIon inteljectuejle et morale de l'eníant,

erje 
W. NICATI: La psychologie naturelle, ene
W H. R. RIVERS: L'instirict et 1'inconscient, ene
GIOVANNI GENTILE: Studl sul rinaseimento, ene
C. MAURAIN: Les États physiques de Ia matlère, ene
ANDRí: METZ: Meyerson, ene
A. LEBBÉ: Le conflit transíormiste, ene
Connais — to!, toi-même par Ia psychanalyse, ene
FREDRR1CO HEGEL: Enciclopédia de Ias ciências filosóficas, ene.
LEROY KANDORMY: Descartes, ene
JOÃO AMEAL: São Tomaz de Aquino, br
LUCRECIO: De Ia naturaleza de Ias cosas, ene

, ANDERírON M. BATEN: The philosonhy of life, ene
ORTEOA y GASSET: — La rebelion de Ias masas, br
J. A COVA: El superhombre — vida y obra dei libertador br. ..
HOI'i*'UtNG: Compêndio di storla delia filosofia moderna, br. ...
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FERRERO:
Le préjugé

Reconstrucclon, ene
des races, ene '...

Le destin des races blanches. ene
EMJLE DELMAS: Égypte et Palestlnc, ene
JAÇOftQ BURCKHARDT: Reflexlones sobre Ia historia dei mun-

do, ene. • ••"•¦>
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ED. PERRIER: La terre avant 1'hlstolre, ene
MAROOLIS y ALEXANDER MARA: Historia dei pueblo Judio,
ene

B. H. SUMNER: Historia de Rusla, br
JOSÉ LUÍS ROMERO: La crisis de lu Republica Romana, br. ..
ANDRÉ RIBARD: Historia de Francia. br
EUGÊNE WOESTYN: Guerra d'Orient — les victoires et conquétes

des armées alllées, ene. ano 1856 
MACEDO MENDES: Historia Universal, 4 vols. ene
ZOLLINGER: A Ia conquete da Ia Caliloinle, ene
J JA3TROW: Historia de Ia humanldad, br
PEDRO MÁRTIR DE ANGLER1A: Décadas dei nuevo mundo, br.
VÍGTÒR CHAPOT: El mundo Romano, br
HENRJ. HUBERT: Los Celtas desde Ia época de Ia Tène y Ia

Civilizacion Céltica, br
LEOPOLD VON RANKE: Historia de los Papas, br
CONDE DE GOBINEAU: El Renaciniiento, ene
EM1LE ÜARD: Napoleon and Talkyrand, ene
L. BRLDIF: Demostenes y Ia eloqüência política en Grécia, ene.
5UETONIO: Los doce Césares, ene
O. P. GOOOH: Historia e Historiadores en ei siglo XIX, br
MICHELET: Histoire de Ia revolutlon Française, 2 vols. ene

MATEMÁTICA

WHlírTAKER — WATSON: A course of modern analysls, ene. ..
GAiHA-ioU uxbZ: Curso de Matemática en ionna de proüien,ab, euc.
REY PASTOR: Calculo Iiüinitesünal, ene
FAUSTO TORANZOS: Introducción a Ia Epistemologia y tunda-

mentaclón de Ia Matemática, br
REY PASTOR: Elementos de tnaiisis algebraico, ene
PRYDE JAMES: Chumber'6 Seveu — figure Mathenmtlcal tables,
euc ;•'.•"•

MONTESSUS DE BALLORE: Cours de matlumatlques à 1 usage
de» caudidats aux Ucences etç - tome 2ème; Gemmétrie élé.
mentaire, plane et dane 1'espace, ene

ABEL t»jOUUHON: Eletnents de caleul diííérentiel et de caleul
lnu-gral — Caleul integral, ene

CARL*..' BOURLET: Algèbre, ene
LAiNUtUJT HUGBEN: Maravilhas da Matemática, br
ARNOLD DRESDEN: Intioduction to the ciucuius, euc
O. A. FELKER: Matemática para olicinas, ene
MATAiX: Aritmética general y mercantil, ene
MARTIN ES: Matemáticas íinancieras. ene

MEDICINA y

VALLS - LAGOMARSFNO: TTatanilento de Ias íracturas dei cuello
dei íemur — ene

CLEMENTINO FRAGA: Medicina eíinica — diagnostico e thera-
peulica, ene

WOLF Endocrinolugia en Ia práetica moderna, ene
HALBAN — SEITZ: Biologia e Patologia da mulher, 3 vols. ene.
TESTUT — LATàRJEE: Prècls d'Anatomle Descriptive, ene
WILFREü SHAW: Textboolt of Gyneccjlogy, ene
LIDIO G. MOSCA: Anuario Argentino de Medicina y Cirurgia

Pracucas — 1945, ene.
LIEPMANN: Clinica Obstétrica. ene
COUVhUjAIRE — LEMERRE, LENORMANT: Pratique médico —

quiiurglcale, 9 vols. ene
BERARDINELLI: Biotipologla, ene
BELO'l — CHEVALLIER, GATE etc: Traité de Dermatologie

clinique et thérapeytique, 4 vols. ene
EMILE SERGENT: L'exploration olinique médicale — technique

et «Jéméiologle
GRE A Vfeia: Elementary Bacteriology, ene
VARELA FUENTES: Acldose e alcaíose na clinica, ene -
CASTELLANI«— JACONO: Munuale di clinica troplcale, eno. ....
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BROESIKE: Atlas de Anatomia Humana, ene
SAMUEL BROCK: Bases da clinica neurológica, ene
RICARDO BOTEY: Tratado de Otorrínolarlngologla, ene. 
FRAZER: A Manuel of Embryology, ene
GRANT: Method of Anatomã, ene
FALTA: Tratado de Ias eníermedades de Ias glândulas se secrecion

interna 
PEDRO ESCUDERO: Alimentação, ene
ROMAN1S — MITCHINER: Tha Science and practice of surgery,

2 vola, ene
FERNANDO QUIROZ: Conocimicntos de patologia medico-qulrur-

gica de Ia boca y sus anexos, br
GOLDZiEHER: Enriocrinologia prática, ene
SCHWEIZER F.: Transtornos nutritivos dei lactante idissontia),
br

ESCUDERO E: Câncer primitivo dei pulmon, br
PENDE N: Endocrinoiogia, Io vd. br
J. MALíONNET: Cirurgia elemental dei médico práctico, ene
LIDIO G. MOSCA: Radiologia y Fisioterapia 
BRANCA ET VERNE — Précis d'Histologie 
M. LANGERON — Préscis de Microscopie 
DR-. FRANÇOISE MARETTE -— Psychaníüyse et Pediatria Le

complexe de Castration — Elude Generale 
H. BORDIER — Diatermia e Diatermoterapia iTraduçãc por G.

Tomsenl 
MAX GOLDZÍEHEft — Endocrinoiogia Prática 
GUILLERMO IACAPRARO — Blenurragia y Sulfamidas 
JAMES ROBERT GOODALL — Endomutriose 
CLEMENTINO FRAGA — Medicina Clinica — Diagnostico e

The) upeutiea, 
RAUL CiBILS AGUIRRE — Inieccion l"uberculosa y Erltema

N UdoiÜ 

ARTE

ALAN BURROUGHS — Art Criticism from a Laboratory 
R. ÍT. L. LAMBRY — arte en todo 
ERNESTO GROSSE — Los conuenzos dei Arte 
WILHELM WAERZOLDT - Tu y ei Arte 
MAURiCE DENIS — Teorias 
GHERARDO MARONE — Pintores Italianos dei Renacismento ,.
ANTOÍNE BON — Introducción Geral a Ia H.-storia dei Arte —
ANTÔNIO PALOMINO -— Museo Piotórico ó E.scola óptica 
TSUNEY J.SHI TSUDZUMI — El Arte Japonês 
ROBERT BLACK — The Art of Jacob Epsteiu 
PORTTNARI — His Life and Art 
MICHEL GEORGES MICHEL — Pintores y Esxultores que Conocci
ESCULTURA DECORATIVA — Seleccionados por Jorge tio-
walcsyck

RAINER MARIA RILKA — Rodin 
WILB UR J. WATSON — Bridg Architecture 

RADIO

JOSÉ SUSMANSKY — 48 Lecciones de Radio. 5 volumes cada
J. L. UONILLA PIZARRO — Enciclopédia Ilustrada de Radio-

comunicaciones 
KEITH HENNEY — Manual eje Radio Ingeniena 
J. LUIZ BELART — Radio 
A. A. FERRIOL — Radio — Telegrafia — Telefonia 
KEITH HENNEY — Radio 
EDITORIAL PAN AMERICA — Diccionario de Radio y Elcctri-
cidad

OSVALDO A. AVELLA — El Libro dei Electrotecnico 
PAUL F. LAZARSFELD & FRANK STANTON — Radio Research
ROA — Válvulas de Recepción Manual 
ING. P. L. SINGER — Manual Tecnológico de liaüio 
EDOARDO RHETN — D Miracolo dolle Onde 

Cr$
«u.uO
56,00iio.üo

100 00
100.00

76,00
12,00

180,'JÜ

34.00
4Ü.U0

45.00
52.00
4o.O0
6Ü,U0
45.U0
45.00
4U.Ü0

21,00

25,00
oüUO
5UoÜ
•àü.UiJ

20,u0

40,00

Or?
iív- .'Ü
32.00
60.JO

110.00
60,00
ao.og

120 UU
1710,'JO

100,00
120,00
120,00

180,0
190 00
350.00

Cr$
3U,<j0

70.00
16Ó00

35 00
70.Ü0
35,00

4510
45,00.
45.-0
2ü,U0
56,00
15,00

f

!_• m^. __-J_i ^^««.WiWlá^



_'¦

St ••

IP Rio de Janeiro, Domingo, 5 de SetemJ.ro dê 1948 DIÁRIO CARIOCA

CONCESSÃO ÚNICA UO ,GOVERNO DA REI'l)BLICA

publicações recebidasi LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
Agradecemos as remessas nas

seguintes publicações: — Bo-
letim da Legião Brasileira nn
Assistência, contendo artigos
eobre a Semana da Criança de
1348, Alimentação da Crian;.
Cursos da L. B. A., Seção de
Medicinai Os heróis noc.vos
ítc; Noticias econômicas aa
¦Suécia'; editadas por Tor Janer
representante no Brasil d.
Eureau de Imprensa Sueco-In-
tcrnacíonal; B. I. P., tío Bu-
roau t'.a Informações Folonu-
e-.s; Bo'etim Linotipico, edita-
n em Brool.lyn, Nova York.
L..tados Unidos; Vossa Senho
r'n, !.-m"nar:'o futurista, edita.-
do e.-.i Abaeté, E.taflo de Ml-
1_.U_. .

Agradecemos as remessas
e*r.s seguintes publicações: —
Fevista do Comercio, conten-
do o seguinte sumario: Idéias
e interesses, A forma agraria
no Uruguai, Mercado dos
Compradores, Plano Salte e
F'ano Mer-hall, Pauperismo,
Fave!as e o Brasil, Aprendi-
zagem comercial, turismo e
hospitalidade. Os produtos
•químicos no mercado mundial
Comercio exterior da Itália,
Conferência de florestas, O
ouro no munr'o de anós-guer-
ra, etc; B. I. P., do Bureau de
___.orrhaçõeá Polonesas con-
t-rndo informações sobre o
comercio polonês com os pai-

ses escandinavos; Amapá,
órgão do Território Federal '
do Amapá; Industriados, or-
gão oficial do I. A. P- I.; Re-
latorio, da Secretaria de Fa-
zenda do E. da Bafa, apre-
sentado ao governador Ota-
vio Mangabeira pelo secreta-
rio João da Costa Pinto Dan-
tas- Júnior.

Agradecemos as remessas das
seguintes publicações: Velocida-
de, revista de aviação, aeromo-
delismo, au'imobilismo e moto-
ciclismo; Boletim do Serviço
Nofcioso Atlas; A Voz de Lon-
dres, boletim da British Broad-
casting Co—--oration; Boletim
mensal do Serviço Federal de
Bíoestatistica; O Lojista, bole-
tim mensal do Sindicato dos Lo-
jistas do Comércio do Rio de
Janeiro.
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Côenças da pele
Sifilis, eezemas, varjzes. úl
cerns aa» pernas, verrugas.
espinnas. furúnculos. mico-

ses — Eletroterapia.
uR. AGOSTINHO DA

CUNHA
D:o. Inst.tuto Manguinhos
Assembléia. 73. Tel. 32 5265

Médico e Benfeitor
Apesar de todas as dificul-

dades inerentes à profusão e os
árduos precal.-cs na luta pela
vida. o medico ainda constituo
uma e:,plond'da alrmação dos
superiores ideais de hunvanida-
de e alt.ru smo.

O dr. Pubüo Bahia-, do Hos-
pitai Gaflrée Guinle- represen-
ta um dessas raros exemplos
de medico dedicado a minorar
os sofrimentos da humanidade-
alento ao sofrimento do proxi-
mo e sempre disposto a traba-
lhar pelos humildes que o pro-
curam nas suas aflições. As-
s:m. atendendo a sra Ana Eu-
genla Maroun, velha amiga dof
jornalistas desta capital, o dr
Publo Bahia pre=tou-Ihe a mais
eficiente assistência. Eueenla
pede-nos tornar publico os seus
agradecimentos ao generoso fa-
cultatlvo que teve o maior des-
velo no seu tratamento.

Contrato celebrado com o Governo da União em 30 de Janeiro de 1945, e averlado em 30 de Janeiro de 1916. na .»
Ue 20 de t-c.erciro de 19-4

PRÊMIO MAIOR

3gQ.a FxfrgjÇfo Ci$ 2XCCX00,0Q

cun-oimidade do Uecic.. Lei 6 250
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O RADIO

IÍCTÍCIÀS DIVERSAS
Pedro Raimundo, o gaúcho alegre do nosso rádio, depois de

uma ausência de seis anos da terra onde iniciou sua carreira
radiofônica, vai pela primeira vez rever _s pagos. O "Gaúcho

Largado" foi conTatado para uma temporada na Exposição Agri-
cola Internacional, em Pelotas, a linda cidade sulina, para onde
seguirá no próximo dia 20, permanecendo junto dos seus amigos
)á°dos Pampas, por um periodo de um mês. Pedro Raimundo
por certo atuará também numa das emissoras do Wn Grande do
Sul e brevemente estará de volta ao microfone da Rádio Globo,
com seu repertório cheio de novidades.* • *

, Poucas vezes autores tão populares são reunidos num pro-
grama só. como Múdca Brasileira — que a Rádio Guanabara ir-
radia às 8 horas de boje: Na-íaré, S*efnna de Macedo. Dilerm-in-
do Reis. norival Caymmi, Barroso Neto, Hackel Tavares e Ze-
quinha de Abreu.

9 * *

As 11.30 horas de hoje! figura nas Atrações Matutinas da Rá-
dio Guanabara — o programa "Folha de Aibum", no qual, com
"scriot" de Benvindo Edinaldo — tomam parte: Carmen M»'ran-
da, Ataulfo Alves, Augusto Calhemos, Anjos do Inferno, Fran-
ci-co Alves, Dante Santoro e Gilberto Alves — numa audição
de reminiscencias... • -.;•.*

Luiz de Carvalho, exclusivo da PRE-3 lançará no próximo
dia 21,'movimentado programa de auditório, o qual contará com
a participação de grandes elementos de nosso broadeasting.

PROGRAMAÇÕES (jf
NACIONAL — 20.00 —

Turnée ri*ii'S'Câl — -;125 —
Repórter Esso — 20,30 —
Piadas* do Manduca — 21.00

Nada alénri de 2 minutos
21,30 Papel carbono —

22.05 — Gravações — 22,15
F?senha esportiva — 23,00

_ a Np'*-**» i- • .-ma — 2^,30
P-'tn*iôs da Panair no ar —

24,00 — Encerramento.

TUPI — 20.00 — Ca»ouros
e**-. d^s"'1**- — 21,05 — A^uen-
te as conseqüências — 21,35

Foserha esnortiva — 227)0
Miip"'-*a variada — 23.00 —

Din*-io Tupi — 23.30 — Ora-
vações var'r»das — 24,00 —
Encévcnmento.

CONTINELTATi 20,00 —
''adio esportes Gagliano Ne-
to — 20.30 _ Ca"''(Vs »''a-
Manas — 21,00 — Rádio Es-
oort'*s Gagliano Neto — 21,30

- Manh?*tan Serenades —
22.00 — Boite dos 1.030 —
33.00 — P~sur"i Es-ort'**o Ho
dia — 23,15 — Tangos e Blues
— 24,00 — Encerramento.

GiTAMA-oinA 20.00 _ Pre-
"xo Not**e Da"*e — ?.•*» 05 _
"nrente»"''^ sonoro — 20.30 —
A marchn dos esnortes —
21,00 — G-an^s nome"* da
musica — 22.00 RíH-o Jor-
»^al Gnnnnbarn —- 22,ci —
Grill-Room — 24,00 — En-
cerramento.

NO RIO UMA GRANCE CANTORA E BAILARINA
CUB ANA

O R'o corh.cerâ T.ya Ray,
car-oraT e • bailar*r.a cubana,
qre vai realizar aqui, numa
boile e no -"'"o, uma taropo-
rada, an'-s de seguir para
EÜcns A;'"*. p**"'**» vai atuar
na E:-.t!0 El M'.»n''i.

A simpát*a e a beleza de
_.* a Ray serão os motivos de
seu sucesso nesta Capital,'_¦••*•*. de seu talento art;stico,
quer co"*o estrela de Rádio,
cinema e teatro,.

Lya Ray cantará numa de
! nossas bo:'*s, realizando, tam-
¦ bém, uma temnorada numa
i de nossas emissoras, cantan-

do "úmeros psv»rr"''*:»- r)° rum-
b?s. eparaçhas » "sones"

j cubanos.
O clichê que encima estas

Unhas, íocaHz? um asnecto da
cheeada anteontem a esta
capital da grande cantora e
Jj^arina cubana^

L-Vla da extração de SÁBADO, 4 DE SETFMBR0 DE 194S 
^ 

^
Nesta LISTA náo figuram" por extenso os nu -os premlatlrs P''a t-rx-lnó-^p do ultimo algaris mo, mas figuram os prematos

duplos do 2.» ao 6.° premios ... a insCrlção: Ex-
Os bilhetes sáo lilcgiafados em papei branco, linta café f»r*-o rosa amrrelo e vc.irlho e num rarão preta na n . .. ,

tração em 4 de Setembro de 1948 ás 14 horas .._ 
PREMIOS

5.113 PREMIOS ATENÇÃO: VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETES
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O ESCRITÓRIO A' RUA SENADOR DANTAS N. 84, ESTARÁ ABERTO PA RA PAGAMENTOS TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS 9 AS 11 H E DAS 13

'¦_ AS 16 HORAS, EXCElO NOS DIAS .tRlAUOS.
A ADMINISTRAÇÃO PAGARA1 O VALOR QUE REPRESENTEM OS BILHETES PREMIADOS. DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DA RESPECTIVA

EXTRAÇÃO, AO SEU PORTADOR, E NAO ATENDERA' REI LA MAÇAO AL(iUMA POR PERDA OU SUBTRAÇ/iO DE BlLllLlES.
EM CASO DO PRÊMIO MAIOR CABER AO NUMERO 1, SEI? AO < ONS1 >)Er*,\D0S COMO APROXIMAÇÕES O IME«TIATAMENTE SLTI KIOR E O»

ULTIMO DOS MILHARES QUE .IOGAKFM; SENDO SORTEADO O ULTIMO, SLRAO APROXIMAÇÕES O IMEDIATAMENTE lNÍEi-Ioit
. E O PKI31EUCO, ISTO E' O NUMERO 1.

AS EXTRAfõES PRINCIPIAM ÂS 14 HORAS

360a EXTRAÇÃO Pela Concessionária: Sociedade Civil de Conce ssões Feierals — DOMlNCOS DEMARCH1 —
HEITOR DIAS PALHARES — O I»"isca! do Go verno: ODILON DA SILVA CONRADO 350a EXTRAÇÃO

Curso de Preparação
dê C?jrdidatos á

E.EM.
I> for-^ain da direção do

çurrq «?<*! Tática do C.P.C.A
e A.*" M., nue terminnrá
amanhã a parte de conheci-
irrnn'')'- militares comuns a
fn^-><¦¦¦ ^c; jArrnpx; e Pli*0. *io H:?i
R, t"rá li*»l.f**'* a nart-> de táti-

•r*'itTT»c'-!',i sv,ca ru= os ot\~
e'"'», a'unos das armas de Ca-
varria e Infantaria deverão
receber, ainda amar»1*! os te-
mas co-m as r°-"~-*-''»***«i cir-
?¦"* na portaria do Clube Mi-
litar^ '' —— sL

Não Se Ksqueça
PAGAMENTOS DE HOJE

NO M. E. M.:

EMERGÊNCIAS:
MATRÍCULAS:

2D-"**) — 4829 — 7893 — 31372
34314.

TRATAMENTO DE SAÚDE

. MATRÍCULAS:

Congresso Intera^eri-
cano d^s A'ur.!3 da

C^nnpnhia de Jesus
BANQUETE DE E.Nr*5"",-'A -
MENTO NO n'A 5 DE SE-

TEMBRO
yf»n

8P3 840 3478 591-
6SC3 66.4 6739 7310

11158 12306 13773 145/1
15475 -4- 16229 16447 16.51
21901 22432 22957 2426.
24486 26289 26889 28122
29704 29850 31337 31995
38093 43553 46919 40763
6.145— 51917 .678--

na rnnital d» ,c"n P-mi'o. d-?**1 de p«.-,-40 a 5 de s-^t^m-
tii*o,*-o I C^^^-^o^-^o ^os e*c-
ahinos dos PaHres .TT>s"i*as,

i dev<"-»,J*' o me^^o encerrar-
! ee r»o T*)i*a da Patr»a, co*n o
iantar de con^ptern^^Sò de
r.n»r.t( í*o r»^*l t"'1i«»rf>s no sa-
15o nobre do CoVcrio Fanto

LTnacio, 
as 2" **n horas. Kn+re•_!__ coQi-;ibui^.5_« y_cebid__.

Inicio d. P?grmento,
Dia 20, na Prefeitura

Será iniciado no próximo
dia 23. o pa".impnfo do f r '•-••
nai; mo m"*"»"*-"-*?*i ** —• •*¦•
nrtix-*. recearão nesíe dia os•"-irvidores componentes do iok
1.

I para sua rea"'7<*"-:ío, df-ta-a-
I se a da ''-"ia M'>'->"*'íiin, ni»-

doou as bebidas a serem ser-
vi-^s.

No d«í*0Ter do b'5nr"*'*''e
deverão fa»ar o sr. Npreu fa-
mos. vic<*---rer¦**¦*-*» da He-
nubioa, e o cardeal Jaime
C-j-iara^

VênTAS 77
Esmaltes — Óleos — Vern!-es
Ferramentas para p:n'ores e
todos os artigos pnra pintura
N.o comprem ssm con-»iltar s
CASA DAS TINTAS FNAS

RUA BUENOS Á'*T1*SS 77
Fones: 23 3132 e 23 38S0

Dr. Spin-.a R Ihicr
Doenças scxita's e rr'n-irla«-
¦Lavagem endosrór>a d_ vesi-
cuia. Prrs'-ta — Rua Srn-ilor
Danlas, 4S *. — TpI : 'l 3367.

DAS 13 às 19 b.ras.
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DIAIUO CARIOCA

Conferências Prepara-
foria* da Ccnvenção
Naci.-ial do Petróleo

De acoido com o manifesto
Jantado pelos presidentes de
honra do Centro Nacional de Es-
tudos e Delesa do Petróleo.
deputado Artur Bernardes, ge-
neral Jullo C. Horta Barbosa
general Raimundo Sampaio,
jornalista Matos Pimenta e ge-
rural Estevão Leitào de Carva-
mo, serão Iniciadas no próximo
dia 7 do corrente, em todo o
pais. as Conferências Municipais
t de bairro no Distrito. Fede-
ral, em preparação á. Conven-
çáo Nacional do Petróleo. qu<>
i:.sta capital, contara com os
representantes de todos os Cen-
tros Estaduais. Parlamentares
técnicos, etc.

A Convenção terá por escopo
dar um balanço nas atividade*
já desenvolvidas e traçar nova*
oireírlzes para o exlto do movi-
mento em prol do Monopólio
Estatal, contra o Estatuto en-
tregúlst. ; No dia 7. no Dlstri-
to Federal, serão instaladas an
seguintes Conferências: comi*-
sio de Botafogo, ás 17 hora*-
á rua S. Clemente (esquina da
praia de Botafogo»; Comissão
de Bento Ribeiro, ás 19 hora**,
á Travessa Orquídea, 10; Co-
nüs-âo de Piedade ás IR ho-
ras. i rua Manoel Vitorlno.
905; Centro Democrático Cate-
te-Laranjeiras. __s 20 horas, &
rua Marques de Abrantes- 144;
Comissão de Vaz Lobos, ás 19
horas, comício; Comissão do
Melér. comício ás 18 horas, m>
Jardim do Meier; Comissão ae
Santo Cristo, ás 18 horas. _ rua
Comandante Mar.ti 3; Corms-
_ão de Bangu, ás 20 horas. Av.
Gomes Vasconcelos. 64; Grupo
Odilon Machado, ás 17 horas, a
rua Ba-ilio de Brito, 67. No
dia 8 de setembro: Comissão
de Estacio-Rio Comprido, ás 1.
horas, comício na Praça da
Bardc-ira; Comissão da Ferina-
ás 20 horas, á, rua Bento Car-
doso, 1.
DÉBAIN NO SALÃO NOBRE

DA CÂMARA MUNICIPAL
Pel3 Comissão tle Estudos e

Defesa do Petróleo da Câmara,
do Distrito Federal será rcall-
zada. no próximo dia 8. ás 20,3.
horas, no salão nob;e. unia s.s-
são yubl:ca em qua vários
membros da Comissão debate-
ráo sobre ob diferentes aspecto.-
d_ luta pela defesa do petróleo
brasileiro. Todas as pessoas ln-
teressadas no assunto estão
convidadas para participar dos
trabalhos.

_• ir -*'i ¦ ¦¦<:¦ •'¦-

IVÍ.IISV
,.lff 

C^y-V-EÍCEI-í-Ai,."?''¦ ¦'.«,¦' '¦.•'.,-•!~Tt ;.'n'.i.'-i 3.)'.''.".¦'¦•:-¦¦-.

Vende-se 1941, 4 portas, es-
tado ótimo, pneus novos, rá-
dio, etc. Ver e tratar a rua
Ricardo Machado, 59. Nego-
cio urgente.

Rio de Janeiro, Domingo, 5 de Setembro dê 1948 11

áá Tentftyl
Serão recebidos até 30 de setembro os trabalhos que concorrerão aos
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§

^ ^_v §
ooooooooooooooooooooo

BBB -Eni xWm ^HI ^^V ^1 w&LW -M (¦__¦

OFERECIDOS PELO GRANDE CONCURSO SUL AMERICA

oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc-ooooocoooonoooc--

ir.-r.-iaf. vem sendo o trahalho He classifica _So e julgamento daa

cohihorações já «nvíadas ao grande concurso da Sul America.

J\1 is onda há tempol Você ainda pode concorrer e candi.latar-

ae a qualquer do» valiosos 313 prêmios em dinheiro que a Sul

America lhe oferece. Somente a 30 de setembro será encerrado
o prazo para recebimento dos trabalhos. NSn deixe de concorrer!
Estude cuidadosamente as eondi._i.es deste concii. o ao alcance

de todos e envie, com a possível urgência, a sua colaborarão-.

Tomos

__.OrVmC-f.F_S DO GRANDE CONCURSO Slíl. AMERICA

"'Porque considero o seguro de vida a melhor proteção à família e valiosa
benefício de interesse social".

Ni.rt.t_ro de palavras* trezentas no máximo.
a üs trabalhos deverão ser datilografa ;os em espaço 2. .fim larga

margem à esquerda, não se admitindo os que forem batidos nos. 2
lados da folha. ,

Tfidas as provas serão firmadas com pseudônimo e enviadas è
Sul America — Companhia Nacional de Seguros de Vida — Con-
curso - Caixa Postal 5.104 — Rio de Janeiro. Em outro envelope
fechado, com indicação do pseudônimo na parte externa, os con-

1/
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UM DESTES PRÊMIOS PODERÁ SER O SEU!

B-Kf-MM.. «¦«•» 10.000,00

6 MAIS UMA AP4-.II.:. 0. S.OUHO 0* VIDA Ot
IGnAl -"Alui", I.I--KA-A Ot PAüAMtNIO U_
PRÊMIOS».

PR_IHIO • «->« 10.000,00*

tttElU-O ür» 5.OOU.00

io pr. mios ot <•_$ 1 000 00 .......... C.r 1O.OOO.00

_0 PRÊMIOS " CR. 500.00. .......... Cr 25,000.00

JO" "RÊMIOS " CRS 300-10 Cri 30.000,00

lio .kEmiuí. '" CRJ .00,00. «Jr$ 30.00Oj00
Cr _ t20.000.00

correntes remeterão, juntamente com uma cópia do trabalho, e.

nome e endereço completos.
Os trabalhos premiados tornar se-ão propriedade da Sul Ameiic.

que poderá utilizá-los como entender.
A Companhia não devolverá os originais apresentados, nem man-

terá correspondência sobre o concurso.
A decisão dos juizes será definitiva.
Só será permitida a apresentação de uma rompf-slção por pra-sna.
A identificação dos autores premiados será publica, anunciada a

cerimônia com a necessária antecedência.
OS JUIZES — Uma comissão de ilustres escritores julgará impar-

ciahnente o seu trabalho. Estes são os juizes, dignos de sua inteira

confiança:
Rachel de Queiroz, Álvaro Uns, Carlos Drummond de Andrade,

Manuel bandeira, Octávio Tarquimo de Souza.

A UM URA DESTE FOLHETO FACIUTAR-LHE-A A VITÓRIA
NO GRAr.DE CONCURSO SLL AMERICA I

"Se 
quer estai aparelhado para vencer, estude o pe-

queno folheto, que a Sul America lhe enviará gra-

luitamente e no mais curto prazo. Para isso preencha

o coupon abaixo e

remeta-o ao ende-

rêyu nele indicado.
I -

I
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COMPANHIA NACiONAL OE SEGUROS D_ VIDA
FUNDADA EM I8V_-

A SM. AMEKICA
C-mp-nhla N»rn n.il de Seguro- -I» Vide

C-lx. Peitai 5104 - ato _• j_„_i._

0v*irttm -im-_r.*r_ o tolh*to "O Stguro a» V-<t_"-_.
jxi.» p-ettmdi- t*r«pari:> ¦*•__ par» participa-* do "Co-*-
..rio doo U9.N* eruz«tro«".

1I.AAA _. •"

_!_. m*t.
r*nm«
Data dn NTasc.
PrnflRsio ••••
¦"asado? Tem fllhoi?.
"ii-

C.dadt  Catado.........

