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ANO XXIII domingo, j de janeiro de wse Diretoi: HORACIO DE CARVALHO JUNIQR pbaça tiradentes. 77 - Rio de janeiro N.« «.m

Dutra Reafirma o Fim do Mandato
e a Manutenção do Atual Ministério
ANO NOVO,
VIDA VA

Danton JOBIM
Este ano de 1350 vai marcar, na atí-

dentada existência do DIÁRIO CARIO-
CA. a abertura de um novo ciclo. Nos
altos e Jbaixo» dessa existência de vinie
anos — uma só bataiha com poderosos
tatores adversos à nossa sobrevivência
— temos acertado • errado muitas ve-
zes na orientação que imprimimos a
esta tolha. Mas a verdade é que, den-

tro daiTnaturais imperfeições humanas, temos procura**
do sempre acerfar — è isso é o que importa. E damos
o leiior por testemunha de que, nas horas decisivas
para o pais, quando realmente se acham em jogo os
seus mais altos interesses, este jornal tem arriscado tudo
— vida e bens materiais — na afirmação apalxoncda
tíe princípios- cuja intransigente defesa, nas situações
mais perigosas, tem sido o "panache" de seu eminente
fundador.

Pretendendo conservar a característica de folha po-
pular, nem por tsso sacrificamos ao altar das paixões
demagógicas. Conscientemente, jamais adotamos uma
atitude postiça, visando cortejar as massas com enqa-
nos e artifícios. Mas nas horas difíceis, toda vez que
pudemos iálaj livremente, mesmo cortando grpndes m"
cos, vèrbèrèmòs o abuso dos poderosos'è^pUsérnos^iodo
o nosso entusiasmo.a serviço da causa 'que reputamos o
melhor e que mais se afinava com o sentimento na-
cional.

Assim to! em 1930, quando este Jornal, com um
jno apenas de vida, quase desapareceu na vaga dc
reação contra a revo.'ução de 1930. o grande movimen-
fo nacionaJ de que éle. na imprensa brasileira, foi o
mais decidido porta*voz.

Assim toi em 1S32, quando, no combate pela nor
maüzação consfi/ucionai do pais. tivemos nossa reda-
ção e nossas o/icinas depredadas "manu miJiíari" o que
não impediu que, ressurgindo das próprias cinzas, tor
massemos resolutamente ao lado da revolução constl-
tucionalista que. no mesmo ano, rebentava em S Pauio.

Assim aconteceu, ainda, durante o Estado Novo,
quando, procurando, embora, preservar o instrumento
de libertação de que dispunhamos, e que na hora opor
tuna havíamos de manejar com resolução e eficiência.
fomos dos jornais brasileiros que mais soireiam perse-
guições do governo.

O mais é de ontem.
Nessa resenha de nossas principais batalhas, co-

metemos enganos. Deles não nos penitenciamos entre-
tanto, porque a consciência não nos acusa de fer agi-
do de má-fé, inspirados em baixos intuitos. Nas causas
tue abraçamos, (emos posto a paixão da sinceridade,
•t isto basta.

•» * o

Mas o drama do fornal é que, senão, embora, uma
semeníeira de idéias, tem de ser também uma indus-
fria, sem o que não poderá sobreviver para cumprir."•ua missão na sociedade. Se quiser conservarse in-
dependente, deve alcançar estabilidade econômica, or-
çanizando-se em bases comerciais, o que é mais difícil
de se obter numa empresa jornalística que em qual-
quer oufra.

Agora, finalmente, vai o DIÁRIO CARIOCA ocupar
instalações modernas, modestas mas rigorosamente
adequadas à industria do jornal, como informamos de-
ialhadamente em outra parte desta edição. Isso não
olterará. substancialmente, a fórmula de nosso jornal,
mas nos tornará possível servir nem melhor aos nossos
leitores.

As mudanças técnicas por que passaremos, êsfe
<~:no, em nada influirão na orientação desta tolha, que
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DIÁRIO CARIOCA saúda hoje; na passa&em ííó meio século, os seus leitores, com um su-
plémenío especial no qual antecipa o acontecimento capital que o ano de 50 trará a esta folha:
a noua fase de vida que iniciará ao se transferir, muito.'.breve, para sua nova séde-prdpria,
onde terá instalações e recursos técnicos à altu ra de seu prestígio e em condições úe a coloca-

rem, tecnicamente, á vanguarda da imprensa brasileira. No clichê, \ uma vista do terraço da
nossa futura sede. ¦;**¦*¦ '•'"¦;'.-.. xx"*

vmmif ?mm mm
2 pWpécõMânçá
S.oL-rl a Elaboração do orçamento — Serão

Votadas Segunda Feira as Moções
PARIS, 31 (U. P.j — O pre-

,ldente do Conselho, de Minis-
tros, sr. George* Bidault, pediu,
esta noite, autrat três moçOes
de confiança a Assembléia Na-
cional ém um esforço para con-
seguir que se aprove um orça-
mento equilibrado para 1950.

Bidault formulou os pedidos
de moçQes de confiança em rá-
plda sucessão com* referência
is propostas do governo para

. equilibrar o. orçamento e sobre"*" a totalidade deste qüe atinge a
soma recorde de* ...'."...."..*..:.
2.275.000 000.000 de francos.

Bidault

FALANDO DE IMPROVISO
ONTEM AOS MINISTROS
RESPOSTA A GÉTIIUO E A GOIS -
AGRAVA-SE A SITUAÇÃO EM ALAGOAS

Mais uma vez, o presidenta Dutra viu-se na contingência
-de desfazer os rumores sôbrt a prerrogaçlo do aeu mandato,
reafirmando suas declarações anteriores de que seu mandato
termina Impreterlvelmente a 30 de Janeiro de 1951.

"ATÉ 30 DE JANEIRO*-
Par motivo da passagem de

ano; o presidente Dutra foi
cumprimentado ontem por to-
dos os ministros de Estado,
na rala da capela do Palácio
do Catete.

Saudando o presidente, fa-
lou o ministro Adrdaldo Cos-
Ta, aue. ao. lado dos votos de
felicidade, mpnifestou a'ja-
tlsf3cSo do Ministério peío
re"a'orio divrlrjado pelo pre-
sidente dH Remíblica. dando
conta das realizações do Go-
verno.

Agradecendo, de improviso,
r» fíaneral Dutra terminou reu
"sprech" dizendo! que eapèra-
va "contar coro a colaooraçfio
de cada um dos seus mlnls-
tros até o fim do seu governo
a 30 de janeiro de .1051'.**
RESPOSTA A VARGAS I A

¦:iX>6ÔtS,'^rrv:1..^i.
, F.itas palavras mereceram
o 'sejíüintf! comentário,dos.cjr-^
¦culos políticos: áwilm citoò'0
relatório sobre as realiraçCes
governamentais foi umi. res*
posta à demagogia de Getulio
Vargas, iàmfcem a confirma-
ção dos ministros em' suas

Complica-se
o Mistério

da Riviera
Contradições do Mari-
do Brasileiro Sobie a

Morte da Esposa
Francesa Que Lhe é

Atribuida
P*RIS, 31 (INS) — O jor-

nal "France Solr" afirmou
hoje que as autoridades poli-
ciais encontraram diversas
contradlçSes no depoimento
de JoSo Carlos da Silva Ra-
mes sobre a morte d* sua es-
posa Monlque, ocorrida na Rir
viera.

AS CONTRADIÇÕES

João Carlos, contudo, nega
qualquer responsabilidade na
morte de Monique, que é ti'
lha de um industrial francês.

Embora a autópsia que foi
praticada não revelasse qual-
quer vestígio de veneno, a po-
licia encontrou uma bolsa

~"ío renegará o seu passado de lutas e sacrifícios, bem contendo curare na "villa"
-nino o espirito publico sempre revelado por 1. E. de, onde residiam os esposos Sil-

:xedo Soares, seu fundador, 6 Horacio de Carvalho
¦.túcr, seu direíor-proprietário.

â é «

Dissemos, por fsso mesmo, ave o ano de 7550 mar
á nova etapa na vida do DIÁRIO CARIOCA.

A qrande família que escreve, compõe e imprime
:fa foJha entra, pois, com grandes esperanças no Ano
.ovo, certa de que lhe será dado corresponder dentre

em pouco, e cabalmente, ao favor publico que nunce
nos faltou.

va Ramos.
As contradições no depof

mento de João Carlos são as
seguintes:

1 — Silva Ramos declarou
que sua esposa tomara 14 ta-
bletes de sedonal, ao passo
que uma criada declarou que
vira a sua patroa tomar so-
-nente uma pastilha do entor-
-ecente. A autópsia revelou
-,ue o corpo só continha pe-
quena. quantidade de aedonaL

VOTAÇÕES SEGUNDA-
FEIRA

As moções serão cons'.dera.
das na próxima segunda-fei.
ra.

Bidault acompanhou » rea
ção aos pedidos de mcçóes d:
confiança, logo apôs ter tri.
unfado em outras três na pas
sada semana, com um psdlcD
no sentido de que a Assem,
bléia faça caso omisso do íe.
rlado de Ano Novo e que
volte a trabalhar na segunda-
feira para considerar outros
projetos do governo que estão
pendentes há algum tempo.

O pedido foi aceito.
Alem do orçamento, o prin.

cipal projeta que o gov»rno
deseja aprovado com rapidez é
o retorno às negociações cole
tlvas entre os sindicatos tra.
balhistas e os patrões.

Dpois de novos pedidos de
moções de confiança, a As.
sembléia levantou a sessão até
a noite ds hoje. em que con.
siderará, em segunda votação,
os fundos já' aprovadas ' 

para
os gartos .-"Iscais cm janeiro,

V -.-.' - ÜÉÍ ümE

Dutra
pastas foi uma resposta ao ge*
neral Góis Monteiro, que an-
dou intrigando por ai na base
de que os ministros da UDN
estavam na. obrigação de so-
licitar demissão.

GRAVE A SITUAÇÃO DB
4'4 ,k ALAGOAS

A s^tuaçflo em Alajoas con.
x*.;.ç vitÇóneluI- ni:'V pag.)

Mr. Gillete
Insiste no

Monopólio
E Cita Como Prova

Um Artigo da "Folha
da Manhã" —^ For-

çando o Preço do Café
WASHINGTON, 31 (U.P.)

— O senador Guy Gillette de-
elarou que Interessei eafeel-
ros propuseram a formação de
um monopólio Internacional
para fItcatlisr et preços, a
distribuição e a produção
desse produto e citou um ar-
tigo publicado pelo matutino
paulista "Folha da Manhã",
como prova especifica de sua
asseveração. *

A PROVA
Gillette e o president* do

Subcomité de Agricultura do Se-
nado que está investigando os
motivos que determinaram as
recente» altas verificadas nos
preçrs do café- Di«s; que o cita-
do artigo apareceu no numero
de onze de dezembro do reicri-
do jornal brasileiro e que apa-
rentemenw íol inspirado por
interesses cafeclros.

i Numa declaração oficral. OU-
lette disse que o artigo se mti-
tulava: "Infelizmente, o s-na-
(íor Gillette csfA equivocado. U
café deve ser monopolizado pe-
bs países produtores. Aproxi-
mn-sç a hora de transformai' a
exportação do café em mono-
polio do Estado".

Düse o senador que esse ar-
igo é uma "prova positiva d»

necessidade de uma investiga-
«•áo mlnucicsa para proteger os

(Corelul na 4" pag.)
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enquanto não houver orçamen. j vmr-varnn *> . * .
to. L^ H.0LLYW0° — Esí<* foi « melhor forma que a atriz Cyd cozisumidores norte-americanos

A dita verba é de * p7mrÍSSC cncontrou de dese'ar *°" «"radas aos seus 1ãs. F. con» . 
consumiaores norte-americanos,

194.000.000*009 de*franco»! | C/C,t°' que CoUa melhor que ela Pr6Pria- <F°t° UP-ACME-D.C.)
A Comissão de Assuntos ás ~~~~~ ——

Fazenda da Assembléia 'anun-
ciou, inesperadamente, qu; não
aceitará propostas do governo
redigidas ontem à noite pel
Gabinete, para compensar cm
grande parte os 37 blliões de
francos que em princípios d3
semana a Assembléia cortou do
orçamento.

Um deputado do partido dr
Bidault, a seguir, pediu A As
sembléia considerasse as pre
postas e qualquer maneira. A
seguir. Bidault apresentou seu
prdido de moções de coníian
ça. A primeira é para que a

Jhg Pour Eauatloni '
¦

Th« iwart of um generalired theorj of gr«*ii
»<prtss«4 ln toar ^u.tlon», thoèn tá tho teeoaptnylng Uius-
trmtimm

(Conclui a« 11.» jt^.*
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PRINCETON - Apds formular a Teoria da RnlaAvidade. Zinstein traoalhou truta anos
ZtoZaí^ocam.c.17^1^ 
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GTavit*<*0 Generalizai*, que LaTnZa únL ó.mula todoo campo da Físico. A noca teono e o« tririta «nos de trabalho se resumem nas aua
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PUBERDADE
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O ano que ei tra, decisivo para os nossos
destinos de pais incerto no passo, úesajritudo
dentre das roupas, acanhado de maneiras, des-
lumbrado ante algumas lnfantilidades. desejo-
so, entretanto, de compensar pela simulação do
desencantamento precoce o que ainda se trai
de inexperiência no esgnniçado da voz — ássè
ano decisivo começa por uma perplexidade
do adolescente, solicitado por impulsos con-
traditórlos.

ADOLESCENTE EM CRISE '.
O que acontece * que o rapaz não sabe o

que fazer. Não sabe comu dispòi de si. por onde
começar a ordenar seus negócios, como compor
o seu penteado, a sua fisionomia, os seus atoi
e nábitos característicos, a sua personalidade,
E' o problema universal e eterno das crises de
puberdade, quando a todos é licito hesitar en-
tre a carreira das artes ou a mercantil, entre
a vocação sacerdotal ou a guerreira, entre a
sabedoria e a temperança ou a licenciosidade
irresponsável do existencialismo, na versão de-
turpada e caricatural que, por isso rnesmo, é á
que pega mais facilmente.

A resposta a essa perplexidade o Indivi-
duo a encontra principalmente em si mesmo.
E' preciso, porém, saber procurá-la. Os artis-
tas que antes de marcar definitivamente o ru-
mo de sua obra vacilam em longas exReriên-
cias e pesquisas, sabem quanto custa a desço*-
berta do que, na verdade, ie esconde sob apa-
rências desconcertantes' e perturbadoras, numa
vaga aspiração pouco nítida.

O Brasil passa por, essa crise. Tem conscl-
ência de algumas aspirações muito gerais, tão
gerais que sfio comuns de todos. Se dissermos
que o nosso desejo mais. profundo é.o de viver
bem. e sèr feliz, a plurivalência da fórmula ti-
ra-lhe qualquer'sentido definidor e preciso. Pôr
açúcar na vida é certamente o ideal de todos
is povos e a finalidade teórica de todos os siste-
mas de orgam/.ação política, econômica e social.

Sobre isso o acordo é geral. Discute-se, até
A briga e até á guerra, è sobre o modo, o meio
hábil, de se chèi?á:i aquele resultado, qüé. todos
almejam. Ai é que pega o carro, pois os homens
são altamente dotados do espirito de dominação,
que os leva a tentar impor suas convicções aos
outros, por via de fato, quando falha a de racio-
cinio.

Em debates Insuscetíveis de demonstração
cabal, como esse relativo ao meio de alcançar
o objetivo comum, ao desejo de predomínio,
gerador de uma reação de triunfo, acrescenta se
a natural preferência do debatedor a si mesmo,
jà que é também agradável e estimulante o gozo
de uma situação privilegiada Falando em adoçar

COMPRIMENTOS AO PRE-

-SIDENTE DA REPUBLICA"

a vida, finalidade inobjetavel, em si mesma,
-.urgem, no entanto, as discórdias, quando cada

:m procura acrescentar a cláusula de reserva
le uma rota mais favorecida para si próprio.
seus íntimos e familiares.

PRAZA AOS CÉUS
O Brasil sabe. pois, vagamente, que precisa

viver e prosperar, desenvolver-se. realizar a su
gestão de grandeza e opulência que lhe vem
das próprias entranhas e foi a cantiga de ninai
da sua primeira infância, a cartilha da sua alfa-
Detização, a taboada das suas primeiras aventu-
ras aritméticas. E' um sonhador, e sabe que em
seu sonho se há de reconhecer a marca de certo
bovarlsmo — dçsajustamento particularmente
perigoso na adolescência. Brotinho . de grande
pais. tudo o induz a inspirar-se constantemente
da frase histórica de um de seus antigos impe-
rantes. em .idade mental aproximada à em que
file hoje se encontra: "Quero já". i"Quero já", repete constantemente o Brasil,
e esta muito bem, mas, como e com que roupa
assegurar a satisfação imediata de seus desejos ? '-
Há uma ordenação natural nas coisas e nos pro- j
blemas e as construções — a de um pais, inclu- ;
sive — começam pela base. Antes, mesmo, de
preparar o terreno, é preciso escolher a firma e
os individuos a quem se deverá confiar a obra.
E' preciso escolher e fixar as condições de tra-

oalho, as garantias, as restrições, as competên-
cias resultantes da divisão do trabalho, o siste-
ma repressivo (bala? rebenque? cana? ou des-
pedida ?) Tudo isso é preciso ver e acertar, pôr
om funcionamento, observar, corrigir. E tudo
isso é organização Institucional e politica.

Pois é nestas preliminares que nos estamos
deixando embaraçar pela tiririca. Não sabemos
praticar o ato de escolha, qüe é ato da Inteli
gência rudimentar. Ficamos neste taz-que-vai-
mas-nao-vai, com que nos expõe a todos os aci-
dentes a inconsciência ou » inciência dos parti-
dos politicos do desacordo, incapazes até agora
de transpor o circulo que traçaram à volta de si
mesmos. Nada mais oa preocupa ou deprime:
nem o atropelamento, a morte moral, o suicidio, j
a contaminação vexatória ou infamante. Sua
honra está empenhada, a fundo, numa turra de
campanário: i.enhum se dispõe a pular por sobre
o traço de giz, nem que seja para livrar o pai'da
forca, ou o pais da força e da corrupção.

Este ano decisivo que se inicia, praza aos
céus que seja o da consolidação democrática, o
do despertar das consciências para o sentido po-
lltico deste momento, em que tudo depende do
pouco de desambição e critério indispensáveis a
uma escolha feliz.

0 BANCO
¦. . . i
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SOCIEDADE ANÔNIMA

RUA DA ALFOEGi», 50 - RIO DE JAi.MO

Deseja a seus wi íllj^OS

e Clientes
BOAS FESTAS

E FELIZ ANO NOVO

Depois «Ia »pre*entaç&o de
cumprimentos ío» ministros de
Estado pela passagem do a«o, o

presidente da Republica rece-
beu o» membros dos Qabmetes
os cumprimentos d* Diretoria
áo Expediente t definais servido-
rei d* Presidência da Republi-
ca. • ¦ --*' ¦¦'-'¦- '-"'""*

Saudando o presidente da Re-
publica, falou 0 ministro Per«i-

O Novo Presidente dò
Tribunal de Contas

Em s*as&o extraordinária de
ontem os membros oo Tribu
nal de Contas elegeram, 

' 
re»

pectlvamente o presidente t
vice.presidente daquela Corte
ministros Joaquim Henrlqu»
Outlnho e Alvim Filho,

ra tirai qhefe,1 do Gabinete d
vil,' tendo O" presidente agrade-
vu'..turiis que lhe foram expres-
sados pelos seus. auxiliares-

^t))]Er
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MJQÂO CAETANO *-

/ÍLÔ / itL Ô/ GA flO TADA /.'/
uAUUOBORGES -X,Sfi?8U&-
" •£» &^a hoje na ves/rera/das w Jis t'o revista

<etano ür wmmiwchuto:

BANCO DA PREFEITURA DO DISTRITO FEIERAL S.A.
AV. RIO BRANCO, 39/41

CA» Si AL E ivüiüUiAiv AS  Lr,i 108.820 5S5.60
DEJOSITOS  Cr$ 481.849.851,50

Recebe depósitos á vista e a prazo.
Concede taxas especiais nas operações de desconto á industria e ao comercio.
Emite letras hipotecárias ao portador, juros de 7 % a. a., com cupões semestrais e garantidas especial-

mente pelos seus empréstimos hipotecários. .
O Banco recebe ao par essas letras, em pagame nto de amortizações vencidas de qualquer dos seus em-

prestimos hipotecários.

TABELA PARA DEPÓSITOS
' bmmMSíí OS iui:u LARES - Lim TE 0R$ 10.000,00

Juros 5,5 % a. a.
XjEPOSITOS LIMITADOS — LIMITE CR$ 200.000,00

Juros 5 % a. a.
DEPÓSITOS A VISTA — SEM LIMITE

Juros 3,5 % a. a.
[• DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO

30 dias — Juros 4 % a a
60 dias — Juros 4,5% a. a.
90 dias 5 % a. a.

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO
De 6 meses — Juros 5,5% a. a.
De 12 meses — Juros .-. 6 % a. a.
De 24 meses -— Juros 6,5% a. a.

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO - RENDA MENSAL
De 12 meses — Juros .'. 5,5% a. a.
De 24 meses — Juros 6 % a. a.

A seus acionistas e aos servidores municipais, o Banco abona juros de 6% a. a. em conta especial, com
retiradas livres por meio de cheques.
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ASADO CINQÜENTA ANOS O BRASIL
ATÉRIA DE EXAME PRÉ-NUPCIALM

IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS
PARA A IMPRENSA

COMO É JULGADA _'__LA CARTEIRA DK
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Do diretor da Carteira d.
Importação e Exportação, rece-
beu o presidente da A. B. I.,
em re'posta a. oficio que lhe
dirigira sobre a importação de
acessórios para jornais, a se
guinte carta:

•"Acusamos o recebiment- da
carta de 23 d3 n-verribro pró.
ximo passado, com que v- sJ
nos encaminhou copia de re-
presentação que lhe dirigiram
empresas jornalísticas a pro.
posi' o da importação de so.
bre-.alrntes, matri__s e aces-
sortos para maquinas de ocm-
por linctipofl.

Ent resposta, caba-nos d'_er-
lhe que nem s.mpre pedem-* j
conceder licenças ao encontro j
dos desejos doa Importadores, i
particularmente quando está
em jogo operação llquidável em
moeda d-- livre curso Interna-
cional, como é o caso de peçaa
para maquinas de jcrnals.

Releva notar, entretanto, que
o-mpr. permitimos às firma,
distribuidoras de maquinas d.
impressão importações de peças
em voluma nunca infsrior a-,
da media do período 1946-48.

Apesar das razões apontadas

no memorial, nao ventos como
acolher a sugestão nó sentia-
de deixar as importações da
espécie ao critério dos interes
sados nüo só porque a medida
constituiria injustificável exce.
çáo, mas ainda, e principal,
mente, porque as aquisiçõe-
deverão ficar contidas pela:
disponibilidades cambiais..

Nessas audições o exam-
dos competentes pedidos serj"
efetuado com estrita obser.
vancia do disposto no artig
2.° do Regulam :nto balxad
para execução da Lei 842, dc
4 de outubro do corrente ano
Aproveitamos o ensejo para rei
terar a v. a. òs prot-sto. d
nossa estima e apreço.

(a.) — A- Gemes — A. V.
Machado".
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Má Dois Anos Engavetado Na Câmara
o Projeto Qne Reçnlamenta o Assui-to
Declarações do Sr. Lameira Bittencourt Autor
da Proposição—Todos T_m o Direito de Cri-í
car. Menos o de Ignorar ou Sabotar o Projeto

Dr. Mario Pacheco
MÉDICO PA**". El RO

Residência: Tel. 38-3*124
1

Consultório: Rua José doi
Reli, 625 — Tel.: 29 130S
Segundai-. Quartas e Sextas

feiras, das 10 is 12 horas
Terça- e quintas das 15 ís If
horas e sábados das 10 is

13 horas

Há mais de dois anos encon-
tra-s. na Câmara dos Deputa-
dus,.. sem sair das gavetas, o
projeto de . lei elaborado pelo
_r. Lameira Bittencourt, que
di-põe sobre o exame pré-
nupciaL Apesar da importância
considerável, quanto ao sentido
humano e alcance social, pe'os
males que impedirá e pelos be-
neficios que trará à gente do
pais, o projeto não anda. E o
pior é que se trata de matéria,
destacou-nos o representante
do Pará, "cm que, forçoso *
confessar, estamos involuindo,
vergonhosamente, e pratica-
mente insulados em relação a
c;u_se todo o mundo civiliza-
do, que já o adota, e mais atra-
.ades, ainda, que em 1890,
c-uando cs legisladores de en-
tão já cuidavam do que hoje
está por completo olvidado
pelo Podei Público'";

MAIO DE 1947
Esse projeto, — afirmou o 11-

'er da bancada paranaense —
•uc se tem o direito de crlti-
-.-ar, emenclar e até o de com-
nater, com suas falhas ou d»-
masias, mas nunca o de igno-
rar ou sabotar, dada a .clcvan-
cia de seus objetivos, aue dl-
zem rt-spfito à própria defesa

TO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE O GENERAL DESEJAVA REALIZA!-- da criança, da famii. e
roça ' ---•--' -

especializados aos cursos, »

ti» O general Uma Câmara, ao centro, palestrando com o nosso redator

PROGRAMA DO GENFRAI LIMA CÂMARA PARA 1950

Ampliação da Rádio Patrulha, Desenvolvimento da
Escola de Polícia e Criação da Assistência Social
__i.LK.AC.__- -.-..,:_ 'jl-ULJí 1AIS, ÜMÁ DAS G làWsXi:XxX. .XXXj XA-X-JjEzi ¦;-.. *-._-ít_I*i_ Uti
POLÍCIA — NÃO SERÁ POSSÍVEL Ml 1950 A GRANDE REFORMA DO Pl.PART \ME;N-

DR. MAURÍCIO
W0!ÊÈÈÊ&,r~". 

DENTISTA"' "" "v'::

Largo da Carioca 5 (Ed. Ca-
ri-ca) • 3." andar - Sala 306

 Tel. 42-2746 
Segundas, quartas • sextas

â tards

Doenças da Pele
Sifilis, câncer, edemas, va-
rizes, ulceras das pernas,
verrugas. espinhas, furiin-
culos, rr.icoses (frieiras) —

Eleiroterapia
DR. AGOSTINHO

OA CUNHA
Oipl. Instituto Manguinhos
Assemb.éia, .3 - Tel. 32 -_ó5
Diariamente, das 16 as 18 hs.

O Departamento Federal de
Segurança Pública, por ser o
órgão encarregado de zelar
pela ordem, defender a pro-
priedade, manter os bor.s
costumes, proteger o indivi-
duo contra os maus elemen-
tos, prender e processar todo
aquele que vive fora da lei.
está sempre em contato com
o povo, seja através a a"âo
de uns delegados, comissários,
escrivães, detectives e invés •

tigadores, seja pela palavra
de ordem de seus altos diri-
gentes. veiculada. pela -im-
h-ensa diária;

."¦'. Émlcònsequericia^a uma-"*.'!?.-;
gaçSo que dia a-dia mais se
acentua, é natural a"curiosi-
dade do povo ém torno de
tudo que se relaciona com a
Polícia.

I Reforma policial, altera-1 ções nos principais postos,
transferencias de chefes de
serviço, criações e modifica-
cões em determinados órgãos,
são fatos que interessam d.
perto o leitor e principalmen-
te aqueles que pertencem aos
quadros policiais.

O que irá acontecer - em
1950? Teremos a esperada re-
1'orrna? Haverá unificação
cíes várias policia;!? O Dcpar-
tamento terá uma ação fede
ral mais concreta?

II íoct-_.gu._» _*_-_-***-*-U Jl I

CAPITAL CR$'SO.000.000,00 ¦

"«ERVAS 
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es m-'Jl-*/ts condif.** N

DESCONTOS EMPRÉSTIMO. 1

CAUÇÕES 
CAMBI'0 CARIAI 1

jjj DE CREDITO ADMINISTRAÇÃO &

*"* PROPRIEDADES e VALORE! I

EM CUSTODIA M

Cottespen-enie* *"* '"•"""" **- S
<>•*<.« do **-- e Exie"** B

iSlIfUTÔ EMJCAOOHAL
-V-k-ÕA *ESA5.L A

•3 se:*'*" *?'i!"ios e re*7 -./.«-L"-"-«'í f"""Ttti-"p-0-*a --- 5-.-,-5 -»íi""io*í" e re**r-í *,.*¦ -»

i:^rnPr--_:eroe Feliz ANO NOVO
RUA HUMAITA', 80/84 - BOTAFOGO

Telefone: 26-5262 

Foi para responder a esta.
per.untas que são ouvidas
nos corredores do palácio ila
rua da Relação que ouvimos
ontem o general Lima Cama-
ra que há três anos tem so-
bre seus ombros a i_rande
responsabilidade de dirigir o
D. F. S. P. e que. multo
embora se;a um estranho ro
ambiente, soube . se lmr-or a
considerarão do poverno, do
""ov. e dos servidores poi'"
c:ais por uma série d3 me-
dldas que traduzem uma von-

<|a:l©.;.d-;.. administra*- .-déii-.t*''"
xíós.-textos :ler*ais, vlsânfct)'".,<*.

I heÍTiípubíícoí-clma c!_; fv^pX
TRtS PONTO*"! ÍMEQEl'*-'"

TANTES
T*"ôs questões imporfanl*

p.et-n''e resolver em lü.'.^
explica inicia!men'e o che-

fe de Polícia. — Na impôs
sibilirlade de realizar uma
f*rande reforma, como era o j
n*ou derejo, din-inuindo o r.6"
mero extraordinário de Servi-
eos subordinados diretamente
a chefia, dando mnior arrtpil"
tucle a certos ór-ão*;. criando
a polícia de carreira que P
uma nccess:rlade, ampliando
al_uns quadres, principa'men-
te os da Guarda civil, vou de-
dicar-me no ano que hoje se
inicia a consistência da E-"
cola de Polícia, ampliação da
Hádio Patrulha e a criação
de '*rna divisão ou diretonn
de A.sistencia Social.

A ESCOLA DE POLICIA
— A Escola de Policia —

acentua o general Lima Ca-
máráí — muito embora te-
nha sua criação estabelecida
em lei. necessita de amparo
legal para viver, vencer os
obstáculos que se antepõem
ao seu desenvolvimento, tnr
porse no conceito público e
policial.

E' preciso que ela seja
nrestigiada e que aqueles que
a cursarem obtenham vanta*
/-ens que justifiquem o esfor-
co que despenderam ouvindo
aulas realizando trabalhos
experimentais, sujeitando-se a
provas e exames.

Ds início acho que a sele-
cSo do pessoal que se destina
aos carr-os essencialmente pc"
licia's, como comissários, es-
crivães, dactiloscopistas, da-
tectives, investigadores, pert-
tos criminais, guardas civis.
policia;s esneciais, identifica-
dores deve ser fciía através
ci:rros especializados realiza-
rios na Escola de Polícia, qui*
já e.tão em or-ranizacão- res'
peitadas as c 1 a s s i ficacò-r*
obtidas pe"os candidatos no
fim de cada ano.

E' mister também que, apôs
cinco ou seis anos, nenhum
dos referidos funcionários
possa ser promovido por me-
recimento sem que tenha nas-
,;:do nelos competentes cur-os
de aperfeiçoamento o eus
."rá um incentivo para ru*
o*; ir-*s*nos melhorem seus
co •"*¦ *i r r*: *n g d tos.

A criação do quadro de
nro^-syorcs cuia a-"ni£.-ão d_-
verá ser feita por concursu
de provas e de títulos nos
tnol ies das Escolas Superio-
res, a aquisição de materiais j

instalação condigna da Esco-
Ia dando-lhe austeridade e o
respeito a que faz jus, sào
ç-ue_tõ_s que pretende solu-
cionar o mais breve possr
vel. v. "-:

A RADIO-PATRU^HA
A r.ádio-Falrulha — ear.la-

reca o general Lima Câmara-—

está com seu prestigio firma-
do no conceito público eni
face dos relevantes sei-vlcos
que vem prestando a cidade,
desde sua criação em cara-
ter experimental.

Reconhecida por uma lei
do Congresso, em vésperas
de ser sancionada, com um

(Conclui na 6a pá3-l

ds
brasileira, apresentado,

por mim, "em maio de 1947**
tou seja ha d "is anos e sete
meses!), até hoje não foi se-
quer, ainda, aprovado, pelo pio-
nârio, nem ao menos em dlscUs-
são inicial, apesar de lo-
eo acelt-1 em "lunho daquele
mesmo ano, pela Comissão de
cionstituicSn e Justiça, em pa-
recer do emine:.te professor

A POLÍTICA
--«*¦

hm É#ii-iNyiMÈiNTÕs
JOTQR

PSD-PTB
'vEsper__.ii.-iJs
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M
Akartcar o Nosso O bjeíivo", Declara o Presidente

- Dois' Nomes Extra- Partidários - Visita áú Presiden-
te ao llio Grande do Sul

S PAULO, 31 (Asapress) - Falando ontem á imprensa ao chegar a esta

capiial, o sr. Cirilo Junior, Interrogado sobre os entendimentos com o sr

Getuiio Vargas, afirmou: "O que existe sobre o assunto já ;o sr. _rnqm do

Amcral Peixoto, que esteve era São Borja, adiantou aos jornais.
A uma pergunta sobre s. .8 entendimentos prosseguiam, o sr. Cinio Ju-

nior declarou: "Estamos multo otimistas no que se refere aos.entendimen-
tos com o PTB e esperamos alcançar totalmente o nosso objetivo .

DOIS NOMES EXTRAPARTIDARIOS
S. PAULO, 31 (Asapress) - Informa-se que o sr. Cirilo Junior foi por-

¦ ador de uma sugestão do sr. Prado Kelly segundo a qual a UDN estaria dis-

posta a recaber nomes do PSD para exame na questão sucessória. Os no-

mes em cogitação seriam intiu.lve dois extrapartidanos.

A *-lt_S*_)EN_lA DA
A__E__3_.E"IA

S, PAULO, 31 (As-press) --
O sr. AUredo F-rtvit declarou-
n.s que sua candidatura à pie-
sld-nca da Assembléia Legislativa
está bem encamnhad».
. Entretanto, fala-st que o tu-
litro pnisití-nt-. da Assombl:'a <"-.-
rl% o d;p'itd_ Luiz ".jcrlt,
atual r>r-s'.d'e.".te fja Comirsão do
Fimnçvis e Orçarm-nto.

A VISITA HO PRESÍDENT""
DA nr-PUBLTCA AO RIO

GRANDE DO SUL
PORTO ALEGUE. "1 ÍAs-anressi

— A vla.om rio min'"t.ro Clovi
Pestana. a nosso Estado, ao
que paiece es'-.va c-rc.ri.-? dj.F1-
Rilo. t.'nto qu. *i- -np'os «fl- |
mento p*-'o noticiário da lm- |
pr*-"is.-i local

O tttulir da VU.-1- e Obres-"-¦-Mic-s nSo ("¦"ii cpnhsclmsiit
r--tcc'*3ado de sua v:n.a a rtt-"--'ií*-!. "'''"-ndo em um ap-«ti
Ibo r*a F-b.

V?o t-r''o -f-l-rto sobre P<> ,
Ht'e8, o tr. Covis Pestana Ju
ft>rt»!*«*i, etitrp*'*'*J'"o1 -uc ficou !¦ ;
o-pf-d-i a visita do nr"-:i*'""' I
F-rio Dnira -o R'o G-and? I
do *-'.'! -¦"*"> • *"*unda quinze- |
ns -"o n-o„'mo m"s. |

O c"1—f-> d-- N.-'"'!o s» d-mora-
-\ i'-. - r->rr,?-a f"n n-sso Estad-" I
-..^«-¦«-o o sefni'nte protfrat'11. i
f1" v'-'t-is:•o jij — Pe'-.t"í f C*. ngu ;
çu'."o _t_ — R'o Grande e *"»
c":->0 o"ia — TuT-ancIretS . Passi-
F>—do:

40 (••, — 7---,o Gonçalves • 1'
p-*-i'-*o F3--ov'arlo;

F» d:a  Salto e Porto Al*-
**r*.;

r»  "->orto .Vecr*-, com um
r"«'*„. na p">rte da manbS. *
r--.-o d- n***"i_"(- de M^nt"-
p-cri-o n»'*** "í***"****» .**?*¦ i1**!i"í*_,í*(SÒ * •¦
-V—- ^, f—r- .^-. C-'-^rr-r, _V-..
do ft--"-*l9 d» ^Tonten""*ro>:

7» <**» — -»**re-s-. ao R'o d"
T"""-1'**>.

C^^r-pn?E>TCTA DO GOVER-
Mano*» COT' O <-l?N\DOR

JOSÉ' AMÉRICO
JOA.O F_-SOA. J! (Asaprrss'

— O v c^-Etovfrnador José Tárgi-
no visitou d-moradamente o se-
nador José Américo, com quem
i—r-recciou na praia de Tam-
bau".

Sib--§_ que fofam dlseuüdoi

»i> «arlos assuntos. inclus.Vi a sueca-
sao 6°v'"i"umcntal da Pariiba.

EM SANTOS O SR. CI-
RILLO JUNIOR

S. PAULO, 31 (As-press) —
Pi.cjdenle do Rio de Janeiro,
cnegou,. ontem, a São Paulo
o sr. Cirilo Junior, presidente
cm _xsro;clo do PSD nacional.

Logo -pós «ua chegada, o sr
Crllo Junior entrou em conta-
to com seus correligionários,
com os quais manteve Ilgelr»;
p:::str.s.

A* tarde, embarcou eus "tci.-i
para Santos, onde se acha . o
er. B:_:il'o Machado Nít.-.', pr.--
¦ --.ife da Assembléia Legisla-
tiva.

SERIAM CONVIDADOS OS
ELEMENTOS DA AI_\

LIBERAL
S. PAULO. 31 (Asapress) —

Segundo apurou a no. sa repo:
ta.cm o sr Cirilo Jun'or teir
nova ennfcrcnca m-rcada eom ."
governador de Silo Paulo.

Adianta-se ern fonte liga"!
ao PSD iu< o presidente d •
Partido efl.*- q-ierm-f- convei
os -lementos da Ala Llher.il
para a reun45r. que real!7.:'.ra
ComriifF.lo Ext-r-útiv-n Estadu.'
riessedlíta, no dia 2 de Jane
ro.

Consta que tal rcuniko ob.ief-
va criar un c!'ma .nropico à
p--,f'iV.r**|n n-"''*1"-^

Hermes Lima. Dia ilustrada >.
oouta Conüs.-o ae baúde c.t
Câmara demorou ma._ oe ànC
so üeia consegu.ndo sa.r et:
substitutivo, a uiapeito _e t—
nureciao bniliante e ei uai,c
parecer do relator dr. Migue.
Couto .uno, que íníeiiznic.it
náo lugiou convencer seus emi-
m-ntes pares, n_u obstante iei
cunc-.uiuo seu magniãeo tra-
balho com este uhpressiohámi
brado cie aieria e advertência"A' Comi.sào oe Saúde da Cã-
mara cabe, nesta hora. grave
-e-ponsuDuiaacte. Já é tempe
do Legislativo oferecer uma I
capaz de defender a familia a
a sociedade".
APOIO DOS JURISTAS E RES-

TR-ÇÕES DOS MEDlCCS
Interessante... Nas Comis-

sõ.s técnicas da Câmara deu-se
precisamente o inverso do que
seria de esperar. Na de Justiça,
oniie receava — acrescentou —
que a matéria g.rasse maiores
cunt-.vérsias, já que exame
_ ré--nupciai representa, sem dú-
vida, uma sói ia, embora legi-
lima e necessáua, restrição à
ubc.iiade individual, 0 projeto
não iiicontrou neniiu.na difi-
culdade, tendo obtido, sem
ínàioi-es d-baUs eu delongas,
pxpressiva aprovaç-0 unanime.
Ja na de Saude, onde pont.fi-
can. as mais íiu-ires expres-
soes oa classe médica com as-
sento na Câmara, e em que,
por isso mesmo, era licito es-
perar a mais eiitu_m.tica aeu-
.ihiua para m._ida de tão nu-
bres e elevadas objetivos, tive
urna ci-lo.psa surpi.sa: o pru-
jeio so passou, ainda ein ,_ubs>
liiut.vo, à cú-tâ de aigentes
aii.culu-cics e esforços!

t ià' de presumir, as.iin. pelo
que s. pa.3uu naquele douto
..gúo, que ho brasil, — náu
.ao os numens do direito e da
lei, nolç-se bem... — mas os.
ir.s.^-.ico3 que ccn.iüeram coisa

i auiável, senão dispensável, o
-*_amc pré-nüpcial..'...',

FelizmeiiLe lui reconfoitado
logo depois par honrosa carta
do dr. Renato i.eiii, sem fa-
vor a nossa maior àutoriüà.lé
no assunto, felicita nao, caloro-
saihtnie, m.nlia iniciativa, e
dando sua plena aprovação ao
projeto, que, expressamente,
aeciarava aceitar e a-vsinar sem
nenhuma restrição ou altera-
ção.

PONTOS PRINCIPAIS DO
PROJETO

R.ferindo-s3, em seguida, aos
pontos principais da pruposiçâi
c-ue elaborou, ¦ sr. Lameira
i.ittencourt dectuiou:

— O projeto n. 224, de 25 ie
maio de 1947, resume-se, pnn-
palmentè, no seguinte: l") In-
clui :omo documento de habi-
litação de casamento atestado
de sanidade física e mental d<>s
contraentes; 2o) em caso de dú-
vlúa razoável, pode o juiz re-
clamar exame d* laboratório
ou ates'ado de mécüco especin-
zado; 3o) conforme a conclusão
de um ou de outro, o impeii-
mento será temporário ou defi-
nitivo, podendo c primeiro ser
levantado, decorridos pelo mt"-
nos 90 dias, e o secundo anos.
pelo msnos, 18 meses, num e

(C-nclul na 5a pá_->

* li
Imm.rf_:_l_.ri-S - Ex_.ortei.Qrc

TEl-G. "HEFMANOBA"
Telefone 23-5359
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8 A DIÁRIO CARIOCA
Diretor Presidente: Hs iKACIO UE CARVALHO JUNIü
Diretoi Secretario: DANTON JOBIM
Direto. Gerente: PAUl.O PINHEIRO CHAGAS

Telefones: Direção - 22 1785; Secretaria — 42 5571;
Rociaçao — Xi 302a. Reportagem - 22 1559; Gerencia

—- 22-3035; Publicidade - 22 3018. Oficinas- 22-0824

NÚMERO AVULSO CrS 0.50: aos domingos. Cr» 0..0
Assinaturas: anual. Cr$ 100,00; semestral. Cr$ 60,00

SUCURSAL EM S PAULO
Rua Conselheiro Crlsplniano. 40 6 • — Tel: 6 4564
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ANO XXIII 1—1—ISSO N. 6.601

Banco Econômico Nacional S. A.
RUA MÉXICO, 45-A  RIO

Descontos — Cauçõ«es — Depósitos

A Nossa Opinião

O QIE
SE D BE:
. . .QUE,- tendo o g^nera
Dutra, em tua mensa-jam d«:
Ana Novo. depois de procia
mar que "superam oa de todos
ca governos nacionais reuni-
dos. no Império e na Republi
ea, os ssrvlces prestados pel.i
atual administrarão federal >_
expancão e equipa mento c*o
sistema de educação primaria";
e acrescentado, em 6e_uid. :
"Perdoal-me que o afirme
desta maneira» mas confesso
rei* este o motivo de minha
maior ratisfação como gover
nante" — um doa ministros
presentes comentou, eom uma
pontinha r'e inve!a: "O Ma-
rlanl esti. com tudo e não
está prosa"...

•
. QUE ê v ... corrente no

gabinete do ministro da Agri-
cultura que, apesar dos votos
formulados por Dutra, no seu

MAURÍCIO DL
MEDE ÍSMAL DE MWtüS...

(LACLUS '.DE f;

Quando aqui entanto, em França,
se falou em .cr; ar j de lorr.aüsmo...

curso de ' •

cursos

um
lomalismo — e
sso foi ainda
ao tempo da Di"
tadura — usou-
se e abúsõu-se
«.la afirmação de
que os que mi-
litam nessa pro-

fissão revelavam, nào raro
completa ignorância ctos as-
suntos de que tratavam. Era
preciso, portanto, ilustrá-los..

Lendo agora os confusos te-
lesramas que as a.cencias no-
ticiosas teletraficas nos trnns-
mitem de Paris a propósito
de uma acusação feita peh
Justiça francesa contra um
súdito brasileiro che.ro à con-

improvise Intimo de ontem no • clusão de que não são multo
Catete. no sentido de contar l mais ilustrados os Jornalistas*

NOVAS ESPERANÇAS

EKTHAMOS 

h.ri,3 num ano novo. Isso significa
o despertar de novas esperanças para uma
vida melhor. São esperanças de todos os ho-
mens e de todos os povos. Não ha um cora-

ção que não deseje recuperar nos trezentos e sessenta
e cinco dias que se iniciam o que perdeu no ano findo.
Muitcs conseguirão, outros sofrerão ainda mais. Não
há motivos, porém, para um desalento coletivo.

Deixamos para trás doze meses cheios de desilu-
soes, de contratempos, de amarguras, de' decepções.
Todos sofreram as conseqüências desse ano que se foi.
Uns menos, outros mais. Alguns o amaldiçoam, alguns
lhe são indiferentes. A verdade, porém, é que 1949,
como te dos os anos gue se vão, deixou um longo cor-
tejo de dores, de mistura com alegrias passageiras.

• •
Para o Brasil, o ano extinto não foi* de modo ge-

ral, dos piores. Foi um ano de trabalho, de esforços,
de vontade decidida do seu governo e do seu povo
para atingir um objetivo de prosperidade. Não falta-
ram estímulos para isso. Quarto ano após o advento
da democracia, ou melhor, depois da restauração da
democracia que a ditadura procurara destruir, o Brasil
retomou o seu lugar, senhor da sua vontade e da sua
soberania.

A obra de restauração politica e democrática do
nosso pais representaria uma ação enérgica da Nação
que teria de mobilizar todas as suas reservas morais
a fim de repor as coisas nos seus lugares • consolidar
o regime df liberdade a que aspirávamos. Houve, _.*»_,
duvida alguma, serias dificuldades a vencer. Houve, a
reação surda dos elementos depostos. Houve um plano
estabelecido pelos inimigos da democracia para a vol-
ta da ditadura, plano que não poderia vencer, pois o
Brasil não mais se submeteria á vontade despótica de
um só homem.

Durante 1949, trabalhamos para tornar firme a con-
"quisto de 1945. O nosso governo realizou uma tarefa
digna do momento, apesar de erros praticados. Não
falhou a colaboração eficiente das nossas classes con-
servadoras no sentido de Tevigorar as forças economi-
cas do pais. As classes trabalhistas, tambem, trouxer
ram o seu contingente valioso e indispensável

* .

Nesse ano que hoje se inicia, devemos olhar com
fortaleza e com animo decidido o futuro da nossa terra.
Não devemos sucumbir ao peso das responsabilidades.
O vamoirismo politico ameaça a Nação, por todos os
lados.' Fcrças ocultas conspiram contra a estabilidade
do regime. O Brasil precisa que todos os seus filhos ae
unam como uma potência para tazer frente a essa ava-
lanche de maus elementos, desses maus brasileiros

que somente procuram satisfazer os seus apetites, com
o sacrifício dos interesses da pátria comum.

Este ano será de grande importância para o pais.
pois está reservada ao povo a missão de eleger o seu
supremo magistrado. Missão constitucional da qual de-

pende uma etapa decisiva de recuperação e revigora-
mento dos ideais democráticos, pelos quais os nossos
soldados lutaram, com tanta bravura, nos campos ae

bataQuê 
todos compreendam a tarefa que o destino

impõe a cada um e saibamos, nesse Ano Santo que
hoje comera, ser dignos de nós mesmos,
Brasil e da humanidade.

com todos os atuais ministros
— o sr. Daniel de Carvalho"
estaria prestes a deixar a pas*
ta a fim de desincompatlbill*
zar-se para as eleições...