FOLHETIM N. 30 *()-

;..-•"''' ifí#tâB"jr, Wm fi V"jmfjA fV --'*ja_^_^-Í^J^_f#5í-%--dfciwWmLLwKSm
WFpwW^ ¦ ™ 

TOSRI-NTS) "™1»^-1-«^MN

[JcopyRiGHT° da^^^Mj^^^^E^B *J
Tradução de Edmundo Lys
Exclusividade varo o DIÁRIO CARIOCA
no Disíri.o Federal

5 de .etemb.o de 1948 ço. êle consegue fazer recuar seu contender, cuja força a raiva
duplica.

Mata-me I — ulva êle, erguendo oí braços,
áigrid arrastava-se, dilacerando os joelhos nas pedras. En-

laçando as pernas de.seu noivo, ela gemeu:
Piedade I Piedade I

Êle teve aquele sorriso amargo, que sempre, desde entáo, de-
via fazer cair os cantos de sua boca :

Tu temes pela vida deie I — bramiu êle, desvencilhan-
do-s*e.

Ela gritou:
—¦ Não. náo 1 pela tua... pela tua !

Vamos I Já o castiguei bastante e ai o devolvo a ti I São
bem dignos um do outro 1

Êle havia se dominado, finalmente, esfregava as mãos, como
para purificá-las de um contato ignóbil. Ela continuava aniqui-
lada entre os dois homens, cujo peito ofegava sempre. Eles esta-
vam com as roupas rasgadas, os cabelos cheios de terra. O suor(Continua)

UNIDO de seus diplomas de médico-cirurgiSo. Jan Yvar- ! corria-lhes pelo rosto e ambos passavam um lenço nas faces en-

_> sen festejou sua formatura em alegre companhia. Ha- j tumecidas. Por fim. Jan ergueu a cabeça
via-se bebido muito, cantado, divertido, uma noite intei-

rã. Peln manhã, o jovem médico tomou o trem. impaciente de dar
a boa notícia. Deixando sua bagagem na estação, êle se pôs ale-
gremente a caminho. Mas. chegado a Tjorpa, Ana Mette lhe in-
formou que íroken havia ido a Trollhàttan. O Trollháttan I lo-
cal de suas melhores recordações I Com que pressa êle se diri-
gm para lá e com que exultante "halla"! êle saudou o zumbido
famiU-t do Boné de Feiticeiro! Náo havia sido lá em cima, _
borda dessa torrente alegre e fogosa como a juventude deles,
que seus olhos e os dela. de repente haviam revelado seu segre-
do'' Maldição I Sobre àqueles mesmos penhascos onde haviam
trocado as primeiras juras, êle surpreendeu sua noiva, corpo
contra corpo, boca contra boca, com seu melhor amigo, Sven
Lundell I Sven Lundell que se juntara . seu lado nos bancos
da escola e trabalhara com êle no necrotério de Estocolmo ! Êle
se atirou sobre o par. agarrou a moça e atirou-a ao chão com tal

• violência que o sangue jorrou de seus lábios.
— Agora, nós dois I —. havia êle gritado, com uma voz qua-

se alegre, feliz de poder, no momento exato, satisfazer seu
ódio... _. _.. .

Paralisada de pavor. Incapaz de agir, Sigrid percebeu, mal-

Vai-te daqui I
Encarava o amigo da véspera como se fosse de novo atirar-

se sobre ele. Mas seus olhos não encontravam senão um olhar
cheio de tristeza e, de cabeça baixa, o moço se afastou.

Jan reajustava de qualquer forma a desordem em que esta-
va. Medrosamente Sigrid observava-o.

Ouve-me — implorou ela *— não somos tSo culpados co-
mo imaginas!

Aquela voz redobrou _ cólera do homem traidt. Êle segu-
rou violentamente a moça pelos ombros e. sem dizer uma pala-
vra, cuspiu-lhe em pleno rosto; depois envergonhado daquele
gesto, desceu correndo, rochedo abaixo.

Naquela mesma noite êle embarcou para Amsterdão.
Recordando aquela cena atros, meu tnarido crispava os pu-

nhos, grandes veias salientavam-se sobre suas têmporas. O ódio
que, após sete anos, fazia cintilar ainda seus olhos claros, nâo
era estranhamente parecido com o amor? - Diz-se que. em ge-
ral, esses dois sentimentos se confundem! Havia êle castigado
suficientemente, s pérfida, pondo entre ela _ êle o oceano? Ou,
exilando-se, não demonstrava êle, pelo contrário, temor so des*
falecimento de sua vontade, de seu orguíhul Eía deve ter sofri

Mette pretendia que sua "íroken" andasse pelo mundo procuran-
do aquilo que tinha perdido I

Os cotovelos fincado nos joelhos, a cabeça apoiada ás mãos,
Jan refletia: .

Tu acreditas. Ida?... — perguntou-me êle.
Levantei os ombros: .

Não seria possível ?...
Êle olhou-me atentamente:

Estas desiludida de mim, Ida ?... Censuras-me ter cuspido
no rosto de uma mulher?... Ah! jamais perdoarei a éle ter me
exasperado até esse paroxismo 1

Admito tudo o que fazes, tudo o que poderias fazer, bem
o sabes - respondi. - Teu gesto foi mais do que a prova do .W£ ^CHINERY DO BRA-
amor que dedicavas à tua noiva Tinhas depositado nela todo ggg^ggJgddB na cidade de
ideal do mundo, tua decepção foi demasiado cruel.

Sim — "disse êle — eu a colocara acima de minha vida !
Êle teve um sorriso cruel:

Eu a chamava minha rosa do Trollhâtan I — murmurou, e
sua voz tremia.

S-òzembach & Co.
Sucessores de

Lec.erc & Co.
AGENTES OFICIAIS DA PRO-

PRIEDADE INDUSTRIAL
Avenida Rio Branco N. 26 A.

9." andar
EDIFÍCIO UNIDOS

E n c a r regam-se, juntamente
COMPANHIA UNITED

São Paulo, Estado de São
| P a u 1 o de contratar e pro-

mover o fornecimento das má-
I quinas de coser calçado, dota-
i das do aperfeiçoamento privile-' giado pela Patente de invenção
j N.° 26.198, da qual é concessio-
i nária a dita Companhia.

ado o mugido da torrente, a respiração ofegante, agarrados um do... Seus gritos desesperados, quando se arrastou aos pés dele
rt i-1

ao"o_itro"'como dois animais ferozes. Mas, quando ela os viu
aproximar-se do "plateau" estreito, cavaleiro do abismo, o ter
ror galvanizou-a. Sob o império de uma cóler- demente, cega
eles lutam de dentes cerrados, e ela sente que se trata de um
combate de vida ou de morte I Transtornada, os cabelos desfei-
tos, o rosto salpicado de sangue, Sigrid se atdra entre eles, na
borda do abismo:

- Parem I Parem ! — grita ela.
Sven é o primeiro çue volta à razSo. Coia uai úlÜmo esfor-

Eu sentia bem que êle não estava curado e que Sigrid esta-
va para chegar I Meus pés, em geral sempre bem firmes, escor-
regavam sobre o cascalho, ao caminharmos, e Jan teve que am-
parar-me. ' TZ 7Z r\ \r •• .

Tuas mãos queimar! Minha romanesca Ida, acho que fiz 0-1130 1.0S Va_.ei.S_iS
mal em te contar essa história! |

Sacudi a cabeça, procurando sorrir mas, repentinamente, ati- j
rei os braços ao pescoço de meu marido:

Partamos! — supliquei-lhe. — Vamos embora i Não q_e- |
ro conhecê-la.

Jan beijou-me a testa:
Querida — disse êle — como tu me amas I Januls inter-

pretarás mal, um só dos meus atos!
E depois:

Tudo isto é passado, nada tens a temer de minha pri-
ma!... Essa mulher que me fez sofrer tanto — continuou êle
com um tom frivolo — não devia ver que tenho uma esposa
gentil que me faz feliz T

Feliz?...

haviam sido sinceros, de uma dór aguda < _ ápida como a que êle
provocava cortando a carne de um enfermo! Mas, aquela dôr
não bastava à sua vingança. A evocação do passado reavivava
seu ódio conservado em ellencio, porque não satisfeito, uma vez
que, tendp cortado todos os laços que o ligavam à pátria, êle
não pudera testemunhar o* efeitos de sua ausência. Teria eis se
consolado, resignado? Havia se casado com o falso smigo? Desde
o trágico rompimento de seu noiv_d_, nenhuma noticia, nenhum
sinal de vida de sua prima __e havia chegada E eis que Ana!

MÁQUINA DE COSTURA DEFEITUOSA
Consertos • reformas em jera! — Compra-se em qualquer es-
tado. Atende-se orçamentos a domicilio, seu) compromisso

Carlos A. Rodrigues — Roa Estacio ds 1.4 n.* 37,
__  Tel.tones: 3_-3_U_ ...M, 

do Comercio de Car-
vão Vegetal e Qui-

tandas
SêHft: LARGO DE SANTA

RITA N. 6, aobrado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1.» ASSEM3LÉIA GERAL OR-

DINAR1A
De ordem do senhor diretor-

presidente, convido os senhores
sócios quites a comparecerem á
Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se n- dia 19 do corren-
te às 18 horas <6 horas da tar-
de), para dar posse á nova ad-
ministração do exercício de
194819..0, entrega de titulos ha-
norlficos e de donativos a or-
fãos dos sócios falecidos.

Rio de Janeiro 4 de sf*ti*.*v
bro de 1948. — Joaciúm Pimt
Valente, ]_° secretario.
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cqutiuiiva dos bstuaos Un*

s do Brasil opera em tôdar

s modalidades de sequros de

vHn há rtwtifnta anos anowarioca 4 fcquifaíivo é a única que p

lorciona sor/eios frimesf/ais e

¦inhofro aos «sfiiis assea"*'!'*/"'

ANO XXI RIO DE JANEIKO. DOMINGO, 5 DE SETEMBRO DE 1948 N." 6.19*3
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M A CERVEJA A MENOS DE CR$ 12,00 NAO
EVIVERIAM AS CASAS DE D

Transferida a Reunião

do Ministro Com os

Operários

i/alter Moreira Leite, que es-
tava fo-rido ao lado do cada-
ver e que nega haver morto

a amante

Coincidindo 0 dia de ter-
ra-feira próxima cem o fe-
riado nacionpl de 7 ris se-
lembro, o ministro Morvan
Dias de FlTiieirPdo '"i-f'-
riu para o próvimo riin 14
a rsuniSo marcada D.ara
£"quc'n data nn Sindi—-to
rios Clcrals Alfaiates. Cos-
turci-as e dn Industria d°
C-ui^ecc^o de Roupas do Rio
dc Janeiro.

I Bg^^^fegsi^MWM jBsJs^sH wJÊÍffix&ffi.&$v$-i
fmmMJm vmQwBBSb í-r. ¦¦"¦¦./ '
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Tapelo dos interessados
ao ministro do trabalho
ENCAMINHADA Á CCP A COMISSÃO DE RE-
CLAMANTES — MOVIMENTO CONTRA UMA
INTENÇÃO DE BAIXAR PREÇOS — A T?.IN-

CHEIRA: PERIGO DE DESEMPREGO

íVERSÕES

ò

\ bailarina Dalva Pereira Go.
mes, assassinada quando

dormia

O Sobrevivente Quer Envolver em Mistério a
Impressionante Tragédia do Hotel Vera Cruz
í:egou HAVER MATADO A AM iklí e TENTADO o suicídio

— TOMADAS AS IMI-RESSÕES DIGITAIS DA ARMA
O quarto n. 223, do Hotel

Verá Cruz. situado na rua
D. Pedro I, foi palco, ao ama-
rr"»c.er de ontem, de impres-
sonante tragédia. Ali fora
encontrada morta sobre a
cama, eni drícubito dorsal,
apresentando tres terfoer.te»
produzidos por bala, a baila-
rma do Dancing Brasil, Dn "*J

Poreira Gomes, branca, de n

anos de idade, res-r^nte •>'•
"Hotel Virosa, à rua do La-
vrar»o, 48, quarto 24, e feri-
do tambem a bala, ao seu

lado, o garimpeiro Valter
Moreira Leite, branco, casaco,
ene chceara ante-ontem de
Kão Paulo. Este, que apre-
sentava ferimento a bala. em
r^hos os ouvidos, foi reco-
Inido t>or uma ambulância e
conduzido para o Posto Cen-
trai de Assistenc;a.

TOMOU UM QUARTO ^
Tendo checado de S. P.-"'o.

VaUer dirig;u-se ao Hotel Vi-
cosa, onde se encontrou com
DaH-a Pereira Gomes, sua
antiga amante. Estivera Ia
<-om e**e. mais ou menos até
?<; 23 horas, aua-Ho saíram.
Foram para o Hotel Vera
Cruz. onde Valter iá era co-
nhecido. En"ontrar-*o-se ro-
a b3"artem, foi fácil conseguir
um onrrto ali. botando na fi-
cria Daiv? como sua esposa.

VÁRIOS TIROS
Mais ou menos às fi horas

(•^ r"p"bã o emore^ado do
Fnt«l Vera Cruz. Isa1*1"^ Fro-
rteHro da Silva; ouviu var-rv-
t'-"5, nartidos do emarto n."
223. Correu ao 2.° andar.
0n^e o m^mo é locaMzado.
Raten renet'das vezes na nor-
ta. Co—o nin<niem respon-
(7*esse. telefonou para o 10.
detrito oolicial, dando clen-
c*a po ro— «ssar'o Pe^ar-b-i do
fnie. h-»v'-i ocorrido. A autori-
dade. Indo ao lo^al. arrombou
a r-o--ta. Com o barumo, Vai-
ter. oue se encontrava dei-
{-""o ?o lado de DaK-a. na
rama, a'nda levantou a rn^e-
ra, r-p'r.rio lo^o em seguida.
Um revolver que estava prn-
x'rr'0 ao .«•"¦íl braro esnuerdo.
<""*n ro ch5o. sendo p-tpi-h-
dado por (""""'a autoridade.

MORTA
Vrrifk an-^.o que Valter a'n-

da vivia, o comissário Peca-
riba, inrontinenti, providen-
c*r>u a sua remoção para o
posto Central de Assistência.

Feito o exame oerlcial, foi

naquele nosocomio, surde/
te—-oraria.

O revolver, aue foi apre-
enrtido. é mito anf^o. d*» m
libre ?2. Ti^^a ele cinco Du-
Ias deflagradas.

NEGOU A AUTORIA
O de'e<*ado Castelo Branco,

do 10.° dis-ritò. tendei «••«¦'o ri-
ent;rirado pe1© chefe de equi-
ne do Pnstr, Central de Ass:s-
tenrla de que Valter se en-
contrnva em olena lucidez, e
mie seu estado nSo apresen-
tava rc--'-o, dirigiu-se ro-n -

escrivão e o comissário Pe-
ranha, a fim rie aiitu-ir Va'-
ter, que havia sido preso eni
flagrante.

Resnondendo as perguntas
que lhe eram feitrs por es-
crito, Valter negou haver sido
o autor da morte de sua
amante, bem como dos seus
pro-rios ferimentos.

Entretr-nto, referiu-se poi
escrito às pedras senv-pre-
ciosas que se encontravam na
iua maleta de mão, bem assim
"ertenrer narte de'as ao sr.
ríustavó Azevedo. Isto. mais
tarde, na frente da reporta-

-em, foi constatado, na ora-
vão em oue era feito o arro-
emento dos bens, em carto-
•MO.

A PENITENCIAR-A RE-
CUSOU

Estando convencidos os po-
'Mais de que Walter, mesmo
np.f>--n(io, matara a sua aman-
te dormindo e tentara smci-
('ar-se. em seguida, foi autra-
í'o e rna's tarde re-i-O"'''^. em
nmhirp^ria. para a Pcniten-
e'*ir?a Central. Entretanto, a
n^ministr-cão daaue^ rree'-
d!o, sob a alegarão de que
não havia vaga, fez com que
a nmhu"ancia o trouxesse de
vo'ta Dará o Pronto Focor^o.

Fo-am iniciadas varias dill-
gencias, a fim de e'u'-*':,-,>
convenientemente a impres-
«:lo"ante traged!a.

Em virtude da negativa dc-
\ alte--, for-ar- tom-das as im-
pressões digitais da arma.

O mlnstro Morvan Dias Je
F gucirecio recebeu ontem ern
seu gabneta uma numerosa co.
missão, da repres ntantes pa.
trona/s. des Siivlicatos das Ca.
sas ds Diversões do R:o de ia.
neiro e o Sindicato do Hotéis
e Similares d° São Paulo, rect
b i'do <ios mesmos um m>-nio.
nal em qie dã" ccn"a da ifua.
ção de in£o.vencia d^sse ram"
J* comere o, em face do -aot
lamonío das b<*b"!as alc-oiicas
em sc-us, recintos.

HISTÓRICO

Ex:>llr.\ram 0s interessados v>
titular da pa^ta do Trab;ilio
qu-3 cm março de 1917 as Co
missões Locais de Preços ha.
vir.m t?.b?'a7io \ cerveja ao
preço d» CrS 12.00 a uni 'art''
o que. se não lhe* deixava gran
da margt-m de lucro, permitia
lhes a subs stencla. Agora, po
rem- cem o novo tab-,''im'>nt'-
em p«r."p«ctiva% esse preço seria
reduz do em Cr? 4 50 o quc ->s
l-vará á falência, rom o deseni
prego conseqiienfce de mi hares
l« pe-soas. Calculam qu* so
mente em Sã'> Paulo- Mmas e
Dstrro Federal s>rain despe
lidos cerra d,» 5 mil emprega-

doa. compreendendo garçons, mu
vees. con»iros, chnpe "'irns ca.
marciros e anistas em geral.

ENCAAONHARA* A' C.C.P.

"O^pois de ouvi los ^morada,
mente, o titular da pasta do
Traba'ho pr^nveteu en^mi.
nhar o caso á consideraçio d.!

ComisTão CentrrJ de Preços m
.ilçada da qu^m ectá o tabea.
mento temido. Somente essa
oiiiao poáeià decidir sobre o ao.
sun.o.

Êxito Des Artistas
Jkão Cunha e hu.ii

Heim no Sul

0 CRIME
Policia e Mendicância

TIMBAÜBA

=^\

PORTO ALEGRE iDo cor-
r&jj.v^.uente) — A ím.^.eiibii
manilesta-se de maneira e.ogio
sa a respeito da b3la voz ür.
tenor acreniano, Jo^o Cunna •-j minar
das execuções da pianista Rutli
Heim. sua esposa, que ora reu
i.za uma excursão de arte peia.i
capitais dos Estados do sul.

Em Porto Alegre, o casal rea-
Uzou dois recitais em que ai
rançou os mais Justo sucessos
tendo o povo gáudio apreci-i
00 os dotes vocais do artlst/'
nconano, que apresentou uiv.
variado e seleto renertorio r*
canções regionais brasileira e
portuguesas, composições cIusm-
ras do 'iel canto e da munlca

No inrerior do Estado. Jo:A',
tJunha e Ruth Heim deram fev
Mvais artísticos nas cidades dc
relotas. Rio Grande. Bagá, Cru.
Alt?. Santa Maria, Júlio dr.
Cí. **«. is. Ladeado, Rio Parcr
Aíon.enegro e outros centra-
cultos do Rio Grande.

Depois dessa brijhante "tonr-
rte" o casal de artistas se H-
rlgirá a São Paulo, onde, pre-
tende excursionar por diverso»
municípios da terra bandeiran-

.A prls3o realizada pela Se-
ç5o de Mendicância, da De-
legada de Vigilância, na rua
do Ouvidor, de um falso men-
digo, velo não s6 confirmar
o que a respeito de assunto
tão Importante dissemos em
crônica anterior, como pôr
em equação um problema que
merece ser encarado com a»
dívidas atenções a fim de
que providendas adequadas
6e'am desde logo tomadas.

Este falso mendigo, que
mais uma vez cai nas mãos
da Policia, é aquele alel|ado,
portador de uma perna de
pau, que citamos em nossa
crônica como exemplo de um
escândalo que necessitava ter-

de uma vez.

te

Proprietário, dispordo de
arguns recursos, José Ledo
permanecia o dia Inteiro nas
calcadas da principal rua do
rentro da cidade, estendendo
os braços em cruz aos aue
por perto dele passavam e pe-
dlndo com voz tremula "uma
•smoMnhf pelo amor de
Deus". Com 18 vls'tas à Se-
rflo de Mendicância, tendo
respondido a vários Inauen-
tos e nrocessos, além de um
incontável número de sindi-
rr.nclas e averiguações, José |
Ledo tornou se conheddi I
r-plnclnalmen*e pelas pa'avras
"ro-selras que pronunciava
rM'an-*o »l"ti*m lhe ('•«" 'De-
|"pi dez centavos ou não aten-
din ao seu aoeto.

Trata se, assim, de um cri-
mlnoso reln-'dente. Que ta-
zer com ele? Prende lo, pro-
cessa lo e solta lo depois de
ci"*ir,r-ir ¦ n»na para que e>
vo't» 5s calcadas, enchendo o-

ouvidos dos que passam rom
as suas eternas lamúrias? Isto
quanto ao falso mendigo.

Ê quanto aos verdadeiros,
como agir? Função de cará-
ter puramente social, assun-
to .. e é mais da a'-aria Ha
assistência do Estado aue ia
Intervenção da Polida, o pro-
blema vem sendo entre-"e
erradamente à Deleqacla de
Vigilância, que não dispõe, em
->hTiii.»i, de qua'c"-er elemen-
tò material que lhe perm'ta
solucionar os casos aue dia-
rlamente se apresentam.

Onde colocar os verdadel-
••os mendigos? Em xadrezes
desprovidos do mais rudlm -i-
tar conforto? Deixá-los rm
nror-lsiuldade nos corredo-es
da Delenada, nos pãfos da
Colida Central, nas escadas
dzs repartições pollc'als? Co-
mo evitar cue o mal aumen-
te, crie r^zes profundas, dis-
•emlne se?

provará o

E* claro aue <^—>«-te corri
* i-(-rv«'-'(i dn P-ta^o. r>*rn.
vés a ass'stends social oue
lhe cabe executar. ooder'a o
"rr1-'-"! s»r ('«vldariente «o-
luc'onari0. A' Po"cla cab-r-a,
aifnas, o encarno de. ne'a In-
ve-t'na~5o. pela sind!ean-la e
pela avr'"uacão, senarar o
lolo Ho trlriJ, r""*"r*')»'""0 OS
V'pH^^el^^< p,,.„.4l-.0«. ao, (r.
"ão<t assistentes e os falsos â
¦••-?'«-a.

Contcdo, enci',"<*'to os res-
oonsavels nío dSo corpo â'n*éla vai a Delenada de VI-
""anda pro~ur*ndo, dentro
He sufls ponhas po«srs. limpar
a cidade de um cenário riue
?=>nto a enfe'a e n desmerece,
¦^os ma'es o menor.

A VCongresso

O MEDICO NAO SOCORREU
A SUA VITIMA — Na rua São
Francisco Xavier, cerca das 12
horas de 6a feira, quando saia
do Instituto Rabelo, de onde é
aluna do curso secundário, a
menor Daisy, de 15 anos, filha
do nosso colega do "Diário de
Noticias", Evandro Requião, foi
colhida pelo automóvel n. 28-16
dirigido pelo seu proprietário,
o médico A'* "to Legey, rr™a-
dor à rua João Alfredo n. 38.
."•¦-na atitude desi—-na, o mé-
dico evadiu-se com o seu car-

,,,,,... .,„.. i ro deixando caida ao so1

ssssíp (oS"v:;o,q.": i --*** *.- •#-¦. *-
ouando dormia, apresentava
tres ferimentos produzidos
ror br^a: um no ouvido d'rei-

um Código de Ética Para os Esí

to, outro no ouvido esquerdo
e outro débalyò do breco es-
ruerdo, que lhe atingira o
CO"*1"'*'o.

TRAÍDO PE' AS BALAS
*Entrftí?.rto Valter, caso te-

r^a pret-^^-^do suicidar-se.
foi tralho no s-^u intento. Isto
poroue. embora aoresente fe-
rir,«nto p'-od-'zido por ba'i
ro ouvido direito e no ouvi-
(•r, rMi^r^o, detiv^-am-^e ros

p-nietp!s a*"-ras no nv-r.»-1'**.

os med;cos que o atenderam

corrida por colegas e diretores
do Colégio Rabelo, a jovem foi
levada para a Assistência, onde
se constatou ter ela sofrido
fratura do peroneo e do ma-
leolo e contusões na região
l~-"bar e nos lábios. O comis-
sário Daltro, do 15° distrito,
abriu inquérito a respeito do
delituoso fato e arrolou as tes-
?emunhes. Na gravura acima,
Daisy, numa fotografia recente.

Quem Mão Anuncia
Se Esconde

Na data em que sc festeja o
anive'sarlo da Constituição, os
estudantes cario as realiz-írf-o a
srssão inaugural do seu V Con-
gresso. Nos dez dias ssguintes.
debaterão seus problemas, reu-
nldos em um temaro que mos-
tra á evidencia a preocupação
de firmar diretrizes que repre-
sentam conquistas das mais sc-
rias para a classe estudantil.

O TEMARIO
Cinco assuntos, ou grupos de

assuntos foram determinados
para os debates deste mês: as-
sistencia ao estudante e probie-
mas da entidade; Constihdr&o
do Estudante do Distrito Fede-
ral: Código de Etlca; programa
minlmo administrativo: temas
livres.

Dentre esses temas destacam-
se pela sua importância o pn-
melro e o terceiro. Principal-
mente o terceiro, que é a con-
sagração de um movimento mo-
ralizador. pela livre iniciativa
dos próprios estudantes, com-
prendendo o estabelecimento de

en-' normas de conduta que os jo-
vens devem adotar como forma
de se educar para uma vida
digna, habituando-se a uma
critica severa de suas atitudes. |
rim primeiro lugar aparece, co-'
mo norma ditada pelo coaieo
de ética, a repressão á- "Cola".
encarada como deve ser: sinto-
ma de fraqueza de caráter. Ou-
tros capítulos farão referencia
ao tratamento entre colegas, o
respeito aos direitos e o cum-
primento das obrigações que a
condição de estudante impõe.

A CONSTITUIÇÃO
A Constituição do Estudante

do Distrito Federal é uma ae-
correncla da Constituição do

A Csmpanha Contra a Cola Entre os Universitários
Organização e Funcionamento da Entidade Po-
litica Estudanlil — Uma Lei ElenCral Exem-
p'ar — Exercício Pratico de Vida Democrática
Estudante do Brasil elahorad-
pelo XI Congresso Nacional de
Estudantes, reunido em julho
nest<\ Oanital..

PROGRAMA MÍNIMO
Elaborando o Procrama M'-

rimo. o ConTes-o determinará
k tare'a que incumbe á dire'n-
ria da União Metropolitana do
E^tudanVs. na próxima gestão.
Marcará tambem a datn para
qs elelrfíes e elege-á o Tribunal
Elelto-al Metropolitano de Es-
tudantes (TEMEI.

ASSISTÊNCIA
Sobre a Asplstencia aos Estu-

dantes o campo é vasto, para
as pronosicões e o1* debates.
PreCsam os "universitários prm-

nentt. dentro de nrr. esquema
de apuração segura.

OS CONGRESSISTAS
Do Congresso participarão

5 representantes' de ~ada es-
rola superior do Distrito Fe-
deral — que são em numero
de 28 — e mais a diretoria da
U.M.E.. Ao todo, 149 estu-
dantes estarão reunidos de 18
a 28 do corrente, debatendo
seus interesses nas ' ses-
sões plenárias, trabalhando
nas sub-comissões, treinando
e rranhando experiência para
futuras atividades em outros
conTessos e talvez no Parla-
mento.
PRATICA DA DEMOCRACIA

E' oport"-"-> lembrar que osclpalmente de assistência ali- |
mentir e medica A atual dl- estudantes do Distrito Federal
retorla considera reivindicarão | organizaram seu órgão noMii-
Imediata, no capitulo da assls
tenc'a alimentar, s amoliacao
do restaurante da UME e a
criação dc outro. No aue t?n-
ge & sss'stencia medira, muito
há que fazer. A Secretaria
Medica da UME. dirigida pelo
acadêmico de medicina Lenar
Novais. conseguiu realizar ml-
lagres, organizando, sem um
ceitil de auxilio do governo,
organizar um serviço medico
que já atende a 1 000 casos
mensalmente e mantém uma
enfermaria com 5 leitos. Hà
necessidade de amp.lir-se o ser-
viço de assistência econômica,
dando-lhe um caráter perma-

co — a U.M.E. — de manei
ra a servir ae exemplo a ou-
trás entidades, de qualquer
classe. Se os estudantes da
U.M.E. se orgulham do seu
sistema de vida democrática,
nâo o fazem imerecidamente
Basta examinar o seu proces •
so eleitoral para se verificar
que ele não fica devendo, ao
contrario, tem até mais efl-
ciência do que o dos Tribu-
nais E*e?tòrafs da Rf»mtb''ça.

ORGANIZAÇÃO ELEITO-
RAL

O Concrresso dos KstuClan-
tes, órgão legislativo, elese o
T.E.M.E., aue se ron->noe de
7 juizes. Os diretórios acaae-

micos organizam em craa t-s-
cola as mesas eleitorais cor-
respondentes ao numero ue
votantes- ürcanizam-se as lis-
tas, deslTar--se fie—>•-
nartidos. Vai-se eleger a di-
retorla da UME oe'o s-- o
universal, voto direto e se-
creto.

A PROPAGANDA
Os part'dos poéticos rp"if>-

tram suas chapas no TEME
e iniciam prooa**anda eleito-

. ral pelos modems mais mo-
demos. utili^-rido todos os

I meios de comunicarão. O
atual Dres'dente da entidade.
«*r. Hélio Rocha, em sua cam-
Danha eleitoral empregou tres
emissoras e pronunciam nnze
discursos de Dronasanda. Es-
tendem-se faixas, disnutarn-
se as simpatias dos jornais,
mobiUzam-se caminhonetes*
nara transnorte dos votantes,
imnrimem-se manifestos e se
travam polemicas violentas.

APURAÇAO
A apuraçáo é de tal m^do

eficient* que nas ultimas fiei
çõesi havendo comparecido ps

¦ to de 5 000 e!e't°res. o insula
j 

do final foi anunciado ás tre-'
I • meia da maurugada. Deve

se essa presteza ao fato da quo
i as próprias mesas eHtoiíus.
j uma inovação digna de exame
I apuram °s resultados par'a!>..

lavram aa competentes aL»5 *
remetem ao TEME as umas •
as atas, para a totalizaçáo • <¦
exame daá impugnações. E*
"ma Invocação a gna de exame
do tse e do Congreteo da R>-
publica.

ATRIBUIÇÕES
Eleita a Duetor'a. nâo esta

1! tano
liílaiiíes
corrpleito o s;s'-ma ris controle
¦'a veia pli'ica dos rstudantts-
Eia t*ri\ fnnvõ s exi-rutivas o
df> controle da a iv^aie fstu.
tíant'1 em geral, mas, tem da
ouvir o orgio delib-niti»"1 o
Conselho d» Represen!ant s >s
vede --te S-nacio comoosto <ie
dos representamt«> de cada
escoa, escolhiaos peio pn>o so
que a sua escola estabelecer:
desicm.-ição do D're"orlo A^a^e
mico ou eleição. A Diretoria,
que se compõe do pr«sri*r.Le.
dois vícs presidentes, um s«-cre.
tario geral, d is seeretan» e
d°:s te.sourrhos. d.vld* s u* on.
cargos p-laa secrstaras. em nu.
mero de 9. ,, "siber: 'ie Alimen
tação; M «Ka; OdJtvooííu-a,
d* Cultura; de Ar£e; de \sss
teiu-ta Econom ca e F*inancv:rr;
d» Imprensa e 1-ublicida'e; de
Intevrambio Socai; e Jurld.co.

UMA CAMPANHA
FINANCEIRA

A fim de atender as net-e^si.
dades da «ntflaàe, a atual d',
retoria da UME lançará P--!
estea dias uma granáe cm.pa.
nha financeira, fajsndo circu.
lar entre eleme-n;<-« das cassei
pro.utoras e pes as de boi
vontade um livro de ouro qu.
será abe. to pelo m nutro dt
Educação.

A COMISSÃO
ORGANIZADORA

O V Congresso M-Hr—lolUa.
no está sendo organ zado pot
uma Comissão pr*"S dida pelo
ioa'lemico »»o sio Carni>'ro de
Reende. que. a pc.r do progta.
ma d* trabalho, prep?.-a uni
pr< grania de atividades sonV»
do.« cnTtv.;s's*:s, dm'" Ihí uiu
cunho de confiat rhiiaçao e*.
tudairli.
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FO/.M/4/..40 COMPLETOS OS BOIS QUADROS e.

- -". í m o
r.J

OLARIA X BONSUCESSO'"^
ÜL dif içado o Quadro do Olaria — Possível a
Ecíréia dc Mário de Souza — Outras NUas

Ua rua Bariri o quadro locai,
o o.u...i. (__ra combate ao Don-
sucesso, no "clássico" da leopol-
cl na, numa partida qua promete
ser ueschroiada sjo intensa vi-
b.a.áu.

Sen favor algum, o quadro di-
ri;* cio p.r Durval Caldeira', n_s
te ca.ip.sriato, tem se apresen
t_cto melhor que seu autagon.s
ia. Vêm os rubro-arils de un

nile triunfo sobre o Bangú. .
a.-ntad.s por essa vitória tude
farão em prol oe um resu.tada
satisfatório no embate de hoje
com o Olaria .

D__vaí Caldeira, durante a se-
m_n_ preparou com afinco oos

= . Ao que tudo inrii-
cn, o onze sofrerá uma única
a..i_raç..o, qual seja a do "insi-

uordo, pois o atacante
paulista Mário cie Souza, fará a
si: i estreia.

.\'j quadro da íuixa-azul, o
preparador Gentil Cardoso, in-
tróduzirã alguma" mpdiEicaçces.
Tanto ass»m que. o "duo" dos
zagueiros será formado por Os-
va.do e Olavo, enquanto que, o
esforçado e dedicado "bacl."
Leiéco aparecerá, em substitui-.
ção a Límoéirinho, na meia es-
quer. a.

Espera o orientador do onv.e
barlrí, que com essas alterações,
possa o quadro render o almeja-
do e conseguir a desejada re.bi-
litação, apagando _e-.se modo as
fracas exibições neste certame.

Cs quadros, formarão assim:
OLARIA. Dalio; Oswaldo e

Olavo; Walter, Cláudio e Ana-
nl.s: Clálnho, Alc.no, Baiano,
Leiéco e Esquerüinha.

BONSUCESSO: Alvn.rcz; Na-
nati e Miguel; Splnelli, Vitor e
Gato; Fausto, Z_ Luiz, João Pin-

to, Mario de Souza e Tamplnha.

Na Gávea, Flamengo e Bo-
taío^o, lutarão pela vice-ii-
cierança, na mellior partida
c"a D.1** rodada do campeona-
tu.

Os quadros estão bem pre-
parados e podem perfeita-
mente proporcionarem ao pú-
b'ico uma grande partida,• "'s o.'] ¦'" -—lios além de
ocuparem a 2.a colocarão no
«__..... .vj.iaiu, .stenlam no mo-
mento a melhor forma física
e técnica. Ambos os quadros,
portanto, surgem bastante
credenciados para uma boa
luta.

O FLAMENGO
O FlamensOj com o empa-

te conquistado ao Flumlnen-
sa, reafirmou suas boas con-
diçõss. Todavia, o quadro di-
rígido por Jucá não rendeu o
desejado; espcrancio, no en-
tanto, a direção técnica do
"mais querido do Brasil" quo
. - jo-:o rio hoje frente aos

res o onze possa me-
apresentar. Ao que

se anuncia, não existe ne-
1 nhuma dúvida no quadro, dc-

vendo, portanto, apresentar a
i mesma formação por ocasião

do último encontro.
O BOTAFOGO

Por sua vez, o Botafogo,
com a vitória esmagadora
conseguida sobre o Olaria,
com ;"-'o passado, mostrou
que o quadro está bem pre-

parado para enfrentar o seu
terrível adversário, o Fia-
men''o. Também no quadro
de Zczé r.Toreira, não se fa'a
em modificação. O único
elemento que maiores cuida-
dos inspira _ o ceriter gau-
cho Piriio. Todavia, a dire-
ção técnica do Botafogo, es-
pera contar com o impetuo-
so chefe de ataque.

Em suma, os dois quadros
estão bem preparados e dis-
postos a fazerem boa figura,
não poupando esforços em
prol de uma vitória, pois e_-
tara em cheque a vice-lide-
rança.

OS QUADROS
Salvo alteração dc última

hora, os quadros, formarão
assim:

FLAMENGO: Luiz; Newton
e Norival; Vaguinho, Bria e
Jaime; Grinr.o, Zi.inho, Dur-
vai, Jair e Luizinho.

BOTAFOGO: Osvaldo; Ger-
son e Santos; l.ubinho, Ávila
r -"': P.*fro«uáio, Otávio,
Piriio, Geninho e Braguinha.

i»| .^S^ ff11 •
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Prof. Iléíiò Gomes
(CÍNICA MEDICO LEGAI.)

Exames, periciais, p.rcceres.
assistência técnica. — Alclndo
Guanabara -S — 5.n aod-xr. IVa-
rlamente, á tarde. Tel.: 22-3386.
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O trio fr.dclio do Fluminer.a

AMÉRICA X FLUMINEN
iiéroseíri- __r___________tt .

JOGO PERIGOSO PARA O LÍDER
Difícil a Presença de
Herminio —- Quadros

— Outras PI atas
Em Conselheiro Galvão. o Ma

duf«_*rã, receberá a visita do li-
der e invicto fio eampe.nàto
numa p"-tlda que deverá agra-
dar cm face do quadro do tri-
color suburbano Jogar cm seus
próprios domínios.

O quadro do Vasco, que nn
quarta-feira baqueou frente ao
Boca Juniors. no prelio ariilsto-
so em comemoração nes reste-
jos cie aniversário, apresentará.
ao que tudo indica, o mesmo
"tem", pois nfio è pensamen-
to do técnico patrício fazer ne-
nhuma modificação no^auadro.

Esperam cs dirigentes cruz-
malfhos que o onze possa ven-
der o necessário e assim siirem-
se airosamente de mais um en-
contro, sustentando a posição
prevPegiada que ocupam na ta-
bela do campeonato.

Enquanto isso. o "team" do
exercícios de comunto, prepa-
rando-se para o encontro corn o
tricolor suburbano, realizou dois

( lidor. A única dúvida, reside na
cheíla aa intermediária, pois
Herminio não apresenta boas
cond''*bc_ físicas. Todavia, a di-
rcçüo técnica, espera que o de-
gartamento médico possa dar a

(Conclui na 2.a pág.)

JUIZES PARA HOJE
FLAMENGO x BOTAFOGO —
Mr. Dovvne.
AMERICA x FLUMINENSE —
Sr. Mario Viana.
MADUREIRA x VASCO — Mr.
Lowe.
OLARIA ,x BONSUCESSO —
Mr. Ford.
S. CRISTÓVÃO x CANTO DO
RIO — Sr. Alberto Molcher.
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Ci mas

Ir W. ^luüer des Reis

áUl S. Jâiíán©, LuíarSò
cbíèrés-, iro ieêopS© CMssko da Rociada

OUVMlKia NAKIZ E
UAHUAN'1 A

Ouviil-u lati _' annai Sala 411
Ifli-mic _:¦! JiJHll LilliliailiCIltl.'

u.is U> a. ll* limas.

Sem dúvida alguma, cn.-Cc-
ri_a-sc o encontro entre cs do's
trcd!ciona;s aciver: ..ri... peta
combatividade, pois cs ou_d*.-03
tudo rarão no sentido cie um re-
sultndo satisfatório.

Telas atuações anteriores, o

FLAMENGO, FLUMINENSE'
C OLARIA, VITORIOSOS'
EiâMrMAM OS ÃSPiRANtES BO VASCO \
COM O MADVREiRA - OS 3UVEWS FAVO- \
R1ÍGS GAMARAM NA TARBE BE OJVIÜ/H

Continuaram, ontem, os
c_.---ona.os cie aspirantes e
Juv.cnis.

As duas equipes do FlumJ-
nerisa ven-eram as do Ameri-
ca. com relativa facilidade.
No jogo tíe aspirantes, o .10-
gaCor Isca-, do America,
agrediu dois adversários e ao
ser expulso de campo provo-

_---i--__l»l-.iJJII<W-_*_-»**--*_-^^

f iDEl-_)_0ÍJkU

L

Dr C Çarvclhó í.oVe
Ter:?»., o.tiipia. e sába^íS

? ás 5 horaí —

Dr Pau.o M Tavrrès
..... _,—--, e sext._s.

1 ns 5 h"r-i. —

Mi -i~03 do Sanatório
*¦ Azevsc-o Lima

Cons. - SENADOR DAN-
TAS. 40 4." ANDAR
r<-!,-.«_e. 4->-.i.09

___________________f!_-«--_----_---^

cou um conflito eVitre o pu-
blico.

Os adversários do c'assico
dividiram os louros. O Bota-
fogo venceu nos Juvenis e o
Flamengo nos asp.lrant.s,
transcorrendo os jo^os renhi-
damênte.

A surpresa se deu em Con-
«.elheiro Galvão, onde o "or.-

~e» da asoiràr.te. do Vasco
não foi alem "do empate com
o , clube local.

Nos juvenis venceu o, Ma-
durelra por "score" _!cvaao.

• Na Leopo^dina, o Bonsu-
cesso e o Olaria ganharam
um ÍO--0 e n.rdernti outro.

ni-. Ui-TADO*"1. GERAIS
VLA.T.NGO X BOTAFO-

r-jO — Juve-4;s: BotafOTo, 1-0:
^r.„irr,„tr,ç;. F1tmeri"Oi 4-'..'AMEPTCA 

X FT.IIMINF.N-
ç^y? Juvenis*. Fhip.nense.

\?-n-; Aspirantes: Fhmiinens-,
n-i.

MADU^IBA X V\?.CO —
Juvenis: Madureira. 4-ü; As-
plrantes: Emnate, 1-1.

OLARIA X BONSUCESSO
— Juvenis: Bonsu"".<*so, 4-_;
Aspirantes: Olaria, _-_^_

oup-tcs d"s Laran'cirns é o fn-
vorito. Sou onze è mats traque-
jaclo e su.is Unhas ss entendem
perfeitamente. A turma dtrijzl-
da p'r Ondino Vieira está bem
prenarana e aguaraam somen-
te a hora do jogo, em que uu-
.en.erão a Sá', colocação.

No qu.dro rubro, 00 que sou-
bemos, aparecerá com a últmia
aquisiçSo, trata-se de Alcldés'o,
que formará com Maneco a ala
direita, eiic«uanto que JLima e
Èsquerdiiiha constituirão a ala
canhota, tendo no centro Ceznr.
A intermediária como também
o triân-julo final não sofrerão
qualquer modifiecção, pois que
no último "match" conduziu-se
com o aeer...

rlsti assim a turma de Cam-
pos Sales bem preparada pnra
poder resistir ao impeto dos tri-
colores, que no "match" de ho-
je tudo faráo para cons. «mir o
triunfo, pois estará em cheque
a :.n. colecaç-»'..

Espera-se. portanto, um en-
contro bastante movimentado e
atraente, e, para tanto não pou ,.,
parão esforços os dois "tenras'*

OS QUADROS
AMERICA: Osni; Domieto e

Joel; Hilton, Tião e Cástanhèi-
ra: .•'.Icidosio, Maneco, Cezar,
Lima e Esquérdinha.

FLUMINENSE: Castilho; Pé
de Valsa e Helvio; índio, Mi-
rim o B'fi!ode; Pereira, Maneco,
Simões, Orlando e Rodrigues.

DR.ALD0 CUNHA
Cirurgia d.ntmla pnra -irrvo-

' so. cardíacos Rhíos X. .'lapas
! para correijâo da fisionomia e
.to- n.nsti«rac3o. oontes «ixa. e! . n.-irellios d. Roach. — Auxilia-

i-s. d_a. Aríete Bcuttenmullei
Medeiros, dr. Felfpe Ahunah-—a" e dr.i. Maria Rosarif
i**"os.ntino Rua dos Andradas
15-1°, 2° e 3^ andares Próximo
ao largo de S. Francisco. —<*'

UMIHENSE EM _
^•w

JANl
MSFUTA-SE HOJE 0 GA1PE0KAT

CAÉÉA BE MWeCICLW
íntervirão as Ekprecsses Máximas âo Mztvci-
clismo Nacicnül — Ás 13 horas na Av. Brasil

Jorg inho

Slob os auspícios do Mo'o
Clube tío Brasil será levado
a efeito hoje o sermntío Cam-
pconato carioca de Moíoci-
clismo.

A competição oue contará
com a participação cie nu-
merosos e destacados valores
cio motociclismo será inicia-
tía rs 13 horas tendo por lo-
cal a auto-estrada da Aveni-
da Brasil, no trecho entre a
rua Lobo .Tumor e a Avenida
Teixeira de Castro.

Entre outros participantes
podemos destacar: Sérgio _a-
les Rosa, campeão carioca de
1947, Luiz A.ariti, Vicente
Azariti, vencedor da Prova
Subida da Tijuca, Jorge F.o-
cha dos Santos, Daniel d.
Carvalho, Carlos Reis, Djal-
ma Nogueira e Walter No-
gueira.

AS PROVAS
O prc-'rr*~*a constará de 5

r-ovas para diversas cate^o-
rias:

Ia Prc--a — Trofo<? .->'? c.
c. 29 _*!"••.'-—t«*os e íiOO me-
tro-.. _ . 4. voltas:

2,a p—,..a ._ rrisfros nt4 "•"")
c c. 20 (-.-.'•-—tros e 609
m^--- — 4 voltas:

3.*"1 P-ova ro*"1^ ***^ 5ri')
c c. 37 (¦•«"•''>--ti*os (500 me-
tre- — f* voltas:

4.a P**oya — mot'*»'? at* **')
-'• c 29 «-«':'—¦-
m" —»i — 4 vo'tas:

.-a F-ova -

tros e 609

V'*V*rr> 59
metros —

-4^|-- T.

r":,^**"tros e
3 voltas.

200

SÃO CRISTÓVÃO X CÀNT0 DO MO
Levando-se em conta a

atuação do grêmio de Nite-
rói nas duas últimas parti-
das, é de se esperar uma
atraente partida, a que váo
realizar os quadros do São
Cristóvão e Canto do Rio.
tendo por local a cancha da
rua Figueira de Meio.

Sem dúvida alguma, o S.
Cristóvão, á despeito de s:ias
exibições, é o favorito, No
entanto, o Canto' do Rio vai
à campo disposto a vendei
caro a derrota, não tornando
conhecimento do favoritismo
de que está precedido o cua-

dro do Bairro do Imperador. | ram um susto ao quadro vau-
Ao que tudo indica, os j caino, na peleja realizada do-

teáms formarão completos, mingo em Caio Martins
dando assim ao encontro
maior vibração e entuslas-
mo. Nenhum dos grêmios os-
tenta uma posição de desta-
que na tabela, mas não está
fora de dúvidas que podem
proporcionar um *n*ande en- j
óontro, se levarmos em conta '

o (.ntusiasmo que alenta os ;
dois advers"r'os de hoje.

O quadro alvo esteve au-
sente da última rodada, em
virtude da folga que lhe pro-
porcionou a tabela, enquanto
aue. os cantorrienses prega- _ Waldemar e Hélio

OS QMADROS
Os teams, salvo a'teração

do última hora, formarão cs-
sim:

SAO CRISTÓVÃO: I.Pn.o:
Mundinho e I.;no, Richoi,
Geraldo e Sou.a, .1. Menta.
Paulinho, Mical, Edgard e
Magalhães.

CANTO DO RIO: 0'a:r"
Borracha e Ivlanoelzinho, Vi-
centini, Edésio o C".n_,;'*'.n:
Heitor, C.ran^o, Geraldino.

1 Vp2_^__^q_Sj | «V-
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Rio de Janeiro, Dumingo, 5 de Setembro de 1948 DIÁRIO CARIOCA

Hoje (TiAMPI itc a aA
"AS 10 HORAS NA PISCINA-CO

- 0 PROGRAMA

do Interestadual
<:>

C-nclue-Sê hoje, às 10 horas
da manhã, na piscina do Guá-
náhará, a disputa do Torneio
Interestadual de Natação entre
o clube acima referido c o Mi-
ii--s Tr-ns de Belo "— !-nte.
Alím das provas entro minei*
ros e guanabarinos serão reali-
sadr.s outras destinadas a nada-
dores de outros clubes.

O programa é o seguinte:

Ia. PROVA — 10 horas —-
Homens — 403 metres — nado
livre — Interestadual.

2a. PROVA — 10.15 horas —
H-. ..eus — 203 metros — nado
de peito — Interestadual.

3a. pr^"'A — 10,25 horas —
Moças — 100 metros — nado de
cosí-s — Interestadual.

4a. PROVA — 10,30 1t*~*s —
Pelzes — 50 metros — nado de
costas — Regional.

5a. PROVA — 10.35 horas —
Infantis — 50 metros — nado
de neito — Regional.

0a. PROVA — 10,40 horas —
Juveivs Juniors — 50 metros —
Nado livre — Regional.

7a. PROVA — 10.45 horas —
Moças — 200 metros — Nado
de peito — Interestadual.

8a. PROVA — 10,55 horas —

Moças — 100 metros — nado 11-
vre — Interestadual.

9a. PROVA — 11 horas —
Pi'i'-'.e3 ¦—¦ 50 metros — nado de
peito — Regional.

10a. PROVA — 11,05 horas —.
Infantis —; 50 metros — Nado
livre — Regional.

lia. PROVA — 11,10 horas —
.Juvenis Juniors — 50 metros —
Nado de costas — Regional.

12a. PROVA — 11,15 horas —
Homens — 400 mertos — Nado
livre — Interestadual.

DISCOTECA
Há hoje uma notícia grata pa-

ra todos os amantes da boa
música popular brasileira. Lu-
piscínio Rodrigues, o admirável
compositor de tantas e tantas
melodias de sucesso, está aqui
entro nós, vindo do sul.

Ora, uma visita de Lupisclnio
ao Rio, quer dizer muita coisa
como por exemplo, que teremos
dentro de pouco tempo um pu-
nhado de belas músicas e:n nos-
sas fábricas de gravação, da au-

ULTIMAS BO BASKET
Cs mentores do ba;ket me-

tropolitano devem aproveitai
a projeção alcançada p*!o d".»
pnrt-a da cesta graças a "c-v-
ta-cular fa-anha tios nossos
ccstobol stas em Londres, »ara
reiniciarem a campanha inra
cor«*trução do ginásio da eida-
d». S3 nao íôr desta vez. nun
ca ma'3...

A A. C. M. já iniciou a
construção «"a sua mag-sto&a
sedo na ma dn Lapa.

<i 0 EXILADO"

,í» $JJKW5ffiqC-ffl mmmE^^ :-.:.'- ¦¦¦*¦¦¦¦: -...¦:.¦«¦. *.: i-^HBR-:- ¦ ¦'.- KJSf^WB H&r30 i

Douglas Falrbanks, Jr. e Ma ria Montez em uma cena do
filme da Universal-Inter..a'lo nal "O Exilado" (The Exile).

A espada usada pelo velho
Douglas Fairbanks há 18
anos no filme '"Mascara de
Ferro" volta novamente ao
cinema nas mãos do seu le-
gítimo herdeiro UouHlas Fair-
banks Jr. agora revivendo as
Celebres façanhas de seu pro-
genitor em ''O Exilado", uma
proclucao do próprio, dirigi-
da por Max Opuls e que a
Universal Tnternational apre-
sentará dentro de poucos
dias nos confortáveis cinc-
mas da Empresa Luiz Seve-
riano Ribeiro.

A espada lhe foi dada noi
Clarence Erickson, que du-
rante 25 anos foi o empre-
sário do velho Fairbanks.
Erickson é agora gerente-ge-
rál ria companhia Fa*rbanks
realizadora de "O Exilado"
estre'anc"o Douglas Fairbanks
Jr., Maria Montez e apre-
sentando a nova sedução da
tela a jovem e formosa Pau- 

'

le Croset. I
Fairbanks Jr. receb°u ain- «

da outra lembrança do pas-
sado, presente este que veio

demonstrar a mudança ope-
rada no cinema nos últimos
decênios. Esta lembrança
consta de um script comple-
to do filme "O Ladrão de
Bagdá" datado de '1924, esta-
va tudo contido em uma úni-
ca página, enquanto que o
scrint de "Q Exilado" abran-
ge 136 páginas e contém 40i>
cenas. Qualquer script mo-
derno contém no mínimo 13i*
páginas.

Fairbanks, Jr. o produtor
de "O Exilado", além de par-
ticipnr ativamente rio filme,
o manteve durante do!s rne-
ses •* meio nas mãos de Max
Opuls, o que constitui utu
tempo extensivamente longo
em comparação com quai-
quer outra produção. Fo's
uma vez terminado o script,
a Dróoria filmagem dura em
geral 20 dias.

"O Exilado' vem fadado
ao mais ruidoso sucesso, po:s
a história do FvCi Exilado è
assós interessante e o traba-
lho de Douglas Fairbanks,
Jr. mais rio que notável.

As novas dependências da
sinipr.tk-a agremiação acernisia
s<"rá dotada de ampla piscir.t*
com med «'es ->' mpicas e — o
quo iiitercít-a para nós — dois
gin*sios dc basket com med-
das máximas.

No pro*"'mo dia 9, conforme
llvemos o ensejo de antecipar
seiá pmc-fdi-lo o sorteio, na
secretaria da F. M. B.. para
a confecção <i- tabela da Pai te
d«* Classificação do Campe-o
nato Carioca de Ba-ketball.
Quin-is clube** serão ciisirtbul
dos cm 3 series, classlfic.-nrto-
s>o para inteVr no Campeo
nato da Cidadã^ cs três pri
metros coIoca«ioa de cada giu-
po. Os demais participarão ó'
um certame aparte denomina-
do "Suficiência". O inicio da
classificação está fxado pa
ra o proromo dia 24.

O Grajau' P. C. program u
para o próximo dia 18, a rea-
lização em sua quaira de utn
prelio amistoso — catch-as-
catch-can, entre as equipes de
basket do D. I. E. e da d r«-
taria local. Nes*e dia, o gre
mio Era«uense fará inaugurar
a sua magnifca piscina.

Serão efetuados amanhã o'-
seguintes jogos do Campeo-
nato d* 2." e 4* Divisões: —
Aliaios x Carioca S. C. —
juízos: Alaálno Astuto e S'i'«r.
Vasco x Mnckenzie — juts-s:
Margano o Ariovaldo. Botafogo
x Flamengo — Juizes: Lcfevcr
o Valter Mach-do.

1 Jogo Périg-oso Para o
Lider

(Conclusão da 1.a pá-j.)

palavra definitiva, para então
se sqber ao certo. Caso o "pi-
vot" titular não p"ssa atuar.
Caudionor será o scu substitu-
to.

E' grande a expectativa que
cerca o encontro. p**is os co-
mandados de Plácido contam
com o "handicap" campo e com
sua torcida. Os quadros estão
bem preparados e poderão ofe-
recer uma boa parfda, p^ls na-
ra tanto n&o lhes falta o entusi-
asmo.

OS QUADROS
-."•'T-UREIRA: Milton: Dnmlo

e Gidolfredo; Aratl, Hermln:o
(Clnudionor) e B!cudo; Luoír-
cio. M'ne'ro. D"di, Jor~e e Adir.

VASCO: Barbosa: Augusto e
Wilson; K"í, D.~n'lo e J^r-e:
D?-*lma, Ademir, Dlmas, Tuta e
Chico.

toria do composltar gaúcho.
Apresentar Lupisclnio aos lei-

tores, aqueles que realmente
gostam de música popular bra-
sileira, é peder tempo por que
todos já o conhecem. Há no en-
tanto, para os outros, que podem
estar mal informados, algumas
informações a prestar.

O primeiro grande sucesso de
Lupisclnio no Rio, foi com o
samba "Se acaso você chegas-
se", cantado por Cyro Monteiro.
Deste até o último, o "Esses
Moços", gravado e lançado ha
pouco na Odeon por Francisco
Alves, ha toda uma coleção. As-
sim procurando lembrar-me
posso dar os seguintes títulos:

CIGANO, gravado por Mo-
relra da Silva.

MEU PECADO, gravado por
Moreira da Silva.

BRAZA, gravado por Orlando
Silva.

SOU EU QUE NAO PRE&!
gravado por Moraes Neto.

CARTEIRO, gravado por Ode-
te Amaral.

ZÊ PONTE, gravado por Or-
lando Silva.

BRIGA DE AMOR, gravado
por Cyro Monteiro.

BASTA, gravado por Orlando
Silva.

SEMPRE EU, gravado pelos
Pingüins.

QUANDO EU FOR BEM VE-
LHINHO, marcha por Newton
Teixeira.

NERVOS DK AÇQ.- gravado
por Francisco Alves e Deo.

QUEM HA DE rf7,ER. grava-
do nor Frani-J-Jeo Alves.

ESSES MOCOS, gravado por
Francisco Alves.

de Natação
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Uma cena de In6s de Castro.com Antônio Villar

ANTÔNIO VILAR TERÁ UMA RECEPÇÃO
TRIUNFAL, HOJE, NO SÃO JOSÉ

Há outros, rmHN nifr^s e
s!nto sinceramente não poder
dar aqui uma re*acão mais com-
p"pta. Fica prometida para uma
outra vez.

M"s voltemos ao a-s"--~ Lu-
n'srfn'o que ele é re-lr»*en'e to-
do um assunto e dos me*hores.

. Notem rs leH^res em pií-l-
ouer das letras d-*s sam'-as de
Lun'scin'~i são da mais pura
pies',-1. É pocs!a da melhor pos-
slvel, p*nnlar por exe*c'Anc:a.

I.upo é ass;m an'es de mais
n*da um n^eta, ma«s p^eta ao
meu ver de que p-—>-ia-nen'c
com•*-¦?• t^-r se "*i-h que também
o seja e grande.

O grande acontecimento cl-
nematogralico do dia é n ida
de Antônio Villar. hoja ás 20
horn~, ao cinema Sfio José. ondt»
está sendo exibido com êxito
sem precedentes. e:se filme
miuavillio~o que é Inê* de Cas-
tro. Milhares d- fãs ten.o,
assim, oportunidade de apl"1!-
dlr pessorlmrnte, o criado», dc
Pedro, o Justiceiro, e nutro*
tipos que empolgaram milhP.cs
de c iat.rrs cm tedo o mui'r'o.

Por oca i^o da visita dc An-

Lonio Viliar. será inaugurada
, r.o Hall do cinema 6.":o ¦lis»'
! nma urna do concurso "Miss

Brasil — MLs Universo".
Comparecerão todas rs can-

did:ita.s ao* titulo.- de Mlss Dis-
trito Ftd2ra| e Mlss Estado d<»
Ri >, rerá. pois. um t4irnelo
encantador cie graça e formo-
svra. \ill.*r. se.** duvida o
maior galã da at*>elí-l"'d5. 4»"i'-
nara sobre a br-Ci-za da mulher
br**il*ir*, deposilanc.o o pu-
mero volo na urna.

JOGOS UNIVERSITÁRIOS
0 Programa de Hoje e de Amanhã

'RADIOGRAFIAS DOS PULMÕES
Chapa Grande CrS 70,00

E$r. FJurio Ribeir®
P.adiografias e radios-opias em geral

AV. GRAÇA ARANHA. 19 - 6.° — GHLPO GW

HEMORROIDAS
Tratamento sem dor e sem ope-
ração por processos modernos

DR. OLIVEIRA
R. VISCONDE RIO BRANCO,

N. 4? • 1." — Tel.: 42 5509
Hora popular das 18 ás 19

Lupisrfnio es'eve outro dia' aqui no iornal. Conversou, can-
tou. declamou, reveu os amigos.
E trouxe, como era esmerado
mirta c-'si nova, mu!ta coisa
que será gravada dentro em
pouco e fará tenho a certesa um
sucesso semelhante ao de "Es-
se" rmç-s".

• E como uma homenngem ao
j ve'hò L<m,scfn5o, dr»mos ho'e.

extr.'"*rr':n,»-l-"-*enfe, n reieti-
ção dn letra de "Esses Moços".

El-lo:
a '

Esses rv"»-o*
Pobrri moços
Ah si soubessem '
O ove cn se!
NSo «m
Não -i-is-avnm
i*-"*"''"> *"••» 'il nasscl
Por meus olhos
Por —-rs sonb-is
Por -"-"ii s-in!-ue
T**<È» enfrn
F.' ore eu ¦ne4j4>
A e*scs moços
Que acreditem em nihn.

SI eies julgam
C"c há i:m lindo futuro
Só o amor
Nesta vida conduz
Saibam
Que deixam o céu

I
j Terá continuação hoje, em

Curitiba, a disputa dos jo0°s
Universitários.

A confederação Brasileira
de Desportos Universitários
programou as scuintes pro-
vas nas águas do Paraná-
guá.

EM PARANAGUÁ*
O horas — REMO — Cl'.*!***

Santa Rfta — Yo'e a 2 re-
mos — Eliminatórias; Yo'e a
4 remos — Eliminatórias;
Yo'e a 8 remos — Elimina-
tóriás.

15 horas — REMO — C'u-
be Santa Rita -- Yole a 2
reinos — Final; Yole a 4 re-
mos — Final; Yole a 8 remos
— Final.
AS PROVAS DE AMANHA

Para amanhã foram pro-
gramadas :>a seguintes pro-
vas:

9 horas — ATLETISMO —
Cube Atlé*ico Ferroviário —
2G0 metros rasos — Elimina-
lórias; lançamento do disco
—"¦ índice mínimo; 400 metros
rasos — Eliminatórias; sallo

Per ser escuro
E vão ao inferno
A* procura de luz
Eu também tive
Nos meus belos dias
Esta mania
Que multo custou
Pois só as magoas
Quc trago ho"e cm dia
E estas rugas
Que o amor me deixou.

com vura — índice ír.vnimo;
revezamento 4x400 — Semi-
firais. -

FUTEBOL — Curitiba Fute-
bo' CHibe — li" io-o — Ven-
ci^o r-o 9.° jogo x Vencido
do 10.° io-ro.