Mr Gihtte Insiste No
Monopólio

(Conclusão da 1* pág..
aue constituem o principal mer-
cado do mundo para o cefé. oc
cnmbnações des** natureza,
cujo objetivo claro é o de expio-
rar as famílias norte-nm.rlca-
nas mediante acordos monopo-
listas internacionais". -

Acrescentou que o núcleo üo
artigo está contido n_ paragra-
fo que diz: "O* principais pai-
ses produtores de café dev^n.
concertar um acordo com cs s,s-
guintes objetivos:

ü;') — Para regular o aumen*
to da plantação e da produção

a fim de ajustar o aumento da
produção á procura e ao con-
sumo»

2.») — Fixar os preços.
3") — Distribuir os mercado*»

do mundo *, mediante propa-
ganda, expandir os mercedos ve-
lhos e criar novos mercados.

4.0) — Exercer pressão diplo-
matica sobre o» paises que tem
colônias (Estados Unidos, In-
glaterra, Holanda e Portugal)
a fim de q"e nâo estimul«m o
cultivo da café em suas posse«-
soes e até concertar acordos,
em virtude dos quais esses pai-
tes se comprometem a n&o pro-

.{.Conclui 
'fyritôiiftfà''

tlnua grave e ameaçadora. Os
circulas politicos desse Estad"
moetram-.se apreensivos com o
desenvolvimento dos acontecl
mentos, sendo generalizado o
receio pelo desfecho da situa.
ção atual.

Segundo os últimos despa
chos procedentes de Maceió o
governador Silvestre Psriclea
de Góia Monteiro planeja sur
preender os oposicionistas reu.
nidog em casa de qualquer um
deles para, alegando descober
ta e um complot, atacá-los com
sua policia, justificando-se 0_
poia com a resistência ofere
.ida.

Na base das mesmas Infor-
mações, o governador Silvestri
Pericles 4 m preparando ee»i
plano faz.ndo espalhar a nu
ticia de que já não pede sai»
do Palácio, em virtude da pre
sença de facínoras que a opo.
sição trouxe para a cidade com
intuitos de atacar o governo.

Ainda de acordo com e.ses

dignos do

S. ABanco Econômico Nacional
RUA MÉXICO, 45-A — RIO
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daquele país.
Trata-se da morte de umn

jovem senhora francesa, casa-
da r-om um brasileiro. A mor-
te, r; corrida há tres meses, te
ria í'do inicialmente atribuiria
a aouso de substancia hitmó-
tica talvez acidental, talvez
com propósitos suicidas. Mas
passados esses tres meses. <>
pai da moça levanta suspeiias
contra seu genro, aeu.anclo-o
de responsável pela morte da
esnosa.

Até anui vai tudo mal"? ou
menos compreensível. Mas
enciue.nto em uns telegramas
•?e 'ala no uso de stibstnnein
hipnótica em alta dose. que o
marido teria obn>ado a erno-
S2 a tomar, em outros se a'u-
de ** injeção.da violento vene-
no dos indios brasileiros, o
curare.' E, ainda se.rtundo tais
tele.Tar. as, somente o prol
Pa^o Carneiro,, atunlmenl"
ausente de França, "talvez'' !
conheça â força do curare... I
Em algumas das informacficb
há referencia mesmo a uma '
flecha que teria sido utilizada i
pelo suposto assassino! Sen- I
te-se que o fato de falar-re •
em um veneno usado por ln- |
dios brasileiros fez traba'!*:
a imaginação dos jornalistas
autores das noticias. Tratar-
r c-ia de coisa misteriosa, que
n«n-*.i_m'c6nheceria em Fran* j
ça, etc,.etc. «

No «entanto. Jse qualquer
desses' jói;ná1is|as, tivesse ido i

.íal-^Bjj^ü^r/dos f£áftdes;i* Hps*' jnitais 
'-d*'.. 

Pari* .ternflrt^iam
.;:ditò!;qu%' 6 curáfe fyeixoú;'»; Há''
cerca d# 10 anos, de éer uma
dror»a misteriosa, desde quan* ;
do em 1939, um botânico nor- jte-americano, Richard ' Gill, !
re£fressou da selva amazônica
levando regular quantidade
da droga, que, devidamente 

'
estudada pelos químicos dos !
Estados Unidos, é hoje ali fa-
brieada çm larga escala, com
apli .ações correntes em medi* ,
clna e em cirurgia. Nada mnis
lhe resta da magia histórica
da droga. São freqüentes as
publicações em revistas medi-
cas sobre novas aplicações do
curare, que é hoje uma arma
do arsenal terapêutico, tão ba-
nal como aualauer outra...

O fato, porem, de sua ori-
gem mais ou menos lendária
r— veneno usado pelos indios
do Brasil — coincidindo com
a pátria de nascimento do
acusado, daria à noticia um
sabor policial interessante,
com sacrifício embora da ca-

P S. — Meus amáveis an-
fitriõsF deste tão estimado
DIAPJO CARIOCA, que ho
tantos anos ho.poria com be-
nevolencia as mfhhas desínte-
ressantes reflexões, tiraram üe
meus comentários sobre o
Tráiego e a Prcieituia con-
clusões excessivas, ao dizer
que "procurei responsabilizai
pelo congestionamento o sr.
Mendes de Morais, direta-
mente." A ci'a.,_.o co nome
do prefeito se elevou, em
meus ccrr.r.ía.ios, co l.uo ce
estar ele à icslai cia Prc.-i.u-
ra e procurar cu suste*., a;
uma tese, que me parece inr
c'.iscu'.ivel, e que é a dè que
a boa ordem do tráfego numa
cidade depende muito menos
das determinações que o re-
guiam do oue rio e pr.**o cia'.;
vias pe'_s ciuais ele se faz.

Movimento é deslocamento no
cspiço. Para que. pois. uma
coira se mova a condição es-
sen.ial é a existência cie es-
i **o o-de cia se deslocue. A
fisio'o_;!a ds uma cidade cie*
pende tíe.sua analomia. Ds
ouem depende a anatomia
desta cidade? Da Preíeitura.
Logo quando se fala em con-
.<-eB':o*.anon'.o Co tráfeRO co-
rr*.o de fenômeno quotkiiano
na'vida normal re uma cida-
c'a. não é ao fisiologisia da
cidade, rué. nc:te parHfu'ar,
é o sr. Estreia, cue se deve
r-eclir contas e s'm ao seu ana-
lomista, que é o prefeito.
Quanto ds linhas de penetra"
r?.o entre as zonas Sul e Nor-
te, numa cidade em cue a
única' comunicação possível
entre esctis zenas é o centro
da cidade, não vejo como
isentar' a sua co*.«*_..ão rias
respon-abiüdadrs do condes-
tionnmento d-sie cenlio. A

» i«*üS

ri-aistas ao Presi
dentt da Republica
A exempio dos anos anterio-

res, o presidente da Republica
leo beu, ontsm. os cump inrn.

tos dos repr:sen.an!es da im.

pren-a acreditados no seu ga
binete.

Pouco ant:s, o ministro Pe

reira Lí.a cem^.ir"eu à Sla

de Imprensa, quardo proerd-u
a enír.fja da m.nsngcm de
Ano Novo dirigida nr!o chefe
da Nação a t<-'dos os com^>
triatas.

administração do sr. Mendes
de Morais não esiava em ceu*
3a. r.em sua folha de serviço-,
muitos dos quais tenho louva-
do. desf'e que os julgue l:on_
e uteis. A única coisa cm cair
ra é a tose de que não re róüê
pedir tráfego perfeilo sem
amr^os v!as de comunicarão
entre os espaços urbanos. .0
írpo. — M. M.

cálculos o sr. silvestre Perl.ies \ Pacl(íac*e de indagação dos au-
tores da reportagem... Es-
tou certo de que se um jornalbrasil eiro publicasse coisa
análoga o equivoco seria atri-
buido à ignorância, ou pelomenos à falta de cuidado na
indagação junto aos técnicos
sobre a exata natureza da
substancia. Em Fiança, redi-
gem-se, entretanto, noticias
dessas e ainda se acrescenta
que somente determinado ci-
entista brasileiro poderia elu-
cidar o problema... Há,

1950 e a Paz
PESA.. aa_ previsões doi

A 
observadores internacio-
nais. a guerra não velo

em 1949. Dizem que foi a luta
na China que desviou ai a'en-
cões dos militaristas russos do
ocidente.

Absorvidos _" campanha do
Extremo On.nt-. eles r-.-lv«---
.am não acender o esiupim eu-
,-opeu. üm ch.que em duas
rentes ll.es s*-ria fatal.

Então, se e assim uu_ se ex-
»lica a paz no ano que taioa
950 es.aria cheio de ameaça?
»or isso que os conv.nistas iá

jstão no poder na China, dc*
mdè foi eliminado o governo
,3cirnal:-ta. Mas, . verdade é
«ue o enigma ci i *-• não fo

a ndó decifrado o.*;s

tii_! um s>. -biem» mai- áifici'

'JBSS
pt*is C..11*-

do que a sua conquista pelai
armas. Os americanos gasta-
ram bilhões tem resultado •
acabaram renunciando ao en-
cargo. Os ingleses anterior-
mente haviam checado à mes-
ma conclusão. O Japão tam-
bém se arruinou na sua em-
preitatía.

Agora o "pau de formiga"
está nas mãos de Stalin. E'
fora de dúvida que êle vai ter
muitas dificuldades e despesas
E. deste modo. estará bastante
ab5nrv'_o n*1 Droximo ano pa-
ra pensar em ou*ras averttu-
ras.

Mas e.*n qualquer hip<_**ere
uma gi*..-.*a no ocidente sen»
o tim da ÜPSS. Isso não pode
>sca'.ar ao Ff*ado Ms«or boi-
chívista. R. doste modo. oode-
s. p ¦*-."•*> «-ni* s^n.la er. l?.r
ní i -.--tf.».-., o saitiji-fc" 9»i«'"

reforçou o policiamento dos
campos de aviação e de pouso
particulares, como da radio di.
fusora e da "Gazeta üo Ala.
g°a_".

Entremcntea a r»fcrida *Ga.
zeta de Alagoas", jornal oficio
so suspend-U seus ataques a
oposição o que faz prever gra.
v<!S acontecimentos. De fato am
outra ves em que foram ataca,
das as residências dos desem.
bargadore» e o próprio Tribu.
nal de Justiça o estratagemu
do governador foi o' mesmo«
depois da preparação do am.
biente, valeu a 8uspen_&. doa
ataques ela "Gazeta" como «.
nal para os outros ataqu« aos
desembargadores.

S^br* a situação em Alagoas
o ministro da Justiça enviou
ontem enérgico telegrama a»
governador Silvestre Pericles,
indagando dos resultado* do
inquérito sobr* o empasteia.
mento do "Diário dj Povo*
bem como procurando saber
das garantia* oferecidas á opo.
sição.

Até ontem, o governador Sil-
vestre Pericles ainda não ha-
via respondido a este tele-
grama.

Entrementes, o líder oposl-
clonista sr. Melo Mota aguarda
a entrevista cnm o pres'den4e
da República para falar à lm-
prenda. Amanhã, o represen-
tante alagoano acompanhado do
r'-*.u**-d . i"<ho Gomes deverá
ser re«_eb'do pelo ministro
Adroaldo Co..ta, aue prometeu |
ob*«v Imerllafp _n'd'.-icta cnm'|
o presidente da Hepública. A
*.*ta onfsrehcla' dever* .sta.

**ese"*>» tambem o sr. Prad~
-\y, «-.-esirtenU d* \riVS

no

Antes do Prazo...
(Conclusão da 12a pag.)

rios tipos de maquinas, cuj.
mnnejo vém desempenhando
cem inteiro êxito.

Trata-se, pois. de um esfor.
ço da real significação para a
economia do pais.

FABRICAÇÃO NACIONAL
ANTES DE 1951

Convém ainda registrar qur
da montagem doa primeiros
veículos chegados ao Brasi:
há cerca de seis me.es. d*
"Isotta Frarchinl", a FNM
atingiu a fase da produção lo
cal de grande numera de pe
ças e sucessórios do possante
caminhão .

Dessa forma é de prevêr-_r
que sua naclonaliz.ção se tor.
nará uma realidade antes dr
prazo esp-rado, poia o plan-
é trienal e prevê a suspençã<
da importação em 1951.

O TRAFEGO
O desfile dos caminhões pro

vocou ligeira perturbação n^
trafego da cidade.

Balanço Econômico e Financeiro-6

u M assunto de grande repercussão durante 19!9
¦foi aquele relacionado ao petróleo e às refina-
rias. No meio da agit:içio popular dos naciona-
listas, através daquele exacerbado "slogan"

"nossista", e da press".o de certos elementos re-
presentativos de grupos m.nopolÍ3Í..s, surgiu a chamada so-
luçT:o Dutra, procurando oferecer uma orientação objetiva
e serena ao pravissimo problema.

Cem o objetivo de estimular a iniciativa privada, de
um lado, e de outro lado, provocando a emúiaçlip desses
grupos particulares com as tarefas construtivas do Estado,
o governo agiu com muita segurança.

Era natural que a matéria despertasse o movimento
que se registrou. Os interesses cm torno do prt! Meo, sabem
muito bem os leitores, são inestimáveis, são vultosissimos.
E o controle das riquezas do subsolo dns nações subdesen-
volvidas ainda e um objetivo fundamental dos grandes <2ru-
pos financeiros do mundo. De maneira que cabia ao go-
vêrno uma atitude enérgica, definida, clara.

Logo as correntes se dividiram: uma partidária do mo-
nopólio integral do Estado, representada pelos srs. Artur
Bernardes, guueral Horta Barbosa, Hermes Lima, Café Fi-
lho e vários outros, notadamente os comunistas que apro-
veitaram a onda para capitalizar simpatias; outra favorável
e entusiástica da participação do capital estrangeiro em re-
gime de privilégios, que teve porta-vozes como os srs. João
Daudt d'01iveira, Odilon Braga, Gabriel Passos; outro bio-
co, com vozes como as do general Juarez Tavora. Euvaldo
Lodi, Amando fontes, Juraci Magalhães, etc. se mostravam
favoráveis a uma solução capaz de nos libertar da depen-
dencia dos combustíveis importados, sem desprezar a cola-
boração estrangeira, mas respeitando a segurança .nacional,
resguardando os elementos em potencial do nosso subsolo.

,\ Esta seção, que sempre desejou a entrada de capitais
estrangeiros com um critério seletivo (e por isto se bateu
durante o and passado) se definiu pela solução Dutra,
achando-a compatível com o momento. Apoiamos as con-
cessões aos grupos de particulares brasileiros e considera-
mos de grande alcance a instalação das refinarias estatais.
Esse ponto de vista acaba de ser reforçado com a nossa
estada em Montevidéu, onde visitamos as instalações da
Ancap.

3 Uruguai se abastece de combustíveis, destilando pe-
tróleo importado da Venezuela, Equador, Arábia e Peru.
Suas instalações se ampliam e-agora mesmo estão montando
outra unidade. Por que o Brasil não manufatura os seus
combustíveis? E' uma pergunta quase humilhante, quando
se-deixa a linha de montagem das refinarias uruguaias, um
parque manofatureiro modesto e moderno.

A Conferência das Classes Produtoras, em Araxá, com-
preendeu a gravidade da situação e aprovou uma declara-
ção que, no .-*eu conteúdo, foi a consagração da fórmula Du-
tra. Estamos, felizmente, terminando o ano de 1949 com
noticias muito boas: inicio das obras da grande refinaria
de Santos, compra de petroleiros e providencias dos gru-
pos particuiaies que, com as suas concessões justamente ra-
tificadas, fazem a sua força heróica para cumprix a pro-
messa feita a Nação. Entre estes cumpre-nos destacar o no-
me de Drault Ernany. De qualquer modo, o ano de 1949 foi
marcante para a história do petróleo no Brasil.

Infelizmente a demagogia de muitos, a dubiedade e a
timidez de vários e a compreensão de poucos não tornaram
possivel um trabalho amplo e conjunto dos capitalistas na-
cionais e do Estado para a libertação econômica do Brasil
no setor de combustíveis. Esta é uma debilidade a ser reti-
ficada no próximo ano, porque o enriquecimento de uma
nação, enriquecimento sólido e seguro e nacional, depende
da colaboração cada vez maior da iniciativa privada e do
Estado, agindo supletivamente, estimulador e vigilante.

A imprensa participou ativamente das discussões e ti-
vemos debates animados nos quais tomaram parte J. E. de
Macedo Soares, Assis Chateaubriand, Costa Rego, Osório
Borba, Joel Silveira, Samuel Wainer, Matos Pimenta, Ra-
fael Correia de Oliveira, Álvaro Penafiel, Orlando Dantas,
e vários outros que, lamentavelmente, nos escaparam.

Procura-se no momento outra ampla fórmula para a
solução do petróleo brasileiro, que se encontra no recente
projeto do deputado Amando Fontes, apresentado à Câmara.
Fórmula esta aue liquida de uma vez com os Estatutos tão
condenados que ali se encontram.

tenda téen'ca aos psists em
questão e para a comprii
de materiais que pod-rãc
ne.ite pela' eon*idrracãr
d9 que o fomento economi-
co dos t-rritorio* coloniais
redundará ém rcrior aeumu
lo de dólares- Por cu'ro
l:;do. os irus funcionários-
f"'--m o lnt..re'..e dos E"-
1" os Uníos na cempra de
nntórlnis estr_téT:lres. NAo
se revlou a'nda a s"m.
'ntal a f-r rle pendida nas
colona» A mror p.rf dtx<*

¦;»stçâ «rrà cob.rta, se«.un
. . ernsta, pc!,:s rcr.da- do--
D_'-.'s pb"3». .ides pele,'
OWrl'*. c**? rr,-i--t partida por
eles tíepo-itstícs.

COLÔNIAS, HOTÉIS, ETC.
DOIS BILHOl-S DE DO

LARES — Informa o "Bo.
letim Americano" que noti-
cias procedentes dn Wash-
lngton informam que a par-
te do Plano Marshall rc
lacionada com o desenvol-
vimento das re_i6es colo-
nlals começou a assumli
forma concreta com a es-
colha de três zonas mun.
dlais para a distribuição de
mais de dois bilhões dr do-
lares em investimentos a
serem empraeados no de.
senvolvimento dos referidos
terrllorios. Tais regiões são
a África, o Extremo Orien-
te e as ilhas do mar dar
Caraibas. e abrangem colo-
n 1 a s da Grã-Bretanha
França, Holanda, Bélgica •»
Portugal. O referido pro.
grama, parte do qual está

sendo financiado com doía
r» norte-americanos, de»-
tina-se a pavimentar o ca.
minho para novos dea-nvo'-
vimento.. previstos no pia
no do presidente Trum?n.
de auxilio à. regiões sub-
desenvolvidas-

Ao que se informa, a Ad.
m_nlstraçfto da Cooperação
Econômica Já reservou ....
ÜS$ 23.530.000 para auxt-
liar o andamento dos vá-
rios projetos. A maior par-te desses fundos será em.
pregada na melhoria dos
sistemas de transporte e no
fomrnto da exploração dos
recursos naturais. Tais fun.
dos servirão principalmente
para a exten-áo da assis
ser adquiridos semente por
melo de dólares. Nesse pon-
to a ECA age movida so-

INVESflMF»:Tf03 PARA
HOTEI3 — A .tni.?rcoi..i-
.íen.al Hotds Co.por tion
anunciou reernt. mente a
c.n_es â:> d-* ..oiiUatos pa
ra a cons.ruçSo e mobilla-
monto tíe um hotel de 16
pavimento.. - 400 aposentos,
em Bogotá, na Calombia,
no qual ;erâo despendidos
U3S3.500.000. O n..vo rdlfi-
cio será de estilo modern's-
simo. o-tentando uma pare,
de de vidro de 300 pé., de
comprimento, permitindo
uma vista admirt vel das
montanhas qu cercam a ca.
pitai colombiana.

Em 1950, a reíerda cóm.
panhia inaugurará am novo
hotel de 22 pavimente» e
450 aposentos, na capital
uruguaia. A mesma com.
panhia está construindo um
hotel de 450 aposentos, ava-
liado em $5 600 00o, rm Ca»
raças, e um outro com 153
aposentos, em Maracaibo,
ambos na Venezuela. Atual-
mente estão em progresao
ns negoclaçõrs para a cons.
trução de cinco novos ho-
teh: em S&o Paulo, Lima,
Lisboa, Madrid e na. Arábia
Saudita. O capital a sei
despendido ne.ses hotéis as-
cende a $21.000.000; sua ca-
pacidade total será de cer-
ca de 1 350 aposentos. A
Intercontinental Hotels Cor-
poration e.tá estudando a
possibilidade da esterder-se
à África do Sul, Turquia.
Japão, Filipinas, Itaüa e
índia.

Vários países eslão d!s-
pen-ando uma atenção es-
pec!al à ampliação da ln.
dus.ria hoteleira, com vis-
tas, principalmente, ao fo-.
mento do turismo Interna-
cional. principal fonte dt*
divisas estrangeiras em vá.
rias regiões do mundo. Re-
centemente, a Associação
Noite-Americana de Hctei?
comunicou que estão s.nd-)
construídos atualmente, nos
Estados Unidos, 51 novos
hotéis, ao custo total de ..
S130.030.000. N3s:es dados
estão Incluídos desd? um
estabelecimento de 1.000
aposentos, a0 custo de ...
$19.000.003. atè um pequeno
hotel de 40 quertos em uma
pequena cidade cem:rela!
Informou-se, tambem, que
oi projetos atuais de rem*o
dei.ção de luteis, nos Es-
tados Unidos, proviem uma
despesa d. mais de 
$330.000 000, com exclusão
dos gasto, relativo? ao mo-
bíliárío, os quai» as?endem
a or rea de $450 000 000.

O governo de Porto Rico.
por outro lado. está r.ali
zaudo um programa visando
ã construção de novos ho-
tels naousla ilha. A'«.m do
Caribe Hll-Mi Hetel, inau-
ecurado recentemente, nline-
Ia-se a con-truçãc d? nu
me.osos estab-lcclneni-ós d-
menorrs proporçõ.-s. rs*v
rando-se qu*-» em 1C52 hi'-
o dobro de p~v  s <-'
noniveK Fm ronf-en*» r
as instalações exis :ntc.
atualmente.

Humberto Basfoj
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1-hiang-Kai-Sher é o Responsável Pela China
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Atrasado Cmqueirta Anos o Brasil
(Conclusão da 3a pãg .)

neutro caso mediante prova
basiante de cura, 4") onde nüo
houver médico, nem em locall-
c itíe próxima -de fácil aees-
so, pcderá o juiz, a seu cri-
túrío aceitar atestado de boa
saúde aparente, assinado poi
duas pessoas de notória idonei-
clade, f'e preferência autorida-
ries ou o farmacêutico local;
S?) são consideradas doenças
K.-aves, que impedem, tcmporá-
ria ou definitivamente, o casa-
mento, conforme for o caso. o
tvacoma, a tuberculore aberta,
a lepra, a sifilis, a bouba, o can-
rro venéreo, a epilepsia, a idio-
t''., a imbecilidade, o alcoolls-
mo crônico, e a alienação men-
tr.l em qualquet de suas for-
i as; 6o) os exames de labora-
f jvio» pnr ventura oreclsos. se-
r:o gratuitos quando realiza-
t" s em estabelecimentos of!-
ciais ou subvencionados . pelo
puder público, sa'vo quando se
tratar de pessoas notoriamente
Yonadas.
tUBSTITUTIVO ATENUANDO

A. PROPOSIÇÃO
TTa C°mlssão de Saude, ex.

i-licu tot aprovado com suba.
vJtutivo. Não o t-nho, tisl e
completamente na m-moi-ia.
í.ins salvo engano consiste ek-
^recipuamente em prescrever a
obrigatoriedade da menção no
tsrmo do casamento, da rea'i.
s:acão uu não do exame pr*.
iiüpoial- e em caso afirmativo,
cias conclusões deste, que po;
rim em nenhum caso terá ef^I.
to Impeditivo.

Embora não seja ainda • ti
o.ue propuséramos c o Brasil
tanto reclama já constitui sem
duvida um importante pa-s&u
para a solução do magno pro.
bl^ma um pouco tímido-e lnde.
ciso talvez. Não tenho duvida,
pois em aceita.lo c°mo uma
medida de transigência e de
transição, fazendo.se porém mis
tèr dar mais apurada redação
no seu teor imprimindo.lhe lei.
sio mais técnica e Jurídica.

DOIS TIPOS DE
ADVERSÁRIOS

Logo depois examinando as
criüca>s c°nstrutivas t, destru.
civaS a° seu projeto, O sr. La.
incira Bittencourt afirmou que
"entre os que se insurgem con.
tra o nosso projeto há a dis.
tinguir duas "das^éfe:'dè con;
iraflltares; ¦,. os. que °. atacam
com mais ênfase e exaKaç&o
que convicção ' própria e c°-
r.h*cimento exato da questão
acuimando sem maiores expll.
calões nossa Iniciativa de antl.
democrática e racista, inspirada
nos melhores moldes d° fale.
cido nazismo e os qu» sinceros
r objetivos, discutem seriamen,
te o assunto apresentando ar.
gumentos que Já considerar*.
mos.

Aos primeiros cuja precarle.
r.ade do raciocínio é manifesta
-epiiearemos tão somente que
d°" exame pre.nupciai será liei.
to dlzcr.se tudo, menos que
a:«nta contra o regime demo.
cratico qu* aliás com ele p°u.
eo ou quase nada tem que vêr
tanto que nos EE. UU. da
America do Norte, legitimo pa.
drão das liberdades Individuais
— • figurino poütico e jurl.
dieo que tanto gostamos de
Adotar... — °a quase totaU.
dade das unidades federativas
oue o integram, Já existem as
conhecidas "marrlage certiíi.
cation laws"-

3" que a democracia entre
r.Os i palavra sonora, bonita
mágica que é sempre conva.
niente urar á falta de argum«n.
:o mais serio. Usar e.-- aDU-
sar.-.

Os segundo» arguem contra
o exame pre.nupciai no Brasil'
l.°> ser medida condenada for.
malmente, pela reUgião cato.
lica por atentar contra a dlg.
nldade espiritual do homem;
I.") n&o estarmos no Brasil ain.
da preparados material e «du.
cacionaimente para a .lfc 9,Aa
havendo lugares sem nenhum
medico stquer: 3.° «er um in.
centivo ás unlãe* Irregulares.

NAO E' ESTIMULO AO
CONCUBINATO

Finalmente, não vemos como
te p»-s?a imputar ao «xame pré.
nupdai qualquer caráter de
estimulo ao concubinato.

Tal argumento provaria de.
mais: 1 varia a tamb?m permi.
Sr re o casamento dos já ca.
rades - a pousam!.. — e ae um
modo gerr.1 a isentar.se *>

qualquer formalidade ou exi.
,/erc'a legal o caramen-0 Já
oue tCdas representam uma»
mais, outras mr^os um emba.
rr<ço ou r--tardamentb á vontade
e á Insta ansiedade dos nu.
be.-.t-es.

UM DECRETO DE
1890

Voltando a referir se ao àtru.
so de 50 anos, explicou.nos que"ainda nos albares , da Rapu.
blica incipiente tivemos um
decreto, o de numero 181 ae
24 de janeiro de 189o em qu<-
o seu artigo 20 cuja leitura Uic
vou fazer, assim dispunha: "Os
pais tutores ou curadores d«
menores e Interditos poderão
exigir do noivo ou da notva
de seus filhos, pupilos ou cura.
telados antes de consentir no
casamento certidão de vacina E
EXAME MEDICO, ATESTAN.
DO QUE NAO TEM LESÃO
QUE PONHA EM PERIGO
PRÓXIMO A SUA VIDA NEM
SOPRE DE MOLÉSTIA IN.
CURA VEL OU TRANSMISSI
VEL POR CONTAGIO OU
HERANÇA".

E hoje, que temos? A ver.
dade é que num pais como o
nosro — concluiu — em aue n
sifilis a tuberculose ;,e a lepra
registam Índices de- incidência
e de mortalidade tão alarmante»
o exame pre.nupciai é provi,
dencia de necessidade inadla.
vel e que, se não tnmaJ.a com
á preStsza devida ceíç>í..«;e trans.
firmará em verdadeira medida
U= f.alvai.-ão publica. ,

K-KKVMO TELKUKA.K.ICO IN i fcKNAnONAL (U.P. EEn£T OS FRACASSOS DO
os ministros Protestantes governo nacionalista
RECUSARAM 0 APELO DE PIO XII

Em Pittsburgh cestacaúos 11
cl-res dos ministros protest-an
los daauela- cidade declararam
c.vs recusam o apel3 do papa
l"o XII de união com a Isrè.
Ja Católica, porque isso ímnli
caria, em "absoluta renuncia a
toda liberdade pessoal e rsU
gicaa". .

IMINENTE AS ELEIÇÕES
Em Londres á repentina nt'

tude do primeiro ministro Cie.
mente Attlee de interromper
suas ferias de fim do ano e
voltar a Londres provocou uma
onda de especuiagões cm- toda
a capital. Acredlta.se que as
eleições gerais estejam imlr.cn.
nen.es.

MENSAGEM DA ONU
O secretario geral da ONU

Trygve Lie, declarou entre ou
traí" coisas o seguinte em suu
mensagem da Aro Bom: "Cer
mlti.me que diga unicamente
o seguinte nesta vsspérá °>
Ano Bom; tende íi — não d*
scspsrsls — trabalhai pela naa
e a obteremos. Fazei por v^scot
viBinhps o que desejais que eles I

Í£M &Á TE AS jfcLEái ;ÕES GEÜA1S BRI-
TANICAS.— MENSAGEM DA ONU

¦ FRENTE UNICA EM
ÉL SALVADOR

Anuncia.se que os principais
partidos políticos de El Salva,
dor o reublicano.constitucional.

façam a vós. Tende sempre
presente que o mundo é ¦ uma
só unidade e t«m que *ontl.
nuar assim — recordai que és.
tamos compartilhardo do desti
no.ds todos... Creio firme,
mente que nos anos vindouros
teremos o valor e * sabedoria
n-JCesfiaricts para uíllizr.r ttosj?n
comum tribuna, a ONU pnrá
r:Jnlvcr nossas pendsnclas di.
fTif Sir -amplamente nosEcs !òos
nhecin.3ntos e faeer progredir
no-^a civilização"..-

ATAQUE A AR'G-ENTTN.\
Em IJjondres, em um editn

r!-nl-em qu? nflrma que a'Gri
Erelanha não pode oontlnuri^
rt:p;nden<íO da prítcaria bça
íé.da , Argentina "Manchéster
Gurrdlan" diz que "o presWen
t0 Tcrcn parece imnglnrr, efn
surt<! rcVirèí» com crt-» pn!s' Que
pcá'e p.ilicar os métodos que se
aproveitou of.cndo neccridade
o" mundo teve cl» scus prodú.
te:**. ':¦./. 

'¦

o democrata e o social demo.
ernta reunlram.se numa lren.
te unica nacional para as pro
x'mn« eleições para a Assem,
bleia Constituinte.

MENSAGEM A TRUMAN
Informou.se na Casa Bran.

Ca que i msnsasem do presi.
deDte Truman sobre ò Estado
da UniSo' n5o conterá "surpre.
sas" e se referirá aos inipòistos
apenas ém tsrmós gerais. Tal
antecipação foi feita pelo se.
cyetnrio da Presidência da Rt.
publica, sr Charles Roso, pou.
oo depois qus o presidente Tru
man expò3 aos inembroa de
srú gabinete durante 2 horas «
23 minutos, o conteúdo da men
sagsm que ele lera psssoalmen
te ante0 Congresso na pr°xl.
ma .4.» feira dia 4.

TÀIPEH. Formosa 31 (^
Arthur Goul da U. P > — O.
generalissimo Chiang Kai Shek
assumiu inteira responsabili
dade por todos os fracassos pas
sados do governo nacionalista e
«o mesmo tempo prometeu Iu.
tar' durante o resto de sua vi.
da para expulsar o comunismo
da China. Numa mensagem
do Ano Novo a° povo da Chi.
ra„.peio radie nesta capital on.
de o governo nacionalista se
acna refugiado desde que os co
munidos conquistaram a Clil
ná Continental Chiang Kal
Shafc denunciou a agressfto so
vietica como "o maior crlm»
da historia". Acrescento que
"infelizmente a China suporta
agora o peso ,cà agressão rus.
sa, ' sotrendo por Isso a mais
trairia catas*roíe da «eus S
mil anos de historia".

Esta foi a primeira vez que o
generalissimo Chiang Kai SheK
ír.'ou ao povo chinês desde que
ha um ano, anunciou que ab»n
do.: ahi o cargo de president»
para deixar seus companheiros
em liberdr.de de nESinar a P«z
com C3 ccrnunis'£S. Como se

recorda. e*sa tentativa de pua
fracassou.

Em seguida, o generalissimo
declarou: "Creio que o ano «*e
1950 assinalará uma revira vol.
ta isto é, o esmagamento oo
perigo contra «ossa segurança
e a transformação da derrota
em vitoria. Seri também o
ano em que sairemos de nosva
humilhação e o nno em que
lançaremos a base de nosso re.
nasciment0 nacional. Dedl
quei a minha vida i causa da
revolução pela liberdade do
povo chinês e estou disposto a
assumir a responsabilidade por
todos os fracassos d° passado".

Depois de prometer que a.lu
dará o governo nacionalista a
lutar ate derrotar os comunis.
tas Chiang Kal Shek recorda
as derrotas na guerra contra
os vermelhos e afirma que "a
coberania de nosso território
foi usurpada por uma potência
estrangeira (a Rússia) Ml.
Ihões de nosaos concidadãos fo.
mm langados atrás da Cortina
de Ferro. A Rússia vem ln.
tervindo na China mediante e»
Bodos e Infiltração desde a as.
sinatura do tratado de Ner.
chlnsk. ha 260 anos.
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ADVOGADO i

Causas cíveis e comerciais
<W ERASMO BRAGA 255

«." andar sala 404
Das '5 às 1" noras

 Teleíone: 42 4955 —
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A AEROVTAS BRASIL apreienta, mui

cordialmente, os seu» sinceros agradecimentos

pela preferência com que sempre tem sido distinguida.

Ao mesmo tempo, formula a todos os sens amigos e

clientes, a todos os tripulantes de suas aeronaves,

aos funcionários de suas Agências, os maia

ardentes votos de Boas Festas, de muita Alegria .

• ProsDeridade no decorrer do Ano Novo.

AGÊNCIA NO RIO DE JANEIRO: Av. RIO BRANCO. 277
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ASTROLOGIÒO

(hor iá

HOJE, 1° — Mercúrio entra
em Aquailo. Bom dia para con-
tratar casamento. As horas da
tarde não são próprias para via-
gani.

AmanhS, será favorav-il para
viajar e assinar documentos.

ACONTECERA" HOJE «
AMANHA. AO LEITOR:

A seguir, annos an favor*-
bildades ou não de hoje e amanhã
com horas e números razoavis pa-
rt os leitores n. seido» em
aualsqucr nu, mPs e an-a do»
oenoaos ti-aixi. '

PARA OS NASCIDOS-
ENTRE 22 DE UEZBMBHC»

_ 30 DE JANEIRO:
Dla sem expressão, a nSo aer

& tnrde, que h iverá acontecin.en-
tos dom?ÁÜcos desagradáveis. 8,
0 e 10; 35, 38 e 37. (horas e
números)..

— Alegria, sentimental, dispo.
slçKo .generosa a esperanças de
dous nügocios. IS, 18 e 72;
43, 41 e 84. (horas • nume-
ros).

ENTRE 21 DE JANEIRO E
18 DE FEVEREIRO:

As lavorabilidades continuam,
cum possibilidades de grandes lu-
ceou inesperadamente. 11, 13 •
lã; e 38. 40 e 69. (horas «
números).

— Manhã de aborrecimentos, •
tarde será melhor, com alegria *
conquistas sociais. 11, 13 e 13;
29, 30 e 31. (horas a nume-
ros).

ENTRE 19 DE FEVEREIRO
£ 20 DE MARÇO:

Males do estômago e das vias
¦respiratórios e * tardfc aerá
melhor. 1. 17 e 18; 24, 33 e
38. (hora s e números).

 Decisão pára realizar no-
yos planos, e obstáculos moti-
vados pelo outro srrxo. 6, 7
- 11; 33, 34 • 38. (horas e nu-
meros).
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ENTRE 21 DE MARCO B
2U DE ABRIL,:

Astuelas mal sucedidas e dis-
B.-s.çâo c'umcnta, 3, 4 t 9; 31,
22 a 23. (horas • nume-
tos).

— Encontros Rgrndavels • »»•
tlsfaçSo com reuniões sociais. «.
10 e 18; 44, 53 «37. (horaa t
números».

ENTRE 21 DE ABflIL E »
DE MAIO:

Loquacidaae, conquistas ao-
ciais • alegria sentimental. A
tarde será de maus augurlos. 1,

3 • 14; 10. 11 s :
• números).¦— A saúde continua abala flu
Apreen; ividade • n.gocios cum
Dücados. 3, 4 • 8; 30, 40 c
50. (horas • números).

ENTRE 21 DE MAIO E 30
DE JUNHO:

Egoísmo e disposição «ven
tureira. 1, 3 et; 19, 30 • U.
(horas e numeres).

Tendências destrutivas *
deipoticas por causa de cis.i-
mento. 7, » • 13; 34.
60. (horas • numero».

ENTRE 21 DE JUNHO
32 DE JULHO:

Distúrbios .' nervoso* t
abalada. IS, 16 e 17; 31,
71. (horas e números).

Tarda desfavorável, com de-
sintellgencias domesticas e apve-
ensivldade por ciusa de pn-
rentes ou amigos. 18, 19- e Jii:
81, SI e 92. ' (horaa • nu-
meros).

ENTRE 33 DE JULHO ¦
30 DE AGOSTO: •

Imprudência nos negócios a
9-Tressividade. 19, 30 e 21; 43.
47 e 48. (horas e números».

Preelpltaçao • negócios
r-ial sucpdldos. 22, '23 e 34; 31,
32 e 42. i(horas e números-.

ENTRE 21 DE AGOSTO E
22 DE SETEMBRO:

Sucesso em todos os empre-
enfUmentos, principalmente nos
relatvos' i arte e á ltera-1
tura. 15. 18 e 30: 51, 81 *
83. (bnrns • números».

— ManhS azlaga, a farde ae
râ fav-nvel rms reunllles «o-
c'ns, clubes, etc. 7, 9 • 24;
32, S4 e 89. (horaa « nu-
neros).

ENTRE 23 DE SETEMBRO E
22 DE OUTUBRO:

Empresta quimertcas, .lmpulsi-
vldade e noite de sonhos
imprerslonantes. 13, 14 • 17*.
30. 41 «71. (hòres « nume-
ros).

Ameafta de mina e perspee-
t'vas frustrpdiu. 13, 18 e 17:
"1. 61 • 71. (horas e nume- j
ros).

ENTOE 53 DE OUTTTBRO E
22 DE NOVEMBRO:

Versrf-dad-*! «' !nst-»?o b«-
1*coso. 12. 13 e 14: 52, 23 e
24. (boras e números).

Pod-? ativar oa negócios
norcu* ter* boas onorturiida-
r*»s. 11. 14 e 16: 30. 33 e
23. finiis e números). .

ENTRE 2» DE NOVEMBRO
E 21 DE DEZEMBRO: |

ManhS de d-fleuldade». O
d'a é lmmrmrlo para tmilí-
nucr reaV-aarBes * \ ernerlfn-
rias Tisinulcas. 8. • V 7: 23
?4 f 19. (horas • nume-
ros).

R-mpatlas po-ouliírei • nn-
•"•'Td?**-*"! *c"i negfie*03 ii***Hstl-
eos. 18. 17 e 19: .70, 71 •
73. (horas • wir-***-'*'*'*.
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DIPLOMA-ilCAS

A f'm de representar o Itama-
ratl e realizar conferências nos
cursos de Verão da Univeraid-i-
us do Chile, seguirá.' ama-
nhS, rumo i Sintlago, o dip!«-
mata. HeUo da Fonseca e Silva.

S Bittencourt, atualmente servindo
i na Dlvirfio Cultural da Sacret*.-

ria de Estado das Relafiõss Ex-
tenons. ., f

Faca â amolitude do convi-
te que abrangeu grance nume-
ro fle p.i:sas sul-americanos, a
iniciativa empreendida pela Uni-
versidade do Chile, sobre con-ni-
tuir no'tavcl apoio ao lneremen-
to C?s relaçSt1? culturais latino-
americanss, fomentará o inter
cambio de idéjns imprescindível::
á criação de uma cultura con-
tinental.

O sr. Hello da Fonseca e Mlv.i
Bit.tenciurf*,- pronunciará no Chll*'
variss conferenclis sobre Hl-sto-
ria Prtriri e n-oble^^s da nua-
Metade do Brasil cnntempora ¦
neo.
ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje.
(¦¦SENHORES:
General Bertoldo Kllnger.

. Renato de Castro 1'imo.
José Cony.
Abelardo Arnid»
Álvaro Aguiar.

-- Abdcn Lins.
Vnvjl Nasser.

.- Nello Pinheira.
 Alceu Pena.

BiheíI Grti-soíi.
.— Joré Schetlno. w

Arqu'medcs p?re!ra L1mi.
José Pedroso Teixeira <1»

Silva.
A1c?u ds Paula r»na.

SENHORAS:
l.éa Barata Bumsrtiar
Valquirla de Mendonct Es-

meraldo
SENHORINHAS:

IZÍa Coi-lho Neto.
Bainha Manganeu.

MENINOb:
Anton'*> .T">-í. f^hp do «r A.i-

(onio Jos4 Fereira e rta .*a.

Cloao-
Mirtos

Carmelinda Narciso Pereira.
 Cirlos Alberto lho do sr.

Paulo Gonçalves da Sil.*-. « u
sra. Iol.mda Gonçalves da Sil-
va.

MENINAS:
Vanda, filha do sr. Ac\-_'.n Ccs.

t« Leite e da sra. "vtirtíi a.
Costa Leite.

EVana, filh? do sr.
Mdo Batista e da sra.
Batista".

 S!lvla Resina, fiihü do «r.
Newton de Souza e da m.
Elza Prndo de S mza.

Luiz Gama Bastos.
 Jo:é Porf!ro dos S.intns.

Oriando Vilela.
F-ancIfCO To'.x?irn dc Meio.

. — José de Abr?u e Li™.
 Ricardo ^^lSt^n^¦.',"', Nuní!«.

Renato de Castro Filho.
Comandante Alexandre Her

culano Rodrigues.
Ci-lrstino Silveira.

-- P.-»')o f1? Cnmpu».
José Braga.
José Cordeiro Cor**eiü

 Sérgio Lnporte Machado *»
Ollveim.

Adolfo Cardoso *V.
rã es.

 Henri Jnuvnl.
SENHORINHAS:

Ne1*i Machado.
CleT? M-rques.
MENINOS.
Wilson, filho do sr.

Manuel dos Prssos «
i>.ura Roci Passos.
NOIVADOS

Com a penhorlnha Nüsa San.
chez da Rrcha. filhi da sra. Au-
rora Sanchez Varela, contratou
c-samento o sr. Carlos Alberto
Mnci-1 Del Rio, filho d*? sr. Julln
TV1 Vo e da sra. Maria Amei)*
Del R1o.
BODAS DE PRATA

CASAL DELFIM AUOUSTO
SÉRGIO — O sr. Delfim Augusto
Sarjio e sra. Angela dos Snn-
tos Sérgio, comemorando o 25o
aniversário de casamento, ofere-
cem. bete. em sua res'dcne!a, nmi
r*c;pç2o ás pessoas de suas rela-
¦c8'.*s.

Ciilm»

*.-;?r,*>n<v
da sra.

No flagrante acima as debutantes Maria Cristina Lins do Rego e Gilda Tauores, acompanhadus
pelo sr. C. Bandeira. (Foto " Sombra " )

Ampliação da Rádio Patrulha, Desen-
volvimento da|^i||^| fria*'[¦:cio daiAssisfe*^^

A Solenidade de Encerramento do Ano
Financeiro da Gaixa Econômica Federal
jUTMENTARAM OS DHJPOSltÒ S E SÃO PROMISSORAS AS

PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 1950

(Conclusão'da 3* pâg.)

...¦•ídito rle ollo milhõas de
cruzeiros para sua amnHarao..
rrelsndo. no ano de 1950, dar
ro novo Serviço policial to-
ro desenvolvimento possível
âs molde a assegurar à ca-
Ditai do pais uma vigilância
perfeita.

Um técnico de minha m-
teira confiança já se encon-
tra nos Estados Unidos estu-
Maneio o que há de mais per-
•fíito em radiotransmissão po*
liclal.

Preten-Jo utilizar-me da râ-
tílotelefonia para manter
constante comunicação com o
r.atete, Rio Negro. l.a Re«i5o
MiMiar. Zona Aérea, Dis-
trito Naval. Corpo de Bom-
beiros. Polícia Militar, bar*
regras . das estradas de roda*
gem e ponto de embarqurj
pa-a a capital fluminense.

Con e^mento tão útil, p«r
um simples manejo de um bo-
tão poderei alertar todas as
r.utoridades civis e militares,
fechar os pontos de saida da
cidade, receber uma comuni"
cação importante de qualquer
uma delas sem que as outras
fiquem conhecedoras do as-
suníc.

Motocicletas providas de
aparelhes de rádio percorre-
rSo os diferentes pontos da
cidade chamando os carros dá

Exames de
Admissão

Curío» de Férias Intensivo

GR A TU 1T O
Para Gin.isial n Comercial

DIURNO E NOTURNO
na

M A B E
(3) a -o*! de exigência)

RUA DO RIACHUELO, 124
Telefone: 42*3451

DOENÇAS

R.' P. logo çue.ache necéssl*
dade. '; 

'', " -

SERVIÇO SOtílAli
O terceiro, ponto . dé meu

programa para 6 ano corren-
te — afirma o Chefe de Po-
Hcla — diz respeito com a as-
slstencia social visando dar a
Policia recursos materiais e
lesais para enfrentar proble-
mas relevantes oomo a men-
dicancia, o meretrício, o me-
nor abandonado'.

Será uma divisão; çú dire*
toria de grande .importância.

Preso o mendigo será feita
a necessária investigação em
torno de sua', pessoa. Verifl-
cado seu estado de miséria
orgânica ou'fisica será reco-
lhido a local apropriado: em
caso contrário será processa-
do de acordo com à lei.

A prostituição o riovo órgão
policial combaterá' -procurai-
do dar às inféjizes posnibiM-
dades de ganhar a vida ho*
nestamenté..' .),'. -.-

O menor abahdopado será
entregue aos pais os quais se-
rão processados se continua-
rem a màntHog sem nenhum
nmparo moral é material. Os
que não- possuírem- parentes
em condições" dl? criá-los e
educá-los serão encaminhados
pela Divisão'* dè Assistência
Social e asilos, internatos, es-
colas e colégios1 que deseja-
rem colaborar conosco nesta
grande cruzada. '

Empenho-me, de' todo cora-
ção, nesta campanha social
que julgo isér não sô policial
como de grande interesse na-
cional. *'.

Tem aí o piAR.IÓ CARIO-
CA o que pretendo fazsr no
ano que hoje jse inicia. Pa-
ra -i-onseguí-lo .precisamos de
apoio de todos,os homens de
bem e prlnçipalhiente da lm-
prensa que nunca faltou quan-
do ronvòqaàa para. os gran-
des empreendimentos.
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Casa das Tintas"Ancora"
Tintas, Vernizes, Alvaiades,

Óleos, Esmaltes, Especialidades
em Pincéis, Brochas e todos os

i Artigos para Pintura
Importadores e Exportadores

ALBANO SOUZA & 111.0
• É02|| RÜA l $m$i ANA,;;;202-A,;..,;:
:r,,,1'"'"'((IOÍ)ÉÍÀNEIRÕ ,

Exijam a marca "ANCORA"
*•¦'¦".. Telegramai "Sousa»" — Fone: 32-3262

L0ÍIRIP FEOERRt
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SACADO
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MILHAIS .ièM-

Aspecto do solenidade de encerramento'.'dás àtivC dades da Caixa Econômica no ano âe 1049. quan- j
do discursaua o sr. Arlosto Pinto, presidente "ge seu Conselho Administrativo. O clichê focaliza, '
ainda, os srs. Pascoal Alazzini, representante do ministro dii Fazenda, e Satuiano Leite, diretor
de uma das Carteiras da Caixa. Em- cima/ ç-''•ré presentante ão ministro Guilherme da Silveira '

quando procedia a innu*juraç5o do 'retraíb 4o presidente Eurico Gaspar Dutra, na Galeria No-
bré da Biblioteca da Çaixafldóhô mica Federal do Rio de Janeiro

IERV0SAS
Pr h'cv-5 Mr.T*".
RUA SEN Df-NTAS. 40

Cs 16 â* 18 nora»

Dr. José Carlos
D* Ândretta

Doença» do Aparelho Renpl-
ratórlo — Diagnóstico e Tra*
tamento dã Tuberculose — 1

Ralos X • domicilio
•¦DIFICtO ODEON. ¦*.• S 408
Terça», quinta» e «Abados —
13 as 16 horas — 42 9-183

R:s - Tel 507 - Ilha
Governador

Presidida pelo sr- Arlcsto
Pinto, presidenta do Conrelho
Administrativo da Caixa Eco-
nomica P-deral do' R!0 de Ja.
nriro. realizou-»-* ontem, no sa-
lão da Blblioteia da cede da-
qus!o etabel2clmerí0 d^ cre.
dito popular a scbnidade de
encerramento d:s trabalhas re.
latívcs co exercício financeiro
do ano de 1049. O ato contou
com a presença do represen-
tanto tío ministro da Fazenda,
sr. Pascoal Eamlcrl Mazzini,
cies srs. Ealviano Leite e Je.
ronlmo de Ca:ti!ho, diretores
de Carteiras da-Caixa, fun.
elonaries e grande num) ro de

| deslacsdas figuras do-3 nossos
meios financeiros e soeials.

A SOLENIDADE

Após falar sebre a data em
que a Caixa Econômica dá por
encerrado mais um ano de suas

| laboriosas atividades, cujos re-
tultados apresentaram os lndl.

I ces mais elsvados cm tedos :cs
1 seu setores, o sr. Arlosto Pin-
! to convidou o representante do

ministro da Fazenda para pre.
sídir a sessão de encerramen-

, '^ ce significativa solenlda.

de. N:ssà:'qéasülo, dada a pa.
lavra ae*-s£ Leite Pinto, con.
tador gèrdl-'ia .instituição, este
fez ,um substancioso relato das
prlncip9i5,tàrefJ,ai realizadas em
1349,^pibetrándo, com dados po.
sltifos,."*? puja:ite d-senvolvi.
m:nto d^tcdos.os negócios da
Caixa! qiiVde ano para ano
vem consegüjndò cada vez mais
a simpatia ie a crescer-io con.
íiatiça do publico* e dos meios
econonYico-íinancelros do P^ís
Em sesruidíw; disse, que esse ln
cr.-mehto Jflo promissor em
tode^ cs;*;.sJtores' da autarquia,
devs-se,^'scm- duvida, às pro.
vidánêh& e ,á politica ae es.
fmüio* que-o 'president; aa
Republica vem potido em pra.
tica para. o çstebeleeimento de
nralór eoiiflança' e firmeza do
credito nacional. Ao finalizar.
o sr. Leite Pinto .reportou-se &-•
palavras' d<j! presidente Arlosto
Pinto, ressaltando que apre.
sentaridórihe, em a:u nome e
de todos os funcionário*. 03
cumprimentos •? desejes de ven.
turas no atto fle 1950, tinha a
satisfação de constatar que o
êxito alcançado nos nrgocloe
da Caixa Econômica Federal
traduaem períeitamentg s» di.

? -

retrlzes elevadas de seu Con.
selho Adminlrtrativo. Respon.
dendo, o sr. Arlosto Pinto agra.
diceu a hemenaesm e, focali.
zando os diversos a"pectos que
concorreram para a plena sa-
tísfação dos trabalhos realiza.
do3, dlese, qu; os re:ultaaos
representavam o excelente es.
forço de tedes os funcionários, 1
coesos e con-clos de suas wa*
ponsabilldades em tonio aos
magnos Interesses da Ca:xa
Econômica. Referindo-se ao
president*! da Republica, acen.
tuou a relevante política de
ertlmulo aos negócios, que s.
excia. patrloticamente instituiu
e cujos resultados servem de
esteio e sustentáculo à nossa
estrutura econômica, mostran.
do, ainda, que graça-? ao aru
alto espirito de compreensão e
simpatia para com o íuncio.
nallsmo, o presidente Eurico
Gaspar Dutra efetivou a velha
aspiração dos servidorrs da Ins
tituição — a reestruturação do
quadro —, que vem posrribüitar
reais benefícios a tedos, dando-
lhes oportunidades para galgar
os postos mais elevadas da Cal.
xa. E por is.*», como unta ho.
menagem especial ao general

| \ VICE-ALMIRANTE
BEWIQDE ARISTIDES GÍLÍM

V (1.° ANIVERSÁRIO)

Maria da Glfirla Carvalho Guilhem e fi'ho, dr.
Francisco de Bastos Melo, senhora e filha, dr. Jo?6
Goulart e senhora e demais parentes, convidam as
pessoas amigas para a missa ds primeiro anivertário
que mandam celebrar no altar-mór da Igreja da Can-

delárla, depois de amanha, dla 3, à3 10,00 horas, em sufrá-
gio da boníssima alma do seu querido e Inescmeciv:! es-
poso,, pai, cunhado, tio e parente, HENRIQUE ARISTIDES
GUILHEM. Desde Já agradecem a todos que comparece-
rem a esse ato religioso.

s4-s

¥:?'

de Exército e presidente d^
Republica, os funcionário*
Inauguravam naquela gret
oportunidade o retrato do pre-
sidente' Eürieo Gaspar Dutra
qu? dessa forma passava a fl
gurar com'destaque tia Gale.
ria Nobre em que sé encon
travam-bs tienemeritosjda Cal
xa Econômica Federal do Rio
d; Janeiro, quando- tambem. em
nome do Conselho Administra.
tivo, expressava a satisfiç&o
pela homenagem prestada ao
Incuto chefe da Nação.

Encerrando a solenidade, o
representante do ministro Gui
lherme da Silveira, titular da
Fazenda, convidado a de-cer-
rar a bandeira que envolvia c
retrato do presidente Eurico

f' ¦*¦*•-. _í *í ^

Gaspar Dutra, congratulou-sc
com os funclonnrics da c.iixa e
citou o esp:rit0 ds èqu'pe aliexistente, o crescimento des
nejrorT,- e as perspectivss pro-mí-sorasou? ersa politica de
seçoira vVão irará mr.". n g:s.tão de 1950, cue s*?rá o anode ma!ore, t-n-jzrçô^s e trrbs-lhas em beneficio do crescenter>restip'o d-, C?'xs Proncmic.i
Federal c'o Rio da Jr.r.eiro.

Dr. Splr.osa Rjíhier
Doenças sexuais e urrrr.-*'--

Lavanem endoscor n di v
cuia. Pro;tata. — Rn ~ -,-i-j-i
Dantas. *.5 1* Tel Z2 3c<5"'

Das 13 âs 19 horas.
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Agradece a todos os seus amigos e fregue-
ses a Kònrosa preferencia com que sem-
pre a têm distinguido e deseja a todos
BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOV9

Ferramentas — Parafusos. —
Grande sortimento

152 - BUENOS AIRES — 152
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ENCONTROU
0 TERROR

HOS BRAÇOS
OAQUEli DKC0

HHECIOOAQÜEM
BEIJOU COM PRAIER'JIÍRENCE

T1ERNEY
ft K «3

Ttíè PEVfL THC/rr&s)Ml)D£ )¦
/MPROP. are' /PA/VOS . li

' 
Pagamento do Abono no Exército toi dado conhecor oticiaimen

."¦¦,'¦'* ,.' „ i. > „rt- te, a prsvidencia para o pagi;- f^sã=
O abono aos militares do reUra-mento, Ji «stá sendo mento do mesmo .. ^^ sj ^^

7::írclto, cujo pagamento es- eíetuado em todos os s-.tores do tomada desde segunda-Iei-
tava causando ccísuma nc* d«sta e das demais çuamicões ra ultima, antes, portanto, das
t.eioa armados, devido ao seu oo país. Aliás, segundo noB ^ iiüclativas particulares

. OS PORTADORES DE TÍTULOS EM VIGOR
CONtÉMPlÀ0OS.Sto(0WVTDADOSA RECEBER

O REEMBOLSO GARANTIDO.

TED NORTH • NAN L6SLIE.,
<3ETTY LAV/FORO • ANDREW TOMBEI

Horário:
í.40-5,20-7-8,40 • 10,20 Hor«s -

Acompanha Complemsnto Nacional

k W VAIE GUARDARüSJê^
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BOLSAS,MÀtAS, PASTAS - C0NSER10S
Só; n'í| "^;E3ÔLSA FINA" — Eôlsas, cintos da todos os

modôlos ¦_%» crocodilo, camurça e de outros materiais. Arti-
Oos para. presente. Recebem-se encomendas e consertos.
Tlngehn-íi. ***fí BOUSA FINA". Fábrica rua Miguel Couto
n. 39, socado (antiga rua dos Ourives). Tei 43-3377.

TEATROS . ;
COPACABANA — "Um deus

dormiu li em casa, ás 16 e 21.M
lioras.

lüATRINHO DE BOLSO -
"A g.irçoniers ds nieu marido ,
As 16, 20 e 22 hora».

TEATRINHO JARDEb —
"Chie. Boa", ás 16, Í3 e íl
horns. „,_,

TEATRINHO TOLL1ES -- "JI
vi tudo", &s 16, 20 e 22 ho-

REGTN\ — "Uma mulher do
outro mundo", és 16 e 21 ho-
""cíINASTTCO - "Hipócrita", as
16 e 21 hoTT.s.

SEIUÍ.ADCR — "Dinheiro <"•
d nheiro", ás 16, 20 e 22 ho-

RIVAL  "A lcgíca d^ o=lt-
»ani*á". ás 16. 20 e 22 hora;

GLORIA — "Show Villaret". ás
16. r*l c ?*? hons.

JOÃO CAETANO — "Delxi
chuto*. ás 15. 20 e 22

METRO PASSEIO —."A sedu-
tora Mme. Bovary"., coin J.nifJr
Jones.' Melo-dl» — 2,30 — S —
7,30 e 10 ' horns.'
mundo perdido". 2 — < — H - -

a 10 horar.
ASTORIA — "O monstro de

um mundo perdido". 2, — 4 —
— 8 e 10 horas.
METRO COPACABANA — "A

sedutora Mme. Bpvar.v". com Je
Jenifer Jones. 2,10 — 5 — 7,30 e
10 horas. *

METRO TIJUCA,— "A seduto-
ra Mm'. Bov»ry", esm Jenifer
Jones. 2,10 — S — 7.30 e 10 ho-
ras. '•• V

VITORTA — "O morcego", com
V illv F.rit£i*hi 2 — i• — 6 — 8

10 hora_.:

CARTAZ ÇO DIA
MM^|HHM_i-_i-MS_M_l_MTMP>M-_M-MM*HWi^M-K 
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NACIONAL' —^'Fçcadora arr«- ( SANTA CECÍLIA — "Entre o

"¦p-rt

20 e 22

eu? eu
hor-s.

í-at;"-!^ <-:'**"*"~,c*
r-í^et** vou a pé", ás 13,
ho-^s.
horas.

C1NEMAS
ESTHÉIAS

p T UT*Í  "Vqnt-d*! '^loi~!
!-**.' c-r**. G-.TS Cnootl* '*"; -
IT-O - 5,40 - 7 5CV W ho-

l 3. -

PARISIENSE — "O rronstro de
im mundo, perdido". 3 — 4 —

— 8'« 10 hor«_. "

ODEON — "Vontide Indoml-
-,!ta". * com'Gary' Cooper. l.TU

t.30 — 5.40 — 7,50 e 10
I **«.

RIA»};  "Vcnta^" -indomlta",
um G-r~v Coopfr. 1 20 — 3,ô0 —
,40 —. 7.30 e 10 horns.

PRESIDENTE — "O correio do
rei", com Valentino Cortcse 2
-4 — 6 — 8 e 10 horas.

CARIOCA  "Vontade inao-
nilta". com G-iry Cooper. 1,20

3,30 — 5,40 — 7,50 e 10 ho-
liti.

IMPÉRIO — "Esquina da vi-
d:." (para senhoras): 2.30 — 4.40

6 horas. P-va homens- 7 40
0 r 10.20 horas.

OLINDA — "Monstro rie um
I .undo perdido". 2 — 4 — 6

8 e 10 horas.
CAPITÓLIO — SeSiBeS passa-

tempo, a partir daa 10 ho-
ras.

PATHE' — "O correio do rei"
ho- |com Rossano Brazzi. 2 — 4 —

— 8 e 10 horas.
RITZ — "O monstro d*> «m

mundo perdido". 2 — 4 — 6 —
e 10 horaa.

STAR — "O monstro de um
mur.ão perdido". 2—4 — 6 —

I f 10 horas.
com Rosrano Brazzi. 2 — | ciNEAC TRIANON — Sesvie-

8 _ 8. e 10 hores. i p3SS2te_r.po. a partir daa 10
REX - "Buffalo Bili*. eom J hor23

Joel Mc Crea. 2 — 4 — 6 — 8

PALAOO' - "O v^elver. CENTRO E BAIRROS
o.-. Kir*í Dousla-. t — * — * — m...

s ís harei Af.TTHl^ - 'O Ir.veaelvel"

AMERICANO — *;"Sua esposa e i GUARANI
o mundo". \õ» suspeita",

ALFA — "O Ciíco" e "Lutun- telra".

"Sem sombr.i

para rc-

ALVORADA
ei".

— "O Correio do

•*?- fcV^i

do peh lei".
ArOLO — (Fechado

forma).
AVENIDA — "O- Morcego".
BANDEIRA — "A Mascote da

cidade*.
BEIJA-FLOR — .(Fechado D--

ra reforma). '\J L
CATtrr^BI — "Rua . daa' almi-

P3rdldas" e "Vaqueiro do ^i-
zona". *~ - -

CENTENÁRIO — "Amor e es-
pada".

COLISEU — "O Correio do
rei". "-"* |-* ¦ ílà . -

COLONIAL — "O rno-.rtro üe
um mundo pirdldo" e "Quem ca-
at ouer ea=a".

EI.DORADO — "Transatlântico
de luxo".

EDISON — "R!o Vermelho".
FLORESTA - "ClUda fatim-

ca" e "Nunca me esaued".
FLORIANO — -Caminhos do

sul".
FLUMINENSE — "O eorr»lo do' wl-,

tóV *t -àg ¦ -â ;

e "CilEda na frou '^o 
Rei"

- "Cr.minho da re>

Dendida'
OLIMPIA7'-fi',"rfaná".é "O injo

e o necromante".Y. "- <
ORIENTE tt "ÀTOCt l|m aásaw-

sino" e úm flliriê? em' série.
PARAÍSO — "Sua'sem nome"

e um filme em ' s,"érle.
| PARA TODpS '¦"— "O. Correi'

GRAJAU' —
4enção".

GUANABARA — "B:linda-.
HADDOCK-LOBO — *'Traição"

e "Pelo tmor de uma mu-
lher".

IPANEMA — "O morcego-.
ÍRIS — "Viva Villa".

IDEAL — "O moreeno".
IRAJA' — "Anlo perverso". ¦
JOVIAL — "Vendaval maran-

lhoro".
LAPA — "Este mundo é um

pandeiro" e "A lei d* pistola".
MADUREIRA — "O morcego".
MASCOTE — "O monstro «t

um mundo p:rdido".
MODERNO — "No velho Co-

torado".
MARACANÃ — -Capitães 4o

mar".
MODELO — "Iracema".
MEIER — "Sua unlca salda"

e "G— iU desenfreada"*.
MONTE CASTELO _ "Vonta-

de inriomita".
MEM DE SA* — "Cristóvão

PIEDADE -r "Atlahtlda".
PEKHA --:*'C p.ulo us Caste

la" e um-filme em sórie.

POPULAR — ;*texp!.-cSo** "Utr-
melodia" «"A etjwsa de Moi.-
te Cristo". '"•' 'yi .

PRIMOR.— "O monstro de tini
mundo perdido". "*

POLITEAMA ~ "AtUntMa".
PIRAJA" — "Caminhos do

«ul".
QUINTINO — "Cíu amarelo".'; ;„:*.¦ v^O- ;'RAMOS'.— "6 'demertar Ac,•"nndo" e um filme' em sé-

rie. '*•.-
ROULIEN — ¦ "Muralhas h,i

mana*-," e "Detectlves de enco-
menda". .

RIO BRANCO il "R-.1:quia m>.
cahra" e "Que b céu a conde
ne".

ROSÁRIO — "Divina dama **.
HOXI — "O Invencível".
T?IDAN _ *'r-Tcr-!nas çm lar'

*^iS¥***#; . t

amor e o p cado" e um filme emfêrle.
SANTA HELENA — "Tarzan e
homem macaco".

S. CARLOS — "Rosas do Sul' .leio-dia — 2 — 4 — 6 — Be 10
horas.

8. CRISTOV.-.O —
sa e o i .« ido".

"Sua esj>_>.

¦ S. JOSE" — "O «ranHe íii-
dur.tri,-.l". Meo-día — 2 — 4- 6 — 8 e 10 horr3.

TIJUCA - "Numa ilha com
você".

TODOS OS EAt*r.»-i .. "Mon-
r'**.— Bocalre" e "Terra de San-
Rue".

VELO _ "B-Hu"' e "Du-lo".
VILA I-\BEL — "Vendaval

•naravilhoso".

\'\7.
Io" e
co".

.oro —
"Místi-in

"Ouro dè•io Móxl.

ívílTERÔI

'.V-intlda".
"O Morc-eo**.

Tri*"*' —
ICARAI -
*P"c-'i7r>Ta,L

ODF^N* — • . piTãt-i",
PALACE — rfont-ide Indoml-

RK. BRANCO — **A vo/ia dot

ElI
¦Jíjí.

:

Êêml

i

¦m

¦ -rVy.i
¦'¦'>>)''•'* -ííí

*K L
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FUNDADO EM 1928

capital;
CR$ '6.000.000,00
(R$ 14.000.000.00 aumento aprovado pe_a assembléia

dependendo de aprovado da Superin-
tendência da Moeda e do Credito.

TOTAL CR$ ,20.000. 000,00

SEDE PRÓPRIA- jjiía México jw 45-a
"''¦¦¦¦¦. s- ¦¦¦¦¦•¦¦ 

. 
, 

.:.-.''

TELEFONES : 42-117C - GEilFNCIA i
52 1832 -r DIRETORIA

 .'*¦_;'*..-.;.,' -.-¦'"¦.  

_

DIRETORIA:
pr. JOÃO AUGUSTO DA FONSECA E SILVA — Presidente
Dr. FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA LEITE — Vice presidente
JOSÉ KNEIP LADEIRA — Diretor-Gerente

taxas:

o • •

c/c POPULAR (limite de Cr$ 50.000,00) ..
t/c LIMITADA (limite de Cr$ 100.000,00)
c7c MOVIMENTO (sem limite)
c/c AVISO PRÉVIO — 90 dias - .
PRAZO FIXO - ( 6 meses) —

PRAZO FIXO — (12 meses) — .

o • o

» Q O O

« Ü 6 O

_ O '

•_;• ° ° a •**

o a 9 ú

%
5 %
3 %
6'/2%

%
%

m

DESCONTOS - CAUÇÕES - DEPÓSH OS - COBRANÇAS
ORDENS DE PAGAMENTOS - CUSTÓDIA DE TÍTULOS E VALORES

CORRESPONDENTES EM TODAS AS PRAÇAS DO INTERIOR

daò áé15^luA
ümmhadcftdãé 9milkH

—*• i-.
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A AÇÃO DO PREFEITO ÁLVARO MATOS
y ^;;a — a capital do Esp:

rito-San-o — pode hoje ser co.
locada entre as cidades mar;
bonitas do Brasil. Não lhe vem
es_a beleza apenas dos elcmen
tos com cue a presentearam 03

céus, na i-5& encantada «a

ba.a' — miniatura da Guana-
bí,ra, nas man-llhas v*rdes que
ih» 

,pr°tcSem 
os moTTOS- *-aB

praias maravilhosas b___ salas
üe sd e acariciadas de. espu-
mil3.,. A beUza da capital ca-
nlitaba é a de um diamante qu.»
artiSta« cu!<»ado-0« souberam
lapidar com técnica e amor.
bT0 suceder de prefeitos, nao
lem fnltadd aç_o. E, o que e
melhor, tem havido continui-
dade da ação. O qu. um, por-
que o tempo lhe fugiu ou os
recursos escassearam, deixa em
meio. vai no que «e lhe segu-
encontrar prosseguimento. Nao
w sabe ali de empreendimentos
qU( «cassa pela metada por
mudança de governador da «•
dnde. Em Vitoria, prefeito que
sobs nüo quer dizer, com. em
multe* pontos do pais, procra-

ma (JU« cal. Sempre foi t-Slm
2 fl:nda é assim. Por isso, o

prcfdto Álvaro dc Castro Ma-
tos, aô assumir o posto a con-
vit. do governador Carlos Lm-
denberg, n5ô t.v* a preocupa-
çao de conhecer as obras im.
ciadas por seu «nteess-or, para
Interrompê-las, mas tRo som*n-
te para levá-las a termo, com
o escrúpulo n&o mu'to comum
de frisar sempre qu* fei ape-
nas executar o que encontrou
traçado. Não lhe sorriem me-
ritos que lhe não pertencem-
Foi assim que ultimou a retor-
ma da Praça Costa Pereira, aber.
ta ao tempo do presidento Fio-
rentino Ávidos, c".a moderni-
zaç&o teve inicio quando na
prefeitura o prolessor Cecília-
no Abel de Almeida. A pr=.»
Co-ta Feieira constitui hoje
um dos ponto- mais bonitos o.u
c.dade que, dentro das poss-Di-

'¦'¦ •'.¦¦'*... -¦'¦.'¦'¦'..-¦ 
v»V.'.'-.'; .' '•"'¦¦'¦- ". ¦••.'•¦•; -'¦-¦¦ 

' .-'.-¦ -y.: - _. 
¦'¦'¦ ¦ .'¦¦¦•¦
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e Ceciliano Abel de Almeida,
Itío-ernádor Carlos Lind-nberjí entre o» srs. Àk-ç:o ;-'¦.»

ex-prefeito de Vitorio

Hdedes orçamentarias do Mu
r-iclpio, procura elegantlzar-s-"
para acompanhar o ritmo pro-
gressista do Estado.

Hí., em todas as cidades,
falhas que se observam e con-
tra as quais se reclama. S-
resolvidas, porem, dí ou-ras si-
passa a ...lar, em esqui.e'»men-o
do beneiicio que v=io. E natural
qu* assim seja- ReUama-se,
menos pelo bem q»>e se aeae-
ja obter para satisfação pro-
prla, mais ps_a ânsia intima a.
ver mais bela a cidade a que
muito se quer» De muitas la-
lhas, algumas que se «ncon-
tram até mesmo em grande-
capitai**, cuidou o prefeito Al-
varo de Castro Matos, provi-
d-nciando.lhes soluç_w. E n.lu
o fez com propósitos de nome*
em piacas Comemorativas, poi-

eram obras de Indiscutível uti- . da-ão aeslm há de merecer
lidada mas sem grandlas.dade
para a provoc-çlo de lestr-.s ou
permanência na memória das

Í^CAMPONEZADOMIHHoI
lifês^0 IMTIÜ8*BTI UD" Bt,TB,ttM'*'.l|':

| ROA EA CDNCEPO, 42/48 1

Ií DESEJAM 
H

I ÜM FELIZ E PRÓSPERO 11
1 ANO NOVO 1
IS Aos nossos clientes e amigos ii j
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Álvaro de Castro Matos,
Prefeito det Vitoria

gentes. Providencio»", disse- ma-
do, o calçamento da, rua Baráq
de Mauft, reformou oi passeios
de Jucutuquara * • iniciou •
consfcruc&o d« mercados noa
bairros, sendo que um deles _a
se encontra quase pronto.

Mns 6 certo que as adminis-
trações nSo se recomendam
apenas pelas realizações de cr-
dem material. Álvaro Matos
também pensa assimi E a<.e
como pensa. Antleo Jornalis-
ta, bem sabido, na Prefeitura,
ser um amigo dos qu« vivem
das letras e dus arte». Saneio-
ncu "ma lei reconhecendo a
-Associação Espirlto-Santeme
de Imprensa" de utilidade pu -

blica e concedeu a essa entl.
dade uma subvenção que pennl-
tira nos seus diretores a con-
cretizaçâo de várias medida*
cm favor da classe- Artistas
qua aporiam em Vitoria ne'.-'
-nt-ontrnm incentivo e> protõ;
ç&o traduzidos em npoio morai
e auxilio financeiro, üm ei-

npinusos do povo a que srve -
a confiança do Governo que
lha', entregou a ndm r.istraçãu
cia cidade q"e poda h?j_, sem.
tavor. s-r c_iç-a>ia.' en-re •_
mais bonitas do Bvasil-

PagraneRto aos Ir.ati"
vo^ do Exercito

O chefe da Pagadoria Cen-
trai de Inativos e Pensionista*-
avisa, por nosso Intermédio,
nue, aqu^a Repartição. efeHia-
rá, a partir do dia 2 de Janei-
ro próximo, os seguintes pa-
eamentos:

DIA 2 (se,Tunda-felra. —
Rrover.toa de . inativldnde «
pensões atrazatias - quotns ae
5 per cento aos coronéis —
das 12 ás 16.30 hori_s;

i DIA 3 (tei*(.a-feir.-) — ABO-
NO DE NATAL — De gerais

I n capitães e pensionistas — fla*.
12 ás 16.30 horas;

DIA 4 . quarta -feira) —
ABONO DE NATAL - !.;«
tenentes, 2."a tenentes, aspirai.-
te» e cadetes — -as 12 às 10,3ü
horas;' .ii'.. . ¦'¦'.'¦
',.--'DIA'.- «^.: <».'9ulnta-íelt'a . *%$£.
ÁBO-JÒ-' DE; 'NATAL • -r- '*8ÜU-

.tenent-s,'; aargeb.o-ajudantes ,
Í.-_; 2-s e 3.-s sargentos —-
das 8 ás 11,30 horas;

DIA 6 (.s?xta .feira) — ABO-
NO DB NATAL — Cnbos _
FOldados — Daa 12 ás 15,30 lio-
rus.

A entrega d© cheques cessa-
rá m-ia-hera antes do termino
do pagamento.

Alterado o Horário de
Fuiicioüiamer.to do

14.° D. A.
A fim <*« melhor atender ao8

interesses do publico, o dire-
tor do Departamento úo Te-
souro. rssoiveu alterar o fun-
c.onamento do 14." Distrito ce
Arrecadação, em Carr.po Onm-
de, á Pra-».. D» Jo'.o Eâbcrad
50, que. será de 2 ** até 6tt fei-
ra. das 10 ás 14 i-nras, pnrn c
publico e, aos sábados, das •
ás io horas.

| Alem do horário acima <¦
exp v.ient3 ronsta à. ai- d , de
mais uma hora, para o yrepa-
ro do -ei*v.»_o interno.

Cumprimentos dp . ,
exército e da lmprèii

sa ao Ministro da
Guerra

O ministro da G_.Jira. gene-
ral Canrobert Vere.ra da Cos-
ta, recebeu, ontem, pela manhã,
um seu gabinete de trabalho, os
cumprimentos de todos os ge-
nerais em «ervico nesta guar-
nição. Em nome dos presen-es,
falou o mais graduado, gene-
ral de Exército. Newton Cavai-
cantl, que teve expressões das
mais significativas para com o
chefe do Exército, que respon-
deu acradecendo. A seguir.' o
general Canrobert reesbeu

[ cumprimentos pcsscals de todos
os seus colegas presentes.

Também, apreseninra*!i cum-
primentos os jornalis*.*!*? cv"..c:i-
ciados no seu gabinete, tendi
saudado aquele t'tul.?.r o ; .iv.-.
lista Otávio de Castro'. O pe-
neral Canrobert 8,.'.'p...-.r-U... f's-
clarando qv.e nro s3 estcinder.a
nm considerp-.óe3 sôbre o pr.pcl
da imprensa no ni"n*lo moder-
no, coisa por derr.&is sab'.dí\: li-
mitar-se-ia, isto sim. a relem-
-rar que sentia pr,.7.cr em con-
•klcrar cada um dos jornalistas
-redenciados juntn ao seu Sa-
'••netc cemo üm ami .o sincero.

— O rr*in*...ro da Guerra, ge-
i -»-r-»l Ccnrqbert Pere*ra da

-"-rta, dürnrite a semsna que
'-"-e, Fe inícíà. Ptiscntar-se-â
fl-sta Cap'*-.!, rtendendo a im-
-Y-.fvos fe r>r*--m -.?_-'iculrr.

T.c-ta m-neira. o chefe do
ISxorclto nin dsrpp"'*****"'» Centro
do período acima aludido.

' 
-*€Dromo99- Cia. NacZonai

- de Pavimentação
, Aos seus amiçros e acionistas — enge-

nheiros e eTr_?.reit_ir_s - des?;'a B^-as Fes-
tas e um prospero e UUz Ano de 1650.

A DIRETORIA

!.-.i:'.

NAS LIVRARIAS

ASPECTOS n vim m
Por BEI.Mir.O VAi:,V-_í0.íK

U»na honesta e coralora revhSo de nou. a hl.tôri-i

política, da Colônia aos nossos dias i-xoHí-ndo as

causas de desoladora situação do Brasil

Octavio B-iho Fil'-o
ADVOGADO

Rua ... de M..rç:. 6 —
Tel. 43 62-S

Fartsdo Soda! TraliaStiisía
O _Jreai_-ei.te do Iii: lórío ?* f5i?ra| •"'v

^..-Lr-io (Federal, Ten. Coronel Frerier"o
Troíía, ci.nvi.ira ios seus an..sos e c(.rre'i*
-ílonr-rios tsue já está funcior.ar.do o escri-
.órl-i K'ei.í<.r-.'S do-Diretório dc RiòC.onipr -
do e í-n-renh-. Ve^o. á Rua Haddoçk l/RW-í.
126 • 1.° andar, riiariámcníe, das V4 ás 20
f i . >.'•

CAIXAS"QÜALQUKI- um faz, Pütisr._
CAIXAS COM MADKiRÂ DE LEI, Ê6 O

PEiFIMifí. - 0 fei H CsSxes
O hiAIS ANTIGO FA31.ICANTE CE

CAIXAS PARA R.-_D.OS.E RADiOLAS
Executane qualquer modelo - Chlpendale — Rústica

ou colonial — Aceita-se encomenda para flrande estoque
com entresa ripida.
RUA I. ARQUES DE SAPUCAt, 1S5_- Lcja - Tel. 43-4008

ou na Fábrica pelo tel. 3Í.-5152

EMPÓRIO SUBURBANO
/ivG*8Sorws & peças para

Automóveis em neral
Ansxo a nossa Loja, temos uma Oficina Mecânica a vossa dis-

posição e uma Seção Especializada em borracha e tintas para
automóveis. Apresenta aos amigos e fregueses BOAS: FESTAS

e um FELIZ ANO NOVO e muito agradece a boa colabora-

<.ão que os seus amigos e fregueses sempre dispensaram ao

EMPÓRIO SUBURBANO
Riia S. í jà? GaiHaffa. G5Õ-B - F. 48-3589 - S. Cristóvão

O Aniversário do 3.°
R. I.

O 3." Regimento de Infan-
taria comemorarei no prox.m.
dia 3 do corrente, mais um ani-
versario- de sua função. O íci.
comandante, coronel Qscar Ro-
sas Nepomuceno da Silva, or-
ganizou um *--n_rad_ prog-.*-
m ade festividades. Para as-
Bisti-lns foram convidadas «s
ultas autori<__.ues civ.s c mil -
tare* desta cldad. « da vltínnn
capital fluminense.

TMWTAS 77
Esmaltes — Óleos — Vernizes
Fei-ramt nti. para pi.-tore. e
toooi os artigos pa -a pintura*
Nâo comp-em sem consultai •
CASA DA8 TINTAS FINAS
Rua Buenos Aires, 77

Fones 23 3132 e 23-3890

Sebastião França
dos Anjos

¦
J. Guilherme de

Ararão
ADVOGADOS

Avenida Beira Mar, 406
11.- and. — 1 105 *

Telefone 3.-I0O.
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ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL CO SESC

DO DISTRITO FEDERAL, ao
fim de mais um ano de reais
ativid des, vem ditigit à gran-
de família comerciaria cario-
ca, sincera mensagem de soli-
dariedade, agradecendo, par-
ticularmente a todos aqueles
que se utilizaram de seus
Serviços Médico-Sociais, a cri-
tica construtiva ou o aplauso

desinteressado, que têm
sido o rmlhor estímulo
e a recompensa maior do
mérito e do êxito de seus
esforços e realizações.

Que o Ano Novo
seja de paz, se-
éurar.ça e prós-
peridade, é o
que deseja a
ADMINISTRA-
ÇÂO REGIO-
NAL DO SESC
DO DISTRITO
fEDERAL.

Arthur Braga Rodrigues Pires
PRESIDcNTE

atendin^n.os em 3 anos
dd a-i.i_._-.-3
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10 Rio de Janeiro, homíngo, 1 de hneini tíe - fi.» _>
1,í ._-..<> ( ..V.UÍ <\

COWCEiflAO UNICA I>0 OOVEHNO DA Wí E F» U _B I-, I..C A

L O T E Ri A F E D ERAL D O «BRASIL
_•__.*_• cclehraé» tam • ©•»_ te Uaito •__» _* _to iametra -to «Ml. • ifMMt am m éa laactr* iMi ma __t_d*ra_l«tod* _to Dccrct• - Ul •._«• «• «• *» -»e»«i*«ir» *• ¦•*»•

•dll OPREMI MAIOR:
496; EXTRAÇÃO CR$» 3.000.000,00 PLANO T

Lista da extracto d« SÁBADO, 31 DE D E Z E M B R :Q- DE 1 94 9
Nesta USTA nào Afana por extenso os números premiado» pela terminação do íltlmo algarismo, mas figura» os premiados pelos ftaals^ duplos 00 t_ ao * p»-«-

oi uiuo a mm bm fora m m m m ui-ii i mu an» m\ita m i hkhíiiucii IV 3) Dt nmm bi im tt u -»_.-__
^-W-pnomos _¦ rmwrttti tfinuuu «itRUNXtAA simples ire simr BituTTET ¦ ¦¦¦¦-¦. <jy-rBtB'">i

fret-ilos CRJ

O

eo

1; 
|

_•?-

%aW

®

'*___.

0
IS _ 1.000,00
68-.1.500,0')
71 .-l.OOO.OO
86.-1.000,00
87-1.000,00

115.-1.000,00
17J-.1.000,00
176_3.000,OO
186 ...1.000,00
187 ...1.000.00

190
10.000,00
¦ rmii)-
215_1.000.00
250.-1.500.00
271 ...1.000,00
28?... 1.000,00
287 -.1.000,00
291 _ 1.500,00
815_l.500.0O
.15-1.000,00
345 _ 1.500,01
343.-1.500.00
356 _ 1.500,00
S71 _ 1.000,00
886-.1.000,00
387-1.000,00
405 _ 1.500,00
115-.1.000,00
_32_. 1.500,00
439 -1... 00.00
487 . 3.000.00
471 ...1.000.00
486.-1.000,00
487-.1.000,00
.15 ...l.OOO.OO
B71_ 1.000,00
686.-1.000,00
687-.1.000,00'
689™ 1.500,00
«05 -.1.500,00
615-.1.000,00
657-.1.500,00
671-1.000,00
688-1.000,00
687 ...1.000,00
715.-1.000,00
726 ...1.500.00

752
10.000,00

tiruiio»
771 ...1.500.00
771-1.000,00
786.-1.000,00
7f>7... 1.000,00
789.-5.000.00
798.-1.500,00
800 ...1.500,00
815 ...1.000.00
871 ...1.000.00
877-.1.500,00
886-1.000,00
887-.1. _0 _•:.(.'

. 915-1.000,00
839 .,1.500.00"971 ...1.000,00
986 ...1.000,00
987 ...l.OOO.OO

Prende* CRS

2187-1.000,00
2215.1.000.00
2237-3.000.00
22.8-1.500,00
2271 . 1.000,00
2286-1.000,00
2287 _ 1.000.00
2315 _ 1.000.00

2337
Aproximação
75.000,00
cruz ti«oa

Prêmio* CRS

3949
U..069,<H.

CRI._-l-.OI

3962
10.000,00

csrj. nio!
3971 -.1.000,00

3983
10.009.00

C lt II l E I RO»
3986 ...1.000,00
3987 _ 1.000.00

ém w ni ©

3 000-000,03
d* Cruzeiros

Jali de Fita

J)

ima

1006 ..,1.500,00
1O15.-1.D60.0O
1039.-3.000,00
1071 ...1.000.00
10.6.-1.000,00
1087-1.000,00
1115 ...l.OOO.OO
1171-.1.000.00
I188 .,1.000.00
1187-1.000,00

10.01)0.00
r h i i i i m o s
•"15. | lilMI.UÜ

123 7
20.000,00

Ctllfll-S
1271 „. 1.000.00
1236... 1.000,0.)
1287 ...I.UOO.OO
1202 „. 1.500,00
1315-.1.000.00
1371-1.000.00
1386-l.OOO.OO
lf,87 ...I.0O0.CO
1415.-l.u00.00
1471 ..1.000.00
líi?.-. 1.000,01)
1. ;7._l.OOO.OO
1515.-I.000.o0
16_8...!.5U0-_
155!) _7Ji 100.00
•¦•il. ..í.ooo.oo

1583
13.000,08

!« CIfI « n1
usa.. .1.000.00
1587 «.1.000.00
1016-1.000,00
1671-1.0ÓO.OO
IStiO-.1.000,00
1S57 ...'.000.00
171Í... 1.000,00
1771 ...l.OOO.OO
17*0 ...1.000,00
1787 ...1.000,00
1815-1.000,00
1841 ...1.500.00
IS". l... 1000,00 i
IHc6„._C.'0n0 !
18.«7_1.0..0.O0 I
1916-1.000,00
1H'_Õ .1.000,00
1871-.1.000,00 |
-1988-1.500.00
1083.. ! 000.'". !
98T-l.000.U0 |

1995» 1.500,00

2339 .
Aproximação

75-000,00
CIIIIM-OS

5371 .1.000,00
2388-1.000,00
2387 ...1.000,00
2415-1-000,00
2410 -.5.000,00
2471 _ 1.000,00
2480-L500.0U
2480-1.000,00
2487 .1.000,00
2503-1.500,00
2615 ...1.000,00
2571 ...1.000,00
2574 -1.500,00
2588-1.000.00
2587-1.000.00
2615 ...l.OOO.OO

2619
20.000,00

C -DltllOI
2671 ...1.000,00
2686-1.000,00
2687 - 1.000,00
2715.-1.O0O.00
2771-l.OOO.OO
2782 ...1.500,00
2786 ...1.000,00

,,27$7...i.oo_).,qo_.
23Í6... 1.000.00
2822 „ 3.000.00

.2871... l.OOOi 00t
2875

10.000.00
1-D21I-OI
2886-1.000,00
2887-1.000,00
2895-1-500,00
2012..1.500.00
2915-1.000,00
2934-1.500,00
2971...J.500-00
2971-1.000,00
2975 ...1.500,00
2986 ...1.000,00
2387-1.000,00
21)31 ...1.500,1)0

4015-1.000,00
4047 í 1.500,00
4071 -1.000.00
4086.-1.000,00
4087 -1.000.00
4115 ...1.000.00

4124
10.000.00

ciDitmoi
4140 ...1.500,00
4171 -1.000,00
4186-1-000,00
4187-1.000,00
4215-1.000,00
4231 -' 1.500.00
4'..71 .. 1:000,00
4225 ...l.OOO.OO
4287 ...1.000.00
•4315.-1.000,01)
432_... 1.500,00
4357 -1.500.00
4371 ...1.000,00
4388-1.000,00
4387 -1.000,00
4415.-1.000,00' 4451 -3.000,00
4471 -1.000,00
4-86-1.000.00
4487 -1.000,00
4515-1.000,00
4r>43 -3.000.00
4571 -1.000,00
4574-1.500,00
4586-1.000,00
4587 _ 1.000.00
4601 -3.000,00
4615 -.1.000.00
4832.1.500,00
46fi_ .3.000.00
4071-.1.000.00
4686 ...1.000,00
4687_l.00O.00
4715...1.000,00
4771-1.000.00
4"_G_ l.OOO.OO
4737 - l.OOO.OO'' 
4815...1.ÓOO.O0
4800 ...3.000.00

-48Trl._-080.00
487..--VO0O.00
4880-l.OOO.OO
48(17-l.OOO.OO
4915 ...1.000.00
4971 . 1.01)0.00
4973.. 5.000.00
4981 _ 1.500.00
4986 _ 1.000.00
4387-1.000 00

5

2

I.

2C15- 1.000.00
2-157-1 _O_.O0
2071-l.WO.uO
2036 ...l.OOO.OO
2087.. 1.000.00
2115 -. 1 000.00
2IS.7.. 5.1 lUO.OO
2161 .. l5iW.li>
2171 .. I.IHM.dl'
8186-1.0UU.0U

3015 ...1.000,00
3030.-1-600,011
3070-.1-600,0»
3071 -1.000,00
3086.-1.000,00
3087 _ 1.000,00
8115.-1.000,00
8166-1-500,00
3171 ...1.000,00
3186 -l.OOO.OO
3187-1.000,00
S215 -.1.000.00
3252-.-.5OO00
3271 -1.000.09
3272-5.000,00
3286-l.OOO.OO
3287-1.000,00
8315-1.000.00
3.-71-1.000.10
3386 -1.000.00
2387-5.000.00
8415...l.OOO.OO
3422 _J. 500.00
3440. 1.500,00
3170- 1- 500,00
3471_l.O0O.OO
318G _ 1.000,00
3487-1.000.00
.150. .-5.000,00
3515-1.000 00
3571-1.000.00
3536-1.000.00
3587-1.000,00
3595-1-500.00
3601 . T.5O0.0O
8616-1.000,00
3-5_5-1.500.00
3671 -1 000,00
S886il.000.00
.687 _1.000.00
3714-.1.500.00
8715.-1.000,00
3727. 1.500.00
3761 ..5.000.00
377) ...l.OOO.OO
37 .-...1.000.0-
3787 ... l.OOO.OO
3815--l.0m-.00

38.2
50.000.00

CRI /ti. O.
387i„ l.OOO.OO
MT1 .LOOO.OO I
3873.. i 50'.ou !
3886 -'l.OOO.OO I
S8E7 . 1 UOO.OC .
a_»iõ.. i.ofto.oo

331-1 |

í 0.000.00!
. _ i r _ I R o . I

5015.. LOOO.OO
5046 - 1.500,00
5071 _. ..000,00
5Ú80 ...1.000,00
..087-l.OOO.OO
6115-1.000,00

5121
10.000.00

CICHI-Hi
6148. • 500,00
5171 -l.OOO.OO
5186-l.OOO.OO
6187 -1.000,00
5215 -1.000,00
5271 -1.000,00
5234 _1.500.0U
5286 „. 1.000.00
5287-1.000,00
5315. ..1.000.00
6364 _. 1.600.00
5361-1-500.00
5371 _ 1.000.00
6376-1.600.00
5386 _ 1.000.00
57.37 -.1.000.00
5398. 3.000,00
6415-1.000.00
6460_3.000.00
5471-1.000.00
M86 -1.000.00
5487-1.000,00
6515_l.úfl0.00
6525-1.500.00
6571-1.000,00
5586-1000,00
5587 _1.000.00
6C15- 1.000,00
6071 _ 1.000,110
567a-1.500,00
5686-1.000,00
5587-.1.000.00
6712-.1.500,00
6715-1.000,00
5753_3.000.O0
6771-1.000,00
5783- 5.000.00
5786 -1.000.00
5787-1.000,00
581.... 1.000.00
581 .-5.000.00
5371 ...l.OOO.OO
5S30...i.O'10.f)0
5887-l.OOO.OO
5. .2 ...1.500.00
5915-1.000,00
5ÍI71 ...1 000,00
5988-1.000,00
Ü987i_. 1.000. (Kl

6") 5... l.OOO.OO
6054

lOVOOO.OO
C B V X f t XVS
0'J71 . 1.0110.00
61*6 _ 1 000.00 .