E-A-^OUEW-VOL — r"H For-
ma*:o Pr-mí^Ha — 11 ° 1o'o
~ V<-pc1-'o 4-'o 9.'

Um tegaida. a õiüará algu-*.í
nu"<>gr.i'i!S. Igualmente estar* i
presentes ".ui.os repi-psrntatí-
vos da colofila pórhigücsa c*.'3
levarão os scu- c"'.n;>:'ini*nt .-*
no grande arti-ta cia nossa r--
ca.

Sttdzemli8£ii & Co.

L£c!erc fi Co.
A***-tMTES 0~:C!A!3 DA PT.O-

P,T!ED.'.D"" ir'DU3T,TAL
Avenida Pli Branro N. £6 A,

?." andar
EDIFÍCIO U il I 3 O 3

Encarre-;am--e, juntamente
com a COMPANHIA UNITED
SHO£ MÀCHlNERY DO JBRA-
SIL, estabclei^ida na cidade de
São Paulo, Estado > de São
Paulo de contratar e pro-
mover o fornecimcn*o das mi-
quinas de montar dotadas cio
a p e rfeiçoamento privileg ado
pela Patente de invençúo N.°
27.373, da qual é concessionária
a dita Companhia.

jogo x l

PAULO RAUL

Venc!rio do 10." jo-^o.
E~GRIMA — F'orste

Cír-i'"o M'lit?r — 8." prova
VeneHo da 4a prova x

Vencido r*a 5a prova: 7." pro-
va — Ve»*'"""or r"** 4.a nrova
x VorT-*dor da 5a nrova.

T*^*ts — Ch-cu*<* Militat
P.° ío-o — V^ir^O do 6"

Jo-*0 x Vi*»-"ic:o di 7." in-n
N/-*,*'"*0 -- Graciosa

ro-intry Clube — Eliminato-
rias.

10 horas — WALTFR-PO-
TO — Cr-a^^sa Coiin*-v
p».-h _ fi.° jo-o — Vencido
do 4.° x Vencido do 5.° jo;;o.

1C"0 hr»»*-»s — SATrrr>-5 —
r*rr:c:n"i Country Clube —
^nHo^ ("p trp»~~oo1im — 5 sal-
tos Ò"*rir*atír?n8 e 5 i:-—-s:
f-"**o-: r?e niataforn-a — 4 sal-
toi o"*rigatór!os e 4 livres.

14,"0 — ATLETISMO —
C,,,"*(- At^tico Ferrov'^r*'o —
200 metros rasos — 1.° sf-ni-
Hr.al — 2.0 semi-final; lan-
cai**cnto iie) disco — "-"irai 410
metros racos — 1.° semi-fi-
nal — 2.° semi-final; salto
com vara — F!»*a": 2nA rri"-
t»-os rnsos — Final; salto a
dista»-:c'a — FinaL; 4r,n me-
troa rasos •— Final; 1.500 me-
tros rasos — """in.-!*: r-Tf.1-
n*->nto — -*x400 metros ra-
ses — Final.

i

FABRICA BAHGÜ

•*4angê>
.s >—

E">(I-JA MA OUPELLA
í&AnaÕ"- ifJDUSTyiÃ ft?*Af2».*J**:4D

"" ' ' " ' "" '^  nora popuiar aas ib as 13' «ue deixam o cen rAUJ_,o KAUL ' E0S  Final. ^^

/ ACATÍDRAID-RÍIMS, na Fran- \ 
'J^^^^^^^ÊÊÊ'^ 

Mlll llill S WÊ lll 
'^W^- 

cigarros 
CONTINENTAL. Empilhadas lateralmente as

/ ça, è considerada um dos \M^M^0^XÊ^0'.• WW W^ÊmK^X^M M0^0S^\ cai'te--'as 
dos cigarros fumados diariamente em todo o

CADA CIGARRO SOUZA CRUZ É SEMPRE O MELHOR EM SUA CLASSE fj ^yj / JjjJÊ' ^í? IÊêBI U5°'COM

COMPANHIA PE CIGARROS ÇJXHíMajUlií / ff»0Mjgg ^gjjf/ ,

>—4—4H IIIIHMU.il»! II. Ul HHW, ¦ I

DR AMÉRICO
CAPARICA

Clínica Módico C:rur3Í*a
Consult. R. Visconde do Rio
branco. 31 — Tel. 42 c0"6

Diariamente das 15 ás
19 horas

Res. Rua Washington Lult
103. 2.° - Tel 32 13"5
*^mK^^^mamtrrmrrr ¦ nu i mi— i i

DüUl'üR EMYCU.U
F. SIMÕES

M Ê U I C O
Do tl--snltal do S.-rvldoi

da Prefeitura.
CMNICA GERAL — VIAS
IRINARIAS - (MRt'R«;»4
Cons R Gen Caldwell. 31o

Telefone: a2-0!i37
Res. Av. N S Pàtlma. 42 <

apartamento 5113.
Telefone: 32-3115.

danton jgb::i
ADVOGADO

Causas eiveis e comerciais
AVENIDA PRESiDEN4t

ANTÔNIO CARLOS
Esplanada)

N.° 201 4." andar - S. 40Ô
Das lô às 18 horas

Tels.: 22 7919 e 42 15**7



..... ,, ..„-,.,,, -

DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro, Domingo, 5 de Setemibro dé 1948

EM $ .-» RECMil ORDE, ABDIN GANHOUC0M0 eles vinham...
A MELHOR PROVA DE ONTE M

¦' i,.........ilo a serie ue Uisb teu-
ii.i.os quase que em dias ootise-
cuuvuo, u ouCKty CcitO Brasi-
leiro realizou, ontem, mula
tuna dus suus tíaóliUujs sa.ju.i
nus.

u programa, que, como di
cojui.iié, so còuiuünha tle «e.e
carreiras, teve u.,i ueâuo.iiüv
jio.iuai, e uoa íoi a aiiueiioui *c

Lji-4tii.-iSi.us uo HipoOiòrrio braii-
k..ro. [

.,. segunda carreira; a que reu- :
n.u i.iuiior numero ue cone-,!'- ;

rciHes, íoi a lua.ó >...~... I

jfreja intervieram cinco am- |
iitú.j uaciuua."-» uj Ljuúk. «j aiiuâ ti
pjoá.-i.li.ou ao AoUlil. o.Hcr 4)
.scu ic.cc.ro u.u.uo i.a v.jvj.1.
tm tempo i-ecora.

A prova ü.üpu.uua em segu.da
u seis aiuinüiü, iiii;;j. oauoj*

t,.,v.'e o» qua.s u que lui u n».
i^i da pugna.

(ti Casiotauro
17 Figurona
(0 Neda  237,1

2000 no.w
I

(D Acatado' I
472

110 Phocnix-Pam-
polro

Total

R. Freitas .. ..
D. Ferreira ..

B, V. Andrade
64, S. Feirei-

| 1» CARREIRA |

""• '11 Animais nacionais de 6
uJfx ailüSi que nao tenham ija-

nho mais de Cr* iü.ouj.Ud áni

prêmios de lu lugar no p 1 ;»
_ Peso; 52 quilos cavalo

4 -xvísl „U. co.h sobrecarga — 1 10'i

metros — Prêmios: CrS iisi '. .jau
— CrS « 1100,00 e Cri 3.000 00:
1...... uu».;, láasuuluio, f.lS-

tsnhò, 6 anos, Rio G... ..,e
tio Sul, Cárrigbyrrie e Ma-
tumba, do sr. isaac Ei ias
52 50 quilos, Pedro Coe-
lho, aprendiz  1*

E..!o, 52:54 quilos, L. iü-

goni .. ..
F.orian, f3
Iitídda, ã'J,
Acatado, I
Caslotauro,
ra

liiantei;a, 64, A C. Ribas
Phoemx, 54, J. Coo.a .. ..

Informada, 1-2, V. L.1-

ma
Infiel, 52, O. Macedo .. ..

iNão correu" FiKunma.
Ganho por um coujo; do i"

ao 3". melo corpo.
Ratèios: CrS 70.!:o em 1"; d'i-

plu (14), CrS 27.00-, placca.
Pampéíro-Plióüiiix Cri 12,011'

Kolo, CrS 11,0o; Florian, CrS

1D.C0.
Vempo- TO" 115.
ToUil das aposlas: — CiS .. ..

527.130,10.
Criador: — C. Silva lava

Its.
Tratador; — Fernando bcnuei-

RATEIOS EVENTUAIS:
Cri

Eolo 1S6U3 ll.úl',

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

Total

3217

28382

lllB
3413
4330
5357

157
B54
DB3
259
SÍI3
•459

17933

U5IIU

Ul.OIl

70.0'J

lOl.jf,
•12,0 1
:)3,J0
27 (Hi

Ü3.I.U!)
."Iti.jO
1152,011
534,'IÍi
li4 In
.112,50

CARRiilRA

50,rK Animais nacionais de 4
anos, sem mais de uuav

vitorias no pais — Pesos du la-
bela — 1.300 nietros — Pieivios
CrS 25 000 00 — Ct$ i.f> >D »¦-> e
¦ rS 3.750.00:

ABDIN; masculino alazão..
, •¦ íos, Riu GiHi.uC ' 1 j

Sul, Flgaro e T.òmlris. uu
tr Jorge P. F. M. Mu-
Calhàcs. 56 quilos. Auúo
CoalliO Ribas

Coari, 54.. D. Ferreira .. ..
Gavial, 53, R. Freitas .. ..
Rondei, 5ii, O. Ulloa .. ..
Mayling, 54, F. Irlgoyen ..

Ganho oor 314 de corno, do
ao 3u, pescoço.

Raíeios: Cr? :!R,.r>0 em 1"
pia 114) Cr? 70,01); places:
din CrS 15.0C: Coari. Cii ...
¦17,00.

Tompo: 00" 313.
Total das aposlas: — CrS .. ..

543.650,00.
Criador: — João Souto Du.r,;-

te.
Tratador: — Otaclllo Maria

RATEIOS EVENTUAIS
C'S

1—1 Abdin .. .. 897G 20.50

1
2"
3"
0
II

riu-
Al)

1 .1 «CARREIRA |

K(](l Animais estrangeiros quc
não tenham ganho tnais

dc CrS 2(1 000,00. em prêmios
rte 1" lugar no pais 

'—¦ 
Pesos tl.i

tabela, com sobrecarga — 1 300
metros — Prêmios- CiS
20 000.00 — CrS 0.01)0,00 e Crí
3 000.00:
IMAGINADA, feminino, tor-

tlilliò 0 anos. Uruguuy. De
Frente! e Ln Furta, do stud
Tabníé. 52154 quilos, Luiz
Ritfoni  I"

P.í-I Ami 53. G Costa .. .. 2"
Insólito, 57, S Ferreira .. B"
Cooper. M R. Freitas .. ú
RHrn, 53'DG quilos. P Coe-

lho, ap  0
N".o correu: Panozee.
Gr"->ho por dois cornos e niel<-:

do 2" ao 3" melo corpo
Ratelos: C"S 21 On e,vi l": iu-

pia (13). CrS 24 50; plncéu: -

T»r•"*'•""'a, CrS 11.00! uel Ami
CvP 29 00.

Tom-.'o fil".
Totnl das apostas: — CrS .. ••

03" 800.00.
Irp^ortndor — Jockey Club

B-:'SÍ'elro.
Tratador: — Alberto Corsl-

RATEIOS EVENTUAIS
Cr?

(I Pablo i..—,'!
J. |2 U. Pedro li Jüa

(J Monte CaiiO B2d

1,4 Raio  7321
2 ,,a Cerro Alto .. 3073

(5 Manful .. .. 1532

1,7 Gl3o
tu izararl

Mogol 3432
.. .. BJ77

31, ju
ribij.iio
O4y,00

4U,'J 1
92,'111

221.UU

09,úu
11W

3 I
li) Cotlara
(10 Folia

(11 Iluminura .,
I
1,12 tíassiado-Gua-

Kiinba-l* iexa

Total .. .,

240 1.111,00

8493 40 QO

{ iü Al .iL,'..UUI
4 |ll Aldeai» ..

112 Hariaan ..

Total ..

D0U4
1203

, 3104

41750

00.00
2uo,iu
Um,,i».

11 1..01Ó.O0
12 i,_ju
13
14
22
23
24
33
ú4
44

210.0U
34.01Í

1j.:,„ ,
73,'jI;
33.U0

lt>u3
3034
1-4J3
2923
6430

74 1 iiil.l.1,0
1703 122,0i

1—1 Iluminura

2—2 Insólito ..

(3 Bel Ami

13405

5702

2558
3 I

(4 Cooper .. .. 10175

4—5 Reirá-Fanozee 4104

Total .. .. 30054

íl
I
(2 Dianteira

(3 Florian .
2 1 Informada

(6 Infiel .. .

038 350,05

2108 104.U0
249 J12.U0 j
553 110.31)!

2—2 G:. lal

.7—3 Rondei ..

(4 Coari .. ..
4 !

(5 May Une ..

Total ..

12
13
14
23
24
34
44

11273 21,00

5704 42.J0

1909 125.0(1

1884 123,00

29740

8876
2857
2123
3219
2349
1244

315

19.. 0
59 0-1
71.00
52,'JU
71.0c

133, liíl
533,'U

Votai 20983

A DOMINGVEIRA EM CWADE-JARDM
E' o seguinte o programa de

d-...n.é,J em Cldáda-Jardim:
DOMINGO

lu PAREÔ — As 13.10 noras-
— Crs 3o.i)üü,oo - CrS a.'100,00 -

Cr$ 3.5üu,0ü — CrS 1.75a,ü0 -

Listancia: 1.400 metros:
Qullas

Arcpuan *)5
auzaiü  àj
cusun

545 Careful
0 Jamaica Vlew  •>"

B' PAREÔ — Grande Picin.o
"Ipiranga" — As 15.50 noias
CrS 150 000,00 - CrS 37 5JÜ.UII e
CrS 15 000.00 — 5 poi cento *»,

criador. (Grama) — Distancia
l.üoo metros:

Quilos
5b

K  ob
b Ljbéllo .. ..  aa
ü Helvelia  53

i» Pareô — As 13.40 noras
Cr$ 20.000,00 — CrS 5.o,)0,i')
CrS 3.000,00 -- Cr* 1-üuO.iiO
Distancia: 1.B0Ü metros.

Qutlis;
Niquelado
Strong
Urauto
Bicudo

G aropá
0 Horsa

3" PÁREO — As 14.10
-- CrS 2j.000,00 — CrS <

CrS 2.500,00 - CrS 1 200,00 -

Distancia; 1.00o metros:
Quilo.1

Doceamargo
Exemplo ..
Harley .. .
Jau .. ..
Júpiter .. ..

.. Su

.. õb

.. 51

.. 54
.. Õ1)
horãó
250,00

1 Epiiogo .. ..
Í iogui .. ..

Dlsiraidinha .
Palmar .. ..
Cortezã .. ..

ci Penicilma .. .
•i" PAREÔ —

— CrS 40.000,00
8 i)ÜO,Ü0 — CrS

t> Loopmg 5o
7 Adis Abeba  ">J

7" PAREÔ — Prêmio "7 d»
Setembro" — A s 16 30 notas -

CrS 50 000.00 - CrS 17 500.00 -

CrS 10 Oliü.OO - CrS 6.OOO.OO e 5

por cento ao criador — Dtsvcin-
cia: l.üüO metros:

Quilos

Cabo Negro
Culzo .. ..
Anackreon .

tancia: 1.400 metros:

As 14.40— CrS .,
4 000,00 •

.. .itt

.. Jl

.. 84 |

.. j.>. '

. 32
noias

- 
' 

Dis.

Hood 
Hydarnés
Cliala
J.icuhl  ü
Horus 4l

Quilos
. .. 9b
. .. )5

Hiron
Jubileu

.. Alvorada Boreal .. .. .. >>:>
Doll 83

Hary  b.J
5" PAREÔ — As 15.J 5 nora.»

CrS 20.000.00 — Cr$ õ.Oild.Oü
CiS 2.000,0(1 — CrS 1.000,00 -

Distancia: l.ôoO metros;
QiUlo.1

1 Wager  já
" Forasteiro .,  5<l

Hsly  so
Timote  ób

0 Jacul ..
10 Divisa

iM
Ouro

11 Goleiro "J3
12 Hanover :>2

8" PAREÔ - A's 17.10 tiorus
CrS 25.000,00 — CrS 7 5001,,
CrS 3.750.00 — CrS 2 500.00 -

Distancia: 1.600 metros:
Quilos

Cabalista -áf

Caipora  5c
Kent 56

Camerino  .. *3B

Malandrinho ó*>
Hederea 51

Jaca , .
10 Xallmar

54
5i

wmmmmwHmwn.

AL&ã GARRIDO
NO RIVAL

com DEL0RGES
i: SEMANA

DE

MAMÃE DORMIU
NA RUA

| O MAIOR SUCESSO DO ANO !
HOJE: Vesperal às 15 horas,

às 20 e 22 horas
DIA 10 DE SETEMBRO —
UMA MULHER COMPLICADA

II de GAVAULT e Í3ERR, trad.
de MIGUEL SANTOS

"^^HSwi^ i

I TERÇA-FEIRA - Vesperal ás 16 hs. j

21,(10

50.00

113 0'J

20.00

70.00

13 ....
14 ..
ra ..
VA ,,
."«a ..
?4 ..
44 n.

Total

6019
72"2
23i'7
2002
1250
911

Í382

23D32

i 4» CARREIRA

507
pais

I
no

Eriius nacionais de
anos, sem vitoria

— Pesos da tabela — l.oll
metros — Premios: CrS 22 000.0(1
— CrS 6.600.00 e CrS 3 3'.:.').30:
VALETA, feminino, casta-

nho, 4 anos; Rio de Ja-
netro Valedictory e Fila,
do sr. Euvaldo Lodi, 33
ouilos. Luiz Rlfionl .. .. i'

Drvade, 55, J. Vidal .. .. 21
l.lbcria. 56. G. Costa .. .. a"

Pomural, 56, R. Freitas .,
IXION, SO. D. Ferreira .
Tracta. 55. J. Araulo .
Isis. 56 A. C. Ribas ..
Jcrma, 56154 quilos, N. Mo

ta, up ;
Al'rma. 56153 quilos

Graça, ap
A«*oa Marinha, 56, A. ,

jo
Denblll. 56154 quilos,
Coelho
Ganho por três corpos; do

ao 3": um corpo.
Rateio»; CrS 24.00 em 1";

nia (14). CrS 38.00: plaeôs:
lota, CrS 12,00: Dryade.
14 ii(): Lib!*-'*». CrS 10.6!).

Tempo: 82" 4IS.
TotM das apostas: — CrS ..

"7fi<4 650 (Ml.
Criador: — Osvaldo Araulo.
Tratador: — Claudemiro Pc-

reira.
RATEIOS EVENTUAIS:

Crt
'1 Valeta .. .. 13830

1 1
12 Iriada .. ..

11
12
1»
14
22
z:i
44
33
34
44

Total

760

4241b

604
4U3JJ
3302

3717
200a
:»704
4'0Í
1033
3521

200

27530

446,00

305,ni)
4s,0<)
bO.db
Ó0„ ;o

1„5,)Ü
ou,5(,"i2,õl-

213, Jll
02.5 •

700,00

6» CARREIRA |

509 Animais nacionais de a
anos, que não tenham tjí-

nho mais de CrS 70',000,00, tím
premios de lu lugar no oals
— Peso: 52 quilos, cavalo *
égua 50, com sobrecarga
1.400 metros — Premios. Cr? .
22 000.00 — CrS 6.600.00 e Cr$
3.300,00::•i6."i(i 
CAMBUCI. masculino, pre-

2'i 51 to. 5 anos, Rio de Ja-
8S.02 nelro Embuste e Cam-
68,0'J buqúlra, do stud Capi-

151,011 chabn. 53156 quilos. Pedro
210 Ou Coelho, aprendiz
102.0,1 Marmlteira, 54, h. Rigonl ..

Dlxle. 51. V. Andrade ..
Arahlana, 54, O. Ulloa .. ..
Cahgiea, 52, J. Vtdal .. ..
Aldran, 52. A. C. Ribas ..
Hanlbal. 34, J. Martins ..
Dona St-*lla. 52149 quilos.

S P. Ribeiro
Guaçu', 54, I. Sou?.a .. ..
Hnridan, 52. R. Benltez ..

Nío correram: — Caracol
Daphne.

Ganho por dois corpos; do 2'
ao 3°, pescoço.

Rateios: CiS 20,00 em 1"; 1u-
pia (12), CrS 34,00; places: -
Cambuci, Crs ll.uO; Marnulelni
CrS 12.00; Dixie, CrS 15,50.

Tempo: 89".
Total das apostas: — CrS

755.820,00.
Criadores: — Serviço de Ke

0 j monta e Veterinária do Exei
0 cito.

Tratador: — Fernando Bc'i
neider.

Total

. 1415

26727

151,-J

510

i»

I 7« CARREIRA |

Anluu.is ile qualquer t)ü».
— Pesos especiais — 1 'II"

metros — Prêmios; CrS 28.ü00,0>:
— Cr$ 0.400,00 e CrS 4.200.j(r
NERO, masculino, zaino, B

anos. Uruguai, Rulei v
Vulcânica, do sr. Hobei-
to Seabia, — 3ni6oq
c.sco Irlgoyen  1"

Champion, 5o, J- Araújo 2"
Goldeu Boy, 52, S. Fer-
reira  3

Taua, *50, J- Vidal .. .. o
Wimpy. 5ÍI52 quilos, P.

Coelho, ap  !>
Cavador, 52, L,. Rigonl .. 'J

Cumbativo, 52, A. Araújo 0
Maran, 57154 quilo3, B. Ri-

beiro, ap  0
Não correram: — Fortunalo •*

lnaollto.
Ganho por meio corpo; do 2"

no 3», um corpo.
Rateio. CrS ^.(X) em !•; «lu

pia (13), CrS 77.00; places. -
Nero. Ci3 24.00: Chamo'on. Ci?
14.00; Golden Boy, CrS v. ..
16.00.

Tempo: 113" 115.
Total das apostas: — CrJ .. .

M04 «On 00.
Imoortador: — Osvaldo Gom<\*

Camisa.
Tratador. — Carlos Covauu

bias.

Total eoral das apostas: -
Cr* 4 R04 220.00.

Tot^l •»--•*i dos concursos: —
Cr*. 467 150,0"). (

pi<;«a r''* areia: leve.
RATEIOS EVENTUAIS:

-1 P»v>nin'on-For-
tunato ..

CrS

8743 40.01 *

¦+ '>,**at^'^^*;+< '¦<*i**l' ¦'" '^^''U^^^mS^Sm^ 
»**¦*"*

Dc cima para DMxo: um engano do Rigoni; Pamysiro, que cie
ia montar, impõe-se, firme, a Boio, que èla motiiou, 3U Fiòr.an.

Em boa atropelada, Abdin bate Coari e Gavial: Rondei, 4°,

próximo. Imaginada, contida, conserva 2 corpos suoit Bel-

Ami; a seguir. Insólito e Cooper. Valeta trocando oreines. e ;-

quanto os outros, que não aparecem, vinham trocando as per-
nas. Um qn? até murchou as orelhas — Pablo; mas n^a ass\n-
tado pelos competidores e sim pela g^sticulaçáo frj Aieixo.

Cambuci, muito a ceu gosto; Marm t3'ra. em loa atropelada,
vem engolindo a Dixie. Bem empurrado por D. Panàlip, Nero

domina Champion e Golden Boj

(3 isis .. ..
!4 AHava
í6 .Taiina

(6 Femur.i! ..
17 A MnHnlla
IU Denbill ..

(9 Drvnde ..
lio t.iberia ..
(11 Txion ..

¦?"otai

11
12
'3
'4
"?.
R3
¦Vi
"3
:<4
44

Total

1046

8017
401
603

4120
4R0

3157

1221
2935
41124

41254

913
7606
495b
5771
341

11)08
2?"<6"»S2

1738
1010

27316

...... 4 (8 ^Ljor ió" 
™^ wSm^^\f™&> 

^À^\^ ^cpe AJÈrratador: — Fernando Sc'i lu ' —oor-in. B&SS&BÊ ^r* l-li • _i_- .„, / .¦ ¦--&",
| neider. «""«to  7332 49.0/" (^M^''^) OitoPc) 6^ fí[\ dC^PQÒ Cj^fJ.

RATEIOS EVENTUAIS: Total •• ••44570 ';' \Ê»i~^^ j. -, ** %" " Crt t, W®r\rs<?/**L Ji $$* <~l ~^L \
M-au- (l Mai-miteira .. 63;:; 10 :!U ; 

'' c' „„,, 
nr ., fflfc, \£$" '¥&££& »*jf<ZÂfaL£8, ffà%$tâL

" l 12 Canglca .. .. 85] 393'oí l2 2n 4 nr""1 H^-l -J •' 
^^ hS»V**l*-*íii ^í-^mkhtw ¦"' *'.^lir -il Z I -:-: -:': ;: i; ? II L^ í4cMl)RRÂr VÂlU " SN™-/

"CORRIDA 
DE 7 DE SETEMBRO" &,**^ SÉISS ,,c

1" PAREÔ - 1.300 METROS 1 — A'S 16 10 HORAS - CtiS WíW'* ""^í 
' "la MÍNcU uf Ih* Ífc/Zl** WWC /AS 14 HORAS - CRS 22 000.00 - BETTING. l^l<^K^' / -"7/ .•" «« /m-°" 22.000,00: tts ^S^íL:-^ *^//rnT-i'l'm^ vw J mr Y I

Ks I (1 Himter Pnnce  óó K(ffiPI52V\ ^Jlr^r ^^ Q /•l.oo Ks 1 12 carinho .>•> ra^y^*-"-"> pOenflB/ /323 00 1-1 Apoti .. ..^ .. .- .. 5b {3 Astauba Í^^*^* -t) /

(4 ^c}° *?¦¦ ^<%J{*yr*"*'^ (Swrnp- bmpís.hucci.fciÇ. BsS^íik S'f3**

'(8 
cõmelues'.:' .'.' .'.' .'." .V «<8^K'i?1jA >gj^ ÇlS¥iffKilCllíÉl

I

0.1 no
000,00
11)4,00

270.0*"'
ll2,li'l
60.00

220 TI
28.30
44.0C
39 li 1

64 ;.oo
117!M-
81.no

604.00
121.(W
215,00

Mefisto . 36

Cadete Eugento

(4 Alfinete

15 Olympus 5b

lU Huiacan .. af
2" PAREÔ - 1 300 METROS

— A'S 14.30 HORAS —
CKS 25.000,00:

Ks
(1 Magestade .. . .. .. o4

1 I
(2 Eclético  ií

508

(3 Blindado

(4 Urmano ..  *)3

| 5» CARREIRA |

Animais nacionais de C
anos e mais. que não te-

nham ganho maiá de Cr5 •.
150.000,00 tm j remlcs de \°

lugar no pais — Peso: 52 qu»-
Íos. cavalo e égua 50. com
sobrecarga — 1 5110 metros —
Prêmios: CrS 25 000,00 — Cr$
7.500,00 e CrS 3 750,00.
PABLO. masculino, casta-

alio, 6 anos, Paraná, Cu»
ronel Eugênio e Wlne t».u-
sa. do sr. Paulo Rosa,
54|52 quilos. Acir Aleixo.
aprendiz  1"

Ralo, 52150 quilos, P. Coe-
lho, ap  Z'

Iluminura, 52, S. Ferreira 3"
Grão Mogol, 56, D. Ferreira *i
Cerro Alto, 58Í55 quilos, O.

Castro, ap  0
Izarari, 58, L. Rigoni .... 0
Manful, 52153 quilos.5 U.
Freitas  0

Don Pedro II. 52. A. C.
Ribas  ü

Monte Carlos, 134151 quilos,
J. Graça, ap  'J

Folia, 50147 quilos, C. Cal-
lerl  0

Flexa, 54. N. Linhares .. ü
Não correram: — Cotiara, Sas-

siado e Guaximba.
Ganho por quatro corpos; do

2° ao 31, um corpo.
, Rateios: CrS 31.00 em 1"; da-

pia (12), CrS 45,00: places: —
Pablo, CrS 13,00; Raio. Cr$ ..
14,00; Iluminura, CrS 13,00.

Tempo: 94".
Total das apostas: — Cr$ .

768 450 00.
Criador: — Governo do Estado

do Paraná.
Tratador; o oroprielano.

RATEIOS • EVENTUAIS.'..-- Cr»

16 Canibuc! o2

(7 Hespena 51
4 !

18 Arlro  sa
(Soiecarga de 2 quilos a».

vencedor du 0" pareô de sanado 1
3" PAREÔ - 1.00(1 METROS

A'S 15.00 HORAS — CRS
35.000,01)

Ks

(1 Jequittnhonha  55
|2 Alamandã o.»
(3 Jabuticaba  "bS

(4 Aquila  bo
15 Jequitiaia -. oõ

(6 Drusila oy

(7 Vespa 60
18 La Mahnche 53
19 Jurujuba f-5

(10 Moita t>o
(11 Má . „.. .. 55
I
(12 Inicial  5b
(13 Alcalina  5b
4" PAREÔ -- 1.400 METROS

AS 15.35 HORAS — CRS
20 000,00:

• ¦ ¦ • • • 0*^

8SmiM3&SMÍffiF1
(12 Peplto  (Jft
(" Testa de Ferro .. .. Oi'

6" PAREÔ - GRANDE PRE-
MIO "F, V. DE PAULA MA-
CHADO - CRITERIUM OE
POTRANCAS" - 1 600 ME-
TROS - AS 16 45 HORAS

— CRS 100 11(10.00 — BET-
TINO:

KS
(1 Maldita  bb

1 I" Maiol  3
<"'¦ Lacraia  .. .. *w

i3 Amarallna *>5
(4 Edopuva  b5
I
(5 Itatlal?

. I

(1 Miralumo

(2 Bebuchlia 86

(3 Panozee. ' .. .. 11
14 Royal Statute 54
(5 Don Rosendo 9»

(6 Irlanda M
17 Preâmbulo 5.i
(8 Lafayette .. .... .. 60

(9 Cantlnero Sh
110 Bien Paga 55
(" Argelino »io
(Sobrecarga de 4 quilos ^o

vencedor do 3" pa,reo de sabá-
do). 

'

5" PAREÔ — 1.000 METKOS

0í
Darkness õj

Dlrce 3o
Jabotiá ô}

('
(6
(7

I
(8 Jezabel  .. .. ">i

(" Juparanâ õ."1

(9 Abafa  65
(" Dona Inèa  5->

\
(10 Pari; Lane -5o
(" Baicelona  55

7" PAHEO — "PRÊMIO 7
SETEMBRO" — AS 17.20

— 1 600 METROS - BE1-
TING - CRS 40.000.00:

Ks
1—1 Esquivado 5b

2—2 Holkar  5t

(3 Maestro 66

(4

(5
I
(6

Marrocos .. .. ., .. 53

Carnavalesca 53

Nacarado .. .. .. .. W

DOUTOR JOSÉ DE
ALBUQUERQUE

Membro efetivo da Sociedade
de Sexologia de Paris

DOENÇAS SEXUAIS DO
HOMEM

RUA DO ROSÁRIO, 98
De 1 às 6

Oi*üRi"A AOS QUE GANHAM POUCO:
OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL

Aqueles que têm pequeno salário, oferecemes está
OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL. Aqui mesmo, nsstá sua
cidade em eua própria residência, em suas horas dft f*!oa,
você nodtrá aumentar sensivelmente scu PODER AQUI-
SITIVO.

Basta enviar o seu nome e endereço em carta reitetradá
anexando dez cruzeiros p->ra as despesas do Correio que
lhe enviaremos formulá.-io Prático industrial, para ensina-
mento dos rervk-os. Vorê nostará. Escreva-nos.

INDUSTRIAS MATOS LTDA., Avenida Rio Branco,
277 - 16.° andar — Grupo 1.602 — Edifício SSo Borja —
Rio de Janeiro.

SO' ATENDEMOS POR CORRESPONDÊNCIA

Apareíhcs Domésticos General Electric
Antes de adquirir 3eu rádic. faça uma visita à nossa ceça, onde
encontrará todos os modelos desta afamada marca,. Temos toca-
discos, misturadores. dlmofadas térmicas, torradeiras automáticas
e simpbs, aspiradores para põ. enceradeiras domésticas e comer-
ciais, aparelhos para "waffle". relógios elétricos para mesa e copa,
ventiladores standard e luxo, exaustores, máquinas da costura e
de lavar roupa, pés de borracha psra refrigeradores, lâmpadas e
válvulas, completa oficina para consertos em rádios. — J. PINHO

— Rua da Misericórdia n. 2. Telefone 42-9311. — Revendedor

Clinicado IkTleghi
DOENÇAS INTERNAS

Tratamento moderno das Bronquites. Sinúsiles e Asma. pela
nebuliza>,ão de

PENICIMNA, ESTREPTOMICINA e SUIFA
Consultório: RUA BUENOS AIRES- 2ü0. 1 ' ANUAIÍ ~

Telefone: 43-9578. - Das lô às 19 Umas
MARCAR CONSULTA OOM ANTECEDÊNCIA ,



£LÍS SACIO NAL A ^Revânche"
É : VA l /VI il I Xlk Bambino !

EDO E TALENTO
INAH DE MORAES

Neste .Tocltey Club, com esses san-
H tos apóstolos até o inocente Raio X
í| dá caso. Imaginem que estão incomo-
fi dadíssimos com a indiscrição do tal

raiozinho e querendo já dar um jeito
para que as verdades que êle diz fi-
quem só lá, entre eles, não venham a
público. "Sigilo! Deve haver sigdo"
doutrina o apóstolo Sodré Borges (in-
vadindo, aliás, o terreno do apóstolo
José Cândido). "Depois, continua êle,
não é com segurança que o Raio X diz
aue o os:;.o está ou não quebrado". Oh!
filho, pois então não é precisamente
isso que o tal raiozinho mostra com to-

|| ^da a segurança e clareza ? Eu petr;ei
que era, confesso, E creio que o i-i-

ventor pensava na mesma coisa. Mas a história é que êle
não contava com a apóstolo Sodré, "that is the questlon..."
Como a gante se engana, hein, meu velho !

Em resumo, queremos chegai ao seguinte: 1.° — o Raio
X, na opinião do apóstolo Sodré, não determina nada com
segurança e 2.° — ainda, na opinião do dito apóstolo, os re-
sültados devem ser conservados em sigilo. Tudo em caca.
Nada de publicidade, "para evitar complicações". Isso quer
dizer que o dono de um animal pode guardar o diagnóstico
pra si, e passar o animal pra diante... No caso do co.upra-
dor não ser esperto, naturalmente. Se fõr, pede a radiogra-
fia das 4 patas, e pronto.

Ora, senhor Sodré, as vantagens do Raio X são exata-
mente ersas: deixar" todas as coisas bem claras, evitar, com
segurança, que se possa comprar gato poi lebre e ainda
poder obedecer à risca a letra E do urt. 4 do dec. 24 646:
não permitir que animais doentes, portadores de taras qr.e
lhes causem sofrimento no esforço da carreira, tomem parte
nas competições.

Nào posso, pois, compreender a razão de tanto mistério
nem de tanto sigilo, quando justamente o contrário é que
devia ser. Por que isso? Medo de responsabilidade?

Outra coisa: os dirigentes do .Jockey Club não podem
compreender nenhum serviço com pouca gente. Estou can-
sada de repetir- querem cargos pras gentes e não gente oro
cargo Assim j lá com eles mesmos: diretor, aqui dentro, é
mato! Assim é com a Escola de tratadores: 8 professores.
Na Caixa dos profissionais: 8 médicos. No hipódromo: 5
veterinários, e por ai vai. Ora, o Gabinete de Raio X, pro
gosto deles, está com muito pouca gente: o veterinário-chefe
e um auxiliar para as revelações e serviços do laboratório.
O veterinário-chefe já provou que sabe tirar perfeitamente
as ru^iogra/1"'? e interpretá-las. O ítpóstolo Sodré duvidou,
poi exemplo, da radiografia do cavalo Indiano e o tal não
foi proibido dc correr, (Aliás nenhum ainda o foi. Ninguém
e.*.tá tomando providencias nesse sentido. Lembrem se da
letrínha e.. .. O proprietário propôs, então, a um tratador
cuidá-lo e rachar os prêmios, mas o tratador, mais precavi-
rio que os senhores apóstolos achou de bom alvitre levar
primeiro a radiografia ao Serviço Nacional do Câncer e lá
ouviu a opinião de nada menos que d técnicos de Raio X
e todos eles concordaram com o diagnóstico do Vilas-Boas
e o tratador', é claro, não topou negócio e ainda elogiaram
a chapa, muito bem tirada. O que quer dizer que o Vilas
tern competência não só para fazer a radiografia como tam-
bem sabe pcírf-ntamente interpreta ia. Mas acontece que o
apóstolo Sodré (sempre no terreno dos outros...) não con-
corda com isso e quer botar lá um técnico. "Esse técn-eo,
diz ele, coloca a chapo onde mandar e aperta o botãozi-
nho... Assim o Vilas não precisa se incomodar." Santo
Deus! Um «.técnico pnra apertar um bolãozinho! Coisa que
quajemer criança faz! Qual! Éle*. onerem é encher aquilo
lá. O melhor,!então, é botar um técnico pra apertar o bo-
tâozinho, outro pra interpretar a chapa, outro pra escrever
a in,W:*pretàção e outro ainda pra levar o papel aos aposto-
los. Assim fica tudo direitinho, não acham ?

Nada como o talento !

NOTA. — O Mourão continua a fazer das suas pela mão
do alemão seu sócio. Ontem, ainda, um tratador pediu 6 sa-
co-i di.' aveia. Na nota estava: "420 

quilos a tanto
tanto." Mas a balança deu 21 quilos a menos...

<-f Aumentou a Confiança no Argentino Devido ao *

Estado Normal da Pista — Multiple Séria
Ameaça — Apuvo Deverá Impor Sua Classe

no Prêmio Presidente "Batile Berres"
Para a reunião de hoje na

Gávea, são as se.3U.ntcs as
nossas apreciações Individuais
e cotações:

| 1* CARHE1RA |

gosta do "tapete*

quilos. Cuidado!
Com 52

JAZA — Cot. 40 — Anda
bem, mas lá em baixo, eslá no-
vãmente a parelha Tusca-Ter- í sua velocidade

| 3« CARREIRA t

VARSOVIA — Cot. 25 -

Continua "tinindo" E" atrevi-
da dc verdade e costuma tirai
os adversários de corrida, con»

nura. Serve como azar. i
BORRACHUDO - Cot. 80 -

Ccudenado pelo retrospecto.
Nfto nos agrada.

CAMACHO — Cot. 50 — Pe-
lo que tem corrido, não cremus.
Em lodo caso. vale uns placea.

.IACI — Cot. 27 — Há mui-
ta fé nesse. Irmão de Typhoon
e Royal fclrs-, E' todo "remen-

daáo", mas pode fazer valer a
raça.

LADY REI VES — Cot. 63 -

Lir.eirinha. Azarão.
TERNURA — Cot 22 - Mais

trezentos metros, mesma ptstn
e mais quatro quilos. . venceu
fácil no quilômetro c pode r«-

petir.
TüSCA — Cot. 22 — Grane-

reforço para a Tusca Fracas-
sr\ndo o Jacl, da outra vez a üo-
brádirinà.

| 2» CARREIRA |

DESTEMOR — Cot. 31 -

Gramático e anda "tinindo"

Sírio concorrente.
COTiARA — Cot 50 - Roa-

pa"ece descansada e na grani**.
Sürve como azar.

GUAPEBA - Cot. 25 — Tu-
do a favor. Vai dar trabalh..
ao- adversários, se não chover

GENIPAPO — Cot. 50 -
Gostou do Aleixo. Não apa
nliando, é «rempre perigoso. Ex-
pe-ímentem-no sem ferradu.
ras ..

EL REY — Cot, JO _ Nio
pode andar melhor mas o pá-
reo é bravo.

GARRIDA — Cot. 30 — Pi-
reo á feição Vai le* e e é «•
mi''hnr ar.r da carreira.

MANEADOR - Cot 40 —
Fracassou, dando um "banho"
r-T-icitavel. Nio estranha a
relva.
- GIRTA — Cot. 50 - Eíts
sim! Correu 'bem na areia i*n-
o--ire-ri a e sempre foi da gra
ma Olho nelTi!

TRIZ — Cut 40 — Em E&a
Pauio na tarde do Grande Pré*
mio B"'asil. venceu nn gr-mn
Cudado. E' !'geira e o Saio-
!y>*5o Ferreira cos'uma lar-er"trains" falsos que dão re-til-
tp•*.--.-• satisfatórios. Jiga, etc.

TTAl' — Cot. 35 - N*o e ••
mesma na grama. Se chover
aí dará trabalho.

TTTRDNA - Cot

ALVACÁ' -- Cot 50 — Me-
lhoranclo sempre. Mais aclima-
tn.ua, bom azar.

HARAMUN — Cot. 40 — No
flrial, vale "ns platés... Quan-
do atropelar.

THÈÚiA - Cot 50 — Anda
regular. Somente como surpre-
sa.

GUANUMBI — Cot. 35 -

Um pango. es:e. Na grama,
tem suas melhores atuações».

BAILARINO - i-ot. 50 -

Dançando mal, nâo dbs.anie as
cbcUu-uçòes do Jucá P»to. Aza
rão.

GUARAZ - Cot 30 — Otl-
m*j eataai,. Ganhou do Irapu-
rú, que já rebocou e~sa ben-
te.

ITAMBI - Cot 27 — Mui-
to "corretor" o trtnSo da Gi-
má. Concorreu te de primeira
linh3,

0 Bettlng. Duplo

Edunio —- 5 Atabaicas
7 Apuvo — 1 Saravan

Gomery — 3 Guçranizihnp
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dos preços caros dos leilões. O ¦"'-•

üiloa gostou e será o piloto.
RIO VERDE — Col. 60 —

"Rouba" cln camente seufc
exercícios Já o vimos trabD-
Ihar 1 40j mé.ros na areia em
SS" e perder longe!... Aereüi-
tu quem quisci.

BROWN BUY — Cot. 60 —

Dapentie das canelas, «ão tar-
da a figurar.

4" CARREIRA |

PRAClNHA - Cut. 22 — Dl
ficll perdei. Tanto nuis que le-
va o RÍ3011Í Continua ó imo.

M1NGUINHO - Col. 50 -

Estará com "apetite" hoje?
Feiigc-so- te ass m for.

Í3OSAR1O tr- Cot. 40 — N-e*1
Ih.jr agora, na grame. O me-
lhor azai da competirão.

EDUINO — C4;t 50 - Sem-
pre há fé e nS.o aparece. Com
o Zr.mudio, quem sabe C4>nfir-
mará?

ZODÍACO - Cot. 40 - Um
dos prováveis, No final. s3in*

j pra aparece.
FEITOR — Cot 60 — Com*

ponhia atrevida Pelo que cor-
reu cutro dia, azarão.

| 7« CARREIRA |

SARAVAN — Cot. 35 — Ah
da uem, o irlandês. Gosta de

um freio.
•?*iX>ÜClÁ — Col. 35 — Ti-

tilndp e pedindo chuva.
RUMOfíOKO - Cot 60 —

i-.qui, pode figurar. No outro

páreo. náo.
CAPiTAO FUBÁ' - Cot 80

_ Pelas ultimas corridas, nào

gostamos.
MAR. REVUELTO - Col. 4U

_ Longeiro. Vale uns placés.
HELIADA - Cot. 40 - Em

p sia seca um bom azar. Rea-

parece linda.
HER;EMON — Cot. 40 —

"•rama dura. Vai coner na
• raça".
lb-JOHY — Cot. 40 — i-.rer

taram, coni esse alazão. Perl-
goso.

APUVO - Cot. 25 - Mesm
,-ora 59 quilos, deve ser respei
tado. Difieil perder.

PliMVA — Cot. 80 — Turma
aborrecida. Azarão

ZORRO — Cot 80 — Capa--
de não correr. Decaiu basian-
te.

HÀMDAM - Cot. 35 - Há
fó, mas. ao que pai eco não cs-
tá no "ultimo furo". Coiituuo
ê adversário.

TRICK - Cot'. 35 - Conde-
nai'.o pelo retrospecto. Nâo
acreditamos.

DEFIANT - Cot 60 - Co-
mo a7iir.'*bem jogado Cum «
"mvnheca de aço", excelente
phicé.

DCN JOSÉ* — Cot. 40 —

'rogisíls do DIÁRIO ÇApüA
Ternrra — Twsoa — Jaza
GuapeJ.a — Dçstcmor — (VTabpndor
Itamby — Varsovia — Guaraz
Pracínhà — Mjnííuinho — Eduino
Ke.iaco — Bamb'no — Mu.tip'e

Alabarcas — Wifnirg Post
Saravan — Den José
- Guaranizinho — Gin

Edunio
Appv0
Gcmerj

NESIOK COSTA PE!tEIRA.
•7ac> — Torrura

Guapeba —
YarsiA m
Pracinha
líambii-.o

Apuvo —

- Tusca
Destsuio r — Giria

itámbi — Ut.an;uiibi
Eduino — Minguinho
Heilaco — £-ultip!e

Wíxíiilng Pcrt — Üiíampitlp
Kair*clam. — Eel-ada

Gomsi-y — L/.araya
OUTSirER.

Corrido na expectativa, serv»
para a dupla.

H1VON - Cot. 40 — Páreo
duro. Azarão, também.

:\l 0 Betting Simples
il — EDUNIO

7 — APUVO
1 — GOMEltY

| 8* CARREIRA !

GOMERY - Cot 35 - Co.re
o .tobro na grama. OH10 ne-
le!

ESTRILO - Cot. 35 - Na
grania, vai apanhar boné.

HELPER - Ct. 50 - Uns
placés. vale. Chegou perto, do-
mingo.

GUARANVZINHO — Cot. 30j

.- Mui.o talado. Uma das ti>r-
ças.

OlN — Cot. 40'— Rendqul-
rindo a forma. Capaz cie sur-
preender.

PUCHO - Cot. 100 - Vai
apanhar boi.é.

STARAYA - Cot. 40 - An-
da "voando". Na grama, ren-
cie bastante. •»-

FORUNGO •- Cot. 60 - ÜJ
quios. Muito peso.

CERRO GRANDE - Cot 40
Boa indicação para os aza-

ristas. Buiiltáo.
GRANDGUINOL — Cot. 33

Lindo, o pretinho. Foilt* ga-
nliar.

BASCA — Cot. 50 — Não
demora a **es:oiirar". Gos.a
dr*. relva;

HYPElCBOI.E — Cof. 27 —
Briifâo e grama. Sério coticor-
rente.

GLACIAL — Cot E0 — Ne"ta
companhia, não nos agraria.

JO Veio
para uma companhia fraca c

ABDÍIÍ BAIXOU SEU PRÓPRIO RECORDE! !
anda a cavalo
E o Rlgoni 011-

— O castigo
— dia o ditado,
tem livóu um cas.igo em r?.-
gra. Deixou de m -mar o Pun-
pciro, Hreíi-rlu o líólb e a ca-
nou pe dendo. Atropelou b.is-
tante, mt.s, qual nsd.-i. O l'.im.
pclro e Uva na con.a e o Pi'-
dro Ooslhò soiíbe cinter bem
a atio.jeluc.a Qo tjgViiriTo.

Abdi 1 baíxoj seu próprio"i*:-'--(¦¦¦;<!". o: sej.i, é? 8!" nar.i
ZZd/5. o melhor U-.mpo para

Gavial fracas-ou novamen*
t0 < .• 1 r .i*Bgar*.-,e. to-
davb. Nos últimos metros foi
ç m!.'. :.•:> ()--'> CoE.ri e logo 11
sctíoir *?'?t**e^ou o" Pintos 'l-í
vez,' í'ií'2niata:ido cm terceiro
lugar.

í'ão correspondeu o Cooper.
Pudera. Há '..ma s^m»na co'"'pu
2.200 m;:vi-os. Agora 1300!
Assim nuo e possiv^l e oas. qu-r*
edriramos o trabalho de Ad.ilr
Fei.1'S, um mpaz esforradn i-
qt-e aó^sstitri seu*3 pén.sionifta*!
t*m ótima forma, somos fofcii-
<lo- a ch.imar a atenção pa**a
es"e descontrole nas Inr-crições

Itn-Tinadn v:nc**u firme *
-,-ciif.'- -•• í.*-!"-1, SCI rv-*'-í*'-)
•?té a C-veá. em companhia do
Vuecenc a.

BI Am', bom segundo, vot-
tando no final.

Dry.iae eorriíu o dobro, como
e-psrr-vsmis. Não uôile, non-
tudo bater a Vn'et9 a >".u—b".i-
lada om ionista do Claudemi-
ro Pereira.'i

A turma dos quatre anos .r**n
vitoria etá c2da vez m?is fra-
quínha. Daqui o pouco, porte
fazer conc-irrenc.a com Eoio,
Crriotauro etc.

Pablo pl'lou do i-ltimo pu**.! o
prinieiro lugar. São coisas de
eonldas..,

Enfim, o piiranaenír* deve ter
estranhado u lama sabaòj pas.
rado...

Prc*-'.irnm at^nç-ío no Alei-
Wi? O garoto maneia o chioo-
te com tal elegância, oue ras
Iem'-rr'r r-.-)i masstro de bat ta
pm p"n>?o, réfèndo vtna onera
•'PABI.O" — bonili titulo oara
o ,\li'ni"inr-l... C,-*"'buci v*i-T-.
d-iu wit C* lfi 000 oool»*,. P:
whnii f?.**il. O P»d*-o Cni.lho
etfa dre.flT*hb e l;s.o é bom ul.
nCÍ. Co-tHiie <is"im. rrnuz.

Marmit^i-a Mro-j mais rm
spffundo iu^ar e a rtlxíe. n.-*-:-
nãi pe"der o costume, coaiple-
to*' o m!"rc'-'-,or.

O Niu-o! Sm, o Nrro*! Que

não vinha fazendo nada.. Bi-
cho que melhorou!

No sus para^ei ao Cé.c.iT
Civarrubias. O Nero foi 

".mes-

mo um taremio de viagem ..
C^m o Hambino hoje. não pre.
cira de «nais nada... I

A noticia dc oue o filho de
Rulrr era "barbada" correu
em fod.is bocas antes dn nAreo
e vimos diversos turflstas fre
fUe-tadore.s da Tribuna de
Profi'sionais, empunhando .*h->-
quês e obrigando o pagador &
trabalhar dobrado...

N""uela "mnrmit.i" rie ulti-
ma trira só nSo comeu quem
não ruis. Cavalinho cruel
este Nero... para os q.:e não
scb-T.m do !?descahsp"...

Uma vitória onde est:ver-*m
em Klevo figuras hií'ór'ons.
Ce ?r. Nero... A Gávea times-
mo um pare izo...

"OUT-SIDER"

| 5» CARREIRA |

HELTACO - Cot. 15 — No'
"ultimo furo", 6 Campeão dos
Campeões. Me.ma na grania
seca, sr;us "fans" asseguram
que nâo perderá! Ernani Frei-
tnn queia mesmo o t** r >
normal, para mostrar que seu
"cvac.t" náo tem pista!

MULTIPLE - Cot. 50 — Ha
muita íé Pelo que ^'Ji i eu Uo
ultima vez na grama pesada,
anaa "voar.cio". O melhor azar
da carteira.

IIERE O — Cot. 2Ü0 — Pá-
reo duro. Não acrediu-mcs.

RUMOROSO - Cot. 500 -
Nes.a companh.a, vai apanhai
tone.

ÜA.UBINO - Cot. 25 — Di-
zem que vai tirar o cartaz ce
tíu.iaco, se o terieno eon.inuai
seca. Ké. duas semanas, que-
breu o "record" dos três quilo
tiiV.ios num exercido forte.
Trabalhou suave, esia seniáui*

z-URuO — Cot. 25 — Puxa-
rii um "Craltv!' violento e ae-
ve parar !á pelos 1.40Ü0 me-
tres...

MONTARIAS PROVÁVEIS
PAREÔ - 1 SOO MEl*Ri-S
A'S l?2a HOllAS — CR5

20 OOO.OO:

(1 Jaza, Coelho

(2 Rorrachurto. J. Graça
(3 Camacho, D. Ferreira

Ks

82
Sti

2 I
(4 Jacl, L. Rigoni ..
(5 Hosana, não corre

3 I
(6
(7

Lady Reives, N. Mota ftt)
Ternura, S. Ferreira .. o*

Tusca. I. Pinheiro .... 50
pAHiiü - 1 I-..J ..lu. 1 Ri Já
AS 13.5Ü tlUUAS — CRS

22 OOO.OO:

1 |"
(!

Destemor, O. Ulloa
Cotiara. D. Ferreira
Penedo, não cone ..

1*^5.

52

54( Guapeba, S. P. Ribeiro
|4 Gempapo, A. Aleixo .. 5h
(õ El Rey, A. Araújo .. a2

4tí Garrida, J. Graça .. .. '<¦:
17 Maneador, L. Rigonl .. !3ij
(S Giria. P. Coetho .. .. 5.
(0 Iriz, S. Ferreira 00
;i0 Itai. R. Benitez .. .. 5a
<" Turuna. A. Ribas .... 52
3" PAREÔ - 1 600 MElHUa
— AS 14.20 HORAS - CRS

20.000.00:
il Varsovía, L. Rigonl .. 51

1 1

(5 AlabaYcas, D. Ferreira í>5 (8 Apuvo, O. Macedo .. 5!
(6 Escalão. I. Sou^a .. .. b? (0 Peuya. O. Macedo .. 51

3 In 2—ro. n. 3*
(7 trtsh Star, R. Zamuúio St (Jo ir-,~ ^a,-. u Z*, —u.Jjo vi
tS Estrio. A. Aleixo ..56 <•• Trick, J. Araújo. .. 5'1

(H Edunio. L. Rigonl .... 5s <n M"H'r>io. XX C3
(10 Timoneiro, S. Ferreira 35 (12 Pef'-*nt A. B*-"-»*i>sa .. ->-«

' itl O Jo*-*. À. Ri-*as .. v>
(lt Jerfy. G. Costa .. .. 5í ('•• hivo-i. F tr^-oven .. .. i2
Í12 Topasio, L. Mesraros .. i! (¦• Herío, n. c. Vi

(13 Ptol.in. A. Barbosa ->5 a" pA-jrri _ ; too METR*".S'14 Mann, O. Ulloa .. .. 5í* _ A'S 172Í1 H'*H*S - <"'?*
B-' "AR4T'*, _ | 111, *> JJj(•5 K'o Verde.. J. Portütio.S' 28 000.1)0 — BETTING:

{" Brown E4:y, nc SP
7- PAREÔ - PRÊMIO "PRt K<!-

SIUENTE' BÁITI.E UKR- '* Gomery. R. B-*nitc3 .. -*-•
¦ — 2 400 METROS - <-HS ¦ I" ¦r'-trilo. O Macedo .... 51

RES" — "AS 
16.45 HORAS '2 Helper, J. Poi-tilho .. 33

200 1)00.00 - Bci-itiNG. —
(1 Giiáran.Wnho. A. B^rb. iVi

(1 Saravan, R. Freitas .. 5-i 2 14 Cln. G Tosta oJ
(** Fiducia, L. Rigoni .. Ò4 '5 Pucho, XX  U

(fi Starava, F lr'"0'"*'i .. -IO
12 Rumoroso, G. Costa .. 30 3 17 Pòrungo. A. Arau*o .. ¦'i.
(3 Capitão Fuhfa, 1. Souza (H r***rro Gran-le. N '.oin. "*t
14 Mnr Revuelto. J. Port. 51 <n G-roid-ruInol. P Co-lho -il
iõ Heliacía. C Leightoii .. i> OO Basca, A. Ribas .. 53

4 I
16 Heiemon. J. Vida! .. 'A (11 Hlpert-ole. D Fireríra -A
(*' Ibicuhy, O. Ulloa .... jI (12 Clacial. R. Silva .. .. 30

1

RÁDiOS, VITROLAS, DISCOS
Acessórios de rádio em geral, toda e qualquer peça para

montagem da aparelhos receptores, por preços excepcionais.
Rádios de ondas curtas e longas, de 5 válvulas e mais, nac'o-
nais. americanos, ingleses, suíços, e outros desde CrS 1.200.00 e
CrS 600 00. Toca-diioos automáticos t simples completos, e para
montagens, rie-.He Cri» 65000 e Cr$ 220,00, alqumas fabricações
como fejam: "Thorens", "Paillard", "Garrard", "Odeon'1, "Col-

laro", "Webster" etí.
Instrumentos de medirão, Caixas para rádio e radlolas, Ven-

éiladbre- Projetores de som. Amplificac'ores completos. e'n.
"DÍ3--OS": na-:!onais e de Importação, últimas novidades, por 6tl-

mos PP2Ç0S. Álbuns cie dloços. Agulhas de pick-up. ,

— Til.! 43-6382 — JAYME

Nove Forfaits
A Comissão de Corridas, ato

o término da sabatina de on*
tem, havia recebido as decla-
rações de forfait para a reu-
nião desta tarde dos seguintes
animais:

HASANNA
PENf.DO
BAILARINO
MARÉ-
ZODÍACO
BROWN BOY
ZORRO (7" Prova)
HEREO <7*- Prova)
RUMOROSO (51* Prova)

RUA DO NÚNCIO. -16

£«V
*- *-T * —,

i.» .ti! W <m I- * :j

ADVOGADO
RUA DO CARMO, 49 • 2.» - TELS. 43 8096 e 23 1061

A Hora da Primeira
Carreira

A primeira prova da reu-
,,).-.., riej;}a tarde, no Wnò^rd-
,-,.,-, r»-,'-<;'ie-;i>oi será corrida-às
l"*'l v-orsf*.

O C ?;)T,*? Pc*-*m!q "Jockey

Club Btasileiio" tem a sua
rea^rncão marcada para ís
15.25 horas e o Prêmio "Pre-

sidente BatUe Berres" será4 disputado às 16,45 horas.

I B« CARREIRA 1

WINNING POST — Cot. 30:
— Deixou ótima impicssao nu-
e:tiála. Fò;'e ganhai, '

ESTAMPiLO - Cot. 50 —'
Volta mim páreo camarada.
Perigoso.

DON FRADIQUE — Cot. 40
—• E' liuuo, esse filho do Slian-
gal, Eom azar.

BCMÜJM - Cot. 100 — Tu-
do con.ra. Vai apanhar boné.

ALABARCAS — Cot. 35 —
Cominua bçm e é "brlsão".
Uma df.s torças.

ESCALÃO — Cot. 50 — Me-
Ihorando Vale uns placés.

1RISH STAR — Cot. 25 —
Levam de "barbada"! E' ligei-
10. BL-m nos 1 000 met-ns.

ESTIO - Cot. 80 - Por en-
quanto, somente como su.^e*
sa.

EDUNIO — Cot. 20 — Can-
didato do retrospecto No Cl-
nal estará com os da frente.

TIMONEIRO - Cot. 40 -
Ligeiro c Irmão da Galhardia.
Bom plncè.

JEFFY _ Cot. 50 — Entrou
em carreira Serve como azar.^TOPASIO _ Cot. 60 - Bo-
nito nome-, mas, por enquanto,
nâo cremos.

POLIN — Cot. 35 — Ótimo
seu cesemper.iio na estrala. Um
dos prováveis.

MANA — Cot. St) — Irmão
1 de Talveis! c Ark Ro,yal, um

2 1

(2 Alvacá, A. Aleixo .. .. 50

(3 Haramun, J. Vldal .. 3?

(4 Theira, V. Andrade 5U

(5 Guanumbl,
(ü Bailarino, :

F.
c.

Ii-lgoj'en

(7 Guaiaz, D. Ferreira ..
I
(8 Itamby, O. Ulloa .. ..
4" PARKO - l-KtíiYUO 'AL
FREDO NOV1S" - (2- FltO

VA ESPECIAL DE LFI-
LAO") — AS 14 5tl UO-
RAS - 1 '100 METROS —

CRS 40.000.00:

wSz!&&lMk
• OUV1000I73 €SQ 0( UOUGUAtANA*»

Ks
1—1 Pracinha. L. Rigoni ..57

(2 Minguinho, A. Ribas .. 51
I
(3 Rosário, I. Souza .. .. üz
14 Eduino. R. Zamudio .. ü.>
I
(5 Maré. nfio corre .. .. 53
(6 Zodíaco, n.  55

(7 Feitor. J. Morgado .... 5b
5" PARiSU - (.,., i.,l»E i'ivE-
MIO -'JOCKEY CLUB BR\-
SILEIRO" — AS 15.25 HO-

RAS - 3 200 METROS —
— CR5 300 000.00;

1—1 Heliaeo. O. Ulloa ..

2—2 Multiple. L. Rigonl

(3 Heréo. A. Ribas ..

(4 Rumoroso, n, c. ..

i5 Bambino,
I

D.