Prêmio* CRS

8087-1.000,00
6115-1.000.00
«rn-í.ooo.oo
6188 -1.000.110
6187 _ 1.000.00
6201 _ 1.500.00
6218_5.000.00
6215 _ 1.000,00
6223 _. 3.000,00
6244 ..L500.00
6271-1.000,00

6278
20.000.00

CI.IIIIDI
6286-1.000,00
6287 -1.000,00
6304 -1.500,01»
6306 ...3.000,00
6315—1.000.00
6352-3.000,00
6371-1.000,00
6388-1.000,00
6387 -1.000.00
6415-1.000.00
8147-1.500,00
6465_1.500.OU
6471 -1.000.00
6486-1.000.00
6487 _l.00O.00
6515- l.OOO.OO
8533 -3.000.00
6539 ...1.500,00
6571_l.6"00,00
6586-1.000,00

¦ 6587-1.000.00
6610-1.500,00
C015-. 1.000,00
6643 ...1.500.00
6371 -1.000.00
cosa -1.000,00
6687 -1.000,00
6715-1.000,00
6771...1.500,00
6771-1.000,00
6788 -1.000,00
6787-1.000.00
6790-1.500,00
6815-1.000.00
6817-5.000,00
6862..1.500.00
6871 -1.000,00
6886-l.OOO.OO
6887 -1.000.00
6901~l.500.on
6910-1.500.00
6915-1.000.00
69.10-1.500.00
6971 ...1.000,00
6986 ...l.OOO.OO
69-17 ...l.OOO.OO

7015-1.000,00
7071 ...1.000.00
7086 ...1.0,00,00,
7087_1.00Q.00
7115..1.000.0.0
7142-.Ü500.0I)'
7169-3.000,00
7171 -.1.000.00
7186-1.500,00
7186 ...1.000.00
7187-1.000.00
7215-1.000,00
7271-1.000,00
7286-1.000.00
7287-1.000,00
7315 ...1.000,00
73G4 -3.000,00
7371 ...1.500.110
7371 -1.000,00
7388.-1.000,00
7387 ...1.000,00

7405
10.000.00

c_d:m_oi
7415 ...1.000,00
7471-1.00.1)0
7486-1.0UU.00
7487-1.000,00
7515 ...1.000,00
7524 ..1.500.00
7571-1.000,00
7586-1.000.00
7587..1.00u,00
7815-1.000,00
7616-1.500.00
7671 _ 1.000.00
7C8G-1.000,00
7687-1.000,00
7715-1.000,00
7716. 1.500,00
7771 _ 1.000.00
7783-1.000,00
7787-1.000,00
7815-1.000,00
7831 -.5.000,00
7859-.5.000,00
7871_l.00-l.00
7884 ..71.000,00
7886-l.OOO.OO
7887-1.000,00
7896 _ 1.500.00
7915-1.000,00
7942-3.00(1.00
7S)_2 -1.500.00
7971-l.OOO.OO
75)83.3.000.00
T38G.. 1.000.00
7987.. 1.000 J)0

Prendo* CHS

tatu _8.000.00
8371 -1.000,00
888a _ 1.000.00
8387 _1.000.00
8416-1.000,00
8471-1.000.00
8486-1.000,00
8487 _ 1.000.00
8516-1.000,00
8543-1.500.00
8571 -1.000,00
8586-1.000,00
8587 -l.OOO.OO
8615-1.000,00
8646 -1.500.00
8651 -1.500.00

8653
20.000.00

CIO IIIIOI
8664 -3.000.00
8671-1.000,00
8672-1.50O.00
8686 ..t.000,00
8687-1.000.00
87O9_U00.00
8715-1.000,00
8771-1.000.00
8786-1.000.00
8787 -IJOOO.OO
8808 _ 5.000.00
8815 _ 1.000.00
8828-3.000.00
8871-.1.000.00
8881_l.50O.0O
8886-1.00 U.00.
8887-l.OOO.OO
8888 _5.000.00
8915-1.000.00
8971-l.000.0p
8986-1.000,00
8987-1.000.00

9

Prêmio* CRS

10287-1.000,00
10315 _l.000.00
10371 -1.000.00
10386 _1.-WO.00
10387 -1000.00
10415 -l.IHKI.00
10418-1.500,00
10423 -1.500,00
iot2tt-i.500.no
10443-1.000,00
10470 -1.500.00
10471-1.000,00
10486-l.OOO.OO
10487-1.000,00
10515-1.000.00
10517-1.500.00
10543 -5.000,00
10559-1-600.00
10571 -1.000.00
10579 _1.5O0,0t>
10588-1.000.00
10587-1.000,00
10615 -1.000,00
10647 _ 3.000.00
10849 _ 1.500,00
10671-1.000,00
10686 -1.000,00
10687 . 1.000,00
10692- 3.000.00
10715-1.000,00
10771-1.000,00
10786-1.000.00
10787 -1.000,00
10815 _ 1.000.00
10862 _ 1.500,00
10871-1.000.00
10886-1.000.00
10887 - l.OOO.OO
10913 _1.500.00
10915-1.000.00
10921 _ 1.500.00
10943 _ 1.500.00
10947 -1.500.00
10954 _ 1.500.00
10971-1.000,00
10986 ...1.000.00
10987-1.000.00

9000.3.000.00
9015-1.000.00
9017-1.500,00
9065.3.000,00
9071 -1.000.00
9074-1-600,09
9086-1.000.00
9087-1.000,00
9089-1.500.00
9115-1.000,00
9120_l.500.n0
9122-3.000.00
9150.3.000,00
9171_1.000.00
9186..lüOO.OO
9187-1.000.00
9215 ...1.000.00
9271 _ 1.000,00

II

ÍÍ
do Cruzeiros

S. PA 0 Lt

9286 ...1.000,00

8018-1.000.00
8023-1.500.00
J.Ü3S-1.500.00
8071 - l.OOO.OO
8079-1.500,00
8086 .-.1.000,00
8087-1.000,00
t. _-6_i.500.0j
8113 -l.OOO.OO
8153-1.500.00
8171 «1.000.00
8186-l.OOO.OO
8IS7-1.O1A00
8215 _ 1.000,00
8233- 3.OOO.0O

8261
iq.pop-.00

C .tül-IIS
.j._67_.l.!>n,-..,l>
827f.__l.OOO.O0
£283- l.OOO.OO
V.87-.!.i._o,00
8292—3.000,00
8315—1.000,00
Ej-ili—l Ó00.0:>

9287 _ 1.000,00
9290 ...3.000.00
9315 ...1.000,00
!_,125 ...1.500,00

9341
20.000,00

ClCt-ll»!
«1354 1.500.00
0357 ...3.000,00'9371 

...1.000,00
9376 ...3.000,00
9383 ...1.500,00
9386 ...1.000,00
9387.-1.000,00
9415.-1.000,00
9455.-1.500,00
9469. ..000,00
9471-1.000,00
9486-1.000,00
9487-1-500,00
9487-1.000,00
9507-1.500,00
9515-1.000.00
9551 -3.000.00
9571-1.000,00
9595-1.000,00
9587-1.000,00
9615-1.500,90
9615. .1.000,0"
0655-l.OOO.OO
9671 .1.1)00,00
9675-1.500,00
9686-1.000.00
9687 il 1.000.00
9715-l.OOO.OO
9716 -3.000.00
9756 -.1.800,00
9771-1.000,00
9786-1-JOn.OO
9787-!. 000,00
9815-1.000,00
SS31 _ 1.500.00
9871-1.000.00
G836_ 1.000.00
9387 _ 1.000,00
9913. 1.50(7.00
9915-1 OO0.0C
9920 _ 7l.O00.00
9925. 5.000.00
9971-1.000,00
9986-l.OOO.OO
9987-1.000 00

11015 ...1.000,00
11071 -.1.000.00
11086 ...3.000,00
11086 -.1.000,00
11087-1.000,00
11115-1.000,00
11139-1.500,00
11141 .1.500,00
11149-1.500,00
11166-1.500,00
IIO70-1.500,00
11171 ...1.000,00
11186 ...l.OOO.OO
11187-1.000,00
11215-1.000,00
11242 ...1.500,00
11271 _ 1.000,00
11286.-1.000.00"11287 

...3.000,00
11287-1.000,00

M1315-.1.000,00
11350-.3.000.00
11371 ...l.OOO.OO
11386.-1.000.00
11387 ...l.OOO.OO
11404 -. 1.500,00
11415-1.000.00
11471-l.OOO.OO
11473-1.500.00
1148'.-l.OOO.OO
11487 ...1.000,00
I1515...U1IHW0
11571 _l.00O.OO
11586 ...1.000.00
11587 ...l.ÜÜO.OO
11615 .-l.OOO.OO
11625 ...1.500.1.)
11035 _ 1.500.00
11671 -.1.000,00
11686 ...1.000.00
11687-1.000,00
11715 ...l.OOO.OO
11771 -1.000,00
11786.-1.000,00
11737 . 1.000,00

11796
10.000,00

nuitnos
11810.-1.000,00
11841 -1.500 01»
11871 .1.000,00
11886-1.000.00
11887-1.000,00
11915 -1.000.00
11971-i.flOü.OO
11986-l.OOO.OO
11987-1.000.00

Prêmio* CRt.

12715.1.000.00
12771 _l.000.0O
12786 .1.000.00
12787 -1.000.00
12806-1.5-0.00
12815 -.1.000.00
12870 _l.600.O-»
12871 -1.000.00
12886-1.000.00
12887 -1.000,00
12918 S_ 1.000.00
12956_5.000.no
12971-iono.00
12974 _l.500.0O
12986 _'.000.00
am í 1.000.00

13
13O15_l.000,m.
13028-1.500,00
13033-1.500.00
13042-1.500.00
13043-1.500,00
13054- 1.500,0o
13071 -l.flOO.OO
13086-1.000,00
13087 -1.000,00
13097 .1.500.Pf>
13115. l.OOO.OO
13171 . 1.000.00
13186 -1.000.00
13187 .1.000.00
13215 . 1.000,00
13232 _! SnO.Ol»
13271 .1.000.00

13276
10.000.0a

cirimo.
13286-.1.000.00
13287 -l.OOO.OO
13293- 5.000.00
13315-.1.000,00
13358 -1.500,00
13371 -1.000,00
13386 . 1.000,00
13387-l.OOO.OO

13396

Pr*n__>» CRt

15

10.000,00
ClDltllOI
13408 -1.500,00
13415-1.000,00
13440-1.500,00
13471 -.1.000,00
13483 -l.OOO.OO
13487-1.000.00

13498
10.000,00

CIDIIIIOI
13515-1.000,00
13540.-1.500,01)
13571-1.000.00'
13586 -,-171100.00

: 13587. í 000.00
13615-. 1.000.00

Í3634
50.000.00

Cf.CIZ-.l_0-
13G71 _! 1.000,00
13686 .1.000.00
13687-.1.000,00
13892-3.000,00
13715-1.000.00
13727 _8.000.00
l3753_l-5B0.no
13771 Z 1.000.00
13786 ...1.000.00
13787 ..1.000,00
13815 -1.000.UO
13887 .71.000.00
13871 -. l.ÜÜO.OO
13878-5.Ü00.ÜÜ
13886...l.ÜÜO.OO
13887 ...1 ÜUU.OO
13915-1.000,00
13957;_ 1-50O.08
13968 ...1-500.00
13971.. 1.000,00
13988 ...1.000,00
13987 ..1.000.00

15015 _ 1000.00
15051 -1.5110.1»»
15071 _HH7.HH»
15088 .1 Düil-H)
15087 .1.000.00
15115_I.IHIO.OI!
15116- ..OUO.OO
15120 -1.500.00
15127--1.500.00
15156-1500.00
15171-1.000.00
I518G_1.00O.im»
15187-1.000,00
15215-1.000.0»
15223 _5.000.OO
15271 -1.000.00
15286 _l.000.OO
16287 . l.OOO.OO
15315. l.OOO.OO

15366
10.000.00

CI-IIUOS
15371 _l.iM)0.,iit' 
15386 - l.OOO.OO
15387 _ 1.000.:)'.
15415-l.OOO.OO
15471 _l.000.00
15474-1.500.10
15482 _l._0O.-i_
15486 -I 000.00
15487.1...00.00
15487.1.000.00
15515-l.OOO.OO
15537 . I 500.00
15571. l.OOO.OO
I6.-86_I.0I-0._H-
15587 _ 1.0011.00
15607 - 3.O0O.OO
15615-1.000.00
15640-.5.000.00
156T1 -l.OOO.OO
15686-1.000,00
15687-1.000,00
15712_;.600,00
15715-1.000.00
107.71 -l.OOO.OO
15777-1.800,00
15786-1.000,00
15787-1.000.80

Premios CRS

17212--.000.00
17215 -1.000.00
17245 _7l.000.00
17271 -1.000.00
17280 _ 1.500,00
17286-l.OOO.OO
17.87 _ 1.000.00
17315 _l.0OO.00
17345--i.000,00
17358-1-500.00
17371 _ 1.000,00
17383-1-500.00
17386-1.000.00
17387-1.000,00
17404_l-500.no
17410-1 500,00
17415-l.OOO.OO
17454 - 5.000.00
17459-1-500.00
17471 -1.000.00
17486 -l.OOO.OO
17487-1.000.00
17515-l.OOO.OO
17529. 7..000.00
17571 _1.000.00
17572 -fl 500.7.0
17578 -«.000.110
17586-1.000.00
17587.1.000.00

17613
10.000.00

eicitii--

17615 .1.000.00
17622-1.500.00
17060-3.000,00
17671 .1.000.00
17679-1500.00
17686-1.000,00
17687 _ 1.000,00

17715
50.000.00

cmiiiiioi
17715 -1.000,00
17744-1.500,00
17771-1.000,00
17781-1.500.00
17788-1.000,00
17787 _1.000.00
17815-1.000,00
17844 .1.500,00

Prêmios CRt

i

isars
230.000,00
tll'!ll. OI

R IO
15815-1.000.00

14

17871
503*99
CRUZEIROS

RIO
17871... t.000.00

10018 »l-!00.0ü
10021 ..1.500.10
I0058V3.000.00
10064 _:..ooc.o.
10071-1.000.00
10086-1.0110,00
10087 -7,1.5OO.O0
10087-1.000,00
10115_1.0O0,n0
10153 -1.60 0.00
10371 -1.000,00
' Ul-iü -.1.500,00
-01S3_1.500.00
10186-i.000,00
10137 -1.000,00
10215- l.OOO.OO
10241 -1.500,00
10248-1.500.0.
10271-1.000,-0
102£f-l.OOO.OO

I ___•
12015-l.OOO.OO
12071 - l.OOO.OO
12080 •.1.500.0»
12086- ',.000.1)0
12087 . i.OOO.üO

12113
ID.000.00

CRririr. o»
12115. l.OOO.OO 1
12171 . 1.000 00 |
12180 _i.00O.QO !
12187 . 1.000,00
12193. 1.500.0»
12215 _ 1.000.00
12257 .1.500.00
12271 _l.U00.UH
17.285 _l.0n0.00
I2287 -1.000.00
12315-1.000.00
12344 . 5.000.00
12371 -J.OOO.00
12386-1.000.00
12387_ 1.000.00
12415-10110.00
12471 ..1.000.00
12486-l.OOO.OO
12487 _ 1.000.00
12515 _l.000.O0
12571 .,1.000.00
12573 -1.500,00
12533-1.000,00
12587 _1.000.00

12589
10.000,00

Cf. OZtl-tOS
12015-1.000.00
12671 . '..000.00
i'2G86. r.OOO.OÜ
12687-1.000.00

14015-1.000,60
14025-1500,00
14071 -1.000.00
14086.1.000.00
14087-1.000,00
14106.-1.500.00
14115-1.000,00
14171 _ 1.000.00
1418G-1.000.00
14187-l.OOO.OO
14190-1.500.01)
14211 _l.n00.lH)
14215 . l.OOO.OO
14271 _ I.IIOfl.011
14286 _l.000.00
14287 . i.oiio.im
14315 -1.000.00
14371 . l.OOO.OO
14375 _ LAOn.OO

I 14386. t.OOO.00
1 14387 .1.000.00
I 14412 -1.5110.1.0

14415- 11)00.1.0
14422. -l.Siin.PO
14471 -1.000.00
14486 - 1.000.00
I44;.7-I.fl00.»0
14513 .1.000,0"
11547-5.00(1.00
14571 _I.U00.D0
14586-l.OOO.OO
14687 . l.OOO.OO
14615. l.OOO.OO
I4ü7l _l.OOu.00
14686-l.OOO.OO
14657 _ 1.000.00
14715-1.000.00
14721 _;?.000.00
14722 ..1.500.00
14771 -l.OOO.OO
14786- l.OOO.OO
14787 _ l.uOO.OO
14796.1.500.00
14815-1.000,00
14871 -1.1)00,00
14886-J..100.00
14887 _ l.OOO.OO
14897-1.50O.O3
14915 -1.000.00
14940-l.500.no
14971 -1.000.00
14986 _l.0O0.0O
14987 -l.UOO.00

15842-5.000.00
15871 .17000.00'
15880 .1,000.00
15887._ 1.000.00
15915 .'1.000.00
15971 .1.000.00
15988-l.OOO.OO
1591)1 . 5.000.00
S59S7 ...1.000.00

16
16015-l.OOO.OO
16018'... l-.500.no
IG017 -1.500,00
16055 -1-50O.0O
16071 -1.000.00
10086 -1.000.00
16087-1.000,00
16115.1.000,00
16171 -1.000,00
16186 - 1.000,00
16187 ..1.000,00
16204 _ -.000.00
16215 _ 1.000,00
16242 _l.50O.00
16267-..000.00
16271 _ 1.000,00
16280 ..J.OOO.OO
16287 _l.00O.0O
16300 _ 1.500,00
16315 _ 1.000,00
16371 .1.000,00
10376 _ 3.000,00
16386-1.000,00
16387-1.000,00
16415-1.000,00
16441 -3.000.00
I6450-1-500.00
16471-1.000,00
16486.1.000,00
16487 _ 1.000,00
16515. 1.000.00
16571 -1.000.00
IG586 .1.000.00
16587 .1.000.00
16615.1.000.00
16616 _...Oü0,0lt
16636 _l 500.00
10671_l.OOO.00

16676
20.000.00

eioimoi |
16686 _ 1.000.00
16087 .1.000,00
18715-l.OOO.OO
11)723 - ..000,00

17876-' 500.00
17878-1,500.01»
17886- I 000.00
17887.. 1.000.00
17915 - t;0OO.nO
17971 . 1.000,00
17974 -.1.500,00
I798G ...1.000,00
1798 7..1.000.00

18
18015... 1.000,00
18071 ...1.000.00
18072. 1.500.00
18086-1.000,00
18087 ..I.OOO.ÜO
18115 ...1.000,00
18171 _ l.OOO.OO
18186-1.000,00
18187 ..1.000.00
18215..1.000.00
18262 ...1.500.00
18271 -1.000.0»
18286 ...1.000,00
18287-1.000,00
18294-5.000,00
18306-1.500,00
18310-1.500,00
18315-1.000,00
18348-1.500,0')
18371 -1.000,00
18375-1.500,00
18386.1.000,00
18387 -1.000,00
18401-1.500,00
18415 _ 1.000.00
18469-1.500,00
18471 ..1.000,00 ,
18486 -1.000.00
18487 _1.00C.00
18512-1.500.00
18515- 1.000,00

t8530

10.000.00
CRUZEIROS

18545
10.000.00

-RCZCIRO-

18546 _t.5W.00
18571 .1.000,00
I85S6 - 1.000 00
18587 _1.OUU.00

19015 - l.OOO.OO
190-11 - li5;).0.i!ü
19071-1-000,00
19036-1.000.00
19087-1.000.00
19115-1.000.00
19139 _ 1.500.11.)
19155-1-500.00
19171 -1.000,00
19175 -1.5.00,00
19186 -1.000,00
19187-1.000,00
19215-1-000,00
19257-1-500,00
19271 -1.000,00
19286 _ 1.000.00
19287 -1.000.00
19315-1.000,00
19309 .1.600.00
19371 .1.000,00
19377 _ 1500.00
111388 -1.000.00
19387 _ I 0110.OO
107193-5.000.00
19415-1.000.00
19460-1.500,0»
19471-1.000,00
19480.-1.000,00
19187 -.1.000,00
19515...1.000,00
19555 ..1.500.00
19571 -1.000,00
19586-1.000.00
19587 -1.000,00
19615-1.000,00
19671 -1.000.00
19677-1.500,00
I9686-I.000.n0
19687 ...1.000.00
19707-1.500,00
19715 ...1.000,00
19723-1.500,0»
19751-5.000,00
19771 -1.000,00
19786-1.000,00
19787-1.000.00
19815- .1.000,00
19871 _1:000.00
I98GG-.1.-000,00
19S37 -1.000,00
19915-1.000,00
W940-1.500,00
19971-1.000,00
19986 ...1.000,00
19987.-1.000,00

20015 ...1.000,00
20061 -1.500,00
20071 -1.000,00
20088 ...1.000,00
20087 ...1.000,00
20115 ...1.000,00
20171 ...1.000,00
20176 -1.600,00
20186-1:000,00
20187 -.1.000.00
20199-1.500,00
20210.-1.500,00
20215 ...1.000,00
20217-1.500,07.'

'20249-1-500,00
'20271 -.1.000,00
20286 -.i.noo.oo
20287-1.000,00
20315-1.000,00
20320 ...1-500.00
20341 _ 5.000.00
20371 ...1.000,00
20375-3.000,00
20386 ...1.000.00
20387 -.1.000,00
20115-1.000,00
20470-1.500,00
20471 -.1.000,00
20184 _l.500-.0O
20486 ...1.000,00
20487 ...1.000,00
20515 ...1.000,00
20571 ...1.000,00
20586 ...l.ÜÜO.OO

Premios CRS

21271 ...I.OOO...0
21286-1.000,00
21287-1.000,00.
21315... 1.000.00
21371 ... 1.000,00
21388-1.000,00
21387-1.000,00
21407-1-500,00
21415-1.000,00
21418.-1-500.00''1440- 3.000.00
21471-1.000.00
21183-1.000.00
21487-.1.000.00
21515-1.000,00
21571-1.000,00
21586-1.000.00
21587-1.000,00
21615-1.000,00
21635-3.000,00
21671-1.000,00
21683 -1.500,00
21686-1.000,00
21R87 _ 1.000,00
21715-1.000.00
21771 -1.000,00
21786-1.000,00
21787-1.000,00
21815.1.000,00
21828-3.000,00
21871 _ 1.000,00
21888 ...1.000,00
21887-1.000,00 |
21906-1.600,00
21915. 1.000.00 '
21920 ...3.000,00
21932 ...1.500,00
21971 ..1.000,00
21988-1.000,00
21987 -1.000,00

16755 _ L500.00 { |8615 Ji.oOO.OO
16770 _ l.SOO.00
1S771 .1.000.00
UÍ7.6 .1.000.00
16787.1.1-00,00
16806.. 6.000.00
16815-l.OOO.OO
16841 _i.liOO.00
16871 _ I.OOO.ÜO
16886-l.OOO.OO
16887-l.OOO.OO
16915 _ l.OOO.OO
16971 ..1.000,00
16986 _ 1.000,00
16987 -1.000.00

18660 ...1.500.09
1867!-l.OOO.OO

20587
300.000,00
CRUZEIROS

S. PAULO.
20587 ..1.000.00
_M___HM_EH-_ U-tHBM-B

20615 -1.000,00
20653

20.000.00
CRUZCIKOS
20071 _l.OU0.U0
2U686 _ l.OUO.OÜ
20687 _ l.ÜÜO.OO
20715 - 1.000,00
20761-t.000,00
20771 _ 1.000,00
20786 _ 1.000,00
20787 -l.OOO.OO
20794 _ 1.500,00
20815 _ t.000,00
20871 . 1.000,00
20886 _l.000.0O
20887 -17.000,00
20915-1.000,00
20930-1.500.00

22015...1.000.00
22071 -1.000,00
22085 -1.000.00
22087-1.000,00
22092-5.000,00
22115-1.000.00
22171 -l.OOO.OO
2218B ...1.000,00
22187 -1.000,00
22201 -1.600,00
22215-1.000,00
22271 -1.000,00
22286-1.000,00
22287 -1.000,90
22315-l.OOO.OO
22371-1.000,00
22386 _ 1.000,00
223t>. -1.000,-0
22393 ...1.600,00
22403 _..000,00
22415-1.000,00
22426 ..1.500,00
22448-1-500,00
22449 ...«.000,00
22471-1.000,00
22476.....000.00
22486 . 1.000,00
22487-1.000,00
£2493 -l.6OO.O1»
22515-1:000,00
22531-1.500.00
22535.--100.00
22545 . I 500,00
22571 -l.OOO.OO
2258G...1. «00.00
225S7 . 1.000,00
22615. 1.000,00'22640 

...1.500,00
22671 ..1.000.00
22686- 1.000,00
22687 ...1.000,00
22715 ...1.000.00
22703... 1.500,00

22747

10.000,00
ClUltlfl»
22771 ..l.OOO.OO
22786 -1.000,00
22787 . 1.000,00
22815 . 1.000,00
22861 ..1.500,00

22862
10.000.00

CRKZEIRO.
22371 ..-_.i__-.00
22886 ..t.000,00
22887 _.1.000\00
22915 ..1.000,00
22971-1.000,00
229S6 -1.000,00
22987 ...1.000,00,

Premios CRt

23971 ~ 1.000.00
23980-1.000,00
23987 _1.000.00

24
24015. t.000,00
.24020.5.000.00
24054 .31000,00
24071 -1.000,00
24073 -1.500,00
24086.1.000,00
24087.1.000.00
24088_1.50O.n0
24115-1.000.00
24131 _l.500.0n
24171 _1.OOO.O0
2-1186-1.000,00
24187 .1.000,00
24202—'.500.00
24205-1.500.0.)
24215-1-000,00
24250 .1.500.00
24271 _ 1.000,00
24286-1.000,00
24287-1.000.00
24315-1.000.00
24370 _ 1.500,00
24371 -1.000,00
24386-1.000.00
24387.1.000.00
24397 - -.000.00
24415-1.000,00
24471.1.000,00
24486-1.000,00
24487-1.000.00
24515-1.000,00
24571 -1.000.0»
24586-1-000,00
24587 -1.000,00
24615-1.000.00
24619 -1.500,00
24671 -1.000.0P
24G86 ...1.000,08
24(187 -1.000,00
24715-1.000,00
24771.1.000,00
24779 .,1'.500,')0
24786-1.000,00
24787.1.000.00
21815-1.000,00
24855-1.600,00
24871 . 1.000,00
24886. l.OOO.OO
248»?».. 1.000,00
2 i900_l. 500,00
24914 . 1.500.00
24915-1.000,00
24971 _ 1.000.00
2498G... 1.000.00
2-1987 -1.000,00
24992 ..5.000.00

Prêmio* CRS

26415-1-000,00
26434 -1.600.00
26471 -1.000.00
28186 -l.OOO.OO
26487-1.000.0»
26506 _;..OOO..IO
26514.1.500.0')
26515 -1.000.00
26519 -•1.600.00
265Sa_l.500.00
28571 _l.00ll.oj
26586 -1.0110.00
20587-1.01)0.00
26615 .1 000.00
26644 -1.500.0O
26662.1.500.0»
26671 _l.OII0.-HI
26686 _l 1)111..'O
26687 _1 000 00
26715-t.OlHI.oo
26719 _ l õOO.Üii
26771 .1.0110.00
26788-1.000,00
26787 _i.ooo.nn
26803-1.500,00
26815 -1.000.00
2G871 _ 1.000,00
26886-I.OOO.n»
26887-l.OOO.OO
26915.1.000.00
26971 _i.nnn.no

:lPrêmios Ciif

28815-1 it"»*'
28850 .3. n-'>)
28871 .101»'28886 _ I.OOO.n»
28887 -1.000.00
28898 _-.000.00
28915-1.000.00
28935 _ I 500.00
28962,-1.500.00
28971 .1.000,00,

28972

10.000,0.ir
ciou mo»

5.000.00
.1.000.00
í.000,0''

28982 .
28986.•Í8ÍI87 .

29
2901S . 1.000.00
2903t .1.500.0C
29071 -1.000,00
29086-1.000.00
29087. i.nno.on

26986 _ í.onn.nn | 29) 15 _j 000.00
26987 . 1.000.00 29171 -5.000,00

29171 .1 nnn.no
29186 _ l.OOO.OO
29187 .i.nno.oo
29215 . i.ono.oi.
29216 - «.000,00
29265 _1.500.0(»

27

25015 „. 1.000.00
25071 -1.000,00
25086-1.000.00
25087-1.000,00
25115 -1.000.00
25171 _ 1.000,00
26174 _t.500.00

173683 it.000,00 | 20971 _l.50fl.0f»

17
17015-1.000,00 

'

17054-1-500,0»
17071 -.1:000,00
1708! _3.000.00 ;
I708G _t.000.00
17087-1.000,00
17115-1.000.00
17171-l.OOO.OO
17188-l.OOO.OO
17187 _l.O00.00

18687 _ 1.000,00
18713 ...1.500.00
18715-1.000,00
1S724 -3.000,00
13734 . 1.500,00
IS7Ô3-.7.500,00
18771 -.1.000,00
18786.-1.000,00
18787-l.OOO.OO
18815-1.000,00
18S71 -1.000.00
I88S6-1.000,00-.8887 _ 1.000,00

18890

50.000.00
CKCZKIROS

18901 -1,500.00
18915 - 1.000,00
18971 - l.OOO.OO
18980 ._!-500,U')
I898C _ 1.000.00
18987 _1.000.OD

20971 -l.OOO.OO
20986 -1.000.00
20987 -1.000.0»
•_ÜS94 ..1.500,00

23015-1.000,0»
23071 -1.0011,00
23086-l.OOO.OO
23037 ..1.000,0(1
23115-1.000,00
23148-1.500.00
23171 -1.000,00
23185-l.OOO.OO
2.ÍI87 .. 1.000,00
23204 _ l.OOO.OO
23215-1.01)0,00
23271 -1.000.00
23286 _ 1.000,0»
23287-1.000,00
23315-1.000,00
23371 ..1.1.00,00
23381 _ 3.000,00
'23386 .-1.000.00
23337 -1.000,09
23415-l.OOO.OO
23471 _1.000.00
234K6 -1.000.00
23487 -1.000.U0
23515 -1.0.0,00
23571 -1.000,00
23586 -1.000,00
23587 _l.000.00
23606... 1.500.00
23615-1.000,00
23G71 ..1.000,00

i 23681 _ l.SOO.OU
23686-1.000,00
23687 -1.000,00
23715-1000.00
23771 _1.000.00
23788 -1.000.0»
23787 _ l.OOO.OO
23815.. t.000.00
23839 _ 1.000.00
23871 _ l.OOO.OO
Z.88S .. 1.000.00
2-?S87 _ 1.000.00

21007
20.000.00

CRUZEIROS
21015 .1.000,00
21018-1.600,00
211)71 _ I.OOO.ÜO
21086-.1.000.00
81087 - I.OOO.ÜO
21115 .-l.OOO.OO
21171 -l.OOO.OO
21IS6._ l.OOO.OO
21187..i.000,00
21215 _ l.OOO.OO
21241 _l.50o.00 ' 23915-1.000.00
2125-5 - J.OO11.ÜO 239SO _ l.óOO.ut!

25187 -1.000.00
25200-1.600.00
25214_l.500.0fl
25215-1.000.00
25224 - 5.000.110
25271 _ Í.ooo.oo
25280 _ I 000,00
25287 _ I 000.00
25293 . I 500.00
25315 _ I 000.00
25317 _ ..000.00
25371 . 1.000.17')
25373 _ 3.000,.ii)
_i37!) 1.500.0»

25.-80
20.000.00

CRUZEIROS
25388 _.l.OÜO,00
25387 .-1.000.00
25397 _ 3.000,00
25415 - l.ÜÜO.OO
28463-1.500,00
25471 -1.000,00
25486,-1.000.00
25487-1.000,0»
25515...1.000.00
25571 .,1.000,00
25588-1.000,00
25587-1.000,00
25615 ...1.000,00
25640-1.600,0»
256M -1.000,00
25688-1.009,00
25G87_1.0Ü0,00
25715 _I.UOO.00
25.71 -JLDOO.UO
25786-l.ÜÜO.OO
25787 -1.000,00
25798-1.500.00
25815-l.OOU.ÚO
25819-I.ÓOO.IIO
25871 _ t.000,00
2ÍÍ8SG _1.UUO.00
25887 _ l.OOO.OO
25915-l.OOO.OO
25925 -5.U00.UU
25940 _ iOOU.UO
25971-I.OOO.ÜO
25986 -1.000,00
25987 ..1.000,00

26010... 3.000,00
25015-1.000,00
26042 -1.500,00
26058 -1.500,00
26071 -1.000,00
26086 .-1.000,00
26037 -1.000,00
2G115.-1 000,00
26125-5.000,00
26161 _ t.õOO.OU
26171 -l.OOO.OU
26186-1.500,00
26186 _I.000.00
26187-1.O0O.O»
26215 -.t.000.00
26246 -3.o00.O0
26271 -1.000.00•_fi_86 -1 000.00
26237 _l.U0O.iM)
26315 -1.000.90
26339 _ 1,500,UO
2G371 -1.0W,00
2G384 . 1.000.00
26336 _ I 1)00.00

I 2G387 _i DOO.O-i

27015-1.000.00
27045.1-800,00'27071 

-1.000.00
27086 -1-000.00
27087-1.000.00
27088.-3.000.00
27115-1.000.00
27156 _ ...000.00
27171 _ 1.000,0»
27186 .1.000,00
27187 -1.000,00
27215-1000.0»
27243-:1.0n0.0»
27271 _ 1.000,00
27286 _ 1.01)0.00
27287.1.000,00
27315 _ 1.000.00
27371-1.000.00
27374-3.000.00
27386_1.000.00
27387 .Wino.OO
27415 - l.OOO.OO
87436-3.000.00
27,450.5.000.00
27471 .1.000,00
27486-1.000.00
27487 _ 1.000,00
27515 _ 1.000,00
27542-1.500.00
27553-1.500,00
27571 . 1.000.00
27586 .1.000,00
27587.1.000,00
27615-1.000,00
27671 _ 1.000,00
27086 -1.000,00

00
00

«su.— _._-._•..->- jjj/iiHii _...]l.(.,l
25184 _ 1.500.00 27087 -1 000.'
25188-1.000.00 27715 - t.OUO.i
25187-1.1100.00

27724
10.000.00

CRUZEIROS

27749 _ 1500.00
27771 - l.OOO.OO
27776 .3.000,00
27778.-1.500,00
27786 _l.UOO.00
27787-l.OOO.OO
278t5w 1.000,00
27871-1.000.00
27886-1.000,00
27887.1.000,00
27915.. t.000.00
27921.-1.500,00 I
27966-1.500,00
27971 -1.000,00
27980 .1.000,00
27987 _1.OOU.00

27994
10.000.00

-29266

20.000,00
CRUZEIROS

29271 .1.000,00
29286-1.000,00
20287 -1.000.0»
29315.1.000,00
29335 - 3.000.00
29371 _ 1.000.00
29375- 5.000.00
29388-1.000.00
29387 _ 1.000.00
2931)8 -1.500.00
29415-1.000,00
29471 -1.000,00
29486-l.OOO.OO
29487 -.1.000,00
29491 _ 1.500.00
29515-1.000,00
29571 -1.600,00
2U578_l.5O0.il»
29586 _ 1.500,00
29586-1.000,00
29587 -1.01)0.00
29615 -1.000.00
29671 -1.000,00
29688 -1.000,00
29687 -1.000,00
29715 -1.000,00
29771-1.000.00
29786 _ 1.000,00
29787 -1.000,(10
29815 _1.000.00
29871 _ 1.000,00
29888'- I.IH.0,00
29887 _l.O0fl.U0
29915- 1.000,00
29971 ...1.Ü0O.ÚO
29988-1.000,00
29987.1.000,00

Oao
(fl

o
(fl

M

O

O
(fl

3 I

ao
(fl

Prêmios maiores

CS O Z E I R O S

21

2338
3*
d* Cruzeiros

luis de FV/n

28015 -1.000.00
28046 - t.500,00
28071 _ l.OOO.OO
28086 _ l.OOO.OO
23037 _ 1.000,00
28115-1.000,00
28153 ...1.500,01)
23171 .1.000,00
28186.1.000,00
28187 ..1.000,00
28202 _l.50O.0O
28215-1.000,00
28268 _ 3.000,00
28271 -1.000,00
28286 _ 1.000.00
28287 _ 1.000,00
28315 _ 1.000.00
28371 . ;.ooo.oo
28386 _ 1.000-.00
28387-1.000.00
28415.. 1.000.00

28430

10.000,00
ClOIlllilt

28471 -1.000,00
28480 _ l.OUO.OO
28487 _ UOO.nO
28487 _ 1.000,00
28515 _ U500.00
28515-t.rtUO.OO
28571 -1.000,00'28586- l.OUO.OO .
28587-1.000,00 '
28603 _ 1.500.00
28609 - ..OIHI.OO
28615-l.OOO.OO
28671 .1.000.00
2K0X6 - l.flOO.OO
2X687 . I.OOO.ÜO
2t>_-M) _ ..1100,01)
28715 -.1.000,00
2..771 _l ilOO.OO
28786 .1 DOO.OO
2H7S7 . 1.000.00

f-4
O
mmW

9286

1.000.000,1)0
d* Cruzeiros

S. PAULO

17871

500.000,00
ca o z tisos

SIO

20587

CRUZEIROS

S. PULO

15815

200.000.C.)
C R U < E I RUI

RIO
'1
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,.*i-.»i*
_ o vi.
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Isentos dé Impostos os
J jrnais e Rádioemis-

soras de São Paulo

SAO PAULO, SI (Do
Correspondente) — Du-
rante as suaa, últimas
essbeé extraordinário do

ano próximo passado, a
Camara Municipal de S.
^aiilo aprovou o aubatl*
tutlvo apresentado pelo
vereador Roberto Gomes
pedrosa aos projetos de
lei ns. 490-48 e 170-49,
que Isenta de todos os
Impostos municipais as
empresa Jornalística e
as emissoras radiofônicos
da capital paulista.

Rio de Janeiro, Domingo, 1 de ínneiro de li/50

fll Especialidade: Jóias Finas è Artísticas

COLARES EXTENSIVOS
f7õ uMa/.maòUloúMwi

FABRICANTES DE JÓIAS

EXECUTA-SE TODO E QUALQUER TRABALHO
(CONCERNENTE A ARTE DE JOALHERIA

KUA DO ROSÁRIO; 159 - 2: - Telefone: 43-S51J
RIO DE JANEIRO

Banco Ribeiro
Junqiretr.i S. A.

FUNDADO EM 1912
SEDE: LEOPOLDINA - ESTADO DE

MINAS GERAIS

FILIAL: RUA DA QUITANDA, 72 —
RIO DE >ANEIRO

DEPARTAMENTOS
ESTADO DE MINAS GERAIS! Belo Horizonte — Bom

Jesus do Galho — Caratinga — Francisco Sales — Palma
- Patrocínio do Muriaé - Pirapitinga - Porto Novo -

Recreio — SSo Jofio Nepomuceno — SSo Lourenço — Sil-
vestre Ferraz. ¦

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Barra Mansa — Cam-
bucl - Campos - Cardoso Moreira - Carmo - Itaperuna
_ Miracema - Niterói - Pádua - PetrôpoÜa - Pordun-
cuia — Portela — Pureza — Rezende — SSo Fldelis — &a-

pucala — Volta Redonda.

ESTADO DE 8AO PAULO: Cachoeira Paulista — Pre-
sidente Bernardes.

Er.TADO DO ESPIRITO SANTO: Mimoso do Sul —

Bidault Pediu Mais 2
Votos de Confiança

(Conclusão da 1a pâg.)
Assembléia considere as medi.
daa rejeitadas, a segunda é so.
bre as mesmas medidas e, a
terceira e sobre todo o orça.
mento.

A Assembléia decidiu nova
reunião para às 17 horas dji
segunda-feira.

A oposição ter* que obter
310 votos para obrigar Bidául;

i a renunciar. Maa, se o Oabí-
I nefcs vier & perder por qual.
! quer numero de votos, prova-

velmente terá que renunciai
de qualquer forma, já que não

I não poderá conseguir nada da
! Assembléia.

Clinica Radiológica
Dr. Waldir Moreira r-zzi -»

Muqui.

DEPÔS,, .

BRANCAS

OPERAÇOES
j _ REMESSAS PARA O INTERIOR - CO.

DESCONTOS - CAUÇÕES - GUARDA

DE VALORES

ao Pres. da República

MANIFESTAÇÃO DAS CLAS-^
SES TRABALHISTAS K- PA

TRONAIS — PROCLAMADO
PRESIDENTE DA PAZ

SOCIAL
O presidente da República

recebeu ontem, no Palácio do
Catete, uma numerosa comis-
são, constituída de trabalhado-
res patronais e profissionais.
que ali esteve desejando voto»
de boas festas pela pasagem do
ano novo. Na oportunidade,
íoi entregue ao cheie da Na-
ç5o uma mensagem de apoio
e solidariedade, assinada por
presidentes de sindicatos, fede-
rações e confederações traba-
lhistas.

PRESIDENTE DA PAZ
SOCIAL

Na sua parte final, diz a men-
«agem: "Numa época de graves
conflitos, que se manifestam
sucessivamente em vários po-
vos, consegue V. Hxcia. gra-
ças a0 zelo constitucional cio
seu governo, de sua compreen-
s&o serena da magistratura P°-
lltlca, de seu amôi a Justiça,
de sua solidariedade a todas as
causas nobres e ju?tas. dar ao
mundo um exemplo de ordem
Jurídica, 4* colaboraçSo entre
a, classes, de absòfeta ldentlfl-
cacSo entre governantes e go-
vernados. O titulo de Presi-
dente da Paz SoeM é. assim,
concedido a V. Excia.. por to-

do, aqueles que. beneflclgg
por ela. na data de^hoje sau-
dam o seu governo."

OS ORADOTES
Usaram da pala-ra. P*«

uma saudaçSo ao presidente

IJBB*M^^^fc_ /QM/^x^H ^^r ^H
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Consultório:
Praça Baltazar Silveira, 21 e 23

Residência:
Travessa Coronel Braga, 150

Tel.: 2721
VÁRZEA - TERESõPOLIS

COMPRASE TUDO
Roupas usadas. Máquinas de et-
crever • dt cosíura. Enoeradel
ra e tudo que represente valor

Telefone: 43-7180

Serviços aéreos

CRUZEIRO do SUL ltda
SEGURANÇA í CONFORTO INSUPERÁVEIS

AV, RIO BRANCO, 128 • INF. 42-6060

Auoio e Solidariedade
da República, * os srs. Euvaldo-
Lodi, presidente da Confedera-

ção Nacional da Indústria, Ca-
lixto Ribeiro Duarte, presiden-
te da Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comérc o
e Josi Gomes Talarlc* firesi-
dente do Clrcu'.o de Imprensa
dos repórteres acreditados jun-
to ao gabinete do ministro dc
Trabalho.

2 - 4 - 6 - 8 o 10 Horas impróprio atS to anos'*^^MH^apPon,pjemwt<
Nacional¦jHpimf!
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tÀNCASTER' DeCARlÓ' DURYEA
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,L^ü0^0oTmcS PRE-ESTREIAno SAO LUIZ u AMERICAIOV.HUR&5 DA MANHA

Com grande rapidez e segurança,
ei-lo que passa rebrilhando no ar . .

Ê um pássaro vestido de esperança
iizendo adeus p'ra logo mais voltar...

Quando chega, nos traz viva lembrança
de um pedaço de sol beijando c mar...
Mas de novo se vai.... pois nâo se cansa
em seu áureo destino de viajar ...

.)
Vai a Minas... E segue p"ra Vitória...

mal repousa e se vai para a Bahia, ,
escrevendo no azul a própria história..

Pássaro de ouro, rápido e triunfal,
é a frota que o Brasil todo elogia

ios TRANSPORTES AÉREOS NACIONAL 1

(SONETO DE CIRO VIEIRA DA CUNHAI

da|)AHIA
CAPITALIZAÇÃO S.A.

COMTANHIA BRASILEIRA PARA INCENTIVAR

O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA

SEDE SOCIAL: BAHIA - CAPITAL REALIZADO»Cr$2.000.000,00

AMORTIZA
ÇÀO DE DE-
ZEMBRO DE

1949

Capital Duplo 04S2C
Segundo 13.0
Terceiro 06*s0
Quarto 16078
Quinto .-..•• 01577

DOS CRBEbOS

JUVENTUDE
ALEXANDRE

DR VIDfl E VIGOR

Agência Geral: RUA DO OUVIDOR, 64
Telefone: 23-5335

líRNET;
ÍVJ.Í--Õ:-...''.;'- — ¦ ¦ J/f.'
^-¦Vr^FABRlCA VV \'-.-

_Z5^^fc^i^^^ ifS——sJVn.******1* 1?

NACI
TRANSPORTES AÉREOS L?0
AVI BEIRA MAR 914 lESQ.CALOai^! /
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oquitqüva é.:;u awica que pi-
—ícioná sorteioi mensais «¦•-
dnhefrp aos seiís segurados ,

kg9% ¦ aíio voTlU-Wd
rt tqunutivu aos (.aiuaos üniü»

•Jo Brasil, opera em todas, t:

modaiidades de .»equrôs dà viffn

h<5 einoupnif. -"-s

ANO. XXIII RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 1 DE JANEIRO DE 1950 N° 6J501

ANTES DO PRAZO PREVISTO CONTARA O PAIS
COM FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE 10VE

PRIMEIRA DEMONSTRAÇÃO
APRESENTADA PELA FNM
O Desfile de Ontem, Na Avenida Rio Bran-
co -—Características Técnicas Dcs Caminhões
Montados Pe!a FNM — Rumo ao Nordeste
Desfilaram ontem pela ma.

nhâ, na Avenida R'o Branco.
50 caminhões montados e equl.
psd:s pela Fabrica Nacional
uo Motores, que dessa forma
apresentou ao povo da capital
da Republica os primeiros vei.
culos de produção nacional.

Trafegando em marcha mui*o lenta por toda a exterirão
da avenida Rio Branco, os ca.
m'rhões FNM p:rmitiram que
os transeuntes examinassem
to."as cs detalhe» externos de
sua fabricação e notassem a
variedadí de modelos expostos.
A Banda de Musica da Policia
Municipal precedeu 0 cortejo,
atràlno para ele a atenção do
publico.

PARA O NORDESTE
Despontando da Avenida

Presidente Varga-:, dispostos
aos pares, os caminhões da P.
N. M. cobriram em cerca de
ima hora todo o percurso da
horas. Muitos dentre os vei.
Avenida Rio Branco, atingindo
a Praça Floriano cerca, daa 11
culos Já estavam carregados
cem o material que levar&o
para o nordeste, a serviço da
cm: panha contra a malária.

CARACTERÍSTICAS
.TÉCNICAS

O caminhão FNM, com gran.
de capacidade da carga, utíll.
zeu tcda: montagem Industrial
da Fabrica Nacional de Moto.
res, e está empregando ainda
C3 recursos das industrias par.
ticulares.

Assim, a caixa de mudança,
a embreagem, o eixo trazeiro.
o nrecr-nJpmo de direção, as
rodas, 03 trmboros de freio, a
t;-ansml»-sf.o, as crpotas do rn.
diador ,e do motor, o posto de
comando, os reservatórios de
combustível e ar comprimido e
multas outras partes impor,
tantes do csnyinh&o estão ali
sendo fabricadas-

Enquanto isso, a industria
particular tom:.u, a s:u cargo
a fabricação das cr.b'*vs, cr.r.
roeertas (normais e ba-culan-
tes), para-lamr.s e ectribos,
pneumatlcos e cr.r-.rvs :d3 p-
baterias, ícíXq de molas, radia-
dores, etc. funad.s c: furta
das de aço e outras partes de
menor importância.

Vale a»ssinalar 0 emprego d~
operário» brasileiros, ent va-

(Conclui na 4a pa;;.)

EXAMINA 0 PRESIDENTE DA REPUBLICA ] f$ eUf ME
OS PRINCIPAIS FATOS DO ÂNO FINDO 1 ANO NOVO POLICIAL
PRÓS E CONTRAS DA ViDA N Aúv^AL, NA MENSAGEM DO
GENERAL DUTRA — PROBLE MAS DE FINANÇAS,
Apresentando a sua mensa-

gem de flm de nno ao povo
brasileiro, o presidente Eurico
Dutra expôs as realizações e as
dificuldades do governo em fa-
ce dos problemas que defrontou
em 1949, sallentando-se entre
eles a liquidação-dos atrasados
comerciais, o café o abastecimen
to, a produção agro-pecuaria, a
reestruturação das forças arma-
das, educação e.sàude, asslsten-
cia «os Estados. Revelou, tam-
bem, que no ano findo teve ae
recorrer & emissão de papel-
moeda, em virtude do "déficit"
orçamentário.

ACONTECEU DE BOM
Logo «pós apresentar as suas

£uuc;ações ao povo, o presiden-
te abordou cs aspectos favora.
veis do ano que w encerrava,
lembrando inicialmente o exi-
to Internacional que constituiu
* sua viagem aos ©nados üm-
dos e a assinatura de acordos
para aumentar a cooperação
entre os dois pa'ses nos camoos
social econômico, financeiro e
cultural. Analtéa, a scgu.r, a si-
tuação dOi atrasados comercla's-
para acentuar que, apesar da3

VOjCE
TAMBÉM

deve tomar

-Vt

11^ 

1 \

¥1C
Mf&LTEMfl

para ficar
FORTE

Dé VIC MAL TEMA aos teus

filbinhos, e eles pedirão matt.
VIC MAL TEMA alimenta por
muitas horas, t tem um tabòr
we as crianças adoram.

VIC MALTEMA, preparado com leite
quente ou gelado, e um delicioso alimento,
que as crianças tomam sempre com prazer.
VIC MALTEMA revigora o organismo
infantil, dando malw disposição para o*
folguedos e mais ânimo para os estudos.
Em sua composição entram, além de malct,
ferro, cálcio e fósforo, de grande
importância no período de crescimento.
VIC MALTEMA estimula o apetite
e ide fácil digestão.

^>

íome-o
3 veze* ao dia.

Produto do
COMPANHIA PROGRESSO NACIONAL
Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos

Representantes:
Ouçam tooos os domingos,
NA "RADIO TAMÜIO", DAS ii Aô
12 HORAS O PROGRAMA

"CLUBE DO 6UR!'" __
CCV UMDeSfíLe DE ASTROS A |d Erasmo BraS«-, 227-3/"cFOi&ãSSSS? T*aW9«6 _ Rio d. i-ne.r.