Ks
. 07

. *5S

3 I

Irlgoycn

• " Zorro. D. Ferreira .. 58
t>" PAREÔ - 1 ÜOO MEIRDS
- A S 16 05 HORAS - CHS

35 000.00 — BETTING -
Ks

ti Winning Post, A. Araújo 6a
(2 Estampido. A, Ribas .. 55
I
(3 D. Fradlque. O. Macedo 5õ
(4 Bombom, J. Araújo ^ 33

Ti n 1 T» DOENÇAS DE SENHORAS.I/r. Paiva de ranas í^m?^^^
da Assistência Municipal HEMORROIDAS

Cons. México 98 — 6.° andar. Sai3 607 — Terças, quintas e
sábados, das 16 às 18 horas. Fones; Cons. 22-4512. Res. 38-00-12

Nas Livrarias

ASPECTOS DA VIDA DO BRASIL
DE

BELMiRO VALVERDE
UMA HONESTA E CORAJOSA Rt-V'*?»>0 TE
NOSSA HISTORIA POLÍTICA D<*v COLÔNIA
AOS NOSSOS DIAS EXPLICANCO AS CAUSAS
DA DESOLAOORA SITUAÇÃO OO B*"!A3IL

Pedidos pelo reembolso postal - LIVRARIA ClV.LS^AÇAO
BRASILEIRA — RUA DO OUVIDOR, 94

Preço: Cr$ 50,00
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TEATRO

0 "FAUSTO" DE QUITANDINHA,
UMA VITÓRIA DOS INTÉRPRETES

Roberto Brandão
Foi, acima de tudo. uma

vitória dos intérpretes este es-
pctáeulo inaugural dos "Fes-

tivais Dramáticos Quitandi-
nha", que teve o mérito in-
discutível de dar a conhe-
cer "Fausto", de Guethe, l.a
parte, a platéia brasileira.

Mu, to conscientemente é
que faço ambas estas afirma-
ções. A segunda, — sobre, o
mérito do espetáculo, — fa-
ço-a depois de assisti-lo duas
vezes (na se&unda e terceira
das três recitas, pois me dei
ao cuidado de evitar a pri-
meira, que previa e foi dc-
sastrosa, segundo soube) e de
longamente considerá-lo, to-
mando o peso especifico e o
relativo dos valores positivos
e dos negativos que o forma-
vnm, de cujo balanço é que

retiro a conclusão deste sal-
do, que aliás considero ba»-
tante apreciável. E a primei-
ra das afirmativas — sobre
o crédito que cabe primor-
dialmente aos intérpretes nes-
sa incontestável vitória ar-
tística — faço-a exatamente
como a resultante mais sa-
liente daquele balanço, pelo
qual se comprova a falência
dos outros elementos, o que
torna mais meritório ainda o
resultado final obtido peios
intérpretes, dado o sentido dc-
superação de tantos e pode-
rosòs fatores adversos cnm
que tiveram então de lutar.
Tradução

A começar pela tradução.
E', de falo, incompreensível

(Conclui na 2.a pág.)

PP;'#:: ' W^Ê^Ml * ¦ '.- ^^ÊÊSÊMstiEm
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PERSPECTIVAS

CONSTRUÇÃO DO TEMPO
Pedro Dantas

A jovem atriz Nicele Bruno, a Maicjailda do "Fausto" de Quitandinha

A luta contra a ausência é
luta contra o espaço e contra
o tempo, que vem a ser uma
construção erigida sobre o
espaço. Deste, nós temos uma
percepção intuitiva e o cons-
truirnos psicologicamente so-
bre os próprios dados senso-
riais. A bem dizer, nós "ve-
mos" o espaço tridimensio-
nal; a percepção direta do
relevo, que os sentidos nos
fornecem, determina, por si
só, o espaço euclideano, ao
qual fa'taría apenas desço-
brirmos as leis. Representa-
mo-lo interiormente em ima-
.em oue participa da sua na-
tureza e se re"e por essas
mesmas leis, seiam elas co-
nherirlas ou não. Por isso
mesmo, essa representação
não se altera com os pro-
pT-o-cns ria ppometria, da me-
canica, da física em geral.

Nem tampouco se modifica
e varia com o nível dos co-
nhecirnentos científicos indi-
viduais. Quanto a isso, não
há diferença entre A'b"rto
Enstein e um analfabeto.

Já em relação ao tempo, a
situação é muito diferente
Ninguém "vê" o tempo, nem
mesmo em uma visão parcial,
muitíssimo limitada como a
que temos do espaço. Ne-
nhum dos nossos sentidos nos
oferece qualquer dado Imc-
diato relptivo ao temno. O
que vemos é uma parte do
esnaço, da qual, como de um
dedo. poderemos induzir o gl-
pan te, e de alcium meio re-
construí-lo. Tempo, ninguém
viu. lar»*?»*., Nós o construi-
mos. sobre o nróorio es^a^o.
com o auxílio *de um fator ou

{Conclui na pág.)

Nada contei a Isabel ao chegar. Mas uma incxpli-
c.'*v?l intuição a féz perguntar assim que me viu, embo-
ra ultimamente mal conversássemos:

Você comprou este livro?
Não, "furtei". Lembra-se do que você comprou

para o tal tenente?
Era a primeira vez que eu fazia uma alusão direta

ao assunto. Não. sei se ela me entendeu. Isabel quase
não me entendia mais. As vezes me punha a pensar se
ela é que havia mudado ou se com o correr dos anos
aprendia a conhecê-la melhor. Nunca me chegou a ocor-
rer que quem mudava era eu.

Neste ponto tudo se mistura, não sei discernir a ver-
dade entre o que realmente acontecia e o que a imagina-
ção excitada impunha como decorrência. Alguns àcori;
(écirnentos ganham na memória uma importância que
lalvez não tivessem, ao passo que outros, negatlvamen-
t« responsáveis, ficam para sempre esquecidos. Estes,
cs que a memória não acusa, talvez explicassem a grada-
tiva modificação no meu modo de viver. Aos poucos ia-
me tornando outro homem. Até então a consciência de
nvnha inferioridade diante de Isabel era terr'vel e me fn-
z'n sofrer. Depois disse caso da livraria, contudo, uma es-
pécie de vaidade íntima sucedeu à insegurança que o frs-
casso me trouxera. É verdade que eu fracassei: mas de
qualquer maneira havia criado uma situação por nvrn
mesmo, me movimentando dentro dela, ditando suas di-
netrizes. Isso me punha, com todas as minhas íalhns,
pum pleno de igualdade com Isabel, linha mesmo li-
Verdade de criticá-la. se quisesse, dizer que ela se expu-
!;ha inutUmeiife a uma possível humilhação, menospre-
7snc'o o raciocínio em favor do prazer intuitivo de se
arriscar;

Ainda assim o nosso antigo clima de intimidade não
s* restabelecia. Talvez a própria intimidade nos tivesse
trazido h esse estado de progressiva indiferença. E era
tanto mais triste perceber que qualquer coisa se esca-
pnva de entre os dedos sem que pudéssemos contê-la.
Qualquer coisa se esvaía de nós. se perdia pelos cantos da
casa, nos despersonaliznva cada vez mais numa atmos-
íera de quase ír-itaiidade. Continuávamos a sair juntos

"0 BOM IADRÃO" - NOVEÍ A

CAPÍTULO X

III Sombras de
de v<?t. em qimn^o, não fugíamos ostensivamente um do
outro, o que por certo me traria ainda alguma esperar.-
ça. Ao contrário, caíamos numa relação de eompanhei-
rismo fácil e sem mistérios, éramos apenas uma certeza
habitual de presença e a aceitação res!gnada de uma
vida em comum que missa condição de casados impunha.
Angustiava-me perceber que Isabel já nem simulava res-
ssnt/mento durante o dia, ou prazer durante a noite.
Por isso mesmo eu ia tornando cotidiano o hábto fi não
subir mais para o quarto, quando voltava do jornal, mas
dormir em baixo mesmo: para evitar aquela repetição
inútil de carícias sem nenhum deslumbramento. As ve-
?es meu despeito era tão grande que chegava a pensar
seriamente em arranjar outra mulher.

Uma noite, porém, depois,de pensar tudo Isso com
' uma intensidade que chegou â fazer do meu trabalho no

jornal uma estranha elocubração, fui para casa disposto
a ter uma explicação com Isabel, — muito embora na-
da houvesse a explicar. Mas era preciso tomar alguma
decisão, pois eu já realizava mentalmente esse impossi-
vel fenômeno de um homem casado sentindo necessida-
de de se casar.

Não desejo tirar anui os rjris«f«í»'s e.eHos literários
de uma surpresa que já tem feito da desgraça d -s
ridos uma graciosa literatura. Direi apenas que a che-
gar. às duas horas e trinta e cinco minutos da.madru-
gada, não encontrei nem sombras de Isabel no nosso
quarto. Só fui perceber qimndo me detei: tinha chegado

constrangido, despira me no escuro, com cuidado para

Fernando Sabino
jlSn acorda Ia. Estranhei que Isabel ocupasse tão .jou-
co lugar na cama, embora fosse magra. Então estendia a
mão...

É evidente que não dormi o resto da noite. Depois
de acender a luz, percorri a casa toda, cheguei a chama-
ln pelo nome. Não tinha a mínima idéia de onde ela po-
deria ter ido àquela hora da noite. Além do mais chovia,
uras chuva miúda e cacete que me prendeu na cidade e
veio respingando no meu rosto durante todo o trajeto
do bonde. Um mineiro sentimento de honra ferida me
fustigava a sensibilidade. Muito caso de morte na minha
terra tinha começado assim. Resolvi proceder a algu-
mns invest-gações. A primeira idéia que me havia ocor-
rido, de que eu fora literalmente abandonado pela mu-
lher, não se confirmou: ela não tinha levado nada; to-
das as suas roupas e''"objetos de uso tinham ficado. De-
pois pensei qué talvez ela tivesse recebido uma chamada
ui gente de uma amiga, ou qualquer rn°tivo semelhante
s forçara a sair de casa. Tínhamos, mesmo, uma conht-
cida que estava paxá dar à luz, e, segundo ouvi contar,
essas coisas costumam acontecer entre amigas. Mas se
cissjn. fosse ela deixaria um bilhete, uma nota explican-
do tudo.

Procurei esse bilhete numa ansiedade despudorada.
fui ao telefone: o pequeno monstro preto nada dizia, fi-
cou me olhando como uma impassível testemunha. Fui
à sala cie jantar, à cozinha, remexi gavetas já sem sa-
ber ao certo o que procurava, olhei no banheiro na es-
perança de encontrá-la desmaiada atrás da porta, vOliei

de novo ao quarto. Fiquei tentando adivinhar, diante
do guarda-roupa, que vestido Isabel estaria usando. Pro-
vavelmente o verde, que não estava ali. Mas como isso
não adiantasse em nada, fui examinar a cama para apu-
rar se ela tinha chegado a deitar-se. Não pude conclu-
ir nada em definitivo. Então me senti terrivelmente re-•voltado, desenvolvendo na imaginação minhas suspeitas
— cheguei a pensar no próprio Norberto da redação teri-
do de noticiar um desfecho funesto. Escolhia com "raiva
as palavras ásperas com que a receberia, quando ela
voltasse.

Se voltasse.
Resolvi sensatamente não pôr en-, dúvida a sua vol-

ts. Essa idéia já me acariciava a mente no S7ifi- "lento
cafajeste de me perceber abandonado e infeliz. Ela vol-
taria, por que não? Com certeza fora a uma visita e ti-
nha se atrasado. Talvez mesmo nma festa de aniversá-
rio da qual eu me havia esquecido.

Tudo isso seria muito razoável se Isabel tivesse o
costume de fazer visitas. Não tinha: não era amiga inti-
ma de ninguém, não gostava de festas. Pelo menos as-
sim eu me parecia acostumado a conhecê-la.

Pela primeira vez me veio a idéia de que aquilo po-deria já ter acontecido antes, nas outras noites em queeu não subia ao quarto ao voltar da rua. Quem diria
que Isabel estava em casa dormindo, todas as vezes em
que eu não subia? Quem poderia afirmar, ao vê-la pelamanhã, que ela havia passado a noite no quarto? A in-
certeza em que fiquei, afogado em dúvidas e desorien-
tado de aflição, daria todo um capitulo de romance pas-sional.

Eu precisava resolver qual seria a minha atitude se
Isabel chegasse de uma hora para outra. Achei que o me-
lhor era fingir que dormia. Mas isso me forçaria a terde tocar no assunto no dia seguinte, e eu sabia que nodn seguinte acabava não falando nunca, da maneira queas coisas estavam, matéria frágil que eu era nas suasmãos. Então preferi não falar, esperar que e«a falasse
primeiro. Para isso era preciso fingir oue não sabia denada. Caso ela não falasse, eu então... Estiquei como
pude o lençol, apanhei as minhas roupas e desci para o
quarto do primeiro andar, apressadamente, agora temen-do que ela chegasse.

ESTÓRIA

0 DESTINO DE BÍRIBUVA
Rubem Brasa

A gatinh.i escolheu m'nu ¦
clr&. mente o canto mais con-
for: a vel de nosso velho sofá
» ali se aninha com tanta erra-
ça » trahquil'dade como se este
IÓ--S8 o seu dTc-ito natura. Se
pato á maquina com mais for-
ça ou falamos demasiado alto,
a jovem con:!<--ss'nha de B;n
buva ergue com lc-niidáo . ca-
b"Ça e nos fita, graciosamente
aborrecida C7>m *eus oihos v-*rdes
que têm no centro um br*ve
r sco vertical azul- Assim ela
nos faz entender que as pes-
soas frias jamais ía"am tão
alto (apenas murmuram coi-
sai e, ás vezes, (suspiram) *
não escrsvem ¦'amais á ma
quina nem mesmo a caneta,
í«'s isso é um baixo trabalho
¦TD-nual.

Pe!a manhã assisti a seu toa-
niii de sol. M;u e&cr torio tem
duas javelas, 'ima dando oara-
íesta e outra pira o norte; de
maneira que pela m-mhã o sol
entra por uma e depois por
outra, e há uma hora interm» -
daria em que *ntr& pelas dua«
Assim eu havia entre-cerrado
ambns as janelas e ficou ape-
nas no astoaiho uma fa'xa de
luz. Ai se esticou Biribuva,
t&o negra e luzente. l>uo!,«
«Je fnKr algumas flexões da
mais f na graça, começou, com
d língua mui io rubra- a proc*»-
âer a uma ci'ida'iosa toil-^te:
ti afinal . fi^ou esticada a. **
innuecv. D'•pois de uns dez
m nutos rEtirou-s? para «eu
canto de s mbra, tive a mi
pr. são, quando esfcou a Da-
tinha r.-^ra, de que coníiiila-
va i m invisível., re.ogmíio a«
puro níitprvmmte ae ouro,
crave.ado de brilhantes.

A''t_ v*>zes a condessinoa <*â
a entender que sa dignaria »
p ncar um pouco; e entáo «-gl*
ramos em s^a frente um bar-
t'-«nte ou üo damos umgi do»

Ia de ping-pong. Ela dá- salt-is
o voltas com uma graça tn-
rinifca, v brando no ar * pa-
tinha rápida; tem b'no(l^s '--O
rsmanho dos d» um batrr« ve-
lho; e suas orelha.* negras Rão
translúcidas c°mo o tecido ae« -
sa* meias "íumées"

Um ila ela crescerá, ç en-
ta*... \

Devo dizer que o grande sra-
to eu'vo da vizinha, que nox
visitava toda tarde, cortou
soas visitas.

Apareceu um dia na Janela
do quntal. Biribuva estava em
seu canto de sofá. Votou-se
« Viu o bichar.o quatro veze»
maior do que ela. Assumiu
.nistantanearr-eTite uma afltu-
ae de defesa, toda arreuiafla e
com os olhos fixos no g_ftpo-
Suas garras apareceram * era
solron um miáu que era nai»
um earm/do ósiranho e proi"n -
gaio.

Isso, certamente aborreceu «¦
velho janota. oue lhe lançou.
um oll-ar do maior desprezo
r. se retirou. A condessinha ^e
Biribuva ficou ainda alguns
m nutos arrepiada e nervosa,.
Tent<M fazer-'he uma íestlnn-.
* ela continuou a olhar fixa-
mente para aquele lado. A.ít-
nal sossegou, e como uma ""-a»

gavetas de minha ratfa estive.-,
se «ntreaberla ela se ar-i-inou
lâ dentro — pois modesfa x
p«rte. Biribuva é urna grande
ttprecladora de minhas crônica.-,
ou p~l° menos as acha .mu-
to repou^mea.

Mas o incidente nos alarmou.
Dentro de alguns meses Blribu-.
va será uma senhorita. Não te-
nho filhas moças e sou máu co-
nhecedor da alma feminina. É
verdade que confio muito em
Biribuva. mas resido em um
bairro perigoso. Ns minha vizi-
nhanca há doi* generais « um
fc-bslião, c ícáos ti» ««tos'; Ga-

CRÔNICA

A MORTE DO MACUCO

MOÇA DE LAS PALMAS — O jovem artista. E. Martim Gon-
çalves, um dos grandes valores, de nossas artes plásticas, vai
eTipór S7.1.3 desenhos, coloridos a gonache e a manquim, no
dia 14 de setembro, na Escola Nacional de Belas Artes. Essa
exposição será patrocinada pelos diretórios da F. N. A., da

E. N. B. A. e da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa

tos de general e gatos de tabe-
lião são bichos manhosos. e ex-
perientes, como toda gente sabe.
Se Biribuva fraquejar, teremos,
em um ano, três gerações de ga-
tinhos. Que fazer com eles?

Olho a graciosa Biribuva. atn-
da tão inocente e jovem, e estre-
meço em pensar essas coisas.
Afogaremos seus filhinhos ou os
abandonaremos aa rua? Criar

tantos não será possível; minha
casa é pequena e jornalista £a-
nha muito pouco.

Biribuva, inteiramente des-
preocupada, corre para cá e pa-
ra lá atrás da bola de ping-por.g.
por debaixo dos móveis. Leva-
Ia para uma rua distante e aban-
dona-la? Seria preciso ter cora-
ção muito duro para fazer uma

.Conclui n« 2.1 pág.) .

Na casa toda não se fa"ava
de outra coisa que não iosbe
a morto do m^.cuco. Eu -íabia
que na hora d0 jantar hav ria
vinho em copos reluzen.es. qu«
a coainhe ra caminharia do
seu posto ati a sala de jan-
tar e sob a admiração de todos
depositaria a bandeja de ora-
ta contendo ° pequeno cadáver
situado «ntre '.egumes color'-
des e bohnhos de arroz.

Naquele dia, na hora do
Jantar s»r*a comemorado o
primeiro macuco do meu pri ¦
mo Cnico. e Is-^o numa fam!-
lia ae caçadores quer dizer
alguma coi^a.

Acontece, porém que sou nes-
cador.

Deveria ser «ma manhã de
céu lindo, porque os pedaços
de sol que conseguiam infil-
tra-se na mata eram muitos,
e eram forces.

Mesmo as?dm a verde umi-
dade das folhas e dos tron-
cos penftrava peia roupa "er-
do Jo meu primo Ch'co que
sentado no verd° limo do ^hao
estava concentra/Io, petrificado,
incorporado á mata, numa es-
preita de animal selvagem lu-
tando pela vida. Para talar
a verdade eie era todo at'n-
çã.a, todo olhos, todo nariz ou-
vido e garganta.

Já vi vários caçadores a <*
pera do macuco. mas nennum
como o Chico Ele escolhe o
local com um cuWado e uma
meticulo3'dada admiráveis- Dei-
xa pela frente um pequeno
campo abí-rio para o b'c.ho uao
poder chegar peito demais-
Coloca-se io castas paxá uma
pedra alta ou um tronco cai-
do. E-sa é a maneira d' tmp»
dir que o mannoso venha peia
retaguarda- Cobre o chão das
cercanias de folhas barulhe»-
tas- Ajeita-se n° Eeu lugar, ve-

Manuel B. Muller
rifica a arma e bebe água. Ele
jà sondou as redondezas e
fabe da existência do macuco
Pa uma vez, duas vezes, vinte
ve-Tzes. Até que lá de long_
vem a resposta quente, grossa.
unva, metálica.

""Fun!" O coração do meu
primo Chico toma o ritmo cr*
emocionados- Prudentemente el«
espera um pouc0 e depois i*es
ponde com toda a sua habdi-
dada musical; "Fun!"

Isso pode durar uma hora c
tambnn pode durar quatro ou
cinco O tempo não tem muim
importância dentro da mata. E
lá fina o meu primo Chico no
seu mundo verde sem m=xer
um muscuTo, devorado por 'ti-
setos de todas as o:asses so-
c ais^ atormentado pela cái
bra dos mil liabos, com tome.
com s&h, ás vezes c«m o me-
do que dão as profundezas es-
tranhas dessas regiões .mpies-
sionautes. Ma*. (3hico è p«r
sistente. mau com ele mesmo,
suportando dores e silencio),
oom um prazer antigo que
provave/mente tem a sua ort-
gem e no homem das primei-
ras cavernas-

Era um macuco contente da
vida. Um b cho pequeno è «a-
perto, bonito de plumag^m
com do'a olhos vermelhos e pe*
netrantes- Aquele, por ser um
dia bonito, inspirava o na con
fiança dos seus CGnh&cimen.os
de mata

Caminhava a procura de ali-
mento e meõ tava que no t-in-
do a vida tinha as .uas razeies
e a existência era o que era e
como devia ser. ,

E* inútil pensar que os b*.-
ehos não possuem t-emperamen-
to e caráter, máu * bom nu-
mor, que «;es não sofrem com
os mortos çjueridos e qu* o»

querido, vivos não os preo-cupam de amor- Este era um
danado, feito para vivei tn-
tens.^rnsnte. saltar, correr p«-r!gos e audaciosamente nanio-
rar a mulher d.>s o.itr-s- Era
um bicho simpático e conhe -
ce'.'or-

Da repente ele parou o ieu
passo de pequeno «mimai. Al-
guma coisa no ar-

Depois.. "Fun!" Um chama-
d--* de fêmea qusuie Ou ra
vez e ainda ouüra- Uma votj«oee e suave. uma espécie de"vem-vem"' de! cioso.

O dia era findo e a bnsa sua-
ve. pe:o jeito ele p-dia até
sentir o D«rfume. Imaginar oan lar maücioTso, o sorriso ca-
tivante. o ninho mar'o e Ju-n-te- Afinal de contas ele era
meço.

Pi°u e fcou desconfiado ou-
vinda a respo.-ta- Havia quai-
quer coisa de iifermte naquela
voz- Devia ser uma qusstâò de
personal-dade. Foi cheg-anao,
foi chr>gamlo. Pisando leve, es'-
torrando de ctmos'dadft. Em
tíetemvnado ponto VlU uma cia
re;ra grande e parou- "Fim!"
e a resposta veio dali mesmo
detrás daquele arbusto- En-
cheu o peito de ar. Sentiu aa
ânsias (Ja conquista passional.
Todo o seu furor •!<_ pequeno
macho correu pela po.e ««'oir -
ta de penas- Ers fòmea moça
e linda que ele estava prnsan .
«lo. Eram bMjos co!ados ri*
b'co com bico o que eie estava
tremendo. Nào ei a po7iiivt>í
naquele instante s?r mais piu-
dente do qua in"ícs3 e por esse
motivo elo vançou como os
homens geralmente tasem, e
descoberto • furiosamente-

Quando o macuco dau iotn
a cara enorma do tasf Dntr.o
Cu co quis fugr, voar. rcarer.
Era tarde, muito taiae

Um tir0 encheu a mata de
ruido. fumaça cinzenta auü'u
ao céu. penas voaram ço ta*
e gntas de sangue *á!pic<i.àii.
o chào.

Naquele d'a eu sab'a que
'Conclui na 2.1 pág.) \



>': Rio de Janeiro, DCmingo, 5 de Setembro de 1948 DIÁRIO CARIOCA

ípx:

;

c

O "FAUSTO" DE
(Conclusão da 1." pág.)

que, existindo da obra a vor-
tão de Antônio Feliciano de
Castilho, modelo das tradu-
çòes em nossa lingua, se haja
ciado preferencia à da sra.
Jenny Klabin Segall, que ai-
£iins dizem ter sido feita do
alemão para o alemão mesmo,
outros uo francês para o fran-
co-germanico, e ainda outras
pilhérias semelhantes, mas
que, nu verdade e a sério,
só não o é, de fato, uma tra-
ciução para o português. Tp.ii-
to seu vocabulário como sua
construção são assaltados por
dois vícios opostos o.ue os le-
varri a um defeito comum: o
emprego simultâneo e desor-
clenádo de formas arcaicas ou
neologistlcas, arroubadas i
prosaicas, lado a lado, — o
que arrasta à falta de cará-
tor, de unidade, de congruen-
cia lingüística. Exigências ti-
ránicas de metro, cadência e
sobretudo rima (ah, as rimas
do "Fausto" da sra. Klabin
Lcgall!) — exigências tais,
cn quem, rie natural, não é
poeta, levam-na assim nos
piores disparates de Ungim"
geiri, de par com as mais ina-
c,'laveis distorções do espi-
rito e do senüdo originais.
Sem que, nem por coisa ai-
guma, tais deconjuntadas gi-
násticas verbais the tenham
resultado, a qualquer mo-
mento, numa lingua expréssi-
va numa forma adequada,
num adequado veículo. Ou-
\ >m-se «s palavras, sofrem-
se-lhes as rimas — captar-
llips, porém, o sentido, lá isso
e outra coisa, e raramente se
P'í?ra.

Ora, representar um texto
tal, de maneira sequer acei-
tavel, já significa façanha
excepcional. Pois a verdade
e que as palavras, ¦jm vez e
longe de constituírem o veí-
cirio natural da comunicação,
se tornam seu maior empe-
Citho. De forma que os po-
br'js intérpretes — tropeçan-
uo no ritmo de cantilena do»
virsos artificiais e na cor-
rida de obstáculos das •' *as
fi-itarias, que são mais alie-
iuçôes do que rini?o — náo
e.ironfram nas palavras o
apo;o, o arrimo, e meio de
comunicarc i o seu sentidu,
rie transmitirem o sou re<a-
tío ao espectador, mas anles
uni isplante que os separa
deste e faz perrierem-re con-
suieráveis percentae.ens da-
q.elp recado, daquela comu-
r.icação.

Uma linguagem é tanto mais
tratra! — lexi"olog;'ea a sintati-
ca men te — quanto menos tenüa

o 'nterprete traba:h0 com o
decorar suas "faías", na pro-
porção em que a palavra °'i a
fra?e consegue Síx a "única «
a necessária" para a oc;:siáo
e a situação, tíe forma que nar
fcuraimentè se iroponha a lem
branca do ator. R^ipr^ca
msnft», portanto, qv»nt° miais
ha que decorar, tanto menos
haverá quo representar. E, ua
tradução do "Fausto" peia sra-
J«nny Klabin Segall ha tudo
que Tlecorar...

QUITANDINHA, UMA VITÓRIA DOS INTÉRPRETES

Direção
Outro e'«mento nativo no"Fausto" inaugural dos "F(-s-

Wva's Drama-ticos Qultandi
n!va": a direção.

M5o que l'to queira d4z«r nao
seja o sr. Herbert Martn um
diretor ou mesmo que s*Ja st»-
quer um mau diretor. Ele não
ciioga a s^r a provar ooisa aiga-
ma dessa vez, pois na verdiae
na<la dirigiu. A peça, a apr*-
sentação da p^ça — de todo
não Tstá dirigiria-

Do que se poderá acusar »
sr- Martin será. talvez de pouco
imaginoso-

Quanto & primeira parte —
.1 da apresentação — a-cusem-se
a sua concepção cemea g^rai
« suas soluções cênicas pTtx-
ciais. de «xceís vãmente chãs
convencionai?, prosaica* me'
mo, quando o «spirito. o c:<ma
a atmosfera do "Fausto" au-
torsam, se não reclamam, au
dada, invenção, um toque de
delírio- Os recuríos, mesmo,
á0 palco mecanizado rotativo,
não ma parece que os tenha
empregado (i»vtdarnente, em
plenitude traminitindo-lhes co-
mo d2v«r'a, um d namismo
orgânico que se lnfundis^e a
anatomia d»* cenários e á. fi-
siologia das c-'nas ns.es jotc<icas
Sua secessão rotativa de qua
dros antes se acsem"ha á- um-
pies substituição classVa de-
les nos palcos í xos, anensw
abreviada d« tempo, «to qub a
alguma coisa de sub7;tan :lal-
mente participante da inf.mi
dado do pr°ceseo narrativo ce-
r.ico- Para Isso muito contri-
bu a natureza dos- cenários,
todos com uma compos'ç?o e
ía:ura de ura r-eali mo super-
fieia; * irifcenuo, de um mau
ingênuo, da uma ingenuidade
sinnlória. Coisa de uma tal
forma qus. srrnd-i iodo» rie mui
to boa. madeira oomprnsa"\ -
dão-nos, os ditos cen.irics, a
impres ão cie simples « ruim
paoelão.

Quanto à outra parte da Q'-
:eKÍo — a oa . representação
(não confundir com a bterpre-

(¦ação. qu» vem a ser a m"i>ni •¦(
co'sa considerada do ponto d'i
vuta do interprete) — não foge

sr. Martin á mesma tlmd**-
artística de Imaginação. »eja
na con^pção, na Mtrutura.
quanto na composição, na ia
tura. Esta sua f.-.lha. antes
deficiência, ou, mais ¦ anea.
inadequação para d'riglr peca"
da natureza e feitio de "Faus-
to" — torna-** mais sensível,
se n.io ciamoro&a n~s quadrei
em que a presença de eco»
eiementos de exterior ou estra-
nhos, misteriosos, mágico., ln
terores. ou ainda a Inter v-e"*
ção do sobrenatural — acons»-
lham, ou ante» demandam,
grandes prodlgalidades imagi-
nafvas. entretanto aqui au^eii
tes. No primeiro grupo estão
todas as ccims du rua, espe-
ciaimsnte a do passeio da Pas-
coa, tão repleta de sugestec»
pictoricas, visualtesimas, a que
Fausto, no próprio t^xto de
suais "falas" aiude e aponUi
c°m tanta minúcia e gabo,
*em que entretanto, por falta
4o serem encenadas, possa a
pobre platóa percebe-las; c*'
na, essa ainda, em que o $abt«>
e inquieto doutor trava «eu pri*
mero contato com Mefisto
disfarçado «ste «in cão. No
segundo grupo ««tão pratica-
mente tolos os inter'ores, no
tadamente o da casa da bruxa;
e ainda a Tabema de Au-er-
bach • mesmo o gabLnet* de
Fausto, onde os in-folio8 e os
complicados instrumentos «t»
cienc a da époís. (ausentes -on
tudo na, encenaçfúo) deveriam
pôr um toque mágico, tttís cc
sas u criaturas Finalmente, nu
u.tlino grupo as cenas de t a-
logos entre os Eobrcnatmais
(Mefisto com o Alt!tfim°' ou
entre o natural e o sobreni-tu-
ral (Fausto oom o Gênio rer-
reo, Margarida cem o Espiri
to Mau, etc). S<-m contar a*
passagens de pura Mágica, oo
mo por exemplo, os prodl-
gios diabeicos na tabema d*
Auerbaetn, o rejuvenescimento
do dr. Fausto, a visão cio é»pc
lho, a prím*ira apar'ç-ão de M«
fisto diante ae Fausto.

Em todos estes pontos nume-
rosissimos, que são quase toda
obra. os apelos todos desta são
para. o estranho, o mágico, o
sobrenatural. E nada tão natu-
ral e chão quanto a apresenta-
ção e representação quo lhes
deu o diretor. Nada. porem,
igualará, aqui, em pobreza de
concepção e composição ao qua-
dro da Noite de Walpurgis-
misto de gigantesca bacana! c
bruxaria medieval ein que Goe-
the pretendera, com o seu sen-
tido da universalidade, captar
e expor tudo quanto de lascl-
via e magia habita o fundo
sombrio e profundo das crlatu-1
ras, pronto a desatar-se e de-
sencadear-se, a qualquer mo-
mento. em fúrias e fogos Infe--
nais; cena totalmente malbara- |
tada por falta de elementos e
de audácia imaginativa e artis-
tica, com aquele casal de dan-
çarlnos, aquela meia dúzia rie
bacantes sem nada de bacanies
e vestidlsrimas em vez de nua-
ou com a sugestão da nudez,
como deveram ser; e, enfim, a
ausência dc qualquer bicho de
presença Indispensável para h
eomprslção da atmosfera gce-
theana da cena.

Mas. ao lado destas faltas es-
peclflcas do sr. Herbert Mar
tln para dirigir um esoethcuto
d3 natureza do "Fausto" — ou-
trás há, de ordem geral mi'
graves porque mais elemettt-a»
res. que entretanto talvez nl^
se devam atribuir ao diretor
mas sim & falta do tempo e
dos recursos de que dispôs pa-
ra pôr em cena a peça. Basta
dizer-se que as Instalações ao
pnlco giratório, Jncluslv»* a: ne
tuz — segundo fui informado
— sô lhe foram franqueadas
duas horas antes do espetacuio.
cuja duração é de qua«e nua-
tro horas. Daí. todos os dosas,
três da estréia e os defePo.s mie
permaneceram nos demais dias,
Insuscetíveis de correção: r
luz. que, alem de pouca e mà
de um modo geral par*l> uiar-
mente Iluminava tudo menos ob
Interpretes; o desconhectmeimo
deites em relação aos ac'denTf.«:
dos cenários e de uns ern reta-
ção aos demais.

Ora. — soube-o logo o cro-
nlsta ao cheçnr á Qultandlnria.
—- a "prcmlere" foi na real!-
dade, assim como para contra-
regras, eletricistas a maqulnis-
tas, o primeiro ensaio de lun-
ção para os atores, a primeira
passagem corrida da peça. Cn-
mo se o "Fausto" fowe acaso
qualquer "Feneão da D. Stella"
ou "FanVlía Lero-L*ro"I Re-
sultado só poderia ser o aue
foi: «lem de todos os eirros de
ordem técnica e mecânica, no
dia ria estréia, o fenômeno mais
rrave foi o desafustamento en-
tre os Interpretes, e que so»
mente á custa de multo esfnr-
ço e das duas representações
subsequentes puderam superar
progressivamente. realizando
notáveis progTessos de urna pa'
ra outra recita.

Porque a verdade é qu« cada

um trai .a, por si, de decorai'
sua parte do texto e aprender o
próprio papel, sem haver, por-
tanto, cogitação quanto às par-
tes e papeis dos demais, quanto
à unidade, em suma, de compre-
ensão rio espetáculo. O que vale
dizer: sem direção. Na hora da
representação, cada um entendia
à sua maneira particular o pró-
prio papel e o conjunto dos pa-
peis e da peça, sendo que, co-
mo seria de esperar-se, alguns
nada compreenderam, nem era
isso aliás sua função. O resulta-
do foi aquela falta de unidade,
aquela desarmonla, desafinação,
cada ator tocando, bem ou mal,
seu próprio instrumento (e por
mais bem que o fosse), sem con-
tudo um maestro, quero dizer,
um diretor de cena, que os har-
monizasse e conduzisse a orques-
tra, que convertesse em orques-
tra aqueles músicos individuais
que, em conjunto, tocavam por
conta própria, como o espanhol
que tinha uma metralhadora na
anedota da revolução. O fe-
norneno era sensível em tudo,
porém mais particularmente nas
marcações. Pode-se dizer aue n
representação não fora marca-
da: de forma aue os interpretes,
ern cena, diante do público, sem
saber o oue fazer ern relação a
sj mesmos e aos outros, iam im-
provlsando, eles próprios, suai
marcações, achando aos poucos
seus próprios caminhos. Puro
"ad libitum", "commèdia rieil'
arte" pura. Assim, "Fausto", na
ultima representação, não se po-
de dizer oue fosse propriamente
uma peca bem marcada, mas. clu
alfiuma forma, era já uma pe-
ca.

Graças, principalmente aos
Interpretes. Porque, como a isso
« repito, o "Fausto" de Quitan-
dinha foi, acima de tudo, uma
vitória dos interpretes. Mannl-
fica vitória, com efeito; <* tanto
mais significativa e surpreen-
dente quanto mais solitária foi.

Interpretação
A Dartir da jovem Nicete Bru-

no, Esta mocinha, quase meni-
na, possui, com efeito, o ta'en-
to. o temperamento dramático
que lhe dão substância de nossa
maior interprete feminina, aes-
t!nando-a a ser a grande estrela
do nosso teatro, destas que mar-
cam um tempo e se situam num
plano solitário. Sua interpreta-
cão de Margarida possui, na ver-
dade. atributos primorosos, alnna
mais extraordinários se conside-
rarmos que atingidos, sem nni -
assistência e guia, pela inte pre'e
mesma, de tão curta expenenc.a
pessoal, entretanto, de vida e ci*
palco. Ainda lhe restarão res-
qulclos, remanescencias ae seu
antigo vicio de elocüção, consis-
tente na articulação excessiva,
especialmente das vogais, cre7o
que vicio contraído de alguma
ma escola de declámação em
aue se tenha iniciado, e agrava-
do pelo seu aparecimento emteatro oo lado e sob a direção
ria sra. Dulcina de Morais, mo-delo em nosso teatro de vicio talVem, contudo, de peça para pe-ca - e, daí para cá, são apenasduas — se libertando progres.si-vãmente da carga indesejável emaculadora rie sua pureza Inter-oretativa. Porque é esta a prin-cipal característica de sua l-uer-oretação cênica: a pureza, a au-tenhciaade. Uma purera de raiz,
de fonte, de nascente. A in*
pressão que se tem, diante dela
representando, é de que, quan-
do em cena, "dá uma coisa","baixa uma coisa" n-ela. a pre-sença transfiguradora, de uma
luz, de urna iluminação.

O sr. Graça Melo, que sober-
bo Fausto que é, na parte irü-
ciai, anterior so rejuvenesce-
mento. Seu Fausto velho é du
fato um modelo do composição
do tipo, digno dos bons inter-
pretes de qualquer teatro, não
apenas do nosso, pobre e mofl-
no. Moço, porem, a partir do
ato de seu rejuvenescimento, já
não é o mesmo em qualidade e
categoria. E isto náo apenas
porque, desde aí, o papel, por
si. se apaga um pouco em pro-
vcito do de Mefisto, mas ainda
por condições pessoais do in-
terprete. Estas condições, que
suponho ter surpreendido, em
termos definitivos, no sr. Gra-
ça Melo, me parecem ser sua
como que Impossibilidade de fa-
rer adequadamente p3pels rie
galã. E creio ter Igualmente
descoberto que & razão disso é
ser o dito interprete inteligen-
te demais para fazer galãs. Sua
inteligência, ou antes, sua ati-
tude demais intelectual, demais
critica, auto-critlca, não lhe
permitem aquele abandono.
aquela Inocência Intelectual,
aquele estado de simplicidade
de espirito que se exige dos ga-
lãs românticos para que possam
adequadamente fazer e dizer as
coisas solicitadas de sua inge-
nuldade Urlca e antl-critici,
anti-auto-crltica. Adota, então,
o sr. Graça Melo, a soluçlo,
Inteligente porem nfto satisfato-
na nem condlcente. de subst:-
tulr pelo paternal o que devera
haver de ardoroso aa linha de

seus papô.s desse tipo. i*1'! ando
& Amada não dá jamais a Im-
pressão de alguém que fala e
age com suas próprias palavras
e gestos rie apaixonado, mas an-
tes de quem, estando emnnn»
de fato, em estado de amor
tem que se dispor, pen-.-voitmte.
a dizer coisas e obrar açõef. e
gestos â altura do baixo niya)
intelectual, quase diria ria ldf>-
ae mental da amada Interlo-
cutora. Dal tornar-se, serrpiv
ou quase sempre, em vi»z de ar-
doroso, paternal, quanrio tem
de haver-se com papeis rie gi-
Ift romântico, os qua's. no c»n
trano, exigem rio Interprete
muito mais arrlor ímpeto, aoan-
dono critico do que Inteligen-
ela e agudeza. Dal decair o
Fairsto do sr. Graça M"lo *
partir de seu reluvenescimintn
porque teve o Interprete par'''
fugir de uma sua limitarão m-
t«"-nr<'tatlva. que sair pari i.mn
dlslorção da lin^a do ntTi
i'm atalho, um desvio multo
habíi e Inteligente mus nao tue
fcnm como a estrnda ret*l. e )c-
carrio lustnnvnte por ex"çssç
rie 1nfelltrencla e ha ti rinde.

.Ift com o sr. L-u!? Tito deu-
se outro fenômeno: nã.i che-
cou- por motivos Inversos, a en
con1 rar com exaf'd'0 ns miio"
do oxprmir. de uma man^iiM
rio tnrio conveniente os predi-
(""¦ni de Intel!<?PTiçia. agudi'7.3 °
p-crilMa de Mefisto. Recorreu
f\ n-h-^ipio. a u»**a terfr>4i*' i Ir
folnção melódica- chcsíend'?
OT*asé ao canto; mas. nor me
falf.-irem preparo e ouvido mu-
7?i'7ni7*, fracassou nesse propòsi-
to. caindo na monot4>mi do
ran^npv-flo. é. meneirs W * pró-
pria da sra. Dulcina de Morais
quando Insiste acaso en* c-ntru-
riar sua real e ás vezes exct\-
lente vocação hl^trionlcl com
incursões pelo drpniaMr.i. tv";
tns vezes o melodramático. Ja
ra terceira rep^en*5 "áo. po-
rem, o sr Luix Tito. ri"s'7\7.i'i'i-
rio-se rios recursos que não lhe
eram próprios nem ndcnuaciòs
tomou um rurno muito aiflis sn-
t!sfato"io, dando-nos então um
Me'ls'o como pelo ménni i ã"
sei quem, entre nós. o fizesse
melhor.

Dizia-me, após o espeta-
culo, o ilustre sr. fcoutes ue
Miranda, que tendo assistido
a cinco Faustos diversos
dois dos quais na própria
Alemanha, nenhuma das bru
xas que em tais espetáculos
connecêra se comparava en-
tretanto á da versão de Qui-
tanuuiha. E. com elcno, .-i
sra. Yara Isabel, malgrado
uma dição que não é propr.a
mente das melhores, deu-nos
uma autentica criação, de um
nível e categoria raramente
comparáveis.

O mérito maior da s.a.
! u./.a - arreto Leite foi ri~>
ao seu papel o tom de mo-
destia e sobriedade por em
exigido, devendo-se-ihe cre-
ditar também o mérito de ter
sabido ..pagar, quanto t.o .
vel, a irnpeitinencia da rinv-i
è ritmo maus do verso tra
duzido.

Já o sr. Roberto Duval tem
na voz e dição seu gra aue
merecimento. Grande voz 7a
sua, e bela, e rica, de to.,s
cxcticnles e excelentes infle-
xões para a declámação, que
extraordinário material é este
seu uara ser trabalhado doi
um diretor!

O sr. Jaime Barcelos deu
mostras magníficas de voe e
de composição, tanto na par-
te declamada, de Gemo Ter •
itu, quanto n,a -caractensti-
ca", de Siebel, na Taberna de
Auerbach. Do seu talento.
ainda tão jp.en muitas e
boas coisas se podem espe-
rar.

Prova igua1 de versatilida-
de e valor acs dá o mais
experiente sr. lacKson de
Sousa, que faz, com l^uai
propriedade e diversida-ie
igual, o Frosh, ua Taberna.
0 o Gênio Mau, na Igreja.

Já o sr. Mano Salaberry.
que tem a seu *drt,o ape ias
o papel invsue! de Àlt.ssi-
mo, no Prólogo, somente voi:
possuindo um tao belo (ns-
t- Lmento vocal, e pena qu-?,
viciado em certo gênero üs
más interpreta.-*tís, em ma.'s
repertórios, Inslstj em usa-
lo tão mal, com tal acento,
quase sotaque profissional,
convencional. Bem trabalha
ao, ainda acredito que o sr
Salaberry possui substancia
para um bom atoi.

O sr. Ângelo Labanca faz
com propriedade tal Wagnei,
o tolo e fatuo criado de
Fausto, que nem se cnega a
reparar na sua "interpreta-
Cão", e isto, para certos ato-
res em certos tipos de pei-
peis, é o melhor dos elogMs.

Pouco tem que razer o tr
Silva Filho; mas pareceu -me
aue o excelente cômico de
revista possui recursos mui-
to bons para papeis caracte-
rísticos no teatro dramático.

As sras. Luci Porã e Taci
ra Ar3ujo enfeitam com sua
beleza os momentos em que
uparecem; e outra coisa &11&3
delas nãó se pede.. _, .

0 Desuno de Biribuca
(Conclusão da 1.* págO

coisa dessas. Depois a verdade
é que esta casa sem Biribuva
ficaria tão sem graça, tão vul-
gar e tão vazia que não ousa-
mos pensar nisso.

Que fazer? Faço crônicas: è
«xntamente tudo o que sei fa-
zer, assim mesmo, desse jeito
oue os senhores estão vendo. Os
leitores queixam-se: Biribuva
não interessa. Está bem, não to-
carel mais no assunto. Mas no
fundo os leitores é aue não In-
teressam. Querem aue eu fale
mal do governo ou bem das mu-
Iheres. como tenho costume. En-
tretanto olho para a conriessi-
nha de Biribuva, que está ali
ngoia a coçnr a orelha com a
pata esauerda. e penso no seu
destino humilde.

Meu amicío bêbado, que a re-
colheu na rua molhada, i mela
noite, criou nara todos nós uma
ternura — e uni problema. Es-
tnmos num impasse: as forças
secretas da vida preparam o
mistério e o drama de Biribuva
nos telhados do bairro. Eu íaço
crônicas...

Na verdade não preciso tocar
mais no assunto.

Nossa perplexidade riolorosa
findou. Biribuva suiniu ontem à
noite e até hoje (são quatro da
tardei não voltou. Talvez ienh->
compreendido tudo com sua fl-
na sens'bilidade. Ficamos todos
ha sala, tristes, em silêncio, até
que eu, como dono da casa. me
julgasse obrigado a proferir a
eterna frase Imbecil: "foi me-
lhor assim", que é um bom fim

de história.
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CÂNCER B
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A Morte do Macuco ¦
(Conclusa} üa l.a páy.) |

na hora do jantar h. veria vi- j
nho em copos reluzentes. I
poqUcno cadáver encolhdo lá |
estarls n& bandeja de pi ata j
entre legumes coloridos e bo-
linhos de arror*

Acontece, porém, que eu sou \
pescador.

ASSISTÊNCIA CIRUR-
GICODENTÁRIA

Í^ST^iS^S^*

1 i i

ROBERTO BREA
— tío —

HOSPITAL ESTOMATOLOGICO

De acordo com a localização do
proce;;so suspeito de tei origem can-
cerosa. pacientes mais esclarecido:
procuram o clinico ou o dentista, a
fim de indagarem a razão da persis-
tc-ncia daquele "caroço" que nao de
sapa-ece, de uma inchação c|ue não
quer cedei, dá feridinha ou fenda*í', rr.uco:-a que não cicatriza.

u*j) o dentista, visto não ser caneero
logista. conscien(.emente encaminha o

ao médico clinico e este pela mesma razão o transfere ao ra
dioterapeuta ou ao cirurgião, os quais ooucos conhecimentos
especializados possuem sobre a eliologia da alecção. inicia se
dessa forma a confusão, a balburdia, e o mal, nesse ínterim,
evolui para sua fase final, onde as esperanças de cura serão
precárias.

Todos tiveram a melhor das intenções, qual a de saiv. t .1
vida do enfermo, poièm esse procedei nao unpeu« que i
tumbantes fracassos sejam observados em numero cada vcí
mais elevado, levando ao desanimo os profissionais que. no
nestumente, se dedicam á nobre arte de curar.

Mo problema do câncer tem o medico uma importante
tarefa a desempenhar: no que respeita ao diagnóstico precoce
imuito importante), corno no tratamento preconizado, posto
que, se até o momento atual era opinião vulgarizada que so-
mente a cirurgia e a actino.erapia traziam beneticios ao pa-
ciente, cada vez mais se consolida a suposição de que o can-
cer é uma afecçSo que deve ser objeto de tratamento Interno,

São de N eu man as seguintes palavras, que deverão ficar
eternamente gravadas na memória daqueles que se dedicam
a procurar reduzir, ao mínimo, a mortalidade pelo câncer, ja
superior à da tuberculose: "O câncer não pode aparecer e
evoluir senão em terreno previamente preparado, consequen-
cia de determinada» modificaçòes dos humores, responsáveis
pela formação de um verdaaeiro terreno car.ueroso" ou me-
lhor dito. cancèrizavel.

Nos centros especializados procura-se "curar" o câncer
com o radium, os raios X c-, cuanao muito no mioio, ás vezes,
:on a iia erno-coagulaçâo.

Como é possível curar uma aíecção de origem irritativa
com meios reconhecidamente irritattvos ?

Muito mais racional, fisiológico e natural seria, seguir a
seguinte orientação:

1." — Restabelecer o equiiibrio ácido-base, restabele-
cendo-se a perfeita oxidação, o metabolismo intracelular, a
fim de evitar a acidose (degeueração celular), a aicalose
(.proliferação celular), as "cinzas" nocivas a vida das cc-lulas
(sendo que o uratomouosódico se autesenta comu maior res-
ponsavel, irritando e provocando a esolerose d>Js vasus, . .c, o
trabalho excessivo do fígado e dos "'ins.

Esta tarefa seria confiaria r.os nutrologistas.
2." - Diagnóstico precoce. Todos procurariam en-tontrar

os primeiros indícios do pré câncer, encaminhando os pacien-
tes a quem de direito, e dão a tsmo como sóe acontecer até
c7gOI'7!.

.';.a — Localização exata da zona ou zonas afetadas, para
sua extirpaçâo imediata, se tal fõr o caso, evitando mu.ila-
ções que inspiram dó aos infelizes pacientes. Nada melhor
que a fluoreseüina.

4.* — Ativação rios meios de resistência do organismo
para regenerar ou cicatrizar — sem recidiva» — o locai com-
prometido.

Baseados nesse critério adotf.do. ci' remos em nosso pró-
ximo artigo o tratamento e terapêutica a seguu- nos ct:..os
de câncer.

DENTADURAS PERFEITAS
Método especlai de nioldagern

nelo nrocesso do
DR. ROMEU GOMES

LOUREIRO
GARANTIA ABSOLUTA

DENTADURAS EM 3 DIAS
CONSERTOS EM 24 HORAS

AV. MARECHAL FLORIANO.
87 — SOBRADO

&vkquimica S. Â,
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

São convidados os senhores
acionistas a se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária na
sede da Companhia à rua Sá i
Freire, 94, no dia 6 de outubro
de 1948, às 9 horas, a íim de
deliberarem sobre o Relatório
e Contas da Diretoria e Parecer
do Conselho Fiscal relativos ao
exercício de 1947, e procederem
a eleição da -Diretoria e dos
membros .«efetivos e suplentes
do Conselho Fiscal para o ano
corrente.

Ficam desde já à disposição
dos senhores acionistas, os do-
cumentos de que trata o art. 99,
do Decreto-lei n. 2.627 de 26 de
setembro de 1940. corresponden-
tes ao exercício de 1947.

Rio de Janeiro, 1 de setem-
bro de 1948.

Pela Diretoria

Dr. Vllmos Rozsavolgyl
Diretor-Gerente

EXECUTE, PESSOAL
MENTE SEUS TRA-
BALHOS DACTILO-

GRÁFICOS

A Escola Remlngton aluga
máquinas, a hora, em sua *éde.
na rua; Sete de Setembro, 59,
loja. Das 8 da manhã às 9 da
noite.-

Muito boa a colaboração da
soprano sra. Eleonor Bruno
e da contralto sra. Guisem
Blank, assim como do coor-
denador musical, sr. João de
Deus Lima. O mesmo não
direi dos bailarinos, sra Ma
rila Gremo e sr. Eduardo
Sucena, principalmente da-
quela

CONSTRUÇÃO DO TEMPO
(Conclusão da pag.j

slemento intermediário: a mo-
bilidade.

O oue designamos, de mo-
do simples, mas urn tante»
grosseiro, t-or "mobilHade" é
um complexo de fenômenos
cie cujos processos e exata
si*tr)ific?ção é permitido dis-
cut'r. f;lnçn'';~-'-*<>nte. Mas a
discussão íilor'rica, via de
vera, é um meio de desci-
•«nrilmerto 1» infusão, c*auan-
to o que nos interessa aoui
é entender e tornar menos
Inacer-riveis alguns proble-
mas hi,rn**nos. Chamemos,
r-ois. mobiMdarie. a uma n—
'ação entre rrovlmentos de
fenfido divergente ou rr.ovi-
mentos de velocidade desigual,
cie diferentes partes do esoaço,
tal como o vemos. A diver-
£*eno'a de sentido ou a velo-
cidade desiçun? tornam'-f("i
""""'••eis S nossa perceicSo.
E nós vemos o espaço, tal co-
"*o o renressntamos. suleltar-
se a varlarôes acidentais rir
asrjrcto, ^e-o d0'"'',"""',*ento Af
certos pontos de referencia.
em relação a outros. Esses
oontos, sistemas ou corooa
•novfirn-pe, e nós vemos cn"*
«e movem. Afastam-se Ge
um ponto, anroxlrnam-se de
outro. Des'Ornm-se. entre 011-
tros éàe conservam a nes'-
cSo pflmittva. da posição A**ara a rosicão B. Ehdúanto
*<? prorptipa c*se riesíocamon-
to, nAs n'14-4 o o^i^^^-ai-nos »
registramos em nossa repre-
seritar-So do mundo exter!or.
vtvpmos. noivemos pratleat
vários atos, recpber e reagir
a vários estfmu^os.^

Tempo vem a ser isso.
uma relação entre dois s'stH-
mas de movimentos ou em
movimento. E' uma noção tn-
compatível com a estática
absoluta. O tempo n3o exlstp
num universo imóvel, nao
flui — o que já seria mo-
vimento. Num universo imó-
vel o tempo é eternidade. U
nosso, porem, exclui a possi-
bilidade do repouso absoluto
e por isso mesmo imerse nn
tempo, como numa onaa aue
o banha e envolve. Que aju-
da a medi-lo e a definir-ih*-
a confl^ruracão ou constitui-
ção formal interna. E' corr-
parece aever interpretar-se *
nocSo dimenF'ona] do tempo
acrescida pela relatividade
ensteiniana aos conceitos
^adicionais. Essa noç&o, co-

n-.o se vê, nada tem tíe aoer-
rante, peio contrário: é a for-
muV.cão e comprovação tisi-
co-matemát-ra dos resu'ta-'"3
a aue Doderlamos che"ar nr—
niinrio outra ordem de es-
y>e4-u'prôes.

O t"-**-*o c'<;:r(->--"Tt'»i*átr'*o,
por^m, não é assunto nara es-
tas notas. Tnt=»ressa-nos, n
fundamertP'' te, para' *
prossectiimento deste estimo,
o tenipo nsi^o^^ico. de on-
rens mais s.lrrib.les e ma1* rm-
mudes. Já Unhamos a'udido

a íssas origens, ao trr^ar rta
r.t'ti".1e de «"r«"*a, da divl-**'o
Ho i-«T-o""<;<;fi r745'^r>'-'--':-o ror
um lriteryçip oue as ci*'<*n-s-•anr.'as de fr.to oo^em intro-
duzlr entre a percepcSo do
"«fr-tPo e a sifsf-ção c&
^e"iderc'n. mantida a unidade
''o nrocesso pela cons«rv**-",o
rio«-cT tpndenr>a rm est->rin cie"reMKscíio, isto ê. e-r-ifada e
msatisí^ta. Er^nanto p<*-e
processo se ma<->t*m r«a fasei*iter»Tied''7<rlá tridlcada, hâ
movimentos qite íe e-p-
etitatrii com o ohWivo ,*« pr-•*e<njrar H K!,it«.fno50 ,*a t(ín.rienoia. Àl4m di^o bi H»-*-'(vnmpnío.s 

risfveís de oh'e-tos, em outros Doutos rio -s-
naco, seia o s':mni<.s d^s-o-"••mento re>nHva dos asf-os.
E|s o rnie rií a mnr-*n e a K„.""'r a mpdfda do t»mno- êessa èsnfçie rte co-v.narpo^o
fn.tre do<s ri*s'oca,~..ntns miose brp*nz numa enuílr?o' n'-,rs"" *¦ do rpovimpntn A B'-'» XI fi i~...,i ft tiinm^n ^n
rtinviinpnjo c O. f''e II. *?—a
l""»W'''1» rPíll'1., r'n rrrn'"«-*-0
d« pn-hn(! os s'<-t-^ ¦»<; ,co'--<3 on,'>"'- r"!"-n''r» por um eixo no-
vo: O t(*n*T*0.
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CRÔNICA ODQNTOLOGICA

Á Odontologia Não Pode Ser
Esquecida, Senhor Vereador

D. Ávila Tome
Com surpresa nossa, fomos técnica, padrão das mais re

f acurados por um pugllo de qulntadas Injustiças, que ma'3
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48 HORAS NO URUGUAI

colegas nossos, dos mais bata
lliadórrs, que nos mostraram
V. ios recortes de jornais.
anuncia ido uin ante projeto
elaborado pelo nobre vereador
Brenò da Silveira, favorável à.-
carreiras de advogado, arqi*|.
teto. medico e químico. "E a
odontologia, senhor vereador?"
diriam uníssonos.

O autor do citado projet*..
com a .sua autoridade sobre o
palpitante assunto, solicitou
cm plen-.rio, fosse a sua prj-
r.jsição remetida ao senhor
prefeito do Distrito Federal, a
fim de receber os beneplácitos
a que estão sujeitas leis desta
natureza. A esta altura dos
-..contecinientos, é que nos sen-
ti mos num vácuo, por não ver-
mos a Odontologia, no mesmo
ri vel de igualdade que a me-
tiiuina, a química, a advocacia
e a engenharia.

No entanto, perguntamos as-
sustados: Haverá, profissão que
requeira mais técnica quo a
Odontologia ? Os seus misteres
íf,o inl.rnamente ligados com
a medicina e a química, pode-fio ser desconhecidos de ai-
suem ? Não é sabido que aos
odontopediatras da Prefeitura
ao '-,t '.to Federal es1"-1 entre-

Montevidéu é Uma Surpresa
Para os Olhos e Para a Alma

Alvarus de Oliveira

unn ver, vê e sente, posto
dos os seus d!*--''os."-;--menta com tn*a'ta precl-
k."o ilustre vereador, quando
diz o *-'**ú'*"*'*i"

"As carreiras técnicas do ad
vojrvío, arquiteto, mediri e q""-
mico semr--¦ íoram tM"fa*ías ,
em Isivel desigualdade pelo 

*
Serviço Federal e Municipal, J
carreiras estas que exigem dl-
plorna de curso superior, .d-
r*urr -5 vezes concurso de ti-
tulos e de provas"."A desigualdade é flacfran*,i:
quando comparada às de en
g'.--'--'-o. *}*•** inicia na clussi
"K" com acesso à classe "O"

Esta situação somente levara
f.í desconte-'"mento, com de-
sls'''-.ii-' i prejuízo d" mu.:.-)
nalidadc-, pela não elevação do
rr-so grau cultural" etc. etc.

Outras justificativas íoram
apresentadas, todas elas pr •-
enchendo as lacunas éxlsten
r.e-5 nos quadros das profissões
técnicas, sempre espoliadas pe-
los poderes públicos e pe. s
1 ..ais itrlòtás que estão
custando a compreenderem o
scerdoclo das profissões libe
rais, princ1 -,-s"»nte 'a msui
clna e da "•'iontolo"'*!. Mesm:
assim, nós que conhecemos de

Lmh a(& u.oiuUeó 1

salvaguarda da saúde <u \ perto Breno da r-'"veira, s
criança, baluarte do Brasil 1-. : benu ' que do seu espirito i
amanhã? ct^o, nio pod:ria ' — hlpotesi'" no entanto, é essa mesma alg" *.*»., pairar a mais leve pre
ciência - ar te, essenclalmen z vencão contra a O .ontologia.

PLANTEM COM ADUBOS
Arlhur Vianna - Cia.de Materiais Agrículas

Avisam que receberam novos fertilizantes e os preços
atuais são:

Adubo "A" Rio — se. 60 Ks  Cr$ 100.00
Adubo "B" Rio — se. 00 Ks  CrS 110.ÚU
Adubo "E" Rio — se. 60 Ks  CrS 132.00

AVENIDA GRAÇA ARANHA, 226 - 3.° — CAIXA 3572
End. Teleg. ''Salitre" — Rio de Janeiro

Victoria Chappelle
("Copjrlj-ht** do B. N. S., especial para o DIÁRIO CARIOCA»

LONDRES, agosto — Desde que a Rainha Elizabeíh,
a Princesa EUzabeth e a Duquesa de Ecíinòurgh começa-
ram a usar ciinoUnas, quase todos os costuieiros lonciri-
nos cuidaram de incluir em suas coJeçóes modelos com
ósse acessório. Ncrman Hqrtnell, que, aliás, planejara e
executara os vestidos de que se serviram a*- Princesas
nas suas'recentes viagens á Paris, criou o iníeressanfe
modelo em tule negro que se vá na fotoqratia ao lado.
As "ruches" circulares, ao mesmo tempo que armam me.
lho: o vestido, conferem uma graça nova e discreto á"toilette". Sendo o branco reconhecidamente a cor mais
interessante para as jovens debwanies, não há duvida
que só o negro deveria ser escolhido para grandes galas
pelas mulheres mais maduras.

Muito estranho e mesmo algo sofisticado è o modê-
lo criado por Mary Black, em tule branco, recoberto com
renda negra na parte superior, do cor pinho até ás cadei.
ras. O decete é acentuado, enquanto as rendas drapea-
das em forma de "íichu" emprestam certo tom de precio.
sismo ao coniur.ío. A iusta posição apresentaria por Ma.
ry Black lsmbra velas cotes contrastantes, modelos do
Segundo Imoério. embora não haja propriameníe strges-
tão rie é*">oca. Um modelo interessante para debufaníes é
o de Harvey Nicholls. em que se vê, ao Jado e mais ou
menos á meia altura da saia, urna enorme rosa contsceio.
nada com retalhes do próprio tecido. O busto ê bem lan.
cado, com original linha de decote, e a cintura é lisa e-nuiío simples, começando c franzido da saia pouco abai.
x<- da mesma.