HtMfeSEHtBCÕES LTDB.

dificuldades cambiai», elea pra-
ticameme nao existem mais,
resgatadas que foram as 2 ul-
tJmas prestações de 60 milho»
de dólares. Elogiu a politica tíe
uusteridade s«guida enumeran-
do oa pagamentos feitos da di-
vida externa, reduzido de 101
milhões para 72 milhões de li-
bras e de 2C6 para 165 mllhfs
de dólares, de 1946, a esta par^e

A DESVA1X>RIZAÇA0 E O
CATE"

Abordou o presidente os pro-
blemas economico-iinanceiros
criados pela desvalorização da
libra, acentuando o acerto tíe
nfto ter o cruzeiro acompanhado
aa moedas qu» sofreram tnflu-
encia do fato e passou a ex~mt-
nar a politica do café produto
que carreou aproveitando cir-
cunstancias favoráveis 00a
quantidade de d vl:a« fortes par"
o pais e teve a sua pos.c.io *•-
tatistica melhorada perm Unao
ao governo liquidar os -issoques
que garantiam o empréstimo de
1930. Referiu também a poiit'-
ca de financiamento e outras
providencias que permitiram o
tuncionamento livre da lei ae
oferta e da procura, aumentan-
do aa cotaçõss a níveis jamais
a Ungidos e apresentar um »a»'
do de exportação de 2.187 645
«acas sobre igual período no
ano anterior.

•PEODUÇAO AGRÍCOLA
Auàientou ia ..produçãa^àgrl-

Tentadas no
Organizais
Pela Prefeitara
Conforme foi divulga-

do, a Prefeitura por In-
termedio do Départamen-
to de Turlsmoi elaborou
um longo programa de
festividades para «er
apresentado durante a
realizarão da Copa do
Mundo, em nossa Capi-
tal. em 1950/' 

Para maior brllhantls-
mo dessas festividades, o
prefeito Mendes de Mo-
rais determinou ainda ao
referido Departamento, a
Inclusão da uma tempo-
rada de tou radas rea's
espanholas, Ji estando
a Municipalidade em en*
tendlmentos com a Em-
baixada da Espanha.

cola em 10 milhões de tone-
ladas, empreganoo-se todos os
esforços para conseguir a me-
canização da lavoura. O au-
mento de produção cm 1949 e
de 40% sobre o cômputo dos
últimos 7 msses, registrando-su
a duplicação» da safra de trigo
sobre a de l!)4b. Instalaram-
se postos agropecuários nas re-
giões onde eles mais poderiam
servir e outros serão instala-
dos.

PETRÓLEO

Consigna o presidente, a se-
guir, a importância que têm
para a economia brasileira 01»
passos dados no sentido de ser
aproveitado o petróleo nacio-
nal, bem como a instalação dt
refinarias e compra de navios
petroleiros, além do equipa-
mento para aproveitamento da
energia hidroelétrica da Paulo
Afonso. 1

REESTRUTURAÇÃO DA»
FORÇAS ARMADA!» |

Ko setor militar, nfio «A
prosseguiu o governo da exe-
cucSo do programa de reapa-
relhamento bélico, mas, realt-
sou a remodelacSo do ensino,
devendo-se salientar a nrlacSo
da Escola Sunerlnr de fruerr».
A Marinha de Guerra incorno-
rou várias unidaces nova». Em
Barbacena Instalou-se o Curso
Preparatório de Cadetes da
Aeronáutica.

V':.V AS EMISSÕES

Concluindo a sua mensagem,
diz o general Dutra:

"Sinto-me no dever, ao ini-
ciar-** este ano da eleições, de
«ollcitar a*enção para uma po-
litica que resguarda a própria
estrutura da economia nacio-
nal. Teve o governo, em 1049.
di recorrer novamente a *mi&-
soes .em virtude do "déficit"
orçamentário, culo montante,
com as vultosas despesas, re-
centemente deliberadas, «inrta
n;1o pode ser calculado com
precisão.

Deseja-se e pede-se, por Isso
mesmo, a colaboração d 2 todos
para sustar a recaída no cir-
culo vicioso de "deficits" e
emissões, de salários e preços
«m ascensão, que se afigurava
dominado pelrw esforços feitos
em 1947 « 1948, quando se ob-
teve o equilíbrio orçame"tflr!o
f. até pequenos saldos. Essa a
principal advertência aue no»
devemos no lim'ar do novo
ano. .Mal» «ti be-.<H-. dor
que nos sucederão e o"e jul-
«niei onortuno e imperativo co-
locar o prrhlema perante a
on«n'no pública.

Com o pensamento em Dnu*

Õ an» que ontem findou foi
um dos mais ricos em Infra-
çoes penais.

Homicídios por motlvoi
sentimentais ou futels, sulci-
dlcs Impressionantes, desas-
tres ds graves conseqüências,
desabamentos de edifícios em
flm de construção, contraven-
ções tíe toda ordem, falsifica-
ção de dinheiro, chantagens
de toda espécie. Ilustraram o
noticiário policial durante o
ano de 1949.

Sem duvida nenhuma, le-
vando-ce em erpta a evolução
t!o crime, que 6 sempre ascen-
dente- tomando-se por base
que os fatores que Influem
sobre a criminalidade dia a
a dia crescem assuotadoramen-
te, atendendo-ae a que os de-
«ajustamentos morais e mate-
rlnla quo tanto concorrem
para o acréscimo da Infração
penal cada vez se tornam mais
efluentes, t de se esperar que
no ano que hoje se Inicia o
índice criminal suba assusta-
doramente, a menos que pro-
videnciás especiais sejam to-
madas no sentido de Impedi-
lo.

Mas, como Impedir que o
crime tomo conta da cidade
mais Importante do pais? Co-
mo pode a autoridade opor
barreiras à disseminação do
mal?

E' claro quo tal Intuito
muito nobre e elevado, sft po-
dera ser conseguido mediante
medidas preventivas, entre a»
qua»s avulta em primeiro pia
no o policiamento ostensivo
da cidade, representado per
guardas-clvls fardados, to-
mando conta, durante todaa
as horas, daa ruas. avenidas,
praças, Jardins o demais lo-
gr;"Jouros públicos.

Quando for possível colo*
ear^ de distancia em dlstan-
cia, um agente dá autoridade
policial, um representante da
lei, é Indiscutível que dlml-
nulr£o de cerca do 80% os
assà.tos aos t' iseuntes, os
roubos nos prédios reslden
ciais e comerciais, os atenta-
dos aos bons costumes, os des*
respeitos âs famílias, as vio-
lendas ãs senhoras, os desas*
três automobilísticos.

Ma?, para que seja possível
manter a cidade dentro de um
sistema de vigilância tão per*

todos os nossos votos aío for-
muladas,- neste momento, pela
felicidade dos nossos ronciía-
r^ãos p pela paz e grandeza do
Brasil".

feito, mister se faz a amplia-
cão da -Guarda-Civil, cujo efe-
tivo deverá ser elevado para
cerca de dez mil homens,
atendendo-se a que cada um
deve .trabalhar 

' 
durante sela

horas consecutivas com dlrsl-
to a descanso semanal o • fé-
rias..-

Como obter um numero tão
elevado de guardas se a situa*
çSo financeira do pais não
comporta despesea elevadas,
reformas dispendiosas, modl-
fleações vultosas?

A unica solução plausível,
ouo nenhuma responsablllda-
de acarretaria ;para o erário,
que não aumentaria as despe-
sas tiubllcas. seria a fusão daa
varias policias existentes, com
a Incorporação das Policias
Militar o Municipal a Guarda-
Clv'1. Até hoje, apesar da boa
vontade do chefe de Policia,
não foi posslv.l eonserjul-lo.

Vamos ver se em 1950 os
legisladores brasileiros,' cien-
tes da gravidade do momento,
resolverão o problema, permi-
tlndo que a capital do pafa
tenha um policiamento fl altu-
ra de suaa necessidades, capaz
do pôr cobro ao que vem
acontecendo.

Esperemos, pois.

TIMJSAIJBA-DA
SILVA

ADVOGADO

Criminal, eivei perícias
OUVIDOR 139, 2." Sala 25

TEL. 42-8968
Diariamente das V. Is 14

horas
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tí ^CAPITALIZAÇÃO DÁ ÁMÉRÍCÁ DOjiúi;

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS f
.NO SORTEIO CE

deÍ9t

Banco da Lavoura de Minas Gerais S. A.
Si,ME: íiriLu HORlZOiNTE fÜiVi/ÀDO EM 1Í.25
UMA DAS MAIORES E MAIS PU.? \NTES ORGANIZA-

ZAÇÕES BANCARIAS DO BRASIL
122 Departamentos Instalados no Pais, abrangendo 10 Estados da FederaçSo

RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 30 DE N O V E M BR O DE 1949

ATIVO

Caixa ..- 270 598 068.50
Empréstimos 1.454.819.510.10
Agências e Correspon

dentes X.. 578 763.480.00
Diversas contas 160.262.346.00
Contas de -Compensa-

ÇÍo 2.112.950.908.00

SOMA 4.575 394.312.60

PASSIVO

Capital a Reservas 164 500 00000
Depósitos 1.583 802 253.70
Agências e Correspon-

dentes 613 903 833.60
Diversas Contas 100.237.317,30
Contas de Compensa-
Ção 2.112 950 908,00

SOMA 4.575 394,312.60
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S Piano Carioca
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Fundador: J. E. DE MACEDO SOARES

Reportagens9
| Esportes
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Cobras, Pouca Roupa, Um Livro
rii 'ri- ri; ¦- r' ' '¦{ .riri. - '. ¦ 'rií -ri

e Uma Crdeira na Gamara Federal
São Essas as Preocupações de Luz dei Fue-
go ~1 Uma "Tournée" Acidentada Pelo
Norte Enquanto a Casa Era Assaltada Pe-
los Ladrões — Uma Viagem aos E. Unidos

Luz dei Fuego não abandona as suas duas cobras, Corne-lo e Castorina,'eom as quais dança. No
flagrante acima vemo-la épmò que sendo beijada por Cornelio ,,

Primeiro, Luz dei Fuego tL
nha as cobras, como número
de sensação; depois a sensa-
çSo mudou de s_pecto: nfio
eram mais as cobras, que nao
abandonou, mas a roupa que
foi deixando de lado parn
dançar nua eempre que pos-
sivel. Irriquieta e dona de
grande audácia 1 nâo se con-
teve cm permanecer dentro do
campo de ação do bailado.
Recentemente criou um Par-
tido, o Naturalista . Brasileiro
uma espécie de existencialis-
mo, sem grandes recursos
ideológicos ou filosóficos ' pois
que, contrariando o exemplo
dq francês, não tem nenhum
trôrico, pelo menos conhecido
até o momento.

Cobras, nada de roupas, um
livro que tem o nome de "A
verdade Nua" e uma cadeira
de deputado sfio as quatro
grandes preocupações da bai-
larina Luz dei Fuego, que fez
sucesso no Teatro Municipal,

GR TME MISTERIOSO
- UM M SP AR ATE
PAM Â F.LidA Tí..lC]VÂTUÁL NÃO DEVE 

'HAVER. 
CRIMES IN-OLÜVMS

-EimElMieíARAN^POUGA TAIS CASOS SE ACÜMÜIAÉ - QUA-
TRO EXEMPLOS DO AMOlifflDCÜ

hâ 2 anos, comparecendo ao
baile de gala, ali realizado.
fan.a_.lada de Eva,:

UMA TOURNÉE PELO
NORTE

Luz d"l Fuego acaba de re-
cessar de uma "tournée" pe.
lo norte. Antes de voltar ao
Rio sua casa foi assaltada ne-
los ladrões que levaram tudo
n que era de fácil transporte.
A bailarina sofreu um baque
tremendo nas finanç?s: algu-
mas dezenas de milhares ae
cruzeiros de pr-Julzo. Mas n&o
ficou apenas nisso. O empre-
sário, ao aue revelou, nao pa-
rou o combinado, regressando
Luz dei Fuego quase sem dl-
nneiro, nfio obstante o. exíto
alcançado em sua "tonrnér"
Mas vai acionar, segundo af.ir-
mou, o empresário aue nfio
sabe cumprir as obrigaça.»
contraídas.
"O DIABO NAO E' TAO FEIO

COMO O PINTAM"
Chegando às capitais do

norte, cercada pela aureola de
"Eva do Municipal", causava
sempre um rebnliço trem.ndi.
"Nüo vamos admitir que dance,
nua" — afirmavam logo oa
d-fensores da moral, que, nfio
contentrs. tomavata provld.n-
ylás decisivas nesse sentido.
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(Conclui na

Luz dei Fy.egp' fez suéesgo nó -norte.. Foi dançando com essa rou-
pa, que não lhe escondei os encantos, que causou tensação, ar-

ranjando admiradores e muitas adversárias

Crime misterlosol Eis uma expressfio qua nfio mais ta
devia ouvir nos dias que correm. •»*. .;

Que é crime misterioso? Para e leitor, • todo hòmlcl.
dlo que n5o foi convenientemente esclarecido,; cujo autor
ou autores nSo sSo conhecidos, nada tenda concluído de po-sltlvo as Investigações porventura realizadas.

Para a ciência, porem, ou melhor' para a erlmlnalistl-
ea, crime misterioso é o fato delituoso que nao foi conve-
nlentemente apurado, cujos detalhes n5o; mereceram a de-
vida atençSo da autoridade, cujas minúcias passaram dst-
percebidas, cujos traços e sinais n3o foram estudados eom
os cuidados Indispensáveis.

E' aquele em o qual a técnica falhou completamente,
nSo preenchendo os trabalhos de laboratório as deficiências
resultantes da falta de flagrante e ausência de testemunhas.

E, como a criminalística, desde Roles, o criador dá cha-
mada policia cientifica ou técnica até nossos 

"dias, 
tenha

marchado a passos largos, utilizando- os recursos Incomen-
•uravels da tislea, química, balística, mecânica, flslco-qul-
mlea, micreseópla, dactüo. .opia, nSo só concebe mais a
existência de crimes misteriosos porquanto acjullo que os
nossos sentidos não podem perceber ou'reconhecer, o fa-
«em eom precisão e acerto o ultra-vloleta filtrado, o ralo X,
at i-eaçSet mlcro-qulmlcas, a espetografla, a colorlmetrla, a
refratometrla, a ultra-microsco7la, a eletro*-anâllse, a me-
dicina legal, a polarlmetna, enfim uma série bem acentua-
da de recursot cientifico, que ettlo a dltposIçSo da» auto-
rldadet.

E é Justamente em vista do concurso destacado dat cha-
madat ciências positivas âs Invesíigaç6étfcrimrnals,qae to-

E
Reportagem de TIMBAÜBA DA SILVA

(Ex-Diretor do Gabinete da Pesquisas
Cientificas da: Policia)

da ornanlzaçao policial moderna nfio pode pretelndlr do
auxilio do laboratório nas perqulrlçées realizadas com o f|m
de esclarecer o mistério que parece envolver a morte vio-
lenta de quem quer qüe seja.

A nossa Polida, como at malt adiantadas do mundo,
dlspSe de elementos científicos, possui órgãos técnicos es-
peslallzados, cem material apropriado It Investlgaçées de
laboratório. 2

Entretanto, ainda existem entre nôs crimes mistério-
tos! Pòr que? Quantos?

E' o que vamot esclarecer no estudo analítico de alguns
casos que, tendo acontecido no ano findo, até hoje te man-
têm no escuro aguardando que o acaso, o grande auxiliar
des p.llcials, resolva dar um ar de tua graça. '

0 Caso Petrônio de Barros
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O fato se pajsou a« «luas •
vinte e cinco da manhfi de
?3 de março. Petrônio Barros
de Souza foi encontrado mor.
to em frente a sua residência.
a rua 8_mlm n" 831 próximo
á' Avenida Automóvel Clube,
e.tacâo de «Colcçlo jurisdição
do 24" Distrito Policial.

A vitima que era servente
de obras, chegou em casa â»
34 horas do dia anterior um
tanto alcoolizada t«ndo pedido á
genltora, «cotn quem mi.Ua
que o acordasse ás duas horas
pois pretendia antes de Ir pura
o trabalho visitar uma pessoa
amiga que se julga fosse uma
tal Ermelinda com quem tinha
encontros amorosos. Muito em.

bora fosse mais veiip aue ne.
tronio de Barros.i-- Ermelinda
consecruiu de:pertar2lhe os 'cn.
t"m«ntos o què nfio era do.airra.
db de gua genitorá. O exame
cadaverico apurou què Pe.
tronio foi ferido pçr um pio.
jctil calibre 38, longo muni.
efio de revolver marca "CoitH
de chumbo endurecido formato
cill.dro ogivàl, com base oa.
vada que o alcançou no sbrto.
m«n com trantfixaçãp do figa.
do com lesfio do rim direito
e do ssu pediculo arterial, oca.
s-onsndo hemorragia interna
mortal.

Nfio tendo havido flagrante
nem testemunhas do fato quer
as autoridades ' do 24" distrito
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Não deixa de ser vaidosa a bailarina. Aliás, n_o lhe falta- razão vara isso... Nada melhor para
isso do que umas meias bem i. estica das, ãaiído maior beleza às pernas

policial qusr as da Policia T-'c.
ni^a que foi chamada a Inter.
vir no ces» no eer.tldo ae eo.
clarece.lo asuar*aram o exain*
do lccai realizado pelos perl.
tes criminais Thaur-on n.
mcníei e Serafim Ptmentel,
unlca peca que poderia dor
qualquer òrientaifio s° esr.ia.
reclmento do misterioso acon
tecimento.

E foi com verdadeira ânsia

(Conclui na 7 a pê" «
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Não se|a do "Contra" 
I

Faça o rtgim* ENO -
"Sal 

d. Fructa" ENO
laxante • antiácido
ao deitai e ao levan-
»ar para garantir e
«au bom humor diáriol
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Mas tambem que perigo depois
de uma corrida, de urtia brinca-
deira agitada ou de um exercicio
físico 1 Uma dôr de garganta,uma rouquidão ou uma tosse,
que podem ser o inicio de gra-ves afecções. Felizmente ha o
BROMIL, que em dois tempos
liquida qualquer tosse. Para

grandes e pequenos:

':(-: ¦¦:¦/: l/;

;..'v l ÜS í; iDniii Ue* i.Àoxj

k: í. >.**i DAS" COMIDAS Kif
p.;a.bo de petropcli?

I-I VKii) ( VK>i»( A

I» PAREO — "Premio Ir!nèu:>• Paul» Mç-chado"—- 1.20-J me--os — DotaçSo: Ci-* 20.000,00 —
.1» _ Noviço, 55 quilo», por-. Rigoni. ..:• i.

2" — Nilo, 5 quilo», 'I P -
ii ;ro. ... _.

Rateio»: '". '.
Ponta (n. 5) ,— 87,06.
Dupla (13) ifíCjrí 3i;0í.i .-Placés: — Cr$ 22.00.e 22,00
-• PAREO — Premio "Gcrv»-'o Snnbra" — 1.5(10 .metros -•ntreâo: . — Cr- 20.000,00:'" — Mítico, 53 quilos.. R!go-

ni.
?i — Marac-iju', 54 quilos, poiRiba».

| Rntelos:
I Ponta (n. I) — Cr- 19,0ü.¦ Dtmla (13), CrS 12.00.
I 3° PAREO — Pr.-nro "Osv.-*_o
j Am nha" — 1.500 m-tros — Oo-• tp^o: C •** 20 000.00:

1«. — Luva, 56 quilo». Rlgo-ni, ,.}
I ¦ -• — Please, • _ quilo». ír'"squlta.

Rnteios:
Ponta (n. 2) — CrS 20,06.Dunla (24) — CrS 11 0(1.
4' PAREO — Prfi^'o "EuvnMr*

Lodi" — i.*wio ^-*-os. Dsta-•**•**•* — C.~H 20 000.00!
t* — Nesr» Maria. 84 quilo»R^nni.
2» — p-.***-, Dourado, 52 qui-.<"*, -T. Tinoco.
Rateio».
Ponta (n. 1) _ o-i 17,0*..
Pim'-. V14). - Cr* 21.00.Pt-cé.: — CrS 10,00 • Crir* *o.

9n PARRO — P-emto "Pe'xott.
*•) Castro" — 1. «nn'• mftrou *-
r-i-iij.lo: Crf 2(1.00r>00:

1» _ R-Sente, - 54 qull-.» 3T'"oco.*
2" — Deítemor, 54 quilo». L..r..'sznros.
Dunla (44), Cr$ 34,00
Rítrlos: ..
Ponta (n. 1) — CrS 22,00.
NBo houve: placé*:«• PAPEO - "-'remlo Presi-

r'-"*e Jocksy Club** — 1.500 me-tro».
notação: — CrS 20.000.'»:
1* — Arablan*. IS quilo», 4M-rquita. *
2" - Aloâ. 58 quilo», O. F«r-

nande».
O. F.?mandei.
Raf.eio»: . ' *

lÓti~T> >n-ri»alld»d« dé Crf
8,00 • CrS 10.00 ipenái V a
po*"rrl «oluelonar niifi nran

de problema de tua vida
ALIANÇA OO LA»

Av. Rio Branco. 91 6.* an.
Tei. 23 255$

Companhia Geral dc
Melhoramentos do
Estado do Rio de

v, Janeiro
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores
acionistas ti- se reunirem em As-
sembléia Geral Extraordinária,
no próximo dia 12 de janeiro de
1050, às 16 horas, na sua sede
social, à Avenida Marechal Câ-
mara n. 35Q - 3.° andar, a íim
da tomaren-iv conhecimento e de-
liberáíem^ sobre a eleição da
nova Diretoria, em virtude da
renúncia dos membros da atual.

' Rio de Janeiro, 30 de dezem-
bro de 1949.

1
ANDRÉ' ARRAES,

Diretor-Presidente

?rof. Hélio Gomes
(CLINICA MEDICOLEGAL) !

Exame», perícias, parecere»
1 si It tenda técnica. Alelnoo
Guanabara, 26-B.* andar. Diária-
mente, a tarde. Tal.: 23-3606

HEMORROIDAS
Tratamento tem dor e tem ape*

raeao por procettot moderno»
UR'OLIVEIRA

R. VISCONDE RIO BRANCO
N. 47 • 1.» - Te!.í 42-BÍ09

Hora popular dat 18 a» 19 horat

CONSERTAM-SE

MAQUINAS DE COSTURA
USADAS

QUALQUER TIPO
Atendemos chamado» a do

mlelllo. Telt. 32 3900 e
32-7987 

R- ESTACIO DE SA. 87

Pona (n. 'R W RFt a ¦
Ponta (n. 1) — CrS SS.Wi.
Dupla (14). Cr. 29fl0.
Plncés: — Cr$ 15.00 e Cr$

14 nor
7» PARBO — "Grande Premio

PrtVdsnt? da RepubÜM* - 2.000
metroi — Dotaçív Cl. RO 000.00'

lo — Idealista. 54 quilos. J.
Mesquita.

f — Con»u!tlv«. SS 1,. Rl<o-
Ratelos* 1

if\ .. -8 70"^upta í*<> _ cr» v/m
pi...e#«- _ ;,•} .•. • ,• Jg nj
8« PMÍHO -- "Pi-p.r.io Cnv {.•'..-lor do B-.ti-d:- li Hil" •- ' C1. •

nxtro» — 'Yy> a {.,8 5(1 oo:11» — DMli.if, 43 quilo», _Moreno.
: .í" — Cl.'2dor. SS quilo», J*• -«f!U!t*

RntPÍO»*
Pont» (n. 4) — Crf 44W.
Dupln (22) CrS 22.00.
PloCé»: — Cr$ 34.00 « 23.».

DOLIOR JOSÉ l>fcJ
AI.Bl)QUERQU»5

Memoro efetivo da Soce.ai
de Sexo o&ls de Pari»

DOENÇAS SE" UAIS DO
HOMEM

Rita dc Roía >o, 1*8 Oe 1 8» 6

Sr. Gilvnn Torres
'mpotenel* — D**« *-as d. .-• ,-x— urlnarlat — Pre nupclal —
Asiembléia, 98, sala 12 - , \rt.
fone: 42 1071 - 9 à» 11 a IC _•

»19 r.orat

S! mm 0SANTAF\ A

Mov'men«n gçml dai v^sts.*1:- CrS 87B 37000.

MADEIRAS E MATF.RTAIS
PARA

Marcenarias c Construções

PIS.HO & DICGO
RUA SANTANA, 149 - TeL: 23 6131

RIO DR JANEIRO

.1
P«vjnentaioes Técnicas

Asíaltj
CL /

rmsitólizaiSes

Lllicilllí
Impa

&

JJ-E-
AVENIUA GRAÇA ARANHA, 416 - 7.; salas 714/5

* 
' *

Fones: 42-3333 e 42-5555

Banco do Brasil S. ü.
1808 - 1949

Sede - R. Io de Março, N» 66, Rio de Janeiro (DF)
TAXAS DE DEPÓSITOS

Depósitos sem limite * % % a.a
Depósitos populares

Limite de Cr$ 10.000.00  4V_% "

Depósitos limitados ..^.:
Limite de CrS 50.000,00  4 % "
Limite dè Crf 100.000,00 .  3 % "

Depósitos a prato tito:
Por 6 meses....  A % "
Por 12 meses  5 % "

Com retirada mensa] de Juros:
Por 6 meses  3V_% "
Poc 12 meses  AV»% "

Depósitos de aviso prévio:
30 dias  3Va% a
60 dias  4 % "
90 dtlas  4V_% "

Letras a primio (selo proporcional)

Condições idênticas às de depósitos a proso fixo.
O Banco fas todas as operações do seu ramo — descontos,

empréstimos em conta corrente, cobranças, transferenciai etc. e
mantém íilicds ou correspondenteg nas principais cidades do paisou do exterior, possuindo no Distrito Federal, além da Agência
Central, na Rua 1.° de Março, n. 66, mais as seguintes:

Bandeira, Rua Maris e Barros, n. 44 — Botafogo, Rua Vclun**
tárioe da Pátria, n. 449 — Campo Grande, Rua Campo Grande.
»• 100 — Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana,
n 1.292 — Glória, Rua do Catete, n. 238A — Maduieira, Rua
Carvalho de Sousa, n. 299 — Méler, Avenida Amaro Cavalcanti,
tt. 95 — Ramos, Rua Leopoldina Rego, n. 78 — Sâo Cristóvão,
Rua Fiauelra de Melo, n. 360 (esquina da Rua S. Cristóvão) —
Saude, Rua do Livramento, n. 63 — Tijuca, Rua General Roca,
n 661 — Tiradentes, Avenida Gomes Freire, 20/22.

Além das operações normais, a Agência Metropolitana dc
Glória está habilitada a receber depósitos fora das heras de ex*
pediente, quer durante o dia, quer à noite, utilizando-se do
Receptor Automático instalado na referida Agência, e a Matro-
politana de Copacabana oferece, mediante módico aluguel men-
sal, cofres de vários tipos para guarda de valses (titulos, jóias,• etc) em casa forte dotada de moderno equipamento.

^SflÉíí*^
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Ora pois muito bem senho-
res, este ano que ontem se fin-
dou, o de 1949, teve até aconte-
cimentos interessantes. Interes-

sentes e pitorescos também por-
qua muito de pitoresco apareceu.
Até mesmo de ridículo, que infe-
lizmente foi muito. \ -\

Há esperanças nó entanto de
que a coisa mude no ano que ho-
já se inicia. E já muda tarde,
diremos nós até cóm.alguma pro-
priedade. Mas se tratando de um
ano santo como será este de 1950,
tudo será realmente possiveL "

• 
¦* 

'.»' 
.

Afinal de contas tudo isso é lero-lcro e não,inte-
ressa ao leitor as divagações que possamos fazer em
torno de tal assunto. Portanto vamos aos fatos sem
mais delongas. Vamos a ver o que foi a campanha dos
clubes nesta muito lar-l e heróica Scbastianopolis, dü-
rante o ano de 1949 pelos clubes esportivos da ci-
dade.

VASCO DA GAMA
Grandes, enormes foram os acontecimentos do Vas-

so da Cama. E por que não dizer" Merecidos, mereci?
dissimos, pois o clube dirigido pelo coronel Otávio Po-
voa — que apesar de vice foi o real presidente- do
clube — andou fazendo misérias.

No futebol, íoi aquilo que se viu. Ganhou de todo
mundo, "passou todos na cara" cemo su diz mais vúl-
garmente, mas com muito mnis pn.nioi-nd-,.. 

¦
Conseguiu um plantei corno' poucos- clubes na Amé-

rica do Sul podem possuir. De B-i-b ••a ..a Chico, to-
dos os titulares do C. R. Vasco da Gama r-r.sentam
o que realmente há de melhor em nosso f-iinbói.

Alguns são não mais fracos, ma3. monos poderosos ,
Ío que os outros Por isto o plantei vaseaino é digno
dos maiores respeitos, das maiores honrarias. E' real-
mente de se tirar o chapéu.

No remo, foi aquela água. Quando já estava pra-
ticamente decidida a regata para o Botafogo, pois a
prova de "oito" era considerada uma autentica "bar-
bada", Mocotó meteu o grito no pessoal e o Vasco
venceu por cabeça. Por cabeça no caso não é bem ca-
beca pois foi bem por meio barco, Mas minhas leitu-
ras das matérias escritas pelo Cabeleira deram-me es-
te hábito de considerar a vitória "por cabeça", no
"olho mecânico" e outras do mesmo jaez.

No Tênis de Mesa, no basquetebol, — segunda
divisão — no pugilismo, em vários outros esportes. _n-
fim, os vascainos brilharam. Andaram realmente fa-
zendo misérias, coisas que os outros clubes não conse-
guiram fazer. • •,••;.;'

E' bem yérdada que no atletismo tiveram que se
contentar com o vice campeonato. Mas que diabo,
nem todo o dia é dia Santo. E' preciso deixar tam-
bém um pouco para os outros, para os coitadinhos dos
outros, ...

Mas não houve no Vasco da Gama apenas vitórias.
Houve lambem e em grande profusão fcasos. Não den-
tro do próprio clube pois desde que meu amigo. Ciro
Aranha deu uma arrumação geral nas hostes vascai-
aas, as coisas melhoraram muito. O Vasco, cru-iram
ju não queiram, se tornou um clube brasileiro 'cem Por
sento. .',

Houva casos com os outros, principalmente com o
Botafogo. Havia uma velha mágoa, -"unrd-tda durante
nuito tempo. A.uele campeonato de 194B esta.a atra-

tivesse aberta, Rolas não hesitaria em contratar a du-
pia para fazer alguns atos variados que certamente
agradariam muito mais do que qualquer outra par-
ceria porventura aparecida em palcos nacionais.,

Houve até quem dissesse què élés seriam remeti-

______> ____-___» ^____BJ_3P_^Bft__f ^_____w ¦-£

Ondino

dos para o estrangeiro a fim de fazer uma beia pro-
j paganda do Brasil. Tudo balela, mesmo parque roupa

suja lava-se mesmo em casa e não havia necessidade
nenhuma de que os estranjas soubessem das nossas

l brigas intestinas...
De qualquer forma no entanto, eom casos òu ;_em

casos, vamos fazer justiça ao coronel Povoa.. Foi real-
mente um baluarte na defesa dos interesses vascainos,
abandonados pelo seu legal presidente que foi "a ter-
rinha, a passeio" damorando-sè lá vários meses e con-,
seguindo acenas tentar criar um caso com a vinda dos '

clubes portugueses, coisa que aliás ap que parece o
preocupou muito mais do que propriamente o Vasco
da Gama de onde êle era presidente.

Portanto vamos dar um b'om "casaca" ap. Vasco
da Gama, homenageando-o ha figura de sou presiden-;
ta de fato e não de direito, tenente-coronel Otávio Po_«
voa

il ___NB_B_'-;'
_______@V''' *m
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Flavio

vassndo no garganta aos mí-r.tor-r. yáscãl-sos As duas
derrotas, o _::1 e o Sxli em S."o Januário e General Se-
verieno. r -ncc'ivitnor.'e, e.-.tavam por.itivamún*.e inco-
modando os cruzmaltinps e eles nio podiam esquecer.

O ano passado r.o eni :nto o Vasco fia Geuià íoi à
forra. Parecia de propósito, parecia até que os san-
tos estavam maeiaa ao íatío de São Janu-.vio Uma co-
li-zaçío conlra Carlito e Carlito não pôde resistir à
cia. Se o empata do turno, aquele cmp-ite cavado à
última hora já era considerado i-ii*>. vitória, o 2x1 i*j
último encontro, foi a consagraç.o definitiva, a pedra
final no assunto.

Mas !,•* ca.os e as discuísôas continuaram Se Car-
lito dizia "ó preto"'. Povo.?*: scll.và gritando lo.o **é
branco!" Houve de tudo. C.da "show" da f.zaj: i-.ue-
ja a muito empresário que anda por al. Se a Urca es-

FLUMINENSE .

O Fluminense teve seus graves problemas no ano
que passou. Graves e sérios. Depois de anunciar pro-
fusamente que ia finalmente contratar _q-*ola-'sé_ie f16 *
brotinhos que fizeram-um brilhareco em ;Santiago,.-.sa-
grando-se campeões sul-americanos, eis que voltaram
a aparecer os medalhões. . \ - ¦¦

Veio Carlyle, de Minas, Lorenzo, do Uruguai, Silas,
de S"o Paulo, uma série enfim de figúraços e sobre-
tudo "coroas" para'melhorar o time.

Não foi feliz no entanto o tricolor. Tanto assim
que acabou tendo de lançar mão mesmo dos brotinhos
para a zaga que terminou formada por Pindaro e Pi-
nheiro. '.

Lorenzo — não queremos nem de longe aventar
qualquer coisa — depois de um jogo contra o Vasco
foi afastado sumariamente. Entrou Pinheiro e não
saiu mais, ajudado eficazmente por Pindaro.

Assim o tricolor teve seus altos e baixos no cam-
peonato. Não' venceu o Vasco da Gama que este é
uma "put.encia" mas venceu a todos os outros e sem-
pre bem. Dosta forma fei um titulo merecido o alcan-
cado pelos pupilos de Ondino Viera da vice campeões
cariocas de 1949.
Com surpresa geral no fim do campeonato depois

! de t;.r levantado um título tão brilhante, quando se
i iniciava exatamente o Torneio Rio-São Pcul** (|ue tan-
! to promete, Ondino afasta-se de férias Da férias, to-
i do mundo garante apesar de muita gente dizer que não
1 é nada disso, que a coisa é outra muito diferente. Ma3
I finalmente nada temos com o peixe e não podemos me-

ter noss. colher cm pratos que não são os nos-jos. Pnr-
tanto, só mesmo'dizeido como.o Zé Carioca: Boca de
siri no ií.surito.;•
De qualquer íorma cumpre elogiar o tricolor. Be-

j Ia c.mpàriha realizaram elas no ano que passou. A-ie-
sar c',e terem tido duranta largo tempo afastado um dos
melhores elementos da sua defesa,, como seja Bijada.
lançou outro brotinho, Mario, que deu perfeita con-
ta do recado.

Agora quando jâ estávamos no apagar dr.s luzes
do ano de 19*19, anuncia-se que vários dos maiores
"cracks" tricolores. Bigode por exemplo, fariam gran-
des e:cigenci--.s para renovar seus contratos.

Mas o Fluminense é o Fluminense e Bigode antes
da tomar uma resolução dessas devei pelo menos con-

l tar até dez. Com calma. Pensando bem no assunto,
! nas vantagens e nas desvantagens.

Portanto vimos que os acontecimentos com o chi-
I ba de Ondino no ano que passou até que foram bons.
i Tim vice campeonato, alguns problrmas considerados
I como inseluveis resolvidos, enfim um bom progrema.

Qua lflr.O seja pelo menos tão bom assim, são os
i nossos votos.

FLAMENGO
E o Flamengo, hein ? Quem diria, depois daquilo

tudo. cacj",:pl-s casos com Jair, daqueles ondas que sur-
I giram na Gávea, prometendo dias negros, quem diria

• qua a sorte fosse mudar tanto _
Pois rão é qua o Popeye acabou fazendo um bri-

I lhareco ? Mas brilhareco no duro, sem tirar nem pôr.

Pôs as manguinhas de fora e se não fosse aqueles re-
sultados azarados no principio do ano, principalmente
aquele contra o Vasco os famosos 5x2, outros gaios
cantariam. Pelo menos é o que dizem os torcedores
do "mais.querido do Brasil", i

Houve também contra o Flamengo uma conspira-
çSo. Uma das conspirações mais gozadas que Já hou-
ve em matéria de esporte.

Segundo o historiador José Lins do Rego, não fos-
sem as traves, as balisas do goal do Vasco no último
encontro com o Flamengo, q resultado teria sido bem
outro, bem diverso. Infelizmente ainda não se con-
seguiu realizar um jôgb de futebol sem traves. Tal-
vez que com esses adiantamentos todos que estamos
vendo, nessa era verdadeiramente atômica, possamos
dentro de algum tempo assistir a partidas dè futebol
sem balisas marcando os goals.. Mas por enquanto não
há nada disso e não havendo aconteceu exatamente.
a conspiração das supraditás traves, contra as bom-

i bas chutadas pelos pés nervosos de Gringo, Zizinho
e outros cracks da Gávea.

Houve assim o choque. Bola de um lado e as mal-,
ditas travos do outro. E sobre isso se alongaram os
senhores José Lins do Rego e também o senhor Zé
de São Januário, "voz autorizada" nos meios vas-
cainos. ' -:'¦•_:

Mas afinal de contas, bem vistas as coisas não
houve só isso. Aconteceu também Kanela, como acon-
teceu logo depois Gentil Cardoso. Kanela deixou o
posto para Gentil e Gentil depois de alguns discursos
com algumas palavras um tanto ou quanto 

"esquisitas,

em que se falava em metafisica e outros palavrões
do mesmo gênero agarrou o megafone, meteu o boné
na cabeça e desandou a dar ordens.

Sem querer desfazer em Kanela, o Flamengo real-
mente melhorou. Melhorou porque o técnico de fu-
teból passou a ser realmente de futebol e só de fute-
ból. Não era mais como no tempo de Togo Renan, um
técnico dividido entre o basquete e o futebol. Desta
forma levando em conta os conhecimentos de Gentil
Cardoso — com megafone e tudo — o Flamengo teria
què melhorar.

-Pòderiamos citar ainda aqui o máximo acontecl-
mento do ano para o Flamengo que íoi aquele famo-
sissimo caso de Jair, vendido pelo rubro negro ao Pai-
meiras depois daquele não menos famoso encontro en-
trè o. Flamengo e o Vasco da Gama.

• Mas, roupa suja lava-se cm casa e por isso é me-
lhor deixar de lado esse caso. Tratemos de coisas mais
alegres. Do brilhareco do Flamengo por exemplo.

, ?': A-verdade é que o Flamengo que estava pratica-
mente fora do certame, descolocado, com um team
fraco.e descolorido, acabou alcançando um terceiro lu-
gar què em última análise, nu mfrio estudo acacianó,
é o primeiro lugar depois .db: vice-campeão, o que vamos
e venhamos já é alguma còi3a.

Bem melhor por exemplo do què o Botafogo, ò
Bangu, o América,.o Olaria, to-Jos os outros enfim que

..Jtiç,a*:am,.p-"ra -ti"-3;i^ftan'ÍPíl'(>i:.|P.Iybe da Di-j-io de Me?-.
.. Íb\.PintoVp nòssò saudar, pel^.brilhante, trabalho rea?

lizado,,..,.,•>•* • i-úxXX\;XXXu ---Xtis-''
, Botafogo ; • •::

bém tristezrs e. muitas. Alegrias, ê claro, para o Vasco
da Gama. Tristezas, evidentemente, para o Botafogo.

. Mas a história é mais ou menos a seguinte. O sr.
Rafael Verri, técnico de remo do Vasco ou, coisa pa-

,. Se o ano de 1943 foi de festas para o clube de Car-
lito Rocha, os maus fados Conspiraram, decididamente,
nesta 1919 aue acabou ontem contra o Glorioso.

C3UÍ't

Carlito esta m_druga.'a, olhando o relógio marcar
0 horas e alguns minutos ha da tar dito e cem carra-
das de razão: "— Bons vantes o levem 1" Porque real-
mente parece que cs acontecimentos nrfastr-s pousa-
ram, como o urubu tío poeta, na sorte do alvi-negro
no ano que passou. I

Tirando o campeonrto carioca de atlatismo, todos
cs outros tilulos foram perdidos paio Glorioso Inclu-
_ive os dois mais queridos da todes, o da campeão ca-
rioca de futebol e campeão carioca de remo. !

Citamos esta último porque o Eotafogo esteve tão
próximo de alcançar o título máximo de remo como
em 1949. Tcdos cs golpes forem usados. Ata'mesmo o
Biriba foi kvado para a La.-roa Rodrigo de Freitas a
fim de dar um impulso e sobretudo muita sorte aos
remadores alvi-negros j

Mas aconteceu aquela história do oito. História
triste e gozsda ao mesmo tempo, uma vez c.ue houve
de tudo na mesma. Houve risos e alegrias. Houve tam-

Zezi

recida, dlrirriu a lancha dos juizes. E no pareô do oi-
to andou dando ináíniçõés discretas aos remadores
cruzmalti.". .* ou p.lo menos "ajudando-os moralmente
a vcnc.r a prova" com palavras encorajadoras, segun-
do Carlito.

-! Como tal coisa 6 proibi-a, Carlito fez uma onda doi
diabos. Gritou, esbravejou, protestou. Não adiantou ain-

, da de coisa alguma. Valeu apenas para nós sabermos
que há vários profissionais tío remo, gente que prova-
velmente o nosso companhheiro Américo Palha, diretor
do Sarviço de Identificação Profissional, já registrou
com às suas carteirinhas igualmente profissionais. Coisa
louca !,,¦"¦

E o futebol? Que coisa, "seu" 1 Tudo ia muito bem,
o team bem armado, ganhando as três primeiras parti-
das do campeonato por 4x0.

Aconteceu, no entanto na vida do Botafogo este ano
o ¦Madureira. O Madureira do treícgo Godofredo, aquele
magarcfe.que r.íua ao lado de Weber. O Madureira do
não menos trefego e não muito menos magarefe do
Arati. -.., -,

O-.esultadó não se fez esperar. De um toam de onze
-jogadores; cinco foram para o estaleiro, afastados quase

;'íaté.Ibi>lnmv^-O*àmpeonat-Í*-O)resto" também ficou meio
" *abattdo,'"-ste, abi-tidd valendo aqui como canelas, chutes

no torno-ôioíè outros vmimbséioÉ. em .qua os rapazes da
Consalh.i.0'Galvão são artistas de!primeira grandeza.

Finalmente daí pra cá a.coisa enguiçou definitiva-
mente. Parou o barco. Começaram a vir as derrotas,
veio o caso de Osvaldo que acabou sendo afastado do
taam, vi.ram vários outros urubus pousar na sorte do
Glorio.Oi.

Carlito quase rifou Biriba no final do certame, en-
fim, uma reviravolta completa.

Dizem que Rodrigues Tavares, o presidente excur-
sionista do Vasco da Gama, em sua temporada da "San-
ta Terrinha" trouxe um "patuá" muito mais forte do
que aqueles conseguidos por Carlito Rocha.

Lias também há uma promessa a todos os botafo-
guenses para o ano vindouro. Da Suécia, da Inglaterra
e mc-mo da África, Carlito ji recebeu "patuàs" para o
ano cu:e vem. Dizem até que vai liquidar definitiva-
monta todos aqueles do luzitano Tavares.

O BANGU
Ora, senhores, ente ano aconteceu também o Ban-

gu. O Dan_u qua não é mais apenas o clube do "pe-
drcii-o Valdemar" mas um clube-tão grande como o_
outros, um clube que fez misérias nesse certame.

Tirou um ponto do Vasco da Gama, tirou pontos
de toclos os outros grandes, crpanizou um team que é
rc-almente um grande quadro. E sobretudo caro. Caro
como o que.

Galeria de grandes valores, com Djalma, Rafaneli,
Eoivacha, I.-ão da Onça, Ismael, Mariano, um punhado
de outrai enfim; o Bangu não conseguiu encontrar-se
convlctamanta em 1059. ,

Vai ele .*"ora e::cuisionar. Uma boa viagem para
os mulatinhcs rosados, s-"o os nossos votos e sobretudo
um bom punhado da vitórias para todos eles, para que
b.ilhrm cada vez mais. Para que elavem, enfim, no
extarior o bom nome do Brrsil esportivo.

OS OUTROS
Ora, senhores, eu ia ainda contar a história dos

outros. i'.".as é uma hi.t.ória que se repete todo ano, com
suas glórias, com suas tristezas.

Há um América qua comrçou tâo bem derrotando
o Flamengo. De um São Cristóvão que começou tão
mel e melhorou tíapois. Da um Bonsuccsso, de um
Ciaria, de um Canto do Rio mesmo cheios de defeitos
r,-.-3 cheios também daquela virtuda que fez com que
rV-3 se conservem stmpre disputando o certame, sem-
pre temidos pelas constantes surpreeas que oferecem.

Por isco vamos terminar essa aconteceu cm 1949,
a todo cése punhado da pequenos clubes — pequenos
r""hs.s lio n-—". ro r-eH:^*, pci- são realmenta gran-
des nós ideais por que sa batem — elevando um hur-
ra 1 üm hurra eo que cl.s poderão fazer no ano qua
hojer-a inicia.

E qi-a este ano r"" ir*30 «r; apresente mais azul,
ci-mou sem b_lL_h_- b.a"ic„_ ou tíe qualquer ouUa
cór...

(Conclusão da 1." P-3-)
- i poli-la entrava em ação.
Ias ao faz-r a censu-a dc.
i;-.íá.::"l03 Cõ dC.-gadcs íca.
•m mela surpr.õc:: a. b^ila-
aa não estava c:mpletanr.n-

3 r.u?.. Estava, mais ou var-..
"os, tf o vrst-ifia qüsnto a-
•liras. Em Belm da P*rá a

fa:
não

r;vção foi rr.-rme e et'
ca_ s baila"'ina receb:
is.atío, r0 entanto ao
z;r\a censura tío númaro. .._.,
lormuiou restrições ran. _
ír-ríça nrrr à rou.a. "O dia
tj.— Hmlt".u_*e a declarar
aos j"-*-na':stas paratnses —
n*i é tf.o ía'o quanto o pia-
tam".

¦iéÍT Cekas, Pouca Roapa, Um Livro eÍJsia Cadeira r_a...

ESCOLA PARA MOTOR.STA SAGRA-
DO CORAÇÃO DE JESUS

O smhsr, a ccnit-rlta, a senhcra,iqucr dlrl.lr o seu autom.-
!, r.*a sab- esmo? Procure a Escola para Motorista Sagrado
..••-"a às Jesus. Em poucas llçíes ficará apta. Visitem as no-

; c n-.odcrnas instalsçSes e verlflo.uen* o nosso método de en-
c. rt "a V/a.hii-gton Luli n. 3, loja C, e Ubaldino do Amaral n.

:. Tel. 32-4830. Diretor-Proprlei-flc: Pedra da Slíva Pinto.

Exiblu-se então Lu_ dei
Fu-go. duas noites, no Gran-
de Kotel. e várias noit-s no
Teatro tia Nazaré, sempre com
rasas cheia*-, pois. em todas
rs cidades sempre foi a "nota
do dia", das conversas, dos co-
m-Tití-rlo-. da imprensa, e drs
cu!dr.c"03 tí-s defensores da
mor_'.
UMA -SNTTIEVISTA QUE IA

. DANDO CONFUSÃO
No Pará, _onteu~nos Luz

dd Fuetia, fui multo lem re-
cabida pela imprensa. Vas «
••reocu*>ação do sensack nails-
a_J. ai_i do p-rmU.-o ;u tola-

ravel. "juas. -StriP&u tudo. '

Imagine — d'ssc-nos — aue
houv? «hi -epo-ter Q.ie foi «tt-
tor ccis-s •r-di-c* :a--. isto e.
que eu propus casamento o o
j>¦ "-siii-T.t. Dutia, Th» de d__-
mentir.

TAMBÉM PÕLTTIOA
Lu3 dei Fuego, entusiasmada

com a viagem, deciar-m-no.
unida que seu êxito n_e íoi
apenas artístico- Tamb-m tev.
grande vitoria politica. Rcbus-
cando umas notas, em que sa
destacavam números, atirmeu
-.._. eo:---S_l"_ t_-__tja_ _____

d3 onze mil eleitores para. a or-
•ranizaç-o do Partido Natural ¦-
ta Brasileiro-

• "Fiz multa propaganda do
meu partido — declarou-nos —

pais fui procuradissirr..- por
pessoas que e-tavam interessa-
des r.o programa, jâ publicado,

j fie mancha «sparsa peles Jor-
r.-J". Devo destacar, no ent.-m
to. que cs princlpa'-" pontos de

' ir.eu programa são:

| 1 — defendar a mulhtr, per-
seguida pelos preconceitos *a-

' ciais;
i

_ — A_rp_r-r os s_íU'-__ cm

i;crai e tazercom quJ o govn-
•iu e-t.mule eu-s-vocjc.cõ', F"*--
aarcionando.lhes rheios d. ea-
tuió e trabe.*.hü;

— Divul~ar a:- crie-;ôcs cr-
t-stfces ni-.elcnai- £"_ era:
tanta r.o cs.ran_e'ro c.rr.o nc
tcrriióriò nacional"

— Criar esc:is_ c"e -duca-
çaa moral e íi_;c".-

— Demonstrar e propagara
c-snecessldade _e çer-as p::a-
da In-urnénara, ui-nía paio
nosso p:vo. cem ral-:.". eo c'"-
ca cio pãls.

— Defender o divorcio c.-
mo medida morai;

— Lutar pelo barateamen-
to do custo da vlau. ,

£* p;n__.".i'n o d: L_z d.i

Fiie-ro apres*3n;ar-_; ern-i-ata
f.si prC:.mas clciçfies- Se s:u
•-.".rli.o nSo tiver r.intla o':t *-¦•
--:...--_ r-j = -v f • or.rá ft".

urnas por uma ou'ra trjí.nzP.-

r- a
¦vz r* *
'as c 'iros t".

isso. i:

tados Unidos

p.-.r.
t-m-

via*-'-a

A n V O í1 x ¦" 5 .1
fil*-**. * • *¦ a *; ¦*".¦*-*"*•-•

li.; _..,¦.;¦.. 
'".i. • ¦»

NAPOLE ".O " DN. AT
Carmo. 65 4." - 42 .'18?
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V ÜMA GRASWE ORGAMZAÇÃO PARA 'Mwmiv-yvixoimim^
OFERECE MAIS UMA EXCEPCIONA^ OPORTUNIDADE -DIGNA JDE ÍJM S0BEREO PRESENTE DE

FESTAS — PARA FAZER ]VOSSA SENKOl- IA ü FRÒPRIETA^ÍO Í)B: SI|A ^MORADIA
PREÇCS MÓDICOS - PEQUENADENTRADA INICIÃLpSUÀVES ^E^AC^^*^^

- TRUÇCES, COM BASE DE/CÒNCRETO ARMADO E TIJOliOS - EMPREGO DE MATERIAIS ABSOLUTAMEN ,%.;DE; PRIMEIRA QUALIDADE

PRCCUHE IMEDIATAMENTE OS.NOSSOS ESCRITÓHlíÒS TÉCNICOS. COMO jX* FIZERAM OS CLIENTES ABÀKÇO, CVJAà CASAS LHES SERÃO ENTRE-"-T „,, ,_., -,,•„ GUES DENTRO DE BHiWES DIAS —--——-j -— . y Y7j?> YY.-.;-

s:-;'J-, í- r •.cííaJy/Je ...Burt;; ká;>.
, me da ' Univer;al-Jntèrn4t'oniil,

¦ .'''.'¦¦ X *•'¦'''¦'*•*,':- ': í-*'!*'jfí* • *'
. "^s'xr-íá^; íCr^ss ?Cross.V,'v-:'óue.\

.§ Universal -Irsternsi^-onsl ' estrelai.
iá ,'arr'iiha,-. • nos "feínema»'*Pai'i-
c'o.' Rlnn, - América; -Eldorado,
lograi ¦ :'*\.-. JVÍnduiiíira.^.msreèé^ a
é!aí&'f'o:£5o- de uni». d(>sé nrals'
cmoclonahtei. melodramas filma-
dos. %. ' '''¦•;¦» .'*'-.¦.

A , h'stori» se dfsenrblii • «uns.
dos t".'rfo« pbbríS !da Jc'diide ds
Lo» Angeles , t' cçntém.. tamanho
renlismo aue. eem:cHuvJt!a„'pods.
r"V o-ilocâ-lo ehtr? os '-filmes-

d- ."ii--nt!ir'is tais como 'ICldudc-
nua" e outros. . .- ,'-.-; ¦:¦'¦'

"Baxcza",; apreseh^i ¦'. Burt
T.-.ncaster num' papel violento •
Eepfmentnl,

p-"':-.?,Y ft.n viria c: ii do 1.1-
VR.aij-sz-." , ; (Crtss Croas)' *%
-.'E5o ''^a-pràtaijon^ia d:»te "íll-

•jn»" d*.'.'Universal <¦ i:JÍYna"otV-'-
.* '.'rte'íít' <-úeri*(3fc\ '.estrela* Yvon-
nt Ce Cario • o vllío de tahtoa
f^!*nes,'Dan Durões.'.'.,

Burt Lsncaster v.ve • o p-jpcl¦ ds úm hompni ';de. bons'- sshti-
mentos," què'. ss iconvert» am
erlminoao feat**.- conservar o.
•mor d» um» mulher sem eseru-

O . filme . «'ré . qupVdadés .. fl;
fTifnde «ij.lo drpmatlc»',, t^ito d'
Burt La.iciíter como de Yvonne

íDe Cario.-v- - -, :'
¦ X>-,i\ Dvrye» • ê o'ch:f« da-aúa-
drlíh» -dC mílfiltores, inlraifo
mortal dé t,nnoaster.

' 
Fabrica áe dtó3s>>;

SAI^ÀHÀ Ltfla.
ÉpptSl m^J^HÚ: para:.éwi-

; çm -tasameiiies e BsnpéJes -:
Grande sortimento de Bombons finos

D0CE3, TORTAS, BOLO DE FRUTAS ETC. — TODOS
prtEPARADOS A MANTEIGA POR E8PECIALISTA8

— EUROPEUS -f—

CHOCOLATES, BISCOITOS, BALAS, SORVETES, DE Dl-
VERSAS QUALIDADES E ARTIGOS PARA PRESENTE8

Grande variedade 'ie vinhos e conservas
Nacionais é Estrangeiras'

RUA SANTANA, 209-A
Telefone: 32-0772 Rio de Janeiro

OBRAS EM FINAL DE CONSTRUÇÃO: — José Lula Santos — (VI-
lar dos Teles); Maria Dias da Penha—- Rua Agrário, da Wjenezos, 628 (Vai
Lobo); Silverlo de Oliveira -r* Ruã Cláudio da Costa. 116 llrajâ); Everaldo
Dantas Bacelar — Rua EnaenhelraiFranceilno Mota, 435-(Vila da Penha);
0:tacilio José dos Santos — Rua CoJuipo,.1BO iBonsúcesso); Marcelo Arau-
jo Neto —; Rua Dr. Augusto Figuuredo, 1893 (Senador Camará).

C3RAS EM EXECUÇÃO: — Alulzlo Aragio Santos.;- Rua,Claudino
Barata a/n.» (Realengo)',; Àntonl* Lula dos Santos (Vilar^dos Talas); Au-
gusto Bastos <- Rua MSI', lote 22 (Vila da Penha); Baímlro Moreira — Rua
Lopta da Crúr, 304 (Méler); (Eglsto Slxto — Bairro Sllvanla (Nova Iguaçu);

Euclldes Marinho — Rua Luíká Figufclrstío, 1,19 (Penha); Eulália da Silva
— Rua: Major M-de!rçs, £í3;i,|rajá); Klarindo Barbosa da Cosia — uua Da*
rüo de Piraquara, lote 42 (.l^alsnsa;; Güillisrme Domingues da Silva —
Rua Barão de Piraraquara (ReatenjOj; José Duque Lima — Praça 1, lote
170 (Penhá);Jo:6 Armando dos Santos — Rua Plracala, 2C0 (Marechal Ker*
mes); Joaquim AntonJ,, tís Oiivelra {Vllardos Teles); J ove li no Carneiro —
Ruá Antônio Vilitia, Í35 (ivsivaJIsuáíu): tavlnia Gomc3 — Rua Cobé. 229
(Bangu); Mario Convives — Praçá;.1 íPçnha); Manosl Fernandes — rifa

José Roberto, 142; SsVeKno Jcà(- Raniòs —-Estrada do Arai, 075 (Rocha MN
randa); Antônio Zambe — Rua Engenheiro Francellno Mota, 439 (Vila da
Penha).
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CtRÀliCA, CARPiUTARIA E' TRANSPpT-ES^PSlsPUI
ADMINIS TRAÇÃO: f

DR. ALCIDES RODRIGUES JUNIOI
- Ass. Jurídico

A. T. OLIVEIRA
Diretor Geral

DR.VfUCER VIEIRA CS REZENCI
A33. Tó:nl;o

RUA EVARISTO DA VEIGA, 16 - U^ ANDAR - SALA 
p3 

- F(WE; 32 0141

Aproveitamos o ensejo para desejar aos nossos amigos e

clientes BOAS FESTAS e um feliz e próspero ANO NOVO

i'' ¦ -:l if(JH; iJ-Mír*.**ítv*'-»ftjK4KviçV'>• ¦

¦1 W.»a"^«.ti»*u &'ü' *.i"iti>iihè'iik.

mmms imobjianas
e Hipotecárias

Incorporações. Vendas de Apartamentos e Prédios Re-

sidchcjais. Contratos Liberais, a Prazo Longo, Com Resgate

om prestações mensais.

DEPÓSITOS:

Em Contas Correntes Populares - juros de 6 % ao

ano, creditados semestralmente.

Limite da conta Cr$ 60.000,00; abertura cora Cr$ 100,00

e ocposilos subsequentes de Cr$ 20,00 minimos. Consulte nos

sobre as condições dos Depósitos a Prazo Fixo, com juros men-

sais ou anuais.

VENDAS DE IMÓVEIS:

DtiVíO HfPOTEf'A'***** LAR
BRASILEIRO S. A.

tj
BIATRIZ - RIO DE JANEIRO - RUA DO OUVIDOR, 90

SANTOS - RUA VASCONCELOS TAVARES, 33

SANTOS - UUA VASCONCELOS TAVARES 33

BAÍA - UUA PADRE VIEIRA, 13

MTE11CI - AV. AMARAL PEIXOTO, 171

rORTG VLEGKK - AV. j;OUGES DE MEDEIROS. 416
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VENDA EM CONDOMÍNIO DC
&LOCO?'GB

Iritoi(B.<f vista de 20%eo restante em/ôdnos,
TABELA Pfi/CF

WÇNDAi ÇOM O PROPRIETÁRIO

BANCO HIPOTECÁRIO
LAR BRASILEIRO, SA
süa oooumoíi. ço-sumâj?
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DIAKJO.l-Au.. Kio de Janeiro, uomingo, 1 de Janeiro de I9òu
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0 LIDAD0R
Especialidade em Vinhos,

Whiskies, Licores e Conservas
finas de todas as procedências

4B'^é¦«3

PEREIRA CABRAL & CIA.
Marca ...".'' * • -m ^ .'.' ' . 

"'
Registrada 63, Rua da Assembléia, 65
End. Teleg..

CABRALSTOR TEL. 22-4168 — RIO DE J A N E I R O

Empreza Editicadora
lolitâna Là.

I" '* :* -4'-m\'-:i*'

Metrop
Arquitetara, Engeiiharia

e Construções
A V. ERASMO BRAGA, 227 - S. 209

Telefone 42-3517

RIO DE JANEIRO

hámz e Irlandeses Éirtcdas
x* !'*.? :?$• *;,* ,'r- *.*.,

. as-: cores ;^;'v::\/;*
> '-* ¦*.'* -' ¦ 444.i, -i-M

CASIMIRAS NACÍWAIS
L ES1SíAX€iÈBRks ''

Venda a varejo no Deposito de*Atacado

31-RMDAC0NSTifl||^^31

A Posse do Novo Di-
retor Geral de Saúde

do Exercito
Realizar-se-â no próximo dia

3 de janeiro, ts 15 horas, no
3° pavimento do Palácio da
Guerra, a cerimônia de posse
do generaP dr., Emanuel Mar-
quês Porto, no cargo de diretor
geral de Saúde do Exército pa-
ra o qual foi há pouco nomea-
do. O ato revestir-se-á da
maior solenidade, devendo com-
parecer os altos chefes mlllta-
res, amigos, camaradas • ]or-
nalistas.

Ontem o general Marques
Porto foi desligado e elogiado,
em ordem do dia, do ", cargo
que ooupwta na primeira Re-
giSo MiUtar, pelo fato de sua
subida ao generalato e sua
nomeação para a chefia do
Serviço de. Saúde do Exército.

FABRICA DE JERSEY
DE

JACOB PILDERWASSER
Rua Santana, 68 •

TEL.: 43 - 4157  RIO DE JANEIRO

)r.EmvrdioF.S:mões
MC -JICO

Do Hospital ds Servidor
da Prefeitura

CLINICA GERAL - VIAS
URINAR-AS - CIRURGIA
Cons.: R. Oen. Caldwell. SIO

 Telefone: 32 3415 
Rea. Av. N. 8. Fátima, 42

apartamento 603
Tel.: 32*3416

ALFAIATARIA
ESTRELA D*ALVA Ltda.

GRANDE RÒRTI
MENTO DE

CASIMIRAS
NACIONAIS E

ESTRANGEIRAS

BRINS DE
LINHO INGLÊS

Fazendas pòr Atacado e a Varejo
P r e ç o s Módicos
PRAÇA TIRADENTES, 76

: Telefone 22-7390
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GRAU 1/2 DUZIA DE DISCOS
i

PARA CADA FREGUÊS
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i * Cumprimentos ao
Ministro da Marinha
Realizou-se ontem, às 11.80

horas, no salão nobre dò gabi-
nete do ministro da Marinha, a
cerimônia dé apresentação de
cumprimentos, por motivo da
passagem do ano. ao titular da
pasta, almirante Silvio de No-
ronha, que lhe foram levar os
almirante, oficiais e funciona-
rios civis do Ministério.

Em nome dos presentes fa-
lou o" vice-a'mirante Flavio Fl-
guclredo de Medeiros, chefe do
Estado-Maior da Armada, esra-
decendo a seguir o ministro
Silvio de Noronha.

fcr. Elias Mussa Cury
MEDICO

Consultório: Avenida Rio Bran
co. 128 — ».* •«d*» - S»|» *M

Terças. Qnlntss e Sábados
das » às 12 horas

I

adio - Vitrola
AUTOMÁTICA PARA 12 DISCOS À PARTIR DE

ié 3.900,00 COM GARANTIA DE 1 ANO

Avenida Presidente Vargas, 877
SOBRADO DOS MILAGRES -s- VENHAM VER PARA CRER

RAIOS X
TOMOGRAFIAS

Exames radlolfialcos em
residência

Drs Victor Cortes
e Renato Cortes

Diariamente das 9 ia 12 •
das 14 ia IS horas

Rua Araujo Porto
Alegre, 70-9.° and.

TELEFONE: 22-5330

ÂmWAMTAall.t
BECKER

COMFijgjTU Lo«nii.i*i..JL«j l>K «L/viâiL-
MIRAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

ESPECIALIDADE EM COSTUMES DE SENHORAS
E TERNOS SOB MEDIDA

WA 
'ri'. 

Preços. Módicos

MOYSÉS DECKER
14-A, .RtíA lí| mm, 14-A

(Pr6xlmó à rua Visconde do Rio Branco)

RIO DE JANEIRO TEL. 42 1930

ÊAGENCIA aPATRIARCA»

DE

ISOS COMES PATRIARCA
Agente de Passagens e Passaportes

Legalmente habilitados
Obtenção de passaportes e venda de pastagens para qual-
quer pais da EUROPA, AMERICA DO NORTE • REPU- BLICAS SUL-AMERICANAS, etc, etc !—

SERVIÇO ESPECIAL, RÁPIDO, ECONÔMICO E ABSO-
LUTAMENTE- LEGAL DÉ "AUTORIZAÇÕES" DE DE-
SEMBARQUE E OUTROS DOCUMENTOS CONCERNEN-

. TES AO MESMO FIM
Consulte-nos sobre qualquer assunto • verificar! a honesta
• modelar organização dos nossos serviços e modlcldada

, dos seus preços —-————

Telegramas : "PATRIARCA" Telefone: 22-949t

Escritório: PRAÇA TIRADENTES N. 60 • 1.* andar

RIO DE JANEIRO - Brasil

CASA
i

LUIE CID DA COSTA & CIA.
PENTEADOS
PERMANENTES
PINTURAS
MANICURES
PEDICURES
MASSAGISTA

R. Alcindo Guanabara, 5 A
Esquina da RUA ÁLVARO ALVIM

¦JtU ,-n e l a n d i a
T. 22-2431 — 22-0337 — 22-01C3

'fe 
IO DE JANEIRO

CABELEIREIROS E FERFUMES
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l> Rio de Janeiro, Domingo, 1 de Janeiro de Kò\. jilAx.Ai CAeíKK.a

SEM AMPARO LEGAL OS
SÓMeTFE A IMPRENSA, DE MODO GRACIOSO, AU-
XILIAlA N0B8E-ARTE NA AGONIA EM QÜE VIVE

ESPETÁCU^
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DE BOX

.Dt ANTÔNIO SANTASUSAGNA.
Existe um deta'he .lmportan-

te no pugilísmo, do; qual o pú-
blico representa' o papel prin-
cipal. Trata-se das transferên-
cias dos espstáculoS'. :,'

A chuva tem sido 6 maior
Inimigo dos empresários tíe box
e esse mal, também, atinge aos
demais,, erportes profissionais,1
sem excluir o futebol'. í' u»
mal criado pela própria. Natu-
reza e deve ser .cftiisldeirado
como um acidente esportivo •
financeiro quando .ipnèèè; pa-
ra atrapalhar cs negócios:, ;
DIFERENÇA ENTRE. Q BOX

. E O FUTEBOL / f
Para fazer à devida- eomna'-.

ração, com o-box, escolhemos n
futebol qv.e, verdade se d1*"- *
o prato predileto dos esportla-
tas brasileiros.

Vamos por partes, Quando a
chuva atrapalha e impede «•
realização de um jogo de fute-
boi, há dois clubes prejudica-
das. Sim, mesmo que não ha-
ja "déficit", os lucro» aSo cer-
tos, uma vez que as despesas,
também, são divididas e todos

• os clubes têm de zelar pela es-
portlvidacV tão propalada pelo
Conselho Nacional :de Despor-|j
tos, embora pouco amparada ;i
oficialmente. Além do mais, os ,'
clubes vivem da renda qué lhes
da os E2U3 corpo3 sociais' aos
quais tem de sor compensados
pelo dinheiro gasto., nas men-
salidaaes. • 

'. *

Com o pvgllismo sucede um
fato completamente diferente.
Vejamos: um empresário orga-
niza um espetáculo de pugilis-
mo. Inicialmente, tém de pro-
curar um local « adapta-lo.
Depois tem de mandar; fazer
cartazes e . nú-iclos nos bondes
e paredes, a fim da chamar a
atenção do público. Esta des-
pesa inicial é forçada e dela
ninguém escapa. Finalmente, o
empresários tem de estudar o
pagamento dos artistas. No ml-
nlmo, devem ser combinada»

dé amadores, sendo. que estes
podem recebei Hima. certa
quantia para a; "condução", o
qu» é muito natura**,.., Ç^.copi-
bate principal tém tíe ser bem

^^^^i .'¦-.¦ :'-*'-:'i
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trêa' lutas de profissionais « 2 miseráveis "cobres"; para

Jacíc DeJnpsey, o campefio que
descooriw què o box era o
maior fonte dé rencia esportiva

nos Estados Unidos

pago e o "golpe" de fazer;o
pagamento à base da i renda do
espetáculo, nenhum pugilista
aceita, ho. momento, tal pro-
posta, a não sor que-o pugilis-
ta passe íoii-ie e precise tíe di-
nheiro, rhas nesto caso esse bo-
xcador não está em condições
de subir no ringue. Esta é uma
verdade.- e não podemos silen-
cia-la, 

' 
magoe a quem quiser.

Por fim, aparecem as despesas
des preliminares e, nesta parte,

• muito boxeador luta por uns
tu-

Labrciorio de Análises lf:
(Licenciado pefo Dep. Náe. de Saúde, sòb.o n

DR. GÜIDO CUIDA — DR. SÉRGIO
A. FRANCO

E::smes tí« Sangue, Url.i*« Escarro,' e*.a. — Va-
cinai auiogunas ¦— Tubi-jena — Ciagnóstieo

precoce da gravidez.

Sempre um médico presente: de 8 às 13, < aos
. síiiàdòi ati às 12 lts.

Rua Álvaro Alvim, 31 • 4.* a. -

zer cartaz... Com relação.*.,
empregados, impressão de ln-
gresso, bilheteiros e',ètc, sfio
despesas imprescindíveis, sem
contar com os Impostos tíe lei.

Pois bem: tendo uma despe-
za x para a realização de. ura.
espetáculo dé puglllsnio e no
dia marcado chover, é. prejuízo
certo. Se o local é fechado •
não ha transferência, a assla-,
tencia é diminuta e se a cnm-
petição é transferida, o prcjul-
zo é certo, de forma que uma
luta protelada, embora pareça
mentira, sempre perde, interw-
se em 00 por cento dos casas.

Agora, quando as lutas vio-
ser realizadas em local desço-
berto, então, o empresário Jo-
ga com a sorte ou com o azar,
como se queira dizer.

UM APARTE OPORTUNO
Já que falamos em despesas

dus empresários ou empresas,
tievem ser referidos certos dc-
talhes que necessitam de ea-
clarcclmentos perante ;• os adep-
tos do esporte das luvas.

A capital do Brasil é a únl-
ca metrópole do mundo, cuja
imprensa publica .tudo quan-
to lhe vem . às mães sem
remuneração 0 que eqüivale a
dizer que, igualmente com u

i que acontece no futebol', os
| empresários tíe box, a troca de

três ou quatro ingressos, man-
tém farto noticiário na impren-

; sa tías suas lutas, feito tíe mo-
do -gracioso e deveras inown-
te...

N5o está certo isso. NSo vn-
mos citar o exemplo tíe S. Pau-,
Io, mas, caso venha o pugilis-
mo profissional a ressurgir, en-
tre nós; é preciso qúe a im-
prensa metropolitana t ó me
uma atitude; Não su^erirer.ios
que o noticiário das lutes ssja
ma'éria paga, a pr^ço normal
do linha, contudo, devia tíe ecr
equiparada ass cinemas é tea-
tros, com redução nos onúncir.a,
é claro, para justificar o noti-
ciárlo que, aliás, também é do
Içteresre dc. todo Jornal de bem
informar o público. Seria uma
compreensão mútua, de alcan-
ce geral. . •
-.E' uma sugestão da»i mais
tensatas « justas e cia põíerlí
«er apoiada pelos jornalistas
Independentes...

Biografia Dos Campeões Ca-
riocas de Basquete de 1949
AFONSO AZEVEDO ÉVORA

— Na-cidô em 29-8.1919 —
comerclário — Inscrito "pelo

Vila Isabel cm 10 de setem-
bro de 1938, tnmrf erind-a-se . a
13 de maio dj 1937-para o
namenjo. Pcrmamcsu n? ru-
bro-he^ro até 14. dá abrií de
1939 auando mutíou-se para o
O'.imp'co Club?. Em 20 de
março de 1910 inscrev:u.S3. ps-
lo. líotaf=gov voltando em 15
de abril do"^ m:smo ano P"ra
p Olimnico. O retomD ao Bo-
tafoKO veriricou-se- em 22 de
a*r<x.-.to de 1942 onde óermahe-
csu até 20 d a tetembro da
1343 quando inscreveu-se, psló
Grajau T. C.. Npsta clube
í!cou até 13 de março d*< 1943,
-liando transferiu-se para n
i-lamemro. onde ven ds con-
"ulstar o titulo : de Campe&o
0.ir'oca do . 1949, T=mou par.
'3 nns Olimpíadas àz licndres.
rf~»rou-so Campeão Brasileiro
cm 1949.

ALFREDO RODRIGUE3 DA
MOTA — Narcido em 12 de
.íaneiio tíe 1931 — Oficial do
Exército -r. Começou no brs-
ketball. oficial, jogando pelo
América de 13 de abril ds 1940
a 23 de f^versiro de 1943,
Transferiu-re cm seguida pa-
ra o Vasco, onde permaneceu
até 10 de maio á?. 1945. No
ano de 1944 disputou o Cam-
pesnato Riograndsire de Bis-
Ket. A rua mudança do Vas.
co para o Flamengo verifleeu-
se em 18 de março ds 1949,
t:ndo obtido o ti'u.'o de c:m-
psao carioca de 49 no rubro-
negro. Particiocu das Olim-
piadns d^ Londrrs. E' cam-
peão brasileiro de 4V.

HÉLIO MARQUES PEREI-
RA (Godlhho). -- Nascítio em
27 do Julho áy 1G25. I*scra.*v;u-se p:lo Flamengo em fl
ds junho d3 1047. Em 27 da
agosto ds 124C solicitou trans-
ferenoia para a Federação Flu-
minonre, retomando para o
ruDro-ne3r0 rm 3-9-41. onde
permsnecs até hoje. E\ tam-
bím, Camp.:*:o Brasileiro aa
1949; ¦¦¦¦¦ ¦¦-'-¦¦•,¦.¦ ,:.>-- *:v.-..'kbíí

de abril de 1947. Tombu-si
bi-campeão pel0 rubro-negro.
Campeão Brasileiro de 1949

MARIO JORGE DA FON-
SECA HERMES — Nrscld*
em 14 di agosto da 1920 —
Aupirante da Marinha — No
baikct oficial, desds 4 de agoe-
to de 1947. inscrito pcio Fia.
menjo. Obteve o titul0 de
campeão carioca ds 1948 c 49.

SEBASTIÃO AMORIM GI-
MENEZ (Tião) Nascido em 31
da maio de 1925*— Oflcb.l da
Marinha — No brsket oficial
de^do 3 de maio de 1943, ins-
çrito pelo Flamengo. Bi-cam-
peão carioca, com a «.;«qv'»_
ta dos csrtam-s da 48 e 49
pelo rubro-nagro#

Z3NI DE AZEVEDO — (Al.
godão) — Nascido em 1.° de
rçarço de 1925 — Funcionário
Público. In-crito pelo Aliados
cm 10 de maio de 1941 onda
permaneceu até o ano d^ 1947
quando se transferiu para o
Flamengo. Venceu o Campeo-
nato Carioca da 43 e 49, tor-
nando-se bl-campeão da cida-
ds. Participou d-s olímpia,
tía.-!. E' camprSo brasileiro da
1949."

JOSÉ' MANOEL BARROSO
GRAÇA (Zé Manoel) — Nas-
cido cm 22 de Junho de 1928Milit?.r — Inscrito pelo
Flamsnso dasde 13 da outubro
da 1949, Sagrou-se campeão
em 1949.

HUGO DE OLIVEIRA SAL-
DANHA — Nascido em 7 ds
novembro de 1923 — Militar

In-crito pelo Flamen"o
desds 18 de outubro de 1943,
sagrou-se campsfio em 1949.

?,<:•: vivMwMfcw.*.
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Joe Louis, o campeão mundial.que maiores rendas proporcionou
aos empresários, mèsr.io nos âias tíe chuva, isto porque, os in-

gressos sempre foram vendidos com antecedência

I JOOE' MARIO: PIMENTA
DU PÃr.XJiV (Zá Mario) —
fíascldo cm 22 ds f:vereiro fle
1925 — Comrdanté — Ins-
crlto pe'o Flr.m:ngo d: ¦ : 23

TUBERCULOSE
RAIOS X

OR C CARVALHO LEITE
Terças, quintas e sábados

2 às 5 horas —
OR. PAULO M. TAVARES
Segundas, quartas e sexta*

2 At 5 horas —
MÉDICOS DO SANATÓRIO
AZ E V E D O LI M A

Cont. SENADOR DANTAS,
40, 4." andar

 Telefone: 42 7209 

Grupo 411 — Tel. 42-136» M _____ MB ^TM ^ *~ M
mm J_r^_M ^H __W __\\W Rm ^"^ \^K
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COLOQUE EM SEU AUTOMÓVEL O JOGO DE PARABR1SA LATERAL |
COM ÜM SIMPLES MOVIMENTO DE MÃO, O SR. TERÁ TODAS AS P0SIÇ5ES DESEJADAS

Fabricante: NORMANNO RANAURO — BUA LEOPOLDO, 59-A -* Andarai — TEL. S8-SS65
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que uns e outros, viram chegar
o laudo n° 61.309 firmado p<_
aqueles técnicos. Uma v-r<__
delra d*cep._vo o. esperava,
por im.

Depois de descrever o tocai
em que ° evento teve lu*ar a
posição e aspecto do cadáver,
os ferim.nto_ que o cor*-*.
apresentava as buscas reaH-a.
das o laudo conclui p°r afirmar
que "ante o exposto s&o açor.
des os p-ri'os em concluir que
o m°rto foi vitima de uma
agressão a arma de fogo eu 1o
projétil penetrando pela te.
gião epiga;.-rica, teria saldo pt,
ia região lombar direita*.

O que poderiam fazer -o_t_
tão parcos esclarecimentos, as
autoridades policiais que e»
tavam investigando o cá_o.

O laudo nenhuma referencia
fazia a posição em qu* esta.
ria o atirador quando a'"au.
çou com a arma <que portava
o inf*liz Pctronlo nada dizia
em rcla.ão á trajetória percor.
rida pela bala assassina, ne.
nhum esclarecimento dava i a
respei-o do local positivo üa
agrcMão.

Além destas d-jflelenclas •
laudo estava Ilustrado por to.
tografias ln«xpre_-lvaa peque.
nas, que n&o deixam perceber
os detalhes que «ão mostram
as minúcias Impedindo que o_
investigadores possam se orl.
entnr a contento.

O assansinl» de Petronlo Bat,
ros de Souza ficou sem _so)a.
rcclmento. At* hoje «-«lá »e
sabe de positivo.

O mistério, creado exclusiva.
.nente pela Incompetência **••
nica, continua.

Mais um criminoso perto-..
-ccerá em liberdade!

O CASO VANDIE-
Vandir Soares Martins, bra.

silelro branco de 14 anos de
idade, filho de Eduardo ct*
fiouza Martins e de SM»., d-
S*uza Martins residente g, rua
L«rl« n." 105 em Vaz Lobo;
iluno da Escola Tônica tinha
por habito Jogar com outros
companheiros e amlgulnhoa,

to-a a tarde uma partida de
futebol em um terreno baldio
situado n» estrada Marechal
Rangel nos fundos do prédio
n* 8-3. Bandir Jogava na po.
situo de arqueiro.

A. 17 horas do dia 5 de Su.
lho do ano findo, Vandir pr».
parava.se para defender o ar.

co que e*tav« sob »ua guarda
de um "comer" que ia aer ti..
rado quan-o ;e°m surpresa ge.
rai, caiu ao soto. O» compa.
nheiros e a-gun*. . dos poucos
a-slstentes correram para _o.
corrê.lo,

Que sucedera ao Jovem ar-
quelro? Sangue e~corrta da
cabeça e uma pedra, «obre a
qual pousava aquela parte do
corpo, apresentava-se com
manchas sangüíneas.

Como nenhuma pali.vra ar-
tlculasse, trans portaram-no.
primeiro para uma farmácia
próxima, ein seguida para o
Horpltal Carlos Chagas, onde
velo a falecer momentos de.
pois,

O caso apresentava-se com
iodos os visos de mistério. Poi
chamada a periola. Mais Uma
v:z seus serviços eram sollcl
tados em face de qualquer ele-
mento conclusivo desde que
náo havia prova testemunhai
nem sequer se tinha informa-
ç_o que conduzisse a um es-
clareclmento.

O perito cheo-ou ao local às
19 horas e quarenta mnüks
ou sejam quase três horas de-
pois do evento, ruvlu as ln-
formações dadas pelos compa-
nheiros de Vandir, fotografou
a mancha de sangue exl-Vt*-
te no ponto em que o Infeliz
menor caiu e a pedra encon-' trada por baixo de sua cabe-
Ca. ,-¦ -s. .-*'¦¦-¦¦.¦: ii-y . •*.:.

A<> contrário do qué cra de
»**:*.-rar, não foi' ao Hospital
ver a vítima, náo fez o leVaii-
t-mento topográfico, e. com a
m.lor das displlcências, nâo
teve dúvida em assegurar à
autoridade local que o mrno.
i-alra ao solo e batera a ca-
b.-..a contra a .,edra.

A coisa e-.tava neste 50.
quando, feita a necropsla p.ioleglsta Mario Martin"; Rodri-
Rues, o m-smo atestou como"caus-t m.r_ls" — ferida ps-n.trrn.s da cavidade cranía
na e transfix»-inte do cérebro.c**m hemorragia sub-dural, porproíetil ds .rma d.» fo3o.

''m* bomba atômica'não
Produziria efeito maior. A
pancada acidental contra uma
P?dra ti-sn-fcrnou-se. de re-
pente, em um homicidio cul-
poso ou doloso.

Quem rra o criminoso. Nin-"»:ím sabia, nlnguím vira pu:vira qualquer coisa qué es-irece-se o mistério.
*s dilí-.:nciás foram enceta.-» r_!_ Seçío de Inv-stRa-iss Cr:-n'*T-'3 a*o pr"r'al recorrera,.
Por onda •cm:-._.r? Era ne-"-*í '.o arruard.r a palavra5 t'.n!c:s. Apenas se aa-

• ".-'* o P.-..-..1 as-asr.no"» de ca.ibre 22. longo, tipo
err-*» p.**ra ca abna" ds caca

u tiro ao alvo, servindo ou-
r_-'._i a vários tipos de àr-

ii»..- carta-'- — afin-iava--- us

balístico, do Gabinete de Exa
mes Periciais.

Quando lhes porguntar an.
qual o alcança do tiro, ra*>
ponderam que "náo tinham
elementos para a. determlnaçã.
visada". '

Faltava o exame de locai
que,sem dúvida nenhuma da 1
ria os dementa neces ários jOutra surpresa tiveram as au- |
torldades.

O laudo n. 85.510. depois d.
considerar o cal desfeito,
pelo fato de ter do a vitima
retirada por se achar1 ainda
com vida. a f li ma "lão dis-
por m os peritos de elemento.'-
materiais necessários Infor-
maçâo", concluindo por asse-
gUrar que, em face do examr
médicoJegal e do depoimento
das testemunhas, "poder-sie-á
então estabelecer a veracida-
de do móvel, Isto é. se se tra-
ta somente de um acidente ou
se o caso 6 resultante de um
crime".

Ilustrado eom fotografias
Inexpre-slvas, sem deixar per-
c-ber qualquer tíetalh , o lau-
do ficou como uma peça mor
ta.

N0 entretanto, tivessem os
peritos determinado o tipo de
arma usada, a trajetória do
tiro tomando por base o lm-
pacto, fácil seria a localiza-
ção do atirador 0 que condu-
ziria sem dúvida nenhuma a
sua detenção imediata.

Maa quem conhece • balf-tl-
ca? Quem cabe algo sobre cál-
culo integral e diferencial?

Pela deficiência de conheci-
mentos científicos ficou mais
um hom'cíd!o sem explicação
ficou mnis um criminoso em
liberdade. E' mais um mlste 1
rio. I

Por uma coincidência nota- ]
vel, um dos peritos que deram jmargem ao mistério no caso
Petronlo figura no laudo quo
ocasionou o mesmo resultado
no caso Vandir.

O CASO DA BARRA DA
TIJUCA

As quatro « quarenta e dn-
co minutos do dia três de no-
vrmbro de 1949, ni mansão
do sr. Curtlss. 'ni, Estrada di
Barra da Tijuca n. 1101, o
administrador ia mesma, Pe-
dro Nunes de Carvalho, foi
morto a tiros de revolver.

Os fatos são de ontem nl.o
havendo necessidade de rrpe-
tl-loa. Em nove reportr-gen*-
que publicamos nesta folha.
estudamos detalhadamente to.
das. ae fases do crime, as con-
tradições apuradas nos depol-
mentos pre-Jado. pela viuva
de Pedro, pdo Jardlneiro da
mansão, pelo antigo adminis-
trador e sua com*.anhelra. pe-
lo guarda-costas __ dono da
casa. por sinal ex-vigilante
municipal.

Fe_.se a -.constituição de
todas as fases do evento, exa-
mlnou-se a carab.na encon-
trnda em poder da vitima, ío-
ram perícia dos os projetls en-
nontrados no local e retira-
dos do corpo da vitima, estu
dou-se a janela arrombada,
verificou-se a possibilidade de
serem reais as declarações de
Mercedes quanto *c_ ruidos
que disse ter ouvido e bem
assim aó número de disparos
que afirmou ter pressentido.

Nada porém chegou a um re-
sultado positivo. Não se sabe. .
eté hoje, quem matou Pedro:
Nunes de Carvalho.

Desta vea, a responsabllida- |
da não cabe & perícia. Ela fez
tudo que era pos-ível.

Tivessem as autoridades que
compareceram ao local em
primeira mão detido as pes-
soas que se achavam na casa.
irto é, a viuva de Pedr0 e o
Jardlneiro da mansão e levas-
sem sua prudência ao ponto
de prender imediatamente o
ááti-fo administrador, o guar-
da-costas de Curtlss c sua.mu.
lher. cozinheira do banqueiro,
e, na certa, o aseunto estaria
liquidado.

Alem das irregularidades
citadas, não se fez o levanta,
mento da vida de Mercedes,
rão se apurou o passado da
vitima, não se procurou sa
her a vida pregressa de Qui.
rino e sua companheira,
não se relacionou as pessoas
que freqüentavam a mansão

Desta feita o mistério cabe
as autoridades policiais.

O CACO DO EDIFÍCIO
ACLAMAÇÃO

Aqui, o mistério è parcial
Todo o evento ficou esclare.
cido tendo sido presos, pro.
cessados e entregues a Justi.
ça, dois culpados.

Desta feita, pèricia. policia
técnica._ pessoal do 10.° dis.
trito sè congregaram e pude.
ram satisfazer a opinião pu.
blica • --,.....

O què restá^é prender o
., terceiro culpado, o "Paulista",

„._,,./ ' apontado como o maior res.
ror.savel pelos seus dois cum.
plices."Paulista" está foragido.
Onde? Cabia à Policia pro.
cura-lo, apurar as denuncias
recebidas, seguir os caminho»
apontados.

Mas, como? As autoridades
nâo dispõe--, dc recursos ma.

VimGULINÂ* quero-te bem
de 19S03 dando beijos e

perfumada para o ano
abraços pizra o povo
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Ao povo do Brasil, a CASA MATHIAS tem a honra de vos agradecer a preferência com

que a distinguistes por ocasião das festas de Nata1, e chama vossa preciosa atenção para o

. "Himento de artigos para o próximo CARNAVAL, já em nossos armazéns

A NOSSA NUMEROSA FREGUESIA, AOS NOSSOS FORNECEDORES E AUXILIARES,

DESEJAMOS UMA BOA ENTRADA DE ANO NOVO, REPLETA DE 'FELICIDADES

Á nossa numerosa freguesia^ pedimos desculpas
por qualquer falta- natural nestas ocasiões.

A famosa dup!a MATHIAS E VIRGULINA, recomenda que, no ano de 1950, comprem um baú novo

para-iici.niular vossas economias e depois traze-las ao vosso velho MACUMBEIRO MATHIAS
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WÊÈÈ da Silva & Cia. Ml-IA 
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100 a HO - Avenida Marechal Floriano - ÍOO a HO

'*...
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teriais para correr o Estado
de São Paulo onde se sabe es.
tá o criminoso.

Nenhuma vigilância se tez
nas estações de embarque,
nas barreiras das estradas dc
rodagem. O retrato de "Pau.

lista", que devia ser ampla,
mente distribuído por todo o
país, teve sua publicidade
apenas nos jornais locais.'

"Paulista" ainda não foi
preso porque não ha grande
interesse em-íazê-lo. Quando

quiserem ele estará nas gra.
des.

• ._• m
Este resumo dos crime»

mis.eriO-.os ue 1SK- t.ue a»ei*_c
as altas autoridades policiais
quanto as' deficiências ainda

existentes nos sistemas le
investigações criminais, ado.
tados no D.F.S.P.

Perícia, diligencias, pro
cessos devem seguir um rumo

mais consentaneo com as ne.
cessidades de uma cidade, quealem de ser a capital do pais-
é ias mais adiantadas dâ
mundo.

Hosmos CflPifflLizBÇíril^;».

-SC.LA WÉÍM COPACABANA

ESC.L- S. PULO
Fundada em 1937

Sed* Social» 87 Rua do Ouvidor 87 - Rio d_ Janeiro

CIPilll: Crt U0M01M - IUUUD0: IINHMI

RESERVAS EiV» 31/12/48 - MAIS 01 100.000.OOG.00

Resultado do mês de Dezembro de 1949
NVK BLX QHF QMK OMJ SAT CHI QZE

Os torteloi iflc reaüradot no flltlmo dia Otll d* cada mAt, r.o Edl-lck de AncciaçAa
doi EmQrag-idoi do Cornarei-., _ A. R.o Branco. 190 — «obr. to|a, â* 17 hc.ot.
Senão o úitimo dia útil do m.t um lóbado, c sorteie ••*- reall-Cdo 6t _i horas.

.

fllOR DOS TÍTULOS 1100101-0. !¦ SORIU. Ill* J« «Z/41

MAIS DE CR$ 77.000.000,00

FARÁ MOTORISTA

Bei-Ortke N. Alves
DIRETOR

Deseja aos seus alunos, ex alunos e
amigos "BOAS 

FESTAS é muitas felici
dades durante 0 ANO NOVO.

AV. N. S. DE COPACABANA 569 -
Sa!a 7 — tvõne: 37 81 Iii

AV. MÈM DE SA, 15» - lei.: 32 Ü2ô0
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Para a

mo3 ab:.í
Individuais

reunião d7, hoje, da
o nossas apreciações

I A, FAVORITA DA MELHOR CARREIRA
| ,1> CARREIR |.

VISCONDEESA,— Cot. 20Indicação do retrospecto
Continua bem..; ' 

\ •
DALMAYA —¦-Cot. 25.'-- LU7

crou com a corrida. Melhor nos
1.400 metros.

BOLA DOURADA — Cat.. 40Irregular. Correu tem, uma
vaz, na grama.

ETItTOELLE —
Nüo é "lameira".
s-ica.

Inicia se ÍTaJe a Temporada Extraordinária e os "Gramáticos" De-vem Trt- r d,; "Pegar" a Areia —Jeca e Lovehie, Duas "Barbadas''
Preparadas í,socialmente Para ò Sr. Francisco Eduardo -* NossasApreciações individuais Para as Corridas de Hoje no Hip. dà Gávea

,itororov — cot. 35 -'"!Tòpe'.ro". 
Ssrve como azar.

SAQUAREMA V— 'Cot- 
35-

Páreo & feição. Bom azar.

Cot. 60 —
Só na rala

que "trabalhou" est *.á._»om os
da frente no final. Pt"stcso.

BOM DESTINO — Cot. 10
— Adversário, esse. Corivu r.a
ponta até o melo da reta, non-
tra Invlctus e outros...

ALPINO — Cot. 30 - Cm
denado pelo retrospecto. ,Nüò
gostamos. • ;

RIO VERDE — Cot. 70 —
Pr.rei) duro. Não acreditamos

PARAIVADA — Cot. 40 —
r."olhor agora. Pode formar a
dupla.

2» CARREIRA

EL TORO — Cot, 30 — Cor-
ria nvuito no final; domingo
Sârio comnetídor. 7

CACHIMBO — Cot. 35 —
Cuidado com esse1 parep i.
feição e go ta do percurso.

. ISLETE — Cot. 60 — Pelo
que vem correndo ultimamente
não nes agrada*

JEQUIQUI — Cot. 40 — An.
da muito bom. Contornando o

O Betting Simples
8 — Polleara
3 — Al vor
1 — Mlraplara

| 3.» CARREIRA |

JECA — Cot. 13 — Difícil
perder. Anda bem, e "arena-
tico" . não deve dar "tra.
balho" ao Ulloa. 7 ' s

HELAS'— Cot. 40 — «Patl-
nou", sábado, na grama' pesada. Boa para a dupla.

Propósiicos do DIÁRIO CARIOCA
VISCONDESSA —DALMATA — FRANCITA
EL TORO — BOM DESTINO — CACHIMBO
JECA — HELAS — SARAIVADA
LOHENGRIN — LILI — FIDALGO
LOVELACE — IGILHO — SERRA NEGRA
ANACREON — HAZY — ALÊA
POLICARA ,— PACÂLANO - CARINHO <
AL VOR — SÁTIRO — DENBILI :
MIRAPIARA — MUSTAFÁ' — DIOLAN

NESTOR COSTA PEREIRA

A REUNIÃQ DE HOJE
. MONTARIAS PROVÁVEIS
1» PAREO — 1.400 metros _

Cr» 40.000,00 — À'_ 13,40 ho-
ra» :

K»
1—1 Vlacondíssa, J.' Me»-

quita  .. Kl

I—3 Dalmafea, L.

3—3 Bola Dourada,
tista

Rigoni

S. Ba.

ii

(4 FranclU, n. e. ..
I
(S Etincele, A. Aleixo

'83

5S

83

2*> PAREO
Crt 40.000,00
ru:

1.400 metro» —
A's 14.10 ho-

Ir—1 El Toro, J.
Ks

M«jqulta 63

«• PAREO — 1 200 metro» —
CrS 30.000.00 — A'» 16.13 n«-
ra»:

(1 Anacreon. D. Ferrei-
ra .. .. ..  BB

II
(X Aid», C. Moreno . _> 84
(3 Ed»on, L. Rigoni .. 86

ti;
(4 T. E. B., A. C. RI-

bas .. ., 
(8 Rio Bonito, J. Tino.
eo  .

3 18 Maná, L. Letfthton ..
(1 MolU, A. Aleixo .. ..

I 4.» CARREIRA I

JAGUARÉ' — Cot. 35 —
Melhorou. Não deve ser des.
prezado-

VERDAN — Cot. 40 - Fra.
cassou na. grama, depois de
uma boa corrida na lama...
Olho nele I

GUAMA — Cot. 30— «La
meiro", como todo filho de
Bucanero. E' Irmão doRj*o
Bravo.

IJAVILA — Cot 60 — Con
denada pelo retroepreto. N&o
acn-ditamoa.

NORMAJJSTA — Cot. 60 —
Por enquanto, não no» agra
da.

LOHENGRIN — Cot. 18 —
"Raçudo"- Dllo_, contudo, m*->-
feriu a égua. Mas, o chilen-
nem semnre acerta. Perguntei;-
ao "ITAIM"...

LILY — Cot. 18 — Filha
da Formasterus e preparadis-
sima. Séria competidora.

no "Photdchart'* para Carl
nhosa. com o Adão Ribas.

PACALANO — Cot. 30 —
No "ultimo furo". Perigoso.

JAMBURI — Cot 60 — Pa.
rp0 bravo. Não acreditamos.

NIGHT CLUB — Cot. 60 —
Condenado pp?o retrospecto.
Mas o Araú'0 insi-tiu...

OLYl\TPU3 —. Cot- 50 —
Ensaiar*}-? uma, >bodócada".-.
Oiho pè!è !

j IRAÍXJÀANOA — .Cot. 60 —
¦Na a*--?**; 'rn,; é outra fíjua.
jAi-nba de "fechar a raia"...
| VODKA— Cot.-5à ,— F;lsar
i n- ponta, é difícil. Bçm pòu
j jvrti, s-rve como nzar.

PÒLIOARA — Cot. 35 — "Es-
| trmradr." na frente, não pede
; ser... Uma dss forças.

BATEL — Cot. 35 — Oom
I o C. Moreno vai correr melhor.
; F-p;*» bravo, mesmo assim-

O Betting Duplo
r polleara
r —Al vor
1 — Mlraplara

2 — Pacalano
i — Sátiro
6—Mustafá

| 5» CARREIRA I -

LOVELACE — Cot. 15 —
Força destacada. Difícil per
der.

IGILHO — Cot. 80 — "Gra
matlco". Na lama, nõo é o
mesmo, embora ande melo"bombardeado".

BERRA NEGRA — Cot. 80
— Só na areia seca. Esti bo.
nita. .A ¦

VITORIA DO PALMAR —
Cot. 40 — No final, sempre
aparece. Boa para. a dupla.