Quer.! Não Anuncia
Se Esconda

Mmmi liclll lOnOS «wSlâlU f
MAS PARA COMER BEM, SO' NO " R E S T A U R A N T E METRÓPOLE",
OA FIRMA GABRIEL & NUNES, A RUA OA CONSTITUIÇÃO, N. 26, PRÓXIMO A

PRAÇA TIRADENTES, TODO*ji OS DIAS: ¦— POLVO FRESCO D£
LISBOA, SARDINHAS D'OVAR. ETC.

PRATOS DO DIA

Or. Mario Pacheco
Rt-sidència- Tel. *,8 Sl^

MKUIOO-PAKTEIKO
Consultório; Rua José
dos Heis. 525 — Tel.:

29 1309
Segundad, Quartas e S«?x-
tas feiras- das 10 aa 12

horas.
Terças. Quintas e Sabá-
dos. da-» 15 is 18 boras.

*****-*^**t*W'-WWM

SEGUNDA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
SÁBADO
DOMINGO

Feijoada completa
Palxadaa ao "METRÓPOLE"
TRIPAS à MODA DO PORTO
Feijoada completa
Peixe e Bacalháo à PORTUGUESA
Cosido especial
Cosido à MADRIL.ENHA.

Il

AO "RESTAURANTE METR0F0LE" - Rua da Constituição, 26
TEL: — 22-0331 — GABRIEL à. NUNES

Dr. Newton Motta
MÉDICO

DOENÇAS DE SENHORAS
— OPERAÇÕES —

PARTOS
Con». Av. Rio Branco, 128

Sala 515
TELEFONE: 42-646S

Consulta» daa SM/i às \ZVZ

O Uruguai íoi o primeiro
país «strangero «m que puse
moi os pés. Desde criança
qiw fizéramos uma pronie.-sa
a nós . mesmos: — A primara
íase prend*u-ae ao Estada do
Rio. Náo conhecer amos outro
Estado sem anUs palmilhar-
moj o nos;o tori"áo natai e só

pois de termos corrido a tei
ra fluminense do ponta a p°u-
ta, do auguio a angulo, é qut
com«çamos a percorrer o Bra-
sil. Não desejamos tambem c«-
nh»eer o estrangeiro aníes d*f
fazé !o com o território nac'<>-
nal. B assim qu» completa-
mos o nosso ideal, viajando
do Marajó até o Arrolo Chu:,
forno,, pisar terras uruguaias-..

Salmos de Porto Alegre in-
fluonclados p*-lo Consu! d".
Uruguai na cap't-al gaúcha,
que nos facilitou. tu<Jo 0 q«<*
nos pusera a*jua na boca com
aa coisas que descrevia do seu
pais. Melhor propagandlsta do
Uruguai que A. C. Ibarra, níu-
conhecemos, e graçuí a «1c. pu-
demos v<-r * &;ntir Montevidéu.

Apôs contornadas dlficul-U
des tín nossa policia que nào
nos qu«r a deixar f-air, mes-
mo na qualidade de jornalista?,
quancio o Uruguai que não uos
conhucia, tudo nos facilitava
se dispondo a nos receber. p«la
madruga- a voamos de porto
Áiegre, vendo um amantu-eer
suüno, com tintas rosaa so-
bre o mar- Olhamos, do alto
cidades gaúchas, pequanlnaf, e
distantes; vimos a soberba, La
gòa dos Patos e a famosa Mi-
rim. Arriamos ein Pelotas, a
segunda ci^a-de do Estado e
voamos sobre o Rio Grande.
o ma'òr porlo gaúcho Vimos
Santa Vitoria do Palmar, do
alto, « soub'-mos, pe;o Arroio
Chui. que havíamos tocado já,
terras uruguaia.

As praias extensas * o l*rrl-
icrtv de Montevidéu á vista,
encheram nos d* ans^ade..
E encontramos a branca e
alegre cidadã cu.fas atráçôis
destacadas fomos reçonhecen-
do pela l"'iura dos impressos e
doa inap:-ts que levávamos

Saltamos no Aeroporto Na-
cional de c.-rra-eo e enfr.mta -
mos 0'5 "aduane ros", sentindo
que tó^varaes fora da nossa
pátria; pela língua d:f«r&r.te
que entendíamos bem. embora
náo nos entendessem...

Enquanto o auto corria «Pm
demanda da cidade, nós íaniu*
a ii a 11 san-io com curiós'.ú-ad*
de ''d-tócobrldores", tu'o que
acs nossos olhos »e deparava.

Montevidéu nos impressl**-
tiou profundamente como cida-
de bonita. l:mpa o sobretudo
bem organzada. O casaro da
metrópole é todo homogenlo
na sua p'mura branca; nâc-
se encontra *«asa variedade de
gosto nas cores doa prédios
das cidades brasileiras.
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Toda calçada de asfalto, tem
facilitado o seu grande movi-
mento dos belos ouibus uu:-
formes, que cortam a cidade
d» todos os lados « em todas
aa direções. Náo há filas para
condução ou qualquer outra
coisa. Apenas nos bondes Mon-
tev déu perdo para qualquer
cidade ma'or do Brasil, como
.Salvador. 1'orto Alegre, Belo
Horizonte além do Rio e de ého
Paula.

O povo da cidade momie**-
te quando descobre que Nomo*-
brasileiroá — os conciutores dc
bond^a, de onibue, 00 guardas.
as "VBndèuses" fáo todo^ da
uma doücadezü digna de nicò-
111Í03. r.axeee ati o. Rio n^
seus bons tempos do passado,
quando gozava a fama de s-i
piiSuir gente delicada, *-in
contraste com atualment*. cujos
troeadores d* ônibus sâo um
sinal ev dente da época do&
desaforados...

Há alimentaç&o abundante,
sem filas, nnn racionamento.
E a*- uiilidades sáo muito mais
baratas. Cc;n üm peso — quc
valo doze cruzeiros — compra-
s« muito mais eoiías du que
aq-.il.

Andamos d>- ônibus, grandes"White", destes que no Rio
surgiram agora com o apeli
do d« "Camões", de bonde -
d-" automóvel » pudemos \-èr «
sentir a cidade no máximo
em m'nimo .lo tempo.

Assim vimos o seu centro.
a suntuosa AyeiVda 18 de ju-
lho. Praça dã Independência
com a estatua de Artigas, •

i avistamos ria sacada do 'u>tso
I quarto Jo hotel, os formoso^
! anúncios luminosos na sua sin-
j.fonía de Gás Neon... Fomos

a Pruia di Podtos. elegante
j e gráílna como CopaJcabana;
j lomos a Carrasco com seu w

sino suntuoso e famoso; aciin.
ramos 0 Hotel Miramar com
seu maraviíhoio jari'm dt
inverno; visitamos o Iate Clu-
be, díUcloaamenta construído
á beira de linda praia

Fomos ao Serro — única parte elevada da cap tal uru'
guaia — com sua Fortaleza e
farol, e rimes o bairro pobreda cida-ie, onde não há ntfsé-
Ua nem Favelas, pois as hu.=
casas .-ão «Impi-ès mas bóae.
ornamenudas de cortinas, etc.
^ Vimos seus garotos pobres,'•artehv." como os garotos dc
todo o mundo, br ncanao rassuas diversões infantis, mas
calçados, mostrando o bom m
v«*l de vida do seu pais. Dai¦*" descortina maravilhara vis-
ta de tcda a cidade, o maje.s-
toso R'o da Prata e a Em ad» Montevidéu e foi onde nasceu s cidade^ scgun\, contam

Há uma coisa tat^rossante:
O Rio daT prata, barrento -»s-
curece a agua das pra'as
Montevidéu, que rio
cristalina como nô*.

Was Montevidéu com ««ustoso Rio da Praia e » a»amoso. com seu Estádio Nacional majestoso, com seu* cai*s;-noa suntuosos, com seu pov0gentlliss-mo. com suas longa*
avenida?, sombrias e bem «ai-

j ça<ias, constituiu uma surpreso
| para os nossos oliiog e um cn
! cantam-fato para a aossa a'-í ma. -.

a possuem

EXPOSIÇÃO DE
(\RTE POPULAB

AT ""de tu'ifi '¦•

que Tiira hoje, domingo, a
Comissão N"*-iona3 de Fole- re, _
do Instituto Brasileiro de *"'•'-

caçSo, Cién 'a e Cultura, du-
rante a Semana Folclórica, e
uma p?-""ena mostra de várias
atividades do nosso povo, conse-
guida grsçp- n con*-"-'iições va-
liosas de colecionadores, além
de objeto3 rr"> n-s '***-"'rri
dos pelo Serviço do Pn^-^nô.
nio Histórico e Artístico e pela
Serviço Nacional de Proteção
aos índios ou oferecidos pelo
dr. Silvio Pedrosa, prefeito da
Natal.

As condições eapecl3ls er" que
a ExposíçSo foi organizada e o
pouco tempo disponível r.-~ po-"-
mitlu à Comissão Nác'— ' d«
Folclore ampliá-la como seria
para dnsejar, nem lhe dar -"'-ia
rigorosa orjanizaçao técnica.
Assim, cuidou nper.as dr- -«ir-
mitlr, em con'unio, uma visão
das artes populares bra-r.l--!ras.
através de seus vários aspectos

religiosos (cntólicrrs e fetchir-
tasl; sociais e econômicos; este-
ticos (artes plásticas, música ei
documentos de literatura oral)
e lúdicos. Nele se pode ver co.
mo vive-n as carn.-d~- ma'3 hu-
mildes da nossa gente, as -ias
crendices, os sons artefato*;, í-S
suas vest>- e o-.-natos, a sua ce-
râmica e seus ins* --.eaíos, as
svias diversões e os brinquedos
dos garotos e, através de pubK-
cações e fotografias, a sua li-
teratura, ç* seus fe**"--"*-*. os seus
cultos e os seus folguedos.

Quem pe- —rer esta Expôs!-
ç£o, encontrará peç&s de barro
simples e pi"'"'.»! de ce--",ii.->-
tas humildes, como um Vita-
lino, de Pernambuco, ou um
Lourenço Cecíliato, de SSo Pau-
lo, em que a fantasia das for-
mas e das core- se desdobra às
veies em prodígios de imagina-
çao; ••• loucin'-s de barro (os
"caixixis" baianos*, ou os anl-
mais curiosos dz cerâmica do
Rio Grande do Norte, quando
não peças de uso já apresentan-
do mostras de reouinte. Vai en-
centrar esta riqueza prodigiosa
de "Ex-votos" em madeira, ver-
dadeiras esculturas realistas «
vigorosas, que lembram obras
de alguns mestres modernos, a
concer'-"ii verdadeiros precl-
pitados de fé e misticismo, ou-
tros em pinturas ingênuas e pV-
dosas, tão comuns nas igrejas ds
devoção mineira. Encontrara cr-
becas fantásticas de animais dn
proa das barcaças do rio Sio
Francisco e os deliciosos bontr-
cos de mão, para o teatro d«s
Menulencos, tio conhecidos em
Pernambuco, e nos quais a ex-
pressão fisionômica é serr:ir«
de extraordinário realismo. En-
contrarã brinquedos, várias es.-
pécies de bonecas, as bruxas ce
pano, e de capim cheiroso, ou-
iras em barro, jogos em matíei-
ra, manés-gostosos. gangorra?,
cataventos, assobios e outro»
exemplos numerosos da vida lú-
cida das crianças e dos adultos.
Encon*'-«>rá especiir.es magní-
íieos de objetos indígenas, seli»-
cionados com particular esmero.
e alguns instrumentos musicais,
entre eles o berra-boi ou zuni-
dor, vindos de Natal. Encontra-
rá vestimentas e ornatos, chu-
péus, —- fas e crochês. Er.contr-
rá orixás, colares de macumba,
figas e outros elementos prop'-
ciatórios dos cultos negros. B
Santos e figuras de preseps>,
grupos religiosos e mais expres-
soes da fé e da religiosidade do
povo. Encontrará demonstra-
ções de nossas danças, Imple-
mentos da folguedos populares,
exemplares de literatura de cor-
dei. de Ií-.tos, de romsnces e
moclfnhas, particulares de nos-
ss música popularesca.

E, assim, diante desse quadro
pitoresco e expressivo, encon-
trará o Brasil nas suas 3t"tes e
tradições pópulcras. Pelo pou-co, que aqu! se expõe, poderá
estimar a variedade e as feições
características da Imaginação
brasileira, do modo de viver ca-.er.te humilde, des determinar!-
tes de seu temperamento, das
suas lendas, crenças, superstt-
ções e divertimentos. Verifica-
rá também a Importância de
tais estudos e pesquisas e o ser,-
tido exato que adquirem pa.-aum conhecimento seguro üas
nossas populações, e julgará da
necessidade de applá-Jps inti-
gnilmente, tal como os nortc-.a
a Comissão Nacional de Folelo-
re, cujo maior desejo é est.rnu-
lar esses trabalhos e despertar
todo o c-mot para a aíte; tradi-
cior.al do povo do BrasÜ.

! íW1?NTI1AOO

AÇÃO DE GRAÇAS

Cr. Nelson Cony
Por Iniciativa do Psdre Dr F.

Carneiro será rer-ria ho|e, d->-
min-10, dia õ, âs 10 horai e ?0
minutos, no al'ar-m6r da Igreja
da Conceição e Boa M-rt-. rrr--

W!^ Dll Wíp; pfiiSTAÇOÍE5
¦RV# JmQUÍt4 PAlí^RES, 90-E STAC 1 o -TE1.':48-4676

DR LAURO LANA I
Coração - Pulmões - Rini ] ! fVí" f^50 de pra"as pe'a re'-
r„„„,i,., u j- tabeleumento de nrsve ->nfe».Consitas com Radioscopi. m|dacJe do Dr N:^™r\" %Rua Visconde tio Rio Br.,»-* nlnft . _.,„, *£ ™°,^-?'í"y: 

^
34 — Das 14 t\ 18. Consui-
tas. Cr5 30,00 — Tel. 22-4749

nlco e cirurgião. Para esse a«o
sâo convidedos todos oa ai-v -- .,
oarentes e admiradores do ho-
menageado.
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POfí OLGA OBR)

Niíii é raro om grand* amor
àfogar-sa num grande ódio.
ISão é raro tambem um grau-
do -mor ceder o iugar á _n-
c f_r«nça completa. Por.in o
fim trágico dos amores do tm-
p"ra:lor Cláudio e da, mpcra
triz Mcasaliná fugiu eatranha
mctite a estas duas íwdalida-
<_<*s, e não deixa de parece* um
tanto orginal. Dfpoi. «*e .una
s:!t1»j incrível de tufi^ldadj.-,.
sempro perdoadas com maüi.a-
n.imldade, e. M<*»-sa]ina foi "->n
denada e morta em nom» <io
.iripsrador» s«u 4&spo*>o. R*ce
b.ndo a notlei» fatal- -este 4ue
tnha adorado a infiel espe»-.!.
áté a loucura, náo deu nenhum
sinal de emoçáo. perguntando,
poucos 'iias depois, por _,uc
M-s.-ialina nio aparecia ma's
ás refeições, obrigando-o a _o-
má*l3s sozinho?... Exemplo
üé má memória taívez umeo
nu historia dos grancks amo -
r.'- •

Mas. coi.fesso, que e*ta nao
tp deve principal- p>?io rim,
por mais bizarro qu« seja. En-
t.i-ctanio, tambem o principio
cl .s-to r°!1,ance trágico teve um
cunho fora do comum. Vale-
r*a Me_saUna era filha de im
casal de p»trio.06 romanos,
Valcri-» M"Siala Barbato e
Don-lçià La_pi'!a. por sua avó
¦paterna, fi.ha da lraià d* A->-
gusto, era paimía próxima aa
ca"a imperai: Porém, não f(,i
criada nos prim-ápios severos
cas famiüas da nobreza, ro
ni-ina. Dom'ca Lai_pi.»la, sua
n*_u*, era conhecida por uma
criatura l»v._.aa, » desordenada.
_. Meséalina di-sd4! cedo apa-
reinou indícios ás, mesma n-
d'3le. Era unia mocinha na/-
t.iorad* ra e sua, co-.-duta. era
tao discutida «n Roma que
ninguém pensava 4=m p«di ia
em casamento. Mas a Clauaio,
tio do imperador caliguia, t>ot»-
t*» ela encantar de tal n-""io
que tr&te náo hes't.ou em fie*-
posâ-ía. O casamento se a«u

pouco antes do SU'.*» 40 -a *>06
a*, era. quando a poptilaiia-iuc
«3» Cal.gula, já eslava no ae-
clliilo, devido as cru«I'..:.! s e
extravagâncias do Jo\em impe-
rad.ir. Cláudio não era pr»
pr<ainònte herdeiro pfjsuii vo
aa p-xler, ma:»', quan-io Cahgu
Ia foi assassinado em 41, *n-
contrava-ee no palácio «-, nao
hu,vendo herdeiros dlretob, ot>
pretorianos proclamaram-no ira
perador, contra a vontade uo
oenado q^e desejava re>taoe-
iccer a 1-tepubl'ca.

O imperador Cláudio -'nha
um caráter compiexo e con-
traditorio. Era erudito e aju-
r..aj, porem covarie e hesitai.
.*» nas suas ações, de xando-s»
facilmente dominar pelos ta-
voritos « pelas mulheres qu'
o rocteavam. Mes^aMna foi üa-t
terceira esposa. Os dou ,.n
metros casanv-ntos nüo for-m
rèlizçs. O t«rce'ro. a principio,
pareceu S4'-Io. M"*ssallna o-s-u
á luz dois filho."*, um rm-ni-
no e uma menina. Br tanieo
e Otavia. Mis pouco temo"
4.iurou a harmonia conjugai,
abaiidonando-se Messahna no-
vãmente aos seus instintos a**-
senfread'>s, Nem escondia os
eeus amores adulterinos-. t>s
nomes aos seuf amantes eram
cnnecidcs de todos. Escolhi.-»-
os entr» nobres, atores, '«era
vos libertos, e até mesme t.»»
berros mal afama<os, entre a»
camadas mais baixas ou ****
puiação romana. Cláudio tmna
a g»nér«jtdad«> — o^ a fr-.-i ie-
sa d» pcràoar-lhe tudo. M.if
Messalina era mais ciumenta do
qu« o marjdo _, .ogo que '.vi-
ceb^a que alguma outra "nu-
lher gozasse da simpatia 410
imperador, não descansava an-
te? de tê-la elimma-io para
sempre. Ass:m, mandou ma-
tar duas sobrinhas do mai'do-
ambas de nome Julia. Tam
Bt'm aos hom«ns M'*s*al'na nân
perdoava serem poderosos <"»*-
mtls, nem resistirem aos seu

PRODUTOS DE VALOR DA

FLORA MEDSCÊ^AL
JURÜPÍTAN

Com bata ás eólicas e às con
gestõvs do figado, os cálculos

bepàtiços e a ictericia

CHÁ MINEIRO
Indicado contra reumatismos
jntoso e artritismo tnolesti-
as da pele e, por ser muito
diurétlco, nas doenças dos

rins

DIRAJAIA
Expectorante. indicado nas
bronquiies e na<; coSves po»
mais rebeldes que sejam

LUNGACIBA
Poderoso tônico amargo, atí
va o órgão digestivo comha
tendo as diarréias e o catar-
ro intestinal, estimulando o

an»-tite.

VENUt-M-SE EM TODAS AS FARMAUI._fc, E UKUun......
PEÇAM. GRÁTIS. NOSSO ÜTIL CATALOGO CIENTIFICO
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«ncantr/s. Muitos amigos do
Imperador perderam a v da .
s-ndo denunciados por ela co-
mo con-vpiradoics- Durniit» 11-ui-
tf, tempo oaudio negou a -s-
posa o direito de chamar-*»
Augu.ta. Mas também este ei-
tulo ela chegou a .onquistar
tendo nomeada reg«nt.e du -
rante as ausências 00 esposo.
Uma de»-sa« ausências, entre
tanto, foi-lhe fatal. Messalina
fnha-se apaixonado por um
jovem fidalgo. Gaio Si.-o,
um dos homens ma s b* ..3 *
malg importantes da nopr*za
romana. Sob a influencia »»»
MeSíaJina, Gá.o ropuaiou «ua
mulher e .. própria imoaritria
oD'eve um divorcio, sem que
o imperador tivesse conr-c'-
mento dis o- Cel^ebraram-se pu-
biica mente, com granae poai-
pa. as bodas de Messaüna c°m
üàio Sito. Parece que sua
intenção era a d» sudstl.u.r
C.áudio tambem . c^mo impera-•
dor. Mas este teve notícia do
aconteo'do por Narciso, um
escravo grego a quem dera .:
liberdade e fizera seu conse-
lhe-ro.

Certa de poder mais uris
vez obter o perdão do r»3a- ma -
rirt-". apesar do divorcio, Meí-
salina fez tudo para encon ira/-
10 mais uma vez. Mas \iar-
ciso, que a odia\-a, opós-s<*
íeeo.ütamentã a tal entrev st,s
e arrancou a. Cláudio a orae n
«e execução da Infiel imp-rtt-
triz. Dizem q-i3 ast-a refugiou-
se nos jardins de Luculo. tfjc
tinham pertencido a uma aa*
suas v'tlmas e dgora eram a»
sua propriedade. Venio sua
caü-sfl, perdida, quis mata. a»»,
mas nao teve esta eupi ema *o •
ragem e caiu sob os gotpes
dos eicarios d« Narcso. Oi-
zcm aguns autores que »ía
tinha apenas vinte e seis a.«*«
de Idade, os poucos retrat,-«s
que ficaram d»?la. representam -
na entretanto como unia i,a_io~
na, uma beloza maduia e opu -

(?) nta, c°m os traços aceitua.
dos * uma cabeleira cuidado-
samente encaracolaaa."'A'viuvez de Cauáío r«_
curta. Agr'pina, outra mu'ncr
amb'ciosa e cruel, foi sua q\i*r -
ta esposa, odiava a. p**-»dece5-st--.
ra. Mandou assass na- seu fi
Iho Britânico, mas paia s»*u
próprio rebento de um ••-sa-
mento prévio, Nero, escolheu
por noiva Otávla; filha °-C
Cláudio e Messailna. Assi-n
facilitou-lhe o acresso ao p^ex.
quando Clauoio morreu, env»-
n*nado por seu miki co, sob &
lnatigaçâo de Agrlpina

O n°me de Messalína, fcou
na hístoria como símbolo a_
mu'her de costumes dissoluU»i»,
sem mora!, sem bondade, sem
honra- Tao'to% Juvenal, Plino são
unanimes em afirma-lo- Pod*
ser que 0 retrato seja um tPnto
exagerado, tendo Agripina s«>
esforçado por en^gre 'er a me -
mória da rival defunta. Mei-
salina morreu em 4b, há exa-a-
mente m!l anos, mas a .ei.ibi-i 1 .
ça dos seus crimes ainda nào
se extinguiu.

Já dissemos mais de m
vezes qu. o enxoval bonito
de noiva não é aquele que
apresentara nos meses se-
guintes ao casamento uma
recém-casada coberta de ren-
das, arrastando "peignoirs"
de cetim. O enxoval deve
prever o gênero de vida que
a noiva levará e adaptar-se
às várias circunstancias des-
ta nova existência. Se, por
exemplo, a noiva pretende
continuar trabalhando, de qua
lhe servirão meia duz;a de
roupões? Para as atividades
caseiras é muito mais confor-
tável e adequado um bom
vestidinho ou calças comori-
das com um chemisier. E se
o trabalho for em escritório.
ine'hor será enriquecer a co-
lecão de blusr»s, chegando à
dmia, nara não ter dificul-
c1r"-"'-'R rorr-i a lava •"cm. Ave-*-
tais faceiros, liseuses de lã
para os re-;f»*iaflos, um rou-
p?o de flanela ou de vel',d'%
corduroy, para levantar nas
ri<vt.-s fr-ir**, finando as ma-
madeiras se tornarem uma
o"-"'-">,-ão cio "-44-«"i'o estado.

Para o enxoval de uma
noiva de recursos modestos,
casando-*.-» rti.iranto o inverro,
cs uma lista de roupa oes-
soai:

1 rounão de flanei, tipo
"robe" masculino, em azul
rei escuro para as lou-
ros, em vermelho claro
para as morenas.

1 rounão de panamá ou
faille cor de rosa: sa'a
rodado, meias mangas,
corno justo.
camiso'a lingeríe ou ctt-

tim branco.
oam-*so'as linferte rosa.

4 <,ami'*o1as, cambraia ou
batista .de algodão, das
ouais uma estamnada.
l:sr*uses de tricô ou cro-

ché, uma bra*r*a, uma
rosa e uma azul.
comb'nação branca, ce-
tim ou lingeríe.
combinações rosa, Unge-
rie.
combinação lingeríe azul

claro.
combinações brancas,
bem simples, de rayon.

6 calcinhas de Jersej-
C routlens.
2 cintas elásticas.
2 aventais, dos quais um

cobrmdo bem o vestido
para trabalhos caseiros.

1 vestido de jantar ou tea-
tro.
vestido "fim de d;a", pre-
ferlvp"»r.'.nte duas peças.
vestido de lã escura «
feifo sóbrio, po.^enno ser
ns?""i". a 0'piquér hora.

2 costi'rpos, um resado e
um leve, este ú't'nio de
Sc**a pli**""*^, para se-*-
u***-'o com sweaters » Cj)
blusas.

2 vestidir"ios de alaodão.
í vestidinho de seda.
1 ana-ma de tafetá escocês.
1 anagua preta ou azul-

marinho, com babarin.no
acahario rom Valenc.en-
nes branca.

1 caVa ' -imprida de íla-
ne'a cinza.

1 calote cor de mostarda,
ou cinza.
saia escocesa godet.
blusas de seria.

2 blusas de cambraia.
2 blusas de algodão.
2 sweaters abotoados, um

vermelho, outro amarelo. <à

% lilliHjII Si Ilíl-LL-E.
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EM SEU 9? ANIVERSÁRIO
GONÇALVES DIAS, 57 — Funes: 42 3627, 42-2939 e 32-2828

INICIOU COM GRANDE SUCESSO A SUA TRAD'CIONAL \"GRANDE VENDA ESPECIAL"
Oferecendo a PREÇOS SElH F^tíÜliiNTES!!!

0 SEU FORMIDÁVEL ESTOQUE DE
PELES - MANTEAUX - TAÍLLEÜ.RS - CAPAS

E OUTROS ARTIGOS FINOS PARA SENHORAS

tlLõ . o . . , . . fir';* M«tWn, Bleu. Ar-
r*"->t*e, lnH'an - La m bs.
Mu-lcrat, Nutria. Lontra,
ffH.ichwan*, A<trak-»n. ^-^ ^^. —Colcha, de Vic-nba, Bo- gH,M Wf yW Wk ^
leros brancos, desde .... %S « *j]9 M *JP *JP^

TAB1E0RS ... .^~gzr:. <Vr$ 19S9
FAffFEAUX t£jz*xi.?r. Cr$ 25Q9
CASACOS.... --¦ T-po •-;;»«¦-»; €r$ 1S©5
CAPAS DE (MA-------; €r$ 123,
VESTIDOS E SAIAS--;—^ ér$ BS9

mmÊtm,mmm^Bm***irmm*mfm*ÊmmÊimm

1 sweater fechado, manga
comprida, cinza.

1 sweater manga curta, cor
de turquesa.

1 costume de banho.
1 roupão de praia.
Quanto aos sapatos e aos

outros acessórios, é claro que
deverão ser cuidadosamente
esco'hidos, para sem ter gran-
dss reservas, poder combinar
com o guarda-roupa inteiro.

. JABEL»

S-h,
Domingo, 5 ds Setembro de 1343
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Muito ]ovem, apesar de prestar.se para u m casamento, é este chapéu de feltro cor
de resa, de Jacques Heim, eníeiiado por dois tuhs de plumas muito Unas do mes-

mo iom.

Madeiras e Materiais para Construções

FERRAGENS, TINTAS E LOUÇAS

CARPINTARIA E MARCENARIA
RUA DO CATETE, 343 Telehne: 25 2718

/ v3' (Jóu-ò-ano
Usa-se no Rio, para as

»"toilettes" das seis á meia-
noite, o briiho do celim e os
taíetás lavrados com ps-
quenos 

"pois" ou minuscu-
Ias folhinhas. Os íeitios
desses vestidos são sem en-
íeite algum, valendo-se a-
penas da elegância da li-
nha.

Usa-se no Rio, grandes
decotes, sempre para vesti-
dos "fim de dia". Decotes
fozendo rec-^rles e drapea-
dos, presos por grandes
cüp3. Outros, bem profun
dos e estre-i.os, em forme
de "V". Outros ainda qua.
drados e que os colares
c<mtes ao pescoço — péro.
Ias ou ouro — fa-rsm pare.
cer ainda maiore3 do que
são.

Usa-se no Rio, a blusr"chemisiet" de seda pura
a qual toma com o temp:
uma tonalidade de marfim
mai3 em harm nia com os
tons nsu-r-s das cc".--|T-ni*'a'.
mas-.ujinàs do aue a alvu-
ra das rayonnes e do fus-
tão.

Usass no Rio, a luva de
cetim comprida, subindo *"

lém do cotovelo, ficando em
paralelo com os decotes
sem alça. É parliculannen-
te elegante para o teatro.

Usa-se no Rio. a beleza
ressurgida das grandes es-
tcla3 ae pele. Arredonda-
da sebre os ombros, caindo
as pontas retas na íren.e.
Ou toda da mesma larga,
ra, prestando-se acs mais
grcc'--.c3 gestos. As rapo-
sas platinadas com a sua
inimitável côr encomi m.
se ao lado do axminho, com

ou sem c heráldico pont..
lhado das suas ca., inl.....
negras.

M. T.
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BOA MESA
FRITADA PE BERIN-

GPILX
Quem v-ai para a faira pede

nessas tempos fas«r prev -õ-^s
de beringeias em sua gelaoei-
ra: pois, uma visita inespe".s<la.
e * s qu« a came assa "a e o
erros ficam dignam»nte guar-
necidos em c!nc0 a sete minu

_tos apenas. D^s^a-car as be-
(jj ingelas e cortá-las em 4*»>do-

as bem finas. -Snxug^r em _-*
«ruída cuidadosamente, uma por
uma, e er_f..riu_i-!3s l«veni<:r.ti--
Enquanto eto ie estiver fao^n •
do. deixar que aqueça bem,
at« á fumaça, a panela ou a
frigidolra c->m az^it? ou ban'!!*
ua qual irão ser fritas as **>_Kts-
tas. Dois ou três minu os se*
rão o bastante para retira, ca-
!a porção de bar.n„2la Jura
urr^ escunadeira.

C. ."'.'s.e portano a hab' da
ds cm press-guír müim-n-
t*. para que is r-**d;'l_us ¦'••
lúicm á m--cn dourà*iàs a in
eminhas. Servir, um salpçao
com sal. salsa pica'a, a- res-
csi-taido, para enfeitar p pra-
to meias rodelas de limão tono
à vo:.a formsndo uma beirais
r>*c,ortiida ern " fes tòiis "