DON ANTONICO — Cot.
60 — Só na grama. Na lama,
não nos agradai

CALIFA — Cot. 80 — TI.
riha um bom exercício e fra
oossou... CuidadoI

(8 Iman,
4 |9 Orão

quita
{" Hazy,

A. Araújo .. .
Pará, J. Mes-

P. Tavares .

86

S-t

(2 Cachimbo, A. Araújo¦ai ._•'.. .•-.,,.....
(3 Deugoso, n. e. ..' ,".

~(4 
Me-ie. S. Batlate

•8

83

88

(" Jeruqul, A. $3Ribas '.".

O. Ulloa 88(8 Bom Destino,
4 I

(" Alpino. P. Coelho .. SS

, *> PAREO — 1.400 metro» -
Cil 25.000,00 — A'» 16.50 hori»
i- IBctting):

Ks
(1

1 I
("

Carinho, O.

Trlmonte,
t»

J.

Ulloa ..

. Mesqul-

86

98

So PAREO
Crt 35.000,00
raa:

— 1 300
_ A-

metrof —
14,40 Ui».

(1 Jeca.

(2 Helaa,

(3 Rio Verde,

O. Ulloa

(2 Pacalano, V
2 I

(3 Jamburl, P,

Andrade 58

(4

Rigoni .'. ..

J. Mesqul-

Re. f
56

88

32

(4 Saraivada, D. Ferreira 84

4«
Cr*
xa»:

(1
1 I

(2

PARgO — 1.400 metro» -
40.000,00 — A'» 15,10 br-

Jvguaré, D.
K»

Ferreira 35

Vardnm, J. Coutinho 35

Night
lo. .. ..

3 18 Olympu»,
(6 Iraplranga

Club.

Coelho ..

A. Arau-

O.
J.

M.icedo
Tinoco

<i Vodka, L. Leite ..
18 Policiara, A. Ribas
(" Batei, C. Moreno

32

131» metro» —
A'» 17.25 hori»

«• PAREO
Cr$ 28.(100,00
- (Bettlng):

(1 Sátiro, S. Câmara
1 I

(2 Bárbaro, S. P.

(3 Alvcr. L.
? I

Ribeiro

Rigoni ..

| 6.* CARREIRA |

ANACREON — Cot- 22 —
Volta otimò. Levam na errta.

ÁLEA — Cot. 50 — O pa.
reo emtravcceu. Azarão.

EDSON..— Cot. 28 — Rea.
parece "tinindo" 1 Sério con
corrente.:.-;, ; y7 

'. 
,-..,._„.- ,. -.

F. Ei B. — Cot- 60 — Va
le uns placés na areia. Anda
bem.

RIO BONITO — Cot..40 —
Atropelando pela cerca rxter.
na, talvez desse um susto no
final. E* "ladrão de traba-
lhos".

MANA* — Cot. 60 — Na
areia, não nos agrada.

MOITA — Cot. 100 — Aqui
vai apanhar boné.

IMAN — Cot. 60 — Cor
rendo em Correias, é capaz d*
fazer "forfalt". Não nos agra
da nara a poma.

GRÃO PARA* — Cot. «0 -,
"Manhorâo". Não gostamos.

HAZY — Cot. 60 — Prlo
retrospecto, vai apanhar boné.

| 8.» CARREIRA |

SÁTIRO — Cot. 30 — Ca
paz de repetir. Venceu "di£pa
rado", mas aquela partida...

BÁRBARO — Cot. 60 — Na.
da anima nesse. Não nos asra.
da.

ALVOR — Cot. 35 -r- Ini.
migo certo. Corre ò dobro no
freio e largou fora do corri,
da, outro dia, quando levavam
de "barbada" 1

DENBILI — Cot. 35 — An
da como nunca. Adversaria.

LUMEN'¦'— Cot- 50 — Só.na
areia seca. A companhia está a
feição.

DOGE — Cot, 60 — Serve
como azar.' v ,

VAICO — Cot. 40 — Capai
de desertar. Azarão.

| 9.» CARREIRA |

tóTRAPIARA — Cot. 22 —
"Tinindo". E' de "corrida",
essa égua! Séria concorrente.

PALMEIRAS — Cot. 35 —
Cem o C. Moreno: menos trÒ5
quilos. O n»*lhor azar da car.
relra.

DIOLAN — Cot. 50 — Mui.
to lsve. Ssrve com. ezar. •

SONADA — Cot. 60 — Ds.
cáu um pouco. Azarão.

CYCLAMEN — Cot. 35 -
"Arenática". Perigosa e "tra.
balheu" bem.

RTl-STAFA' — cot. 50 — Lu
crou com a corrida. A turma
é que e:tâ. mais aborrecida.

GALHARDO — Cot. 50 —
Readquiriu a' forma- Muito le.
ve. mas o C. Moreno preferiu
a Palmeiras...

Baseados em nossas apre.
claç&r. individuais, damos abai-
xo nessos palpites pára a reu
nião desta tarde:

DALMATA e VISCONDES-
SA Dupla 12;

EL TORO e dOM DESTI-
MO — Dupla 14;

JECA e HELAS — Dupla
12;

CiUAMA e LILY — Dupla
24;

LOVELACE e CALIFA -
Dupia 14;

ANACREON e EDSON -
Dupla 12;

POLICARA e PACALANO -
Dupla 24;

ALVOR e SÁTIRO — Du-
pia 12;

PALMEIRAS e MIRAPIARA
— Dupla 12.
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CA.RRASCO, campeão absoluto de 1949 e o "crack" que proporcionoua Levi Ferreira a melhor ano de sua vida. Nos dois fia-
granies acima vemos ^Carrasco derrotando Tirolesa e seguro ua
pista, depois ãe seu triunfo, pelo embaixador Osvaldo Aranha

e sr: Jorge Jabour, seus proprietários

Diário C9riQG3
ANO XXII—Rio de Janeiro, 1 de Janeiro de J950 — Numero 6.601

1949 E OS PROFISSIONAIS DO TURFE

"Foi.o T^lfier Ano ii Minlia Vida"
evi-.Ferreira e Luiz Rigoni Sentirão Sau"
lades de 1949 — Anésio Barbosa Espera

Que a Colheita Seja Rem Maior Em liíõU
— Osvaldo UUôa Gostou Mais dé 1948 —

(3 Guam», A. Riba» ..¦
S I

(4 Ijavila. J. Mcvquita

(S Fidalgo, n.
_ I

(8 Kormalista,

(7 Lohengrln,
4 I

A. Araújo

N. Linhares

(•• Lm, o. uno»
8» PAREO — 1.91)0 metro»

CrS 40.000,00 — A'4 1S.4Ü
ran

1—1 Lovelace, O. Ulloa .,

2—2 Igilho, J. MesquiU .

(3 Serr» Negra, A. Arau
jo

3 I
(4 Vitoria do Palmar,

C. Ribus 

BU

53

39

33

93

33

(4 Denbili, J. Tinoco

1 (3 Lurnen,
3 16 Pacalono

(7 Doge. P

V. Andrade
nio corre
Coelho s.

(8 Valeo, I. Pinheiro ..
4 10 Itororó, J. Mesau-iba

(" Saquarema, O. Ulloa

M

48

50
S0
50

86
SI
94

1 7.» CARREIRA

iliguni, o é.impsão das estatis-
ticas, espera que 1050 seja igual

a 1949

ho- o» PAREO
Crí 3(1.1)00,00

K** (Brttlng).
35 i_i M.rsplan, .

33 ' (2 Palmeira».
2 I

(3 Dlolan. S.

1.500 metro» —
A'i IS horas —

A.

(ã Don Antonlco, L
ni

« I
(6 Callfa, D. Ferreira

R.go-

53

53

8S

99

(4
3 I

(3
~<6

Sonada,

Cyclamen,

Mus*t.ifà.
ta :. ..

A.

V. Aleixo

C. Moreno
-Batuta ..

Araújo ..

D. Ferreira

I. Mesqul-

52

49

48

98

52

55

CARINHO — Cct. 35 — Con.
thiu! em forma. Um dos pro
vAve's.

TRIMONTE — Cot- 35 -
Talvez, no freio. regul-ass?
Correu bem uma vez, p-rdendri r.*união

CASA IRICH
RESTAURANTE DE 1.»

ORDEM
Aherto aos domlrmos e feriados

R. SETE SETEMBRO, 41-43

(" Galhardo, J. Tinoco 50

I<'rancisco Campos
Aprigio dos Anjos

ADVOGADOS
•ala» 318, 319

Rua Araújo Porto Alegre, 70
Telefone: 42-9110
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Quatro Forfaits
A Secretaria da Comsi.o de

Corridas, até à hora do «ncer-
ramento dos seu expediente de
ontem, havia recebido as de-
claraçõss ds "forfalt" p-ra a

desta tarde dos se-
guintes anima*s:

FRANCITA;
DENGOSO
FIDALGO;
PACALAIíO (3.*- Prova).

A Hora da Primeira
Carreira

A primeira prova da reunião
deu-a tnrde, no HlpSdromo Bra-
si'.ciro, eerà corrida ás 13,4i)
horas.

CLUBE MILITAR
BASQUETEBOL

Pára os próximos jogo» do
campeonato que o 

'Clube 
Militar

vai reiniciar dentro em breve,
convoca o ev.p.tão Sequeira Dias.
encarregado do Quadro de Servi-
cos, os seguintes oficiais qu?
constituirão a. representação
doe mesmos;

Capitães Ranitz c Feitoso —
Tenentes Tupimmbá — Alfredo
— Almeida — Asclepiades —
Fross-rd — Ubirajara — Aus-
tregenilo — l**;na Birreto —
Georgino — Acioli e demais oiJ
ciais qus servim na Vila Militar

Todos esses elementos estão
conv'.drdo3 a- comparecer, ama-
nhã. dia 2 de jinslro, ás 9,3">
horas, na Corrcnnh!» Dzposito
da Matõrlsl ds Intendencia, á
rua D.-. Gr,mier, para um trei-
no em coníunto

Ano Novo. Novas esperan-
cas. Alguns satisfeitos e ou-
tros não com 1949^ Entre aque-
les. Luiz Rigoni, que disse ao
repórter na sede do Jockey-
Club:

Quero que 1950 seja igual
a 1949. Que ano bom, esse 1949
meu amigo! Tudo azul. Azul.
com- bolinhas douradas...!

O "professor" Mesquita, o
jóquei que parece vinho, pois
quanto mais velho, melhor,
com um sorriso amável e todo
gentilezas respondeu à "enque-
te" que fizemos entre os pru-
fisslonais do turfe carioca*.

Gostei de 1949. Espero qw
1050 seja melhor ainda. Tão
bom como 1933, quando venci
o Grande Prêmio "Brasil" com
Mossoró...

Uma voltinha na Vila Hípica
e uma entrada nas cocheiras
de Levi Ferreira. Sem dúvida,
foi ele figura das mais deita-
cadas entre os nossos protlssio-
nals em 1949. Preparou Car-
rasco, o cavalo do ano e ven-
ceu o Grande Prêmio "Bra-
sil". além do Grande Prêmio"Jockey-Club Brasileiro", as
maiores provas da Temporada
Internacional.

Abordado pela nessa reporta-
eem. Levi Ferreira assim se cx-
pressou:

1949, meu caro, foi o me-
lhor ano da minha vida. Nele
experimentei as melhores emo-
C5ss que um homem pode ex-
pirimentar. As vitórias de Car-
rasco representaram a maior
glória que eu pi.derla ter ai-
cançarío na minha profissão. F
nue 1950 seja a cnntinuacã"
deste ano rcpl;to de feVçldfjlés
e nl?srlas inesquecíveis para
mim.

Anéslo Barbusa nada tem a
reclamar de 10*9. Comprou utn
«ttio em Jacarepaguá. construiu
a sua casinha e vive fe"i?..

O "munheca de aço" é des-

ses que deixam 0 "barco cor-
rer à vontade do vento..."
Espera que em 1950 tudo cor-
ra dlreitlnho. Qüe a sua cria-
ção de porcos e a. colheita se-
jam cada vez maiores. E' o que
pede.

Mário de Almeida, antes de
seguir p-ra a "terrinha", disse
ao repórter:

1U49 foi um ano e tanto.
Ganhei (que confiança!) mais
uma vez as estatfsticas e Ia
vou no "Serpa Pinto", mais
uma vez ouvir os meus "farti-
tos" e "matar as saudades".

E dando um suspiro:
Se tudo correr bem em

1950, tornarei a reservar a mi-
nha passagem.,.

TJIlôa esboçou um sorriso. O
de ri,. 26 (são vinte e sete os
sorrisos do "munheca elétri-
ca"). E falou:

— Tudo correu bem. Nio t8o
bem como 1948, quando venci
com Heliaco, mas foi um ano
bom. Pod'a ssr melho e é isso
que espero de 1050...

Mr&pzcai Mr2ikanée
«ti. .-*Uíi*\L. K iA DE Fído:

ÜS otêod'«a1^_J

csntânucirá
na Içja
exposi: i_0

«^CHWARTZMANH

(0

i m d. I

! Ainda há tempo d? você t-m-
bé.n :e ap.-ove.tar du bo..i;ica;i5o
tíe Ci$ 0.003,0) que islamos cen-
redenda a c da pian i vendi.lo. A nossa
Cam anha de Fost..'» prosseguirá sò
aiente até o prórimo cia 15. V -nha lo^o
cqr.versar cono*c i e co-hcccr também
ns ex-pc:on.i- concições de
nosso Plano de Facilidades.

CHWARTZRIANN

Em 6 lindas cores, de Cr$ 350,00. por Cr$ 280,00. Mesclado,
tambem Inglês e Brilhante de Cr$ 450,00, por Cr? 360,00.
Linho branco irlandês de Crf 120,00 por Crf 100,00.

CASA HAPPY, R. ALCINDO GUANABARA, 17-21
Edf. Regina — Fone 42-1492

AV. R*0 D AM ¦ O. ?. 7
c;

7.SÍ
.*.: O

Arco-A tutl
_£_..
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OPINIÃO

"D ORO TÉ IA"
UANDO Nelson Rodrigues me velo dar a ler a sua nova'peça, a farsa DOROTEIA, perguntei-lhe de saida: Quantos

f incestos tem? Nelson riu: nâo, nSo ttnha Incesto. LI depois
ds três ates e de fato não há neles nenhum Incesto. Mas há
uma náusea, nm Jarro e um par de botinas que s9o as coisas
mais invocantes que jâ vi. E' espantoso como Nelson Rodri-
gues sabe dar vida a tudo, conferindo a tudo a categoria de
personagem: homens, mulheres Jarros, botinas... Ou fazer
sentir a presença dos ausentes, como nesta peça a do manso
é horrendo Nepomuceno, que.Jã com o nome é uma coisa sô.
Grande poeta! Grande poetai

DOROTEIA tem a mesma força dramática das peças an-
terlores de Nelson Rodrigues, sendo talvez mais bem com-
posta, pelo menos nos dá maior Impressão de simplicidade na
estrutura, e nao é tSo sinistra, tâo opressiva como ANJO
NEGRO e SENHORA DOS AFOGADOS. E apresenta a no-
vidade, apenas esboçada nas outras, de levar ft plenitude o
elemento farsa: a esse aspecto o seu segundo ato é uma rea-
lização verdadeiramente magistral.

MANUEL BANDEIRA
"Dorotéia" representa, na obra de Nelson Rodrigues,

um coroamento de suas excepcionais dramáticas.
Nesta obra, desde o primeiro momento, penetramos

numa atmosfera teatral autêntica, envolvidos pela sugestão
das mulheres de máscara que marcam a exceção trágica:
Dorotéia.

Vejo nessa peça um maior requinte da coisa própria-
mente literária: um texto cheio de belezas de linguagem,
frases de um sentido altamente poético, sublinhando a
Imensa poesia jã contida em todas ais situações do drama.

E 'a mais densa e mais bela, como poesia, das obras
desse escritor de grandezas,

Tambem, realçam com singular brilho as "trouvallles"
simbólicas as botinas, o jarro, etc.

A arquitetura da peça, parece-me, cuidada de uma
maneira formal que exsede as demais produções dj Nelson
llodrigues. O drama é concebido e se desenvolve rítmica-.
Mente encontrando uma unidade absoluta.

D. Flávla e Dorotéia são as colunas dessa construção
mac;.*3, despojada de arabescos. Psicologicamente 6 um
forte violento na argamassa feminina, complexa e move-
dica.

rijpomuceno é uma 'presença tenebrosa. O aludir do
seu nonio significa a morte degrada, pustúlenta, mas aqui
é a redenção, a purgação catártica dè gerações marcadas
pela tara.

Considero a melhor produçSo de Nelson Rodrigues,
pela concepção, pela forma, pelo clima misterioso de ondeemanam permanentemente os vapores de uma poesia par-ticular-

SANTA ROSA

FICOU 

combinado que eu
teria quinze francos por
dia, o que faria quatro,

centos e cinqüenta por mês.
Estávamos na temporada de
1931-1932. Mas eram tais as
dificuldades materiais que
muitas vezes nos tocava ape.
nas cinqüenta francos para
passar a semana. Denomina,
mo -Ia, com justeza, dè época
heróica! - ¦

Não me foi possivel, em
virtude disso, manter por mais
algum tempo o meu quarto na
cidade, resignando-me env
abandoná-lo. Resignação que
resultou razão maior, herol.
co-romantlca, para que eu
fosse dormir no teatro do
"Atelier", com o assentimento
do querido mestre.

Eu o confesso, riam ou rão
de mim: de 1931 a 1935, du.
rante quatro anos consecutl.
vos, nunca pude encarar Dul.
lin sem tremer de medo e de
desejo de me tornar digno
dele. De 1931 a 1933, passei
momentos terríveis, vivi uma
experiência igual a de uma
caldeira de locomotiva subme.
tida,a todas as provas de ex.
plosão. Suportei até o limite
do possivel as suas injustl-
ças .. amorosas.

Um belo dia — Isso quando
ta fazer as suas refeções no
*'3om Bock", rua Dancort, e

- onde tomava meia-garrafa de
hordeaux. o que me parecia

o maior luxo do diretor, en.
quanto que eu calculava o
meu "menu" para não ultra,
passar de nove francos — fl
zemos juntos o caminho para
o teatro. A distancia era de

• mais ou menos cem metros.
Não usava abordá-lo. Seguia-
o respeitosamente, andancio
pela calçada, ao loniío do
meio-fio, enquanto que cie
pelo calçamento, o rosto m.
clinacio. o olho de companSs
virado para o horizonte, as
pernas bambas... Súbito ele
me dirige a palavra e eu bal
Duciei uma vaia resposta.
Vi-me. segundos depois, fa.
lando-lhe do meu desespero-
por lha satisfazer tão pouoo
Ele. a talhou-me:,

— ^Queres muito'fazer bem.
e fazes mal!...

Desde aquele instante ele
passou a me tratar diferente
mente, agora como o seu io
vem cúmplice.

O mestre não é bom mestre
senão na medida em ,que o
aluno lhe permite tíe o ser.
Todo o alimento que eie vos

DEPOIMENTO

A MINHA APRENDIZAGEM NO TEATRO
Por Jean-Louis Barrault

(Tradução de Raimundo Souza Dantas)

Certo Dia do Inverno de 1931, Jean Louis Barrault, Grande do Teatro
e do Cinema Franceses, Então Fiscal no" Colégio Chaptal, Resol-
veu Escrever a Charles Dullin, Célebre Diretor — Convocado Para
Uma Audição, Interpreta Uma Cena do "Britannicüs", Admitin-
do-o Dullin na Escola do "Atelier" —A 8 de Setembro Estreava no
Papel de Um Doméstico do "Volpone".

fornece é avaliado pelas vos.
«as possibilidades. É o aluno
¦quem extrai riqueza do mes.
tre.

Dullin era objeto de todo o
meu amor. Nisso eu corres,
oondia à sua condição prl.
mordial, aquela de aue o alu.
no deveria se abandonar todo
Inteiro. Na verdade não ha
mestre, no mundo, que possa
formar alguém, sem que nao
haja, de inicio, um completo
abandono por parte do aluno.
Ê a confiança do discípulo que
faz do homem um mestre, é
a sua fé que metamorfoseia o
"chef de troupe" em "maltre-
Jardinier".

Todo o gênio de Dullin re.
sldia no fato de permanecer
um ser essencialmente huma.
no, autentico, criando por isso
em torno de si um clima ae
apostolado, de pureza, de
absoluta integridade rrtistica.
Não vivia segundo comporta,
mentos especiais e calculados
— tal comportamento para os
a'unos, tal para os atores de
sua geração, tal para os auto.
res, e para não sei mais o que.
Não! Permanência integro em
face de si mesmo, fraco e he.
ròico, injusto* e generoso, boe.
mio, cruel e amigo, ingênuo e
vel.haro como uma raposa...

Foi quando abandonei meu
quarto e fui acampar no "Ate.
lier" Uma noite, anos a re.
presentação de VOLPONE ta

PONTOS DE VISTA

enorme cama do quinto ato
ficava no palco), tive a idéia
de me deitar no próprio leito
de Volpone... Todos já se
tinham ido e o porteiro fe.
chado as portas. Estou sd no
edifício. Insinuo-me sobre a
cena, encontro um pedaço de
vela "no ponto", acendo-o
perto da cama, afasto todas as
cortinas do pequeno leito. O
deco.-ador Barsacq, naquele
tempo muito jovem, respeita,
do aq que chamava uma pers.
pectiva sagrada, construirá o
movei com um* metro e qua.
renta aprovixadamente.

Estendi-me nele.
Tudo é silencio. As cortl.

nas, paradas. Os elementos
do "decors" parecem feitos de
sombias e fantasmas... Su.
bito me vem a idefaTJe abrir
o pano de boca. Quero sentir
a presença da sala. A sala
t, oi oada de poltronas' toilo
um publico em poten.m.

Abro o pano, tal como um
ladrão de prazeres. Dou ai.
guns passos,sobre o "prosce.
nium" este "proscenium", es.
ta cena onde ha pouco expe.
rlmentei tanto medo. Basta
dizer qúe no quarto ato, o
ato do tribunal, represento
um esbirro e que sou incapaz
de colocar-me em face tío pu.
blico, rcce!ando sofrer uma
vertigem de medo, ou reben*.
tar o coração, tan'o cie batia:
um comportamento de idiota.

Pois bem, agora estava de pê,
e assim fiquei alguns se.iun.
dos, sobre o prescenium". O
silencio do teatro inteiro me
invadia. Sinto-me frio como
de gelo. O Silencio. Ele me
envolve.. Dentro em pouco
estou coberto por uma cama.
da da silencio. Sinto-me bem
perto do medo e vou agachar
me no leito... O leito de Vol.
pone .. Sonho e me recor.
do...

Remonta talvez a idade de
seis anos o meu primeiro de.
sejo para o teatro. Passei
toda a minha infância a viver
historias imaginárias, a em

^prestar uma alma humana a
todas as coisas.

Cada poltrona, naquele mo.
mento, poderia ter uma per.
sonalidade. Elas são como eu,
sonham. Quantas coisas têm
visto, estas poltronas! Outro
dia, quando se adaptava num
dos cenários uma porta de
entrada, foi encontrada entre
a madeira e a parede uma
carta de amor que datava ae
1840.

Velho teatro de periferia...
Vida de todos aqueles come.
diantes, aqueles comediantes
ambulantes que Dullin conhe.
ceu. Eis aqui um dos meus
sonhos de infância realizado:
vivo uma vida de teatro. Ca.
so-me neste momento com a
vida do teatro e apercebo-mu
nesta noite de iniciação «ne.
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¦Tesíemtielio Pessimista
Carlos Castelo Branco

PERSPECTIVAS U

&GIR E PENSAR
-.-.AO deixa de ser turpreendente a con-
Bm cl.ic?.o a que chegamos, após tSo prolonga-•^ da viagem através do labirinto de parque de

diversões em que quase andamos perdidos, con-
clusSo que nos diz serem as duas memórias, de
Bergson, uma coisa só. Desnecessários, por com-
pleto, os apelos do filósofo á explicação metafi-
tica. Nenhuma diferença essencial, nas duas for-
nas de conservar o presiníe. As faculdades re-
queridas são as mesmas. A diferença está n.*o
i .is faculdades Intelectuais, mas na espécie ds
presente que, num caso e noutro, se conservam
eu é desejo conservar.

A memória n.° 1 — a ds recliaçSo, a do re-
<"-ido propriamente dito — 6 mais um "fazer".
E' um fazer, aplicado ao discurso. Um fazer
gastos sinais, isto é, um fazer de palavras em
certa seqüência. Aplicada a ou'.t:<$ atos, essa
forma de memória é a conservação das técnicas
em geral. A conservação de certo modo de fa-
zer as corsas, da obtenção do alimento ao seu
prepr.ro; da proteção e defesa contra os inimi-
gos á proteção e defeca contra as intempéries,
e assim por diante. Todas essas técnicas se
aprendem, s2 ãrfprfelçòám e, quando se aper-
feiçcam, os aperieiçoamentos tambem se apren-
dem.

Ora, que é aprender? E' tornar-se alguém
capaz cie fazer alguma coisa, de certa forma
ti-Ja como boa. Capaz de repetir os mesmos atos
quantas vezes for necessário obter aquele resul-
tado Aprender a caçar, a guerrear, a nadar, a
trançar a palha, a produzir o fogo, a domestlcar
íilmais, a abrir caminhos, a construir casa (cha-
r.:ando casa a qualquer espécie de construção
cara abrigo) — vem a ser aprender a repetir
certos atos, em certa ordem e de certo modo .
l"so se cblem criando entre eles o encadeamen-
to cerrr*r'o cm qui uns servem de estimulo aos
o.itros, tendendo o conjunto para o automatismo.

O ma-mo processo, aplicado ao discurso.
produz i-rlírT.ico resultado: aprende-se a fazer
Cssios-si-ah enca-leados de certo modo, em cer-
ta ordem. Apr-nde-se a fazer, em lunar de um
c"jjci-« r.iatcr!.-:! — uma rede, um pote ou uma
cnnca — um cljjet-i Intelectual, quase totalmen-
te irrsEterlaUzado. Aprende-se a fazer certo dis-
curso. Á rrnr-a ns serve para atravessar o rio
cj dcscê-lq; o potí' para conservar água; a re-
c'3 p-ra descansar e dormir. Para que serve o
disCLTCO?

O discurso nos serve para transmitir uma
crdem. O discurso conservado em recado ser-

Pedro Dantas
ve para transmitir ordens e avisos a quem nãoesteja presente. Este 6 desldratado e transpor-tado a distancia, para que o destinatário, ausen-te, tenha, por assim dizer, sob os olhos o esque-ma de uma situação que se lhe a-presenta. Asvantagens são incalculáveis e fabulosos os pro-flressos que essa técnica permite.

A memória n." 2 — o discurso Interior, orecado a si mesmo, a água tirida do rio — n2oé propriamente um fazer: é, antes, um "pen-
sar". Mas, que vam a ser um "pensar?" Pensar
vem a ser simplesmente uma prelibaçSo. Umcomportamento presente, mas relativo ao futu-ro, a evento futuro. E' a estimulação de uma
tendência, que se mantém ativa e em vigilia, áespera de se satisfazer. Pensar é ter água naboca. Pensar é um "não-fazer", compensado pe-Io ante-gozo da satisfação futura.

Naturalmente, em tudo Isso, nos referimos
ás origens remotas do pensamento, que era isso,
ainda é isso, mas não se limita a isso, nâo esta-
clonou. Esse é, porem, o germe que lhe traça
os rumor, as possibilidades, o destino. Reco-
nhecem»? per.'(°tamente que o pensamento é
um "não fazer", quando hoje distinguimos e con-
trapomos os homens de pensamento e os homens
de ação.

O pensamento é um não-fazer, mas não é
um não-fazer total, pois, nesse caso, seria uma
anulação. E' o não-fazer certa coisa — exata-
mente aquela em que se pensa — sem deixar,
todavia, de manter uma atitude em relação a
ela, de reagir ao estimulo que ela representa.
Portanto, é um não-fazer fazendo. E' a subs-
tituição do ato material de consumação da ten-
d-ncla. pelos atos preparatórios da consumação.
A substituição do ato material por um esquema
desre ato-esq.iema que é um ato, mas interior.
Intelectual, que está para o ato material como
a planta de uma casa para a própria casa. Não
oodemos morar na planta (e é pena, pois esta-
ria resolvido o problema da habitação) mas po-
demos apreciá-la, ante-gozá-la, pensar que es-
taremos confortavelmente instalados, quando, um
dla, a casa for construída.

Pen-anc'o. o que n?i fazemos é o ato mate-
rial. O que fazemos é o ato Intelectual, recur-
so de emergência. A conservação desse ato In-
telectual tambem se faz, por um discurso Inte-
rior. que dá forma e consistência ao esquema.
A memória n.° 2, pseudo-transcendente, é a or-
denaçSo deste discurse Nada mais

.MA conversa com três
escritores novos me dá

a medida d0 dss-:nimj,
da aiissncia d** fervor, da fal-
ta de insp!rnçflo e de sentfdo
com que estão fazendo a 11-
fratura aqueles que surgirem
decols ds 1939, ou para ado-
tar a técnica d-í Ledo Ivo, oa
da geraçüo d.ü 45. Na V3rdr.de
não ró eles s*> utem & rep?ti-
pão tüdiosa de processo-', nu-
ma arte de fim de ciclo, des.
vitaliznda, como surgiram, po-
de-se dlzrr, ran-*c;dos pelo*d--
.-•encanto das suas próprias
possibilidades.

Fernando Sibino, resumindo
a impressão que lhe têm dei-
xado ns obras* dos seus com-
panheires de turação, fn-jpa-
ra um artigo no qual d;z qu?,
d3pcis de 1939, ninguém es.
treou na literaiura brasileira,
a não rer Clarice Llspector.
Hesita um pouco e acrescen-
ta: talvez tambrm Brr*no
Accioly e Ge'r Campos. E
1-mbra: o que ainda temos da
qualidade em ficção são cs ro-
manctslas e contistas apareci-
do-, naquela data ou qu-* nela
encontraram a sua verdadeira
pxpressão. Cita Otávio de Fa-
ria. Luclo Cardoso, Cornéllo
Pena e Rosa lo Fusco.

Paulo Mendes Campos, por
•«ua vez. erneora veja na sua^ne 

ração algumas vocaçi^ò
r.nreciávels em caminhe de rea-
l'zar-se, ignora ainda o neme
de outro poeta surgido de-
pois de Vinícius de Morais, a' 
quem considera a última re-
velaçúo da nossa poesia, ppH
ai estréias recentes oV> Drmte
Milano e Joaquim Cardoso
a-pressntaram poetas ds esti.
lo. in-piraçâo e rr;a!iz~çfio
corre-rpondentes ao periodo
anterior.

Aorecisndo com esperanças
o talento de Marccs Konder
R3!s. Geir Canpos, Luci Tel-
j:e!ra e LedD Ivo (cujo últ!-
mo Hvr0 achou inferior aos
outros e fraco) e dizendo Já
ter aerrditado muito no> r?-
.«faltados da aculdade lírica de
He1!© Pelegrino, vê cem o
mr.lor dss"'ento se encerra-
rem. entre nós. todu? os te-
mas numa .Üria poética que
lembra o modrrnismo da mes-
ma maneira que cs sonetistas de
1922 empalideclam na mediocrl-
dede a arte e a temática do
iuina.lanismi e do slmbolis-

mo. Assim como bodo mun-
do havia aprendido a fazer eo-
neto, a, rimar duas quadras e
dois tercetos, a contar os nú-
meros o o ritmo, agora qual-
quer adolescente arruma um
fio de nn-jústia na terminolo-
gia evasia e re poseivel her-
mética que nos transmitiram
os poetas que. vindas do mo-
djrnismo, ainda constituem as
grandes vozes líricas tL> Bi a-
sil.

Ressalvando a autenticidade
e a atualidade desde testemu-
nho pessimista, vemos nas pa-
lavras do jovem poeta repe-
tir-se a meema Irritação qu.^
animou, por exemplo, Alvar-es
de Azevedo contra os poetas-
tros cia seu tempo:

"Dizer que era poeta — í.
[coisa velha:

No sécu'o da luz assim é toao
O que herói ds nowlas as.

[melha.
— Vomos agora a po?sia h

[rodol
Nem há nos botequins face

[vermelha,
Amarelo caixelro, alma de

[lodo,
Nem Bocage d'esquina, vats

[Imundo,
Que nio se creia um Dante

[vagabundo".
Já Oto Lara R:zende fe de-

ssspera com o vácuo que ee
fez na atividade critica, estan-
da ho.le em dla todo o brlan-
ço do movimento cultural do
pais praticamente a cargo d**
noticiarlstas. Quando surge
um novo livro, não se espera
mais uma apreciação detida e
houesta. mas os autores "e
contentam com o simples re-
gistro, acompanhado da ano-
tação simpática, nas numero-
sas colunas noticiosas dos nos.
ses jorna:s. Lembrou que em
1933 fnhsmos em plena atlvl-
dads Trlstão de Ataide. Alva-
ro Lins e Antônio Cândido.
para citar apenas os prlnci
paíà.

Kase Jovem mineiro, qu
certa v?z escreveu um artig
contra as publicações de mo
ços, o qual provocou indigna-
ção entre os seus companh"!-
ros mais nevos, insiste no
tema: não temos revistas li.
terárlr.s; os suplementos muito
honestamente se encaminham
cada vez mais para o Jomalls-
mo literário, dardo lu?-r ao
aparecimento de publ^açâes

esp-ciallzadas que, entretanto,
n"o surgem. O qur temo', no
gênero, é pouco acima do ln-
fr.ntil e, para 

'rimar, 
do imbe-

cll. Excetua o "Jornal de Le-
trás".

Como se vê, todos são ricos
em peesImUmo esses trfls de.
polmentrs. Todoj rlcs apen-
tam o descaminho e os dos.
vies da nossa vida literária.
Entretanto, como todos os ou-
tros, eles não vão além da
perplexidade. Há em tudo
uma assustadora falta de sen-
tido.

todo o problema do teatro, *
o de fazer vibrar este "Silen.
cio". Degelar este silencio.
Alcançar a corrente. Quando
o rio corre para o mar, eíe
mone; ele extravasa-se na
comunhão dos santos; o seu
estuário é a sua doença. Tra.
ta-se de ir contra a corrente
para retornar à nascente, a
essência... A Arte: desafio a
morte...

O SILENCIO, pontilharlo de
estalidos, deste recinto ma-ji.
co, em que eu apenas escuta.
va os ruidos que vinham de
dentro de meu corpo "lumi.
noso", como disse Pitagorps,
nunca mais me abandonaria,
como tambem nunca mais eu
me deixaria de ver encolhi,
do no leito dè Volpone, na.
quela minha primeira e pro.
funda noite de amor, em co.
munhão com as raizes de ml.
nha arte...

Desde então, tenho procura.
do constantemente este "Si.
lencio" e por vezes da-se üm' 
reencontro, mas já em outras
circunstancias. Por exemplo,
às vezes em meio de uma ce.
na flamejante de projètores,
numa situação' dramática ex.
cepcior.al, diante, ou antes
entre milhares de pessoas, ml.
lhares de corações humanos
atentos, abertos, "participan.
tes", participando comigo «
"MOMENTO PRESENTE".

O momento em que mais
senti esta maravilhosa sensa.
ção foi justamente na pars».
Rem do grande monólogo de
"Hamlet": "Ser ou Não Ser".

Quando mil corações batem
no mesmo ritmo, e o meu
acompanha o seu; quando o
ritmo do meu coração rciuu
e, age sobre o ritmo daqueles
outros corações; quando nos
confundimos, não significando
mais do que UM, posso dizer
que conheço o amor humano,
o amor de todo um gryao da
humanidade, o amor entre hu.
manos. E, da mesmo forma
que nos acontece no -amor,
em certas ocasiões, existe o
capricho de querer retardar a
todo o preço o instante do
prazer, ocorre-me deter o
maisfpossivél o Sesenlace.
Calo-me; nem sequer respiro;
ninsuem respira; palpitamos,
na espera, imóveis; encontra,
mos então ente "Silencio"
excepcional,. que flerte* r
sensação fisica do "Presente"
nos oferece.

Esta sensação fisica do
"Preente", toda ela consti.
tuida por este ".'.'i!enc*!.o-em-
marcha" deveria m?.rcp.r-me
para sempre. Aqueia noite,
portanto, foi a minha orimei.
ra comunhão de artista.

Aprendi no "Atelier", so.
bretuc*.o, a amar o teatro. TI.
nhair.os ali um dos maiores
amorosos da arte cênica que
se possa encontrar. O mais
instrutivo para nór, com efel.
to, era acom">".n,V-*.o «*m r-u
trabalho. Charles Dullin.
Quanto a deseir.psnh r um
papel, nunca esta ou aqu?le
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Os Ulíímcs do Ano TRÊS
Sa.-_a.-_ha C.elho

AS P..Rr. BOLAS DO EVANGELHO — Do Padre Conrado
Stefani, em "Edição Saraiva". Nesta obra o autor apresenta o
texto de 29 parábolas, e depois de fazer observações sobre o tex-
to, discorre longamente sobre as pequenas histórias que servi-
ram aos ensinamentos do Bom Pastor.'

CONTO DE NATAL — Dç'Charle» Dlckens, numa- tradução
de Barros Ferreiri, ilustrado com desenhos de Percy Lau é lan-
çado pelas "Edições Melhoramentos". Dentre todos os trabalhos
compostos em tomo da festa máxima da cristandade, è este con?
to de Dlckens o mais festejado.

JOANA D'ARC — De Julet Michelet, numa tradução de. Ma-
rina Guaspari e publicado em 3.* edição pela Editora Vecehf.

Trata-se da esplêndida biografia que esse historiador fran-
zês escreveu sobre aquela intrépida heroina gaulesa.' O TETãPO E O VENTO — De Erico Veríssimo, em edição da"Livraria áo Globo". Este romance é uma historia que se divide
em dois volumes. Ao primeiro, recem-editãdo, intitulou-o Eri-
co Veríssimo de "O Continente", Sua ação se estende dos mea-
doido siculo XVIll aos fins do século XIX.

CASIMIRO DE ABREU — De Nilo Bruzzi, vm lançamento
da "Editora Aurora". Sobre o livro diz o escritor Nilo Bruzzi
na sua dedicatória: "...Este livro é uma sentença e uma justi-
tiça. Não há lenda, e não há repetição de lenda, e não há gló-
ria, por mais alta que seja, que possam destruir os nossos
atos..."

AS CONFISSÕES DO MEU TIO GONZAGA — De Luiz Jar-
dim, editado pela Livraria José Olympio. A respeito deste ro-
mance do autor ãe "O Boi Arui,", disse José Lins 'do Rego que
Luiz Jardiin escreveu um dos livros mais tristes da literatura.

POE!IAS ANTE JESUS
IMAGEM

CONTRIBUIÇÃO PARA ME., 
TODO CIENTIFICO DE PRO. T'Iomlnad° p°r •stetieismo*
SOMA E CANTO — de J<_*
Lim» Ernga, publicado por
Pi-ngetíi. Sem realizi-r traba.
lho de fisiologlsta José íe
Lima Braga demonstra os mé
t»-ilos Tna'*. naturais * para se
atingir a perfeição no canto e
n-1 pro.od'a. '

CRÔNICA DE PARIS — de
í.-ah-J. d* Ouro Preto em edi.
.Jo "A licite"". Referindo-se
ao livro, e.creveu Augusto Fre.
darico Schmidt, *¦.. .Escreve
como vive. Suas crônicas d«
Paris conservam o perfume ln.
c-n-un-lvei da "idade única,
da cidade em que Maluh viveu
rápidas hora» do «eu lúcido
d.-iumbramsnto".

O CENTAURO — d« Fran
cl.co Marcelo Çabr.il; edição
Meia Pataca. Dividem se este-
poérnn. em duas partes: Poesia
Vr**' _* T .'ricas, além do por
r* A - dâ titulo ao livro: Ho.
ii- o, . _.v i, Centauro.

/ v AS — de Mozart So.
rí-uio Aderaldo e Joeé S'cni->
Lopes edições José. Ilustrado
a cor com d>_enhos de Barbo,
sa Leite o caderno de poesia
d s-rs autores cearenses reu.
ne dez poemas.

NA NOITE TRANQÜILA —
ds Phyliis Yalmk*. Rubllcací-o
Saraiva. "Na noite tranqüila"
é um romance dedicado á ai.
ma f.m-nlna. E' uma nisto,
r.a viva, humana em certoa mo.
mentos dolorosa, mas qu* ter
mina cem uma promessa «"•
felicidade com um cântico de
esperança.

FRANZ SOHUBERT E SEUS
ALEGRES AMIGOS — de
Opa! Whesler e Sybli Deucher,

*i lição Melhoramentos. As mui.

trangclros
O MICRÓBIO DONALDO —

de CfíUa e Narbal Fontes,
•dlçBes Melhoramentos. Conta
o livro uma historia de labora.
t°rio, Demitido . o nusiUür de.
.lendo do famoso sablo Penl.
cilino NO'>at. E n*--a fun.âo...

POESIAS — de José Paulo
Moreira da Fonseca, edlçlio " da
Livraria Jo». Oiympl». Autor
de "Elegia Diurna", livro que
recebeu da critica a melhor opi.
nlâo o jovem autor d* "Poe.
elas" ge apresente agora com
um novo quadro de sua força
Urlca.

10 000 ANOS. DE DESÇO
BERTA — de Bruno Kalser.
¦| lições M«lhoramentos. Par.

tu*.do da descoberta do fogo,
marco zero na historia da Ini.
clatlva. humana, o autor nos
leva a desvendar toda» as des.
coberta» de dez mil anoa sobr*
a Terra.

CÂNTICOS — .CantVo dn
homem prisioneiro e Cântico
dos Cânticos), de 3. Q. de
Arau o Jorge langado liela edl.
tora V«c_hl. Trata.se da 2."
ediç5o do >ivro de poemas do
autor de "Estrela da Terra",
cuja 1 ¦ edição tinha o titulo
de "Cântico do Homem Prislo.

¦•-c-rb". ¦"""'¦"
REVISTAS — "Portucale",

_• série — ns. 19, 20 • 21, 22
n° 1, referente a outuDro e de.
zembro (Sâo Paulo): "Merldln
no" ri ••¦¦_, reteren** a outubro
(porto; Portugal): "S-udlum",

de 1949 (Plaul): "Correio das
Art«", ns. 33 e 36(Paraiba);
"Viagem", n" 109: referente h
novembro de 1949 (Portugal,
Lisboa».

ARTE E LITERATURA —

Como névoas se esgarçando.
é o meu pensamento
quando te busco
no meu passado.
Flores que feneceram
sem ò beijo matinal da brisa
são os meus desejos afogados,
(ventos que sopraram
em outras vidas
através do espaço). «
As esperanças ruílam as aso*.
Asas verdes, polidamente verdes...
Um canto que atravessa
todas as primaveras,
é o meu canto
guando clamo por Ü.
Estarei sempre chamandt
em todos os amanhãs,
e te buscando, talvez,
nos musgos sedentos,
nas areias translúcidas,
ou nos remotos buslcs
(que guardam tua vida
no eterno gerímo)
Tua face vaga
no horizonte infinito © branco,
forma nuvens serenas .
que seguem, gue seguem
sem jamais parar...
Perguntas que faço ro vento,
no momento que a Juz

perde o brilho,-
são as mesmas que fazia
quando trançavas tevs cabelos.
hoje roseiras anônimas

-em jardins ignorados.
E colho -vaqamsnta

na palma con frito.
as gotos de ervt.'ho

que c'e -i.es lágrimas
se cr:;'"aram.

REVELAÇÃO
Lampc.o que agitou a supsríicie do re».

[manso
de teus olhos.
de leus clhos emergidos da neblina,
neblina inquieta, fumeganfe ainda...
Mensagem
gue aprendi quando mfravqs, , .... ...
o horizonte longínquo do leu cismar;
lago límpido onde se. refletiam
dois espíritos;
dois espíritos que se buscavam desço-

[nhecidos

fl
Edna Savaget

Jcrnoroncfo cue se ansiavam
e se odievem e se od/avam

porque sentiam que se buscavam.
Visão esculpida
no abismo escuro
do teu intimo..
vontade de esmagar uma boca
aue sumiu...
Votafi-izada
na neblina inquieta e fumeganfe ainda
de teus olhos,
que ficaram brilhando
como pontos ardentes
na nebJina dos meus.

¦

PROCISSÃO DE VIVOS
AJmas que seguem env;!ti.s em véus

[negros
fndevassáveis
singrando superfícies esmaecidas de pe*

[cados
inconfessáveis
pisando destroços, desorezando caras,

[almejando coisas
Imensuráveis
esperando sombras, afastando espinhos,

[denegrindo aJmas
imaculáveis
medindo anseios, esmclando baijos, des-

[cobrindo vias
f j?. transita veis
sorrindo lágrimas, soluçando risos ent-»-

[voando rifus
impenetráveis
retrocedendo vidas, retalhando espíritos,

[relembrando fatos
imemeráveis
conforcendo dores,

Pd-ografado por Fraii.isco (.-...'¦(.-. %a»ier,
em Pedro Leopoldo,, em Julho de 1948.

' Inda vejo, Senhor, de alma oprimida,
A Tràcia devastada, a ânsia de Atenas,
Constanlinopla em lágrimas e penas
E Roma flagelada e envelhecida...

Vejo a conquistadora e horrenda lida,
O gozo, o saque e a morte, em velhas cenas,
E o fausto senhoril que trouxe apenas
Desilusão e horror á nossa vida.

_. ouço-te a voz. Jesus, dizendo — Basta!
De um rei fizeste um verme que se arrasta
E abrlste-me o caminho da aflição!...

Anos correram como sombras vagas,
Mas. depois de vestir-me em lepra e chagas,' 
Achel-te. Excelsó, no meu coração!

Hoje, S.nhor, não peço o vão tributo.
Das multidões famélicas, vencidas,
Que humilhei, no transcurso de outras vidas,
Semeando miséria, pranto e luto...

Das rosas que me destes por feridas
. Recolhi»muita graça e muito fruto.
Passageiras vitorias não disputo.
Nem procuro vanglorias esquecidas.

Perdoa-me, Senhor se agora venho,
Rocordando-Te as ulceras no Lenho,
Rogar-Te algo das bênçãos que entesouras!

E que eu possa, feliz com o dom divino,
Socorrer os irmãos do meu destino
No turbilhão das chagas redentoras!

JESUS GONÇALVES
ÜNIAO DE MOCIDADES ES-  % 

reunindo mágoas,
[enlaçando éios

suspirando êxtase,
[evocando duendes

implorando fé ajus-
[tando nervos

gargalhrrndo idéias»,
[esfolhando seres

proliferando carne
[esquecendo sortes

Impugnáveis
vão seguindo assim envoltas em véus

[negros
fndevassáveis
as almas em procissão de vivos
inacabáveis .

ínguebranfáveis
porifilhando,' céus,

»

Inconfempláveis
recalcando ódios,

fnajustáveis
esculpindo rostos,

inalienáveis
excitando corpos,

PiRITAS DO RAMAL DA
LEOPOLDINA:

Será. realizada, hoj*., às 19
ho*as, na sea». di ivijt_idade
Espirita Franci.co de As-is, à
rua 0»ga, 79, íund-_s, em Bon •
sucesso, uma solenidade festi-
va em comemoração à data de
23 de ti_zjmb_o, data em que
6 comemorado ** Na*?c men .o d.»
Ncsso Senhor Jesus Cr-_»o, O
programa eslá a.slm distribui-
do

«.
uo teu cura...o. Ao grande exem
j"lo do Rei, prefere -o pequnl
no auxilio da -ua -oti-ciencia

VISITAS:
Prcmovido pelo Centro Es-

pirLa "18 de Ab..l*\ c^n.o
smpre acontece todos os anos.
por ocasião da d.-ta m-gna da
Cristandade, d'.a 25 de dez-m-
bro, o referido centro promo-
veu v'sit2ção ao Asilo de Or-
fãos Anála Franco, com sede
à rua Figueira?, na Est? ção do

A MINHA APRENDIZAGEM NO TEATRO

MINHA REl-UTAÇAO — de
Cl..re Jaynes, traduzido por
Alfredo Ferreira c João Tavo.
ra, num lançamento da edito.
ra Veccbi. O enredo dest* li.
vro da nu»°ra americana Já foi
levado para o cinema num fil.
in* em que trabalharam Bar.
bara S'anwyck e George Urent.

CANTOS — de Olympio Mo.
t-at dâ Fo.*.e»»a, edição de Jor.
ii.il da Letras. O Jovem au.
ior roune ne_se voium* dl.
rams dos «eus melhores poe.
mas, nos anais revela um
-•ouro de s*-nslblll_ad- dOUco
i-ir-ontrado *n.*- -eu» compa.
nheiros de geração.

ACAUÃ — de Mario Bran.
rif.o Torres, lan.ado pela edl.
«ora "A Noit-". Com um
Pi-ifaci" de G-lberlo Freyre,¦".u-auã" m.reeeu d. Pedro
Caimnn estas palavras: "...um]
formo*o livro em que o me.
rito -a criação artística se en.
riquoc-e de p-.ic°l°gia e senti-o
-ciai .." I

TJM IA1QITE NA CORTE I.O |
REI ARTUR — de Mark Twmn |traduzido por Alfredo Ferreira
e nubi-cf-i-o pela Editora Vec. jchi. O famoso humorisia ln. |
tr!C-; n^s cVverto n.-st« d°licio.
so romance com uma _.'-to.-"ia p-_"..arl. nos t,.mros cava.
Ih.iresco*. e her-Ic-» do r*i Ar.
tur.

ALMA C\BOCLA — de Pau.
Io Setubai. eil:.8o Saraiva. Es.
te 'ivro nos traz, como "Jucá
Mulato" de Menottl dei Plcchla
• atmosf ra do n»5*o ambien.*e r.**al .e a belcra e o pito.
TeSco da nos.a v!*"a camp«slna,
para um m_:o CJmpletamen.e

tn. co)..rs que fizeram seus ' 
n_"~5, suplemento Uterarlo da"amigos 

em beneficio do lmor. i «Tribuna de Petrópolis". Tras
tal musico vienense «ao os mo I ríSe numero • seguinte 6uma.
tivo». principais deste Üvr_ qu* ; -_jo! .
f.bará ignp.lmcnte bem na mao __, _, .„ ^_ _„,
da infância e de adulto.. "M™ » 

? 
"m^drH «Mu'

Uo", por Alcindo Sodrê; mu,
lher Montada", conto de JoEto
Vanconcel-s; "Rudarctam_" lsn
da amrzonl.a por NapoieSo Fl.
Euelr-d-' "Goethe singular^ e
plural", por Corrêa d« Sá; "O

Imperador nos Guarnrapes",
por Guilherme Auler: "Gau.

ein — uma exposl.fto comemo.
rativa": "O Construtivismo ,
pelo Prof. Carlos 0-*waid:
"Setim', Arte"; "Encontro com
MaiarçoH" - reportagem d«
Arlstarco; "Vida de Menino ,
por M. Rodrigues de Melo.
Sonet" de Bruno Mer.ezesi A
naa «o mundo", por Hélio Da.
m-n.e; "A Morte da Impera.
triz", trecho do Diário medito
da F»_roneza de Loreto'. "Uma

estrada de ferro nordestina
por Jorrláo En-erenciano; So.
neto de Silvio da Cunha; o

passado tal qual foi" por João
Ameali "Livro o e_critores ,
noticiário do mur do intelectual
bra-lleiro; Saudade, pnema os
. Campos Ribeiro; «0 grande
imperador", por Sérgio D. T.
Macedo: "Acertos e enganos ae
um medico Ilustre". P"* M«»
qui'a Pimentel; "Nha Vlnn .

j poema de Ismaclim* d« Castro
D.vui-.am ainda os Drs. Al.

1 cindo Sodré e Gu^herme Au. ,
ler trechos doa diários inédito» ;
de Dem l'edro II • prim~iro
sobre a viagem do exilio « a
morte da Imperatriz, e o se.
Ijundo a visita do Imperador I
ao lugcr histórico do» montea
Guararapes. ^

PUBLICAÇÕES — Para re.
mea-. d» livro: e publica .ôes
llternnss: r»a Maga'h§es Cas.
tro. 23íh  Ri°. SaManha Coe.
lho.

IÍIÈOF-T/^-TÓ - EXPORTAÇÃO
Armarinho, Eijou-.rias e Novidades

E-id.T.i-.-r. •'CI-iAME" — Caixa Postal 2.173
TeI-fones : 43-330*» e ?S ?-80

RUA DA A-.FANOEGÁ, 328 - - F _ r_ j*nf»-.

(Conclusão da 1.** pá.J.»

I o fazia. Quero dizer, papeis
importantes, pois íesempe
nhavamos bastante "pontas"

pequenas utilidades — ent*-a.
vamos em cena de quatro a
cln.o vezes, numa só soirée.

Assim foi no "Ricardo III"
Lembro-me que fazia, como
se diz, um homem do povo —
dopois lord Grey, um tabe.
lião um se.tundo assassino, e
novamente o fantasma de lord
Grey finalmente um soldado
c.a batalha. Mas. sob o exem.
pio de Dullin, confesso que
estudávamos os personagens
de menor importância, pene.

j trando em ssus recessos, para
alcançar a sua nsicoloala
mais.profunda. Ele nos leva.
va a considerar a menor
•¦panne" do problema em s_u
conjunto. Juro que Interpre.
tei o tabe.iSo do "Richar*.
III" com a mesma gravidade
rom que teria desempenhado
o papel de Richard.

Toda personagem que en.
tra em cena entra numa rie.
terminaria "situarão". Qual
era a sua? De onde vinha?
Para on<*.e ia? Com que fim?
Qual o "objetivo" que se po.
der ia encontrar é'que, desde
o primeiro segundo, o situas,
se em. face do publico e em
face de si mesmo? Qual é a
pua forma, a sua s!1hueta?
Como sorâ o seu olhar? Comn
r. oarbeará. Será casado?
Como comerá? Quais serão as
suas i*~an'?.s, os seus tiques,
etc- ? O tabelião transforma-
se num problema comparável
fiquele dorei Le?.r. Trans.
formeio-o num tal problema,
que tremia ao entrar em cena.
balbuclando as minhas renli.
cas. Morrendo de medo. fra.
cassei em tudo.

A_**o!ava-se o ensinamento
da Dullin sobre a importância
essencial de "viver uma si",
tuação sinceramente". Os
exercícios que fazíamos em
reu curso eram, quase sempre,
"exarcicios de sinceridade".
Não se adqu'ria uma -rrande
técnica, mas aprendia-se a
viver a "situação".

N-jstcs pequenos papeis tu.
do ieve ser perfeito. Desde a
m-iquillage. Por exemplo, na
"Vol*'"*Fidade . da Honra
• :e J". _...dello, ?•*¦* que Dul.

lin t-stava ma-.ni-HO. fiz no
primeiro ato o papel de uma
ama de leite, ninando um ro.
lo de velharias à guisa de
criança. Eu me fazia, cada
noite, uma maquillage nova.
inventava véus. r.udant.o-1'.e
a forma do desenho — aquilo
me apaixonava.

Feita minha "entrada",
mal tinha tempo de -umir ao
compartimento dos alunos, de
desfazer a maqui!'age apres.
sa*».mente, para de imediato
atacar uma outra, isso porque
no fim do secundo ato, quase
que ao cair do pano, eu fazia
o tarceiro "não sei mais o
que" (era um notario, assim
o creio) e ainda ai'eu muda.
va cada dia de mascara. Tive.
então, a oportunidade ds dar
vazas à imaginação, pois eu
sabia que ninguém o notaria.
Eis como se passava a 

"coisa:

um dos personagens nrincipais
ío drama dizia — "Faça en.
trar estes senhores". O do.
mestiço abria a porta dos
fundos. O primeiro cavalhei.
ro entrava — "Bom-dia" se.
nhores". O segundo cava.
Iheiro o seguia, assim como o
terceiro, o qual eu représen.
tava. Mas, a replica do' prl.
meiro, "3om-dia, senhores",
era a ultima do ato, e o sinal
para baixar o pano. Nunca
entrei a tempo de perceber
im canto sequsr da sa'a.
Semnre, quando eu penetrava
no "décor". o pano caia. Não
acreditava existir, em todo o
re.ertorio, um . papel assim
tão discreto. Aquilo porem
não me impedia de. durante
o entre-ato, exibir-me com
aquela maquillage aos cama.
radas, e ao próprio Dullin,
que muito se divertia.

Aprendia--se primeiramente
a viver uma "situação" —
como já o disse — e em se.
guida sob qual angulo e com
que espirito era preciso amar
o teatro. Abordava-se o tea.
tro pela "pureza". Se. em
definitivo, alguém não sabia
fazer grande coisa, aprendia
da mesma forma o que era
necessário para. um dia ou
outro, fazer bem. Aprendia-
se um método.

Os ensinamentos de Dullin
conduziam a nossa atenção
par», a expressão do corpo.
par* o sentido religio-O da

as.ava. Toda convenção cra
irrevogavelmente rejeitada.
Era o que acontecia, por
exemplo, com a tragédia, culo
tom convencionai se comba.
tia, mas oue não conseguia-
mos substituir.

Entre um tra Tiro enfático,
que berra em cena, de ma.
neira invariável e desespera,
dora. e um ator q.ie procura
com c. maior sinceridade, mas
em vão. o tom verdadeiro da
tragédia, que escolha fazer?
Tudo c que se pode confes.
sar e que o caso do primeiro
é desesperador. E que o se.
.'.undo tem, talvez, uma pe.
quena "chance"!

A pureza com que encara.
vamos o teatro e dela extrai.
mos coragem para enfrentá-lo
vinha principalmente da Esco.
Ia distante de Stanislawski,
e da escola mais próxima do
"Vieux-Colombier". de J. Co.
peau e das teorias apaixonan:
tes de Gordon Graig. Stanis.
lawski atraiu a nossa atenção
para a "faculdade de concen.
tração, o desenvolvimento üa
observr-ção, o dominio de si
mesmo". Copeau elevou o tea.
tro à altura das demais artes.
Restituiu à nossa profissão
uma certa grandeza que não
era mais do que o apanágio
do único Teatro-Francês.
Gordon Graig nos ensinou que
a nossa profissão é um grande
artesanato, um artesanato co.
letivo. Trabalhar com o ma.
quinista. com o eletricista.
partici"ar da fabricação dos
cenários, na confecção do
guarda-roupa, aprender a fa
zer a sua própria mascara.
estudar se possivel musica,
etc... O Teatro como um To.
do. e não como um simples
local de diversão. Embora
não aplicássemos todos aque.
les bons conselhos, alimenta.
vamos neles os nossos espiri.
tos

Ainda uma vez: parece-me
que se aprendia mais um
"método", do que um "mé.
tier".

O exemplo de Stanislawski
nos vinha através dos seus es.
critos, intitulados "Ma Vie
das l'Art". como também os
conselhos de G. Graig.
Quanto a Copeati. abeberava.
mo-nos da fonte que eram as
suas r-C-ti.

1 — Parte lítero doutrina-1 Rorh.. Sob a chefia do con.
frade D-olindo Amorim. reuni-
ram-se na rrfárida estação di-
v..rsos confrade-, que ali aten-
deram ao apelo feito pelo au-
tsr de "Afrlcanlsmo e E?pl-
rltl-mo**, não levando,' é
preciso que se dl.a, em con.
sld-ração o mau t-mpo rei-
nante na manhã de 25 de d**-
zembro. Chegando ao Asilo
Anáüa Franco, a caravana
percorreu a bela institução de
caridade que abriga perto de
53 desamparadas. D:pol. d.,
percorridas a* dependências do
asilo, fez o Ilustre chefe do
grupo uma interessante p-les-
tra que agradou os que ali se
achavam prrsentes.

Encerrada aquela visita, foi
o grupo vi-ltar o confrsde Os-
car P. Carneiro, tão conheci-
do no melo espirita, atravé-»
de sua coluna no Mundo E*-
pirita. "REFLEXÕES". Foi,
não resta dúvida, uma bela
manhã. Na casa daquele con-
frade amigo, teve o grupo oca-
slS.0 de verificar o adiant?-
mento espiritual de Oscar F.
Carneiro. S_ bsm que alguns
dos que ali se encontravam Já
o conheci.m. não dim.nuiu de
Interesse a vl-ita, em virtude
das palavras sempre rtmígas c
confo; tadoras do irmão visita-
do. Aproximava-se. n.ssa aí-
tu. a, o relógio para bater às
doze badaladas anuncinnd0 a
metade do dia. quando a ca-
ravana retirou .se.

E*tava, po's, completa a
manhã de 25 de dezembro,
rom vlslíaçio nâo só do Asilo
Anália Franco, como, por mo-
tivo particular, ao confrnd'»
Oscar F. Cam-lro. tendo-«-e
cm vista- ser ele desconhecido,
pessoalmente, por vários Ir-
mfios que de bom grado se
juntaram à carnvena chefiada
pelo confrade Ds-lindo Amo-
rim.

Encerrando rsta nota. tran--
crevo um pensamento d? O"-
car F. Carneiro, oferecido por
ocasião da visita:

Ser espirita nSo consiste em
ter conheo.nvnto do Esplritis-
mo e ser um dis seus propagn-
dere*. mas em esforçar-se, tam
bím, para viver dentro da or-
dem e da ..& moral, numa d.-
menstração de nitida com-
preensso rie *_e'.i« dever?-» e <--»
—if. recponscbi.-ddaes de cr:s-
tão.

ANTÔNIO PARR.-IRAS. I.0
Secretário

r.a, constante de uma
pe»iuena -.cn.erencia so-
bre o Natal e seus fãs- jt-jo_;

3 — Parte artl.;lca: S.rá le-
vada a .ena» uma p:ça
tíe 4 quadros. Intitula-
da "NATAL**.

ESPIRITAS 1 E:.cutal a Hora
Espiritualista João Pinto de
Souza, p:la onda .micra da
Rádio Clube do Brasil, —
PRA-3, todos o* domingos, Hs
8,15 horas. Mb a orientação de
Geraldo de Aqumo.

PROLEGÔMENOS:
Fenômeno» alheio» ás leis da

cieneia humana *e dão por toda
a parte, revelando na causa
que os produz a ação d* uma
vontade livre e inteligente. ,

A ra-ão diz que um efeito
inteligente e os fatos hão de
ter como causa uma força ln.
teligente e os fatos hão prova,
.o que essa for.a é capaz de
«ntrar em comunicação com oa
homens por melo d. sinal» ma
terlais.

Interrogada acerca da «ua
natureza, e^sa força declarou
que se despojaram r.o lijvóiú.
oro corporal do homem. Assim
e que f°i r»-velada a doutrina
dos E.-ilrit__.

As ccmunlcaçOes entre o mun
do espirita e o mundo corpomo
e-t&o na ordem natural das
col_as • n&o constituem fato
sobrenatural tanto que «e
tais comunicações se aoham
vestli*l"_s en*re todos o. povos
e cm todas a* épocas Hoje se
gcncra.izam e tornaram; patente»
a todos.

Os espíritos anunciam que
ch.garnm o3 tempo, mareado»
pela Providencia para um» ma.
nifcstaçho universal e qu« sen.
do elos o» ministros da Deus
€ os agentes da sua vontad»
tem por missão Instruir a es.
clareccr o. homens abrindo uma
nova cra para a regeneração da
humanidade.

Este livro é o repositório *>
«eus ensinos. Foi escrito por
orcem e mediante ditado aos
Espíritos superiores para títa.
bclecer os fundamentos de
uma filosofia racional- isenta
doa preconceiíos do espirito de
sistema. Nada contém que
não seja a expressão do pen
ram.nto d Mes e que não tenha
sido por eles examinado. Sõ a
ordem e a distribuição metôdl.
ca d»s mat'rias, n--slm como
as no^as e a forma de algumas
partes da redação constituem
obra daquele que recebeu a
mlMjo de o publicar.

(O LIVRO DOS ESPÍRITOS)

VERSOS DE OURO'
N&o te curves ao peso dos

malea, porqu* eles "na pesam.
O homem, que tudo transforma,
pode transformar o mal em
b»m. Os Deuses (espíritos.pu.
ros) s&o os amlgOs da Huma.
nidade, como o Irmão < o amigo
de nós mesmos. Os deuses n&o
entregam o justo, o sábio, ao
Ímpio, ao cruel. Para o bôm, ao
bom; para o mau. o Deus, Não
poderás deixar o teu amigo,

porque ele é slnc«ro e nunca te
abandona. Sê virtuoso porque
t«u amigo é virtuoso. Os conse
lhos que nio sairém de boca».
esses cuv»; eão como um *co

ESTUDOS DOUTRINÁRIOS:
S"*uinc.o o seu prcgr.-mi

didático. 1á conhecido de mui-
tos frernn.adores. o erntro
e».p!.lta "18 ds Abr.r vai ini-
?!ar no dia 4 de Janeiro pró
-mo. quarta-feira. às 20 30
horas, o 1.° p_riodo de estu- •
dos doutrinários de 1950. ds
acordo com o piano apr-v.do
pela dli- teria para o ano' en
trante. A primeira parte tí.-
estudos trat.rá ..os »-r'-r.-' s
gerais d3 doutrm. A s_r.il-
da parte terá p~r o
f?nomeno.-'-ia e "»- '-'". f
diretoria d- co.'tro " 13 d
Abril" convida o- c-m r?ral para a -.-.sãc innu-
gural dos es*"**1.." ro lia 4- à-
20.30 ho»*a-. à -na U—tu--'*-
na, 141, sobrado. Entrada
franca.
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Direção de Juracy Correia Rio de Janeiro, Domingo, 1 de Janeiro de 1950

1) — O desvio que os raio» luminosos so-
irem, ao passar de um meio ambiente, para ou-
tro de densidade diferente, chama-se "Itefra-

ção". Na gravura vemos o desvio sofrido pelos
raios luminosos que formam em nossos olhos
t imagem de um pincel, ao passar este do ar pa-
ra a asua.

2) — CONVECÇAO é o nome que se dà ao
movimento rotativo formado pela água ao ser.
aquecida. Colocando-se pó de serra num reci-
piente contendo água a ferver, nota-se que es-
ta ao se aquecer eleva-se pela parte interna do
vaso, 'esfria ao atingir a parte superior, e des-

I ce pelas paredes, sempre num movimento rota-
tivo. Fato idêntico sucede no ar, formando os

. ventos, e nos oceanos, formando as correntes ma-
i rinhas.

I

A NOSSA GALÁXIA

•  ¦ . ¦¦ » —¦—
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•Vai da Pátria" foi honro*»
titulo que mereceu do povo
i> grande brasileiro Gome»
Freire de Andr-de, pelos gran.
císs benefícios . que prestou a"
Ro de Janeiro- ná ma l-ngs
administra_5.o d< 30 ano».

r.osos. que a olho nu yçrr.os
r.o *-irmamento, e muitos ou.
tros que o telescópio (vide
figuia) revela, fazem parte
de «ma aglomeração, ha qua.
também se acha o Sol e a
Terra, e que se chama ga'a.
xia. A galáxia tem um ta.
manho descomunal, mas não
infinito. Pelo contrario, tem
um limite conhecido, assim
como também conhecida é a
sua forma, que parece ser a
de um disco, eom uma expan.
são na parte central. Sua or.
dem de grandeza é mais ou
menos a. seguinte: diâmetro,
cem mil anot, — luz e espes
su^a, dez mil anos — luz.

Como vocês bem sabem,
ano — luz"é a distancia per.
corrida pcla luz cm um ano

^mm. y
t\

3) — O ca.üi não se propaga tão bem no ar
eomo em certas substancias sólidas O. vácuo,
porem, é o melhoi isolante para o calor A3sim
é que, utilizando se est» propriedade, construi-
ram-se ns "garrafas térmicas", que se compõem
de um vidro espelhado, de paredes duplas, en-
tre as quais se faz o vácuo ,A figura mostra o
esquema de uma garrafa térmica.

4) - El-ETUOSCÓPIOS são aparelhos usa-
dos para se conhecer se um corpo está clctri-
zado ou não. O pêndulo cli.rico é um elntros-
copio. Compõe-se de uma bola de medula de
sabuguc.iro. suspensa por um fio c',2 seda. Apro-

1 ximando-se da bola um corpo cletrizado. ela é' atraída, sendo dopois repelida, ao adquirir par-
| te da eletricidade do corpo.

E por falar em "Pnl da Pà
ma" sabem que ele ch_gou a
ser o Conde de Boba-U-Ua, e
tambem que íol -__->lhldo p<~o
poeta Joec Easilio tia Gama- . ,
nara 'h&iòl de seu poema 

', * Pode ser representada pelo
épico; Intitulado "nru*-M.-? j seguinte numero: 300.COO x

GO x 60 x 24 x 3G5 quilome
tros! Um numoro astro,
nomico, pois a velocidade da
uz é*c!e 300.CC0 ciuilometros
or secundo, e o ano tem 365
as cada dia _!4 horas, a hora

D minutos, e estes tim 60 se.
fundos. Compreenderam?
Multipliquem aquele numero

or 100 C00, e ter?o em qui.
ometros o comprimento da
galáxia.

O espaço ocupado pela ga.
laxia, também denominada

. Universo — Ilha, é enorme-
caloulando os astrônomos que
encerra um numero de estre.

Ihõs';! Fantástico, não é ver. '
dade?

Pois bem: esse colossal sis.
tema não é fixo. Todos os
astros estão em continuo mo.
vimento. Vejamos um exem.
pio: a Lua se move em torno
da Terra. Esta em torno do
Sol, que por sua vez também
se move com a velocidade dè
20 quilômetros por secundo.
E a própria galáxia, que é o
conjunto, tem movimento ro.
tatoric em torno de si mesma,
com a velocidade de 300 qui.
lometros por secundo, qu_ lhe
permite efetuar uma volta
completa em 224 mi.hoi_s dc
anos e ainda por cima urr
n_o.*in._.._o aa Uansiaçao em
torno Ce qualquer out;o sis.
tema maior e ir.ais poderoso

Sim porque a galqxta na qual
se acham shuados a maioris
das estrelas que vemos nc
ceu. o sol e a prooria Terra,
não é a unioa no espaço. Te.
lescopios potentes e rnoder.
n5s«imos sondando a ime- !-'i.
dão do espaço a 500 000.000 de
anos — luz têm dascobarlo
cada vez mais afastados, no.
vos . incomensurave:s U'ii.
ver.j.s — Ilhas, o que. ern u.
í»ar de tornar o homem .v.-ii.
doso-e arrogante, serve a e.
nas-para demonstrar o au-.n.
to ele é humilde e peousninf*
<s o quanto grande e poderosf.
é u Criador.

(Os dados foram extraio?
do livro de Domingos Mar.
chetti "Os Mistérios do Fir
mamento" lançado pelas Eüí.
çòes Melhoramentos).

¦«-mi-».—»»». _M __¦_-_-_-¦_-—__.
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A lebre, tâo conhecida como
an-.tr.ei veloz, corre menos que
« eao, o cavalo e a girafa. E sr
um cão lebreu tque caça lebre»
tem dl.i.uldáde em apanha-la,
é porque cia muda rapnlaniei-tt
de direção, quando «síá pres-.s
« ser alcançada, gctnhanao com
Iaso grande vantagem

rU(Ê$Slmd@í~\
«rupíào. Outro vulcão antigo
é o Vesuvlo. cuj» prír s:ra
erupção se «leu n0 mo d«
7D. Foi uma erup.á'' violen
ta qu» sepultou comp'eta<.ien-

N_---Í_£__fv

Dlsem que, encostando-se o
ouvido num búzio, ouve-se o
ruído dss endas do mar. K h:i

multa gente qu* «credita tm t-l
coisa. Na renlldadí o que ac°.i-
tece 6 o seguinte: o buzto. cm
virtude do seu Mtio, Taz o
pf-ito de uma câmara de rc*.
«manda, aumentando í>s rui
Cos que se produzam em torrió
da pessoa, ruídos eíses que «ts
veaes mal se dls'inguem.

• • •
O relógio -a estação D. Pt*

dro II, na Estí.ida de Ferro
Central do BrasU, tem quatro
mostrador^s com dez metros
de dlame.ro.

O EJtna {¦ o vulefio mais an
t.go da Europa, desconhecendo.
Es a data de sua prlmen-u

I . a rinpg-_''l.à c'.& ''.i;-» è per
j fúiiíada flor branca de noi.' 

_cs Jarcür.s. i ori-jtnnria da
Aireridá. e t*m <--".se nom;1 erii
Honra do Rrüncle bo'ahlc-'
francos Pedro Magnol.

Os peru» sáo originários ««•
-.lt-kico; e quando em estado
selvagem podem vcar longas
distancias. Aliás, mssmo dcpoik
de doms_7tlcadc~ oa pcruzinho6
n.ivos süo capazes de vonr

i -•--.'.'aiw-te b-.m. ..-.-.,'.
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mim
te a r dr.de de t'oi,.r»-.;i «o
brindo a Cem uma espessa ca-
mada de cinzas

VOCÊ QUER GANHAR UMA
FOTOGRAFIA IGUAL A ESTA?

OFERTA DO FOTOSTUDIO FREDO

Pompíia. cidade da antiga
Roma. catava .aliada junto ao
monto Vesuvto a 20 km. ce

\ Kàpoies. No ano de V< um
I terremoto destruiu parciaimeir

te a cidade E em 79 uma erup
çlio do vulcão surgido no nioi.-
te V_suvio acabou 'le dfsrrui
ia totalmente Pompéla éra

Cun ns ltras da r.n!"vi-a
DARIO pedem.se formar: Ra
dio — odiar — árido __. ro!<ia.
etc. Chama se a \zto an-Rra.
mn, • cons'itui um pa _atrm

! po interessante l.sp=r'mcnte
! fa_er atiiptgrairias
: ^.i„,.ras^

com out,ra-

I ..

(.._.-,

o
repr::
0*-2 £
Você"

O inventor d* ba'ut.a pT-qur.
na vara com que os nuieu.ro.-
dirigem as órqaestrHi, foi um
maestro e compositor chamado
Lulli. A prlmeiri ba'uta per
ele usada f=i u.na bengala-
que batia no chfio p''rn mar
ear o compasso o ".rio«»
ro caso è que Lulli v_to a
falecer em conseqüência ií_e umn
pancada que deu no pi tom
essa batuta.

Batuta é tambem um nome
empregado para se designar as

pessoas hábeis, perita- em la-
zer alguma coisa.

I

Ka tl-\. ria TVdade. ms j
A",,;,,._s ovlsl- um l.TO <ip
êfírilio cem uma proVndtda-
de nur chefTfl n n':nglr a * >
i-^tr'>- crn.-Miülndil. gr»ndc
fonte de riqucsia.

No Brasil também existe
uma i-ía com o nome de Trin
dad=. Fica situada nas costas
do Estado du Espirito Santo, c
foi descoberta pelos porr.ugue.
nes- tendo sido mais tarde ocupa .

FUNCIONAMENTO DO
INTESTINO

Em cada dia ,o intestino
pro-isa esvaziar-se uma ou
mais vezes, conforme as oon.
diÇ-5eik é' o regime alimentar
de ò-ida ura; de mo-flo Teral
rjorám, uma vez é su"iciente.
Quando o intestino funciona
preguiçosamente, d onraur? bá
qualquer perturbarão a corri.
f.ir.

Observe se o Inte-tlno
ds seu fühlnhj íunolor-a
d 7«r'amente. Ss t^l pr-o
acontec*, procure o mé.
dio sem demora. —
SNES.

Publicações Novas
Acaba dc ser lan.gda A ven.'li, despertando grande tnt.res.

ie a nova revista infnnti] de
nonvnada "Tiqulnho" eom
f.ue a Edrcm "O Malho" vem ibrindar as cr!anças de todo o
Brasil. Trata _* de uma nu.
bücaçSo muito bem feita. ca.•*r:chosam_nte ilüstrádi c:i a?.
de encantar até as p-^prV-^s
.:r:r>.nçns qqe ngo estejam cm
d."de df ler.

AMás foi fellclrs.mo o -Blo.
Tan" ««colhido pelos seii- edi
tores « qual b^n» «'Xnrime i.»
.'nrUiclade da nova publlènçftr'Uma revista para os tiqui

i h*". de gente".
A' nsva pubücaçüo ausrura.

mes um futuro promissor, úc.
cejand» que se expanda cj-da
vez mais uma vez qu<- t« uma
nobre m!-.sfto a cumprir aua!
eeja a de cooperar na forma,
çf.o moral e esrirltual das
crianças de todo o nosse gran
de Brasil.

da pclOE lngleseH que depoi.
foram obrigados * tí'-«ocupa.'a
I.' montanhosa e de ace^o dl
«ca.

10 L!vr?5 f'c Histórias í.omo Prêm_os -
Oferta das "Edições Melhoraraentos"

1.°) Como se chama um rio que desemboca em outro?
RESPOSTA:

2.°) O quo é foz ou embocadura de um rie?
RESPOSTA:

3.°) Dê e::cmplc de três rios importantes do Brasil
RESPOSTA:

Enviam as respostas para: "Concurso do DIÁRIO CARTOCA
INFANTIL", Praça Tiradentes. 77, Rio, e candid_tem-se a um
dos 10 lindos livros de histórias, oferecidos pelas "Edições Me-
liioramentos".

• * »
CONCURSO EXTRA — A este concurso concorrem sonieti-

te os leitores residentes nesta capital. O prêmio è uma linda fo-
tografia, em tamanho 18x24, oferecido por FREUÜ, fotógrafo es-
pecializedo em trabalhos artísticos. NSo poderfio concorrer os
leitores do interior, porque a fotografia deverá ser feita no Ko-
tostudio Fredo, á rua México, 148 — 7.° andar, nesta capital. Os
concorrente sdesta capital que quiserem se candidatar à fotogta-
fia devem responder tambem áa seguintes perguntas:— Em auantas partes se divide o corpo humano?

RESPQST...-. .„.
CONCURSO QO DIA 18 — Foram sorteados os se_fuintes

con.jorrentes:
1.°) — Orlando Guilherme braga — Fonseca, Niterói —

Premiado com o 'ivro "Que formiga".
2.°) — Raul César da Cosia Veiga — Copacabana — "O Mi-

cróbio Donaldo".
3.°) — Nilza C. Ribeiro — Residente em Antonina, Paraná

— "Viagem Através do Brasil: Paraná".
4.°) — Paula P, Tavares — São SebastíSo do Alto - Esta-

do do Rio — "O Hiquenique do Forquinho".
5.°) — Lídia Corrêa dos Santos — Barra do Pirai — Estado

do Uio — "Bimbi Viaja ao Redor do Mundc".
6.°) — Adelmar Sodré — Belo Horizonte — "Viagem Atra-

vés do Brasil: Diütrito Federal".-
7.°) — Mario Campioli Jr. — Marechal Hermes, Distrito Fe-

deral - "O Coleua Preta".
8.°) — Joanicio Gomes de Oliveira — Itacurussà, Estado do

Rio — "O Macaquinho Perdido".
9.°) — Wallace Denny Valadão — Aparecida do Norte, Es-

tado de São Paulo - "Vida Espiritual, IV vol.".
10.°) — Carlos de Souza — Jacarépaguá — "Franz Schubor

e Seus Alegres Amigos".
03 concorrentes do interior receberão os seus prêmios v. •

correio. Os residentes no Distrito Federal DEVEM IR i
CURA-LOS nas '8-'i"*'rs Melhoramentos" á rua Gonçalves; ¦
D, onde _e acham . .'" - di.posiçi.o.

mmMmm
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SÃIDAS 0£ BAILE
(Conclusfio da 4a pag.)

redonda, atualmente, seua
ângulos agudos e seus bi:
cos em efeitos buíantes.
De cetim laqué é o conjun-
to de saia e blusão .que êle
apresenta, com a secreta
intenção que este ultimo
sirva de saia de baile e
complemento a uma imen-
sa saia de organdi branco.

Na tradição clássica,
mas caracteristicamente
moderna, com sua gola ai-
ta, é a saida de baile da
casa Jeanne Lanvin. O ta-
fetá armado e leve ao
mesmo tempo sobrepõe,

ão bsnT íá.e_í,"__» •*?-_-» Intitulai-». "TJst Concurso p»r_i j 
3®"* godets num casaco

1 .u_rto de grande aba, de*-

O Traje a Rigor

.'m «jncr ganhar nm» fotografia bonita eomo s que esti
_z_~a n ima, em tamanho 18x24? Leiam ss condições.

cendo até à altura dos lon-
lhos A manga fendida
deixa entrever Os braços,
formando um bonito movi*
mento de asas.

São, pois. cinco interpre-
tações de saidas de baile,
podendo elas, cbm exceção
da ultima, completar tam-
bém toilettes de casamen-
to, de cerimônias à tarde,
de cocktails. Sugestões
úteis para a elegância do
Ano Novo, que desejamos
cheio de muitas felicidades

para todas as nossas leito-
ra*.

(Conclusão da 4a pag.)
prender à noite o srsredo d.
suas corolac.

Os vrstidos sâo amplos ou
estreitos. Os mesmos princi-
pios «ubexistem para o vesti
do curto. Estreito;, se ador- j
nam de panos soltos, entrela-
cada-, que »e aplicam sobre o
forro.

fSasea Tsot-doe de cetim, de
"íallle" e "moiré" desabro- j
cham realçados de laços dra \
peados que surgem livremente i
Quanto à blusa e'ta a_ con ;«erva justa e delicada i

i
Estamos na época, das fes-

tos. Devemos, pois pensar nos :
traje» que u-aremos. Curtos
ou compridos, os vestidos que '
se destacam neste meio dc sé.
culo. por um refinament-, pre- jcioso, saberão embelezar a mu-
lb-* .¦/ I

Da pi nta que mais prezavas,
Quo c-.a. filha, os teus amores,
Venho, da pranto orvalhadas,
Trazer-te as primeiras flores...

Em vez de afagar-te o seio,
D'enfeitar te as lindas trhnças,
Perfumarão esta lousa
Do jazigo .m que descansas!

Já lhes falta aquele viço
Que o teu desvelo lhes dava...
Gelou-sa a mão protetora
Que tão fagueira as regava...

Desgraçadas violetas
A fim prematuro correm ..
Pobres flores!... Tambem sentem!.
Tambem de saudade morrem!...

ARMAZÉM DETECDÜS
VENDAS - ATACADO

Meímun & €iu. Lides*
R. DA ALFANDEG \; 301 - Tel 43 043!)
Telegr. "JACMEL" - Rio de Janeiro
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**'x'.Uma das • coisas que as.••elègcaites parisienses nes
envejani é a possibilidade

jçW lis-írmos saiicias de bai-
le sem serem .peles. Gra-'gás à clemência dás nes*
¦sas hoiies, podemes noa
envolver em longos manto3
fie jersey e de "chiffon".
velarmos nossa elegância
n.à impecável linha d03
amplos "dominós" de fail-
le,. que tanto sucesso tive-
ram. em Paris. Desde que
ò mundo é mundo fizeram
tis peles iima moldura in-
•ubstiiuivel à beleza femi-
nina, mas .não per. isso de-
vemos per sar, como acon-
tece muito entre nós. onde vel para um grande coei:-
as peles são mais do que tail com um vestido curto
em qualquer outro lugar E' sabido que Jccques
um Urro. suntuoso, aue es- Fa.h emprega lantejoulas,
tas se'am o unlco comple- sem mães a medir. Temo-
mento à riaueza (?<s uma aqui um vestido seu, da
toilette de grande baile. saia tubular e saia semi-
¦•'Vrf^^a, „i„„„„„!„ j„ justa, inteiramente refcóborrvejames a elegância ao '. , _ ,,.__,  >_ , ¦.
conjunto: vestido de'jantar.

WmSÊÊÊl '+"7*í ^ T**iâE
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um vestido de côr, ssndo i
também perfeitamente usa-;

JAcauES FATH

CHRIST.DIOR

JEANNELANViN

to de espelhinhos de metal.
Uma gola e um cinto forra-
do de veludo dão um ca-
raler "tailleur" a esta "toi-
lette" cintilante.

Transforma-se numa ele-

^limmaiÊmmmm^Ba^mm^ í4)^w>mm«^MMMHMMMI'*|MMm** **mmmWmw*mmm*MmmmmmmmmXmmmm9m^**anmmmaa]
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casaco, chapéu e luvas,
composto por Bruyère. E"
fresco, habiílé e niiido —
ççímo é bom a gente ssn-
tirse vsstid.a numa nolt9
tropical. O vestido preto, gante saida de baile o ca-
esguio e longo não tam ál* saco usado separadai*.:ei) ••
ças. Cr-mr-íletam-no bnga.3 te, sem cinto. Mas, para
luvas de jersey e um ado* completar cs vestidos dp
ravel chapéu que sustentai ncite, numerosíssimos este
dois penachos de pardais ano, de linho e*. algodão
negro. Mas, a* nota mais criou Jacc.ien Fath um pe-
harmoniosa é dada pelo queno paletó; de uma es-
pequeno cr?aco de shan- pécie de tecido de rafia,
tung natural, cujo feitio ln- ornamentado com rorata-
tencioralmente sóbrio, em relevo. O eíéitb é cu-

| ANO XXII—Rio de Janeiro, 1 4e Janeiro de J950 — Numero 6.601
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TRAJE A RIGOR

realçado por um rico bor-
dado de seber oriental.
Perfeilo sobre *e~*c: "tcilet-
le" negra, refará entre tan-
Io o c"-"""3 •"-" -~''a~se co-
mo saida de baile pan

dacioso, mas não sem gra-
ça. j

Christian Dior, sempre a ;
procura do que é novo, ar-

(Conclui na 3a'pá30 9

A n.?.'fc: abre a porta à far-
tasia. Jamais os costureiros
parrsienres dedlcar8m-.se "tan-
to a esse tema. Parece qüe a
elegância noturna baniu est»
r.na todas as regras. Os ves.
tidos são longos, curtos, am-
pios. e:treltos, com decotes ou
fechados, cl&s*lcos ou de tas-
plrr.ç&o estonteante; rl-aros e
escuros, tecidos pesados ou le-

Por Jeandine
(Copyj-lght do Serviço Francês de InformaçSo)

ves... Mas, acima de tudo
com feminilidade marcada,
como E8 % mpda qulrxsse que
a noite viesse compepsar tu-
do quanto durante o dia hou-
vera do obrigações e de cons~
translmento"... Os vestidos
curtos para a noite, tentaram

Outros seráo feitos em "fali-
le", "molré" ou em fazrnda
armada, que conserva a forma
de corola desabrochada.

O vestido comprido apresen-
ta um caráter mais clássico.
A moda, porém, lhe psrm.te
mil transformaçòes. Em prl-
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já há algum tempo de apare- meir0 ,ugar 0 d:co;e t£ma va_
«cer em precedentes - coleçô-s. riaçõea a, mals diversas. 0 fle.Hoje se afirmam e n&o há cote eurprfiSa é a grande no.dúvida que uma concessão da vldade para es?as «tóiiétiés»

elegância -noturna se n^ta 1950 üns de5Tludam um om.
quanto às tendências de 1923.
Efees vestidos curtos, 36 ou 34
centímetro*' do solo, tsm um
grande mérito. Podem «e»
usados mesmo para um jan.
tar e graças a um artificio ca-
ro à moda, contlnuarfio per-
feltamente bem colocados à
mria noite' e até depois, os

bro, escondendo maliciosamen-
te o outro, dando á mulher n
possibilidade encantadora dn
brincar com o trcldo qui pa-
rece escorregar. Outro ee orna
da um brbado desigual, qua
cobre è revela com brejelrico
o colo. Outros vsstidcs apre-'¦entijm mna b'.ua '.legada.

costureiros empregam para es- desnudando completamente assas transformações diversos costag.métodos. O mala clásíico é o
b=loro. SSste permite a. mu- Outrcs. enfim, possuem lar-
lhor u:á-l'o de*de às 5 horas Eo3 reversos, que Inesperada-
da tarde, com ,o vestido para' mente escondem o d:ccte, tal:
dançar, até a m-la noite. As- nomo e5-*as flores noturna?, qut
sim, por exemplo, um vestido dobram SUas . pétalas para
de "faille" ou de "furah" ne-
gro ou ds cOf, com sala es. (Conclui na 3a pã;.>
treita. será completado por um *"f>-
bolero com decote alto e aho-
toado na frente. Sob esse bo-
lero um corpete bordado a vi
drilho. cem um decote pró-
nunciado, renova a "toilette"*
O cinto d0 m-smo tecido d*
saia, faz a Junção do bolero e
do corpete com o vestido. Es-
ta comb!n?ção pode ser utili-
zada com um pijama de Inte

I rior <|i"9 se transforma, com! uma vasta sal» d- "faille". em
runtuoso traje do "soirée".
?Jas cs vestidos curtos aceitam
(íimp^smente sua sorte — rão
vestidos para & noite que dei.
nim aparecer 'uma parte di
¦?erna. Confeccionados em ve- j"udo. 

o favártto da estccSo. *?no j'arganvmte' decctadps," comple-
tamenta eepi plça, ou ao con-
*rário. traz-rm uma psquena
fira robe o ombro, c (que os
tovna msri prático*.' Esses"'"írtídcs curtos. são geralmen-

j erítreites,* sobretudo quando
> veludo e ?, "faille'* sáo em-""Tdos. Panos soltos, gran-

s l?.co" crnrm sua sobrleda-
. primitiva. O'vestido curtf.'¦> também • o-rt"rlo para din.

.ir, como um vefetldo de bal-
ir." na qu? e^voaça ao mínimo

:esto. Pode ser confeccionado.
remo este. em filo plissado
franzido com espessura super-
poit»

**

'Ami**-^

m
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DOWA AJÍISTBA X OS SETE ANÕES — "Eu «ou mor-
rer.'" sussurrou a mocinha de vestido de tule azul páüdo, do-
brando os joelhos moles, como quem estivesse perto de
desmaiar. Era uma das damas do palácio de Branca de Ne-
ve, e suas tarefas na Corte tinham vtsit)elme?ite esgotado
suas forças. Mas não desmaiou, nem morreu, e seu rosto
emoldurado pelos cachos louros bem arrumadinhos, expres-
sava, alem do cansaço, uma grande satisfação.

Dona Aristea caiu numa cadeira e disse, mais uma vez,
como sempre depois de um espetáculo organizado por ela:"Juro que nunca mais vóu tocar em teatro". Também ela
parecia feliz, e ninguém se preocupou em dissuadi-la de tão
triste decisão — todos sabiam que ela não era capaz de de-
sanimar, que isto era apenas um modo de dizer.

Os sete anões barbudos, fumando enormes cachimbos,
corriam de um lado para outro, atrapalhando tudo. Mas, o
fotógrafo chamou, e logo o grupo formou no palco, com
Branca de Neve e o Principe Encantado no centro, e os se-
te anões sentados na frente.

O publico ia saindo da sala, as luzes iam se apagando,
alguns vieninos arrumavam os cenários, carregando para fo-
ra os galhos de árvores que sertrtrom para representar a
floresta: parecia o earército dos adversários de Macbeth,
prestes a atacar o castelo de Ounsinan. Todos voltauam, a
contragosto, A vida real.

Era lima noite chuvosa em Terezópolis, na ante-véspe-
ra de Natal, e o finado cassino do hotel dc luxo, lá no alto
da serra, tinha aberto suas portas de /undo, para colocar d
disposição dos alunos do Colégio Teresa Christina o palco,
há muito tcírtpo deserto e mudo, e a sala do "grill-room"
de cadeiras envoltas cm capas de lona branca.

Dona Aristea, professora de historia e geografia, pre-
parou para a festa de formatura uma peça em quatro atos
("não escrevi a peça", explicou ela com modéstia, "só adap-
tei o conto de fadas que todos conhecem"), a mais compri-
da e mais complicada que já chegou a montar com os seus
alunos. H* uns dois ou três anos que ela organiza com eles
atividades dramáticas, assim, por ter gosto para isso, por
conta própria, pela maior alegria dos alunos, dos pais, tias
e avôs des altmos, das professoras — c até mesmo do pa-
dre, que não deixou de assistir á representação de Branca
de Neve.

O entusiasmo, a energia, o bom gosto, a imaginação de
dona Aristea são contagiantes. Todos Í7>iita,7i-l/ie o éaréni-
pio, desdobrando-se em atividades para dar 7iiuior brilho
aos seus espetáculos. Num cabeleireiro de Terezópolis ela
encontrou um mestre de caracterização que só esperava
uma oportunidade para evidenciar seu talento e sua habi-
lidade em matéria teatral. Um anãozinho que já tinha ti-
rado sua barba postiça, mas ainda estava com o rosto todo
lambuzado rie maquilage, não acabava de cantar-lhe lou-
vores. E Dona Aristea, que jurou nunca mais recomeçar,
já está cogitando do assunto da sua próxima encenação...

Ai esti, mais uma vez, a prova de que teatro — esco-
lar ou outro qualquer — não se faz com verbas fartas e
subvenções oficiais, e sim com iniciativa própria, ?>iodestia,
fé, habilidade manual, vontade de acertar e amor á arte
cênica. Deseiemos .muitas felicidades e muito êxito do Ano
Novo a Dona Aristea e ao grupo dramático do Colégio Te-
resa-Christina de Teresópolis, que souberam despertar pa-
ra uma noite de vida intensa o palco adormecido de um
cassino deserto, como o Principe Encantado veio despertar
Branca de Neve no seu ataúde de cristal.

OLGA OBRY

Pl^ 
- . ?,- í- - —* -•*. -..

Vestido para dançar cm veludo r.;':o escuro. Gola dupla
"Girondlna" (Pierre Bahnam)

T^l
Uxçüh-8&-'CÍ iu> f2i® mu f0&

Usar Ee-á no Rio, em 1C50, C3 embros descobertos em veziiits c'e
praia, para tarde e para a noite, que se;am êbs de linlio, de a!gc:"ão cu de
brocades, não importa. A j*resen^a — ou aríêncria — das menger também
não modiíicc a generosidade dos grandes decc'.c*s, que podem c-*~"v.-'-'*r </*"•
dos os pernr.

Usar ss-á. no Rio. em 1950, cabelo curió, arraniado à nei.;-. com Ct3,
mas simplfcF na linha e leve no volume des raros caebos.

Usar-se-á, no Rio, "mcillct" inteirr, de pre:'erên-ia co c'ucs peras O
lestex, em ícscinanles cores íescaz, cu o cetim pre'o43r~o a preférânci? O
casaco cuno que completa o traja de praia eera muitas vieres e;tcm~~do. o
que só acontecerá raramente cem a própria roupa de barhc.

Usar-se-á, no Rio, em 1950, muitos chapeusinhos branies da palha,
de fustão, de linho. Suas formas variadas são sempre bestenie sirr-pls- e
sempre ag'tn*ados à cabeça, como touces. — M. T.
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Fachada principal da eata'neva, dando para a Avenida dita Presidente Vargas'.
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Explicação do Edificio de Três Andares
na Avenida Dita Presidente Vargas ¦— As Ra-
zões do Urbanismo e as da Técnica — Do Pia-
tio Agache ao Conselho de Le Corbusier —
Descrição de Uma Casa Feita Especialmente
Para Jornal Como Nenhuma Outra'— Quatro
Pavimentos em Que Tudo é Para o Jornal e os
Que o Fazem.

Reportagem de Luiz Paulistano

(Redator do DIÁRIO CARIOCA) x

a) um favor escandaloso do Prefeito;
b) Uma violência centra a' estética urbana;
c) Jornal consegue tudo;
d) É do plano urbanístico.
Centenas de milhares de pessoas que wm pas-

sado pélíf 
'• Avenida ?R|giae$^

mos 18 meses assinalaram como certa uma dessas
quatro respostas ao teste que, pela eua própria pre-
senca. propõe o edificio dia futura sede do DIÁRIO
CARIOCA.

RESPOSTA CERTA
Estranho como pareça a considerou poda exigir que lhe

maioria do. que andam Intrl-, «eonheçra-n o. demal. a. vir-
l tudei de bom denso, fontes de

Gado» eom oi poucos andares |nf0rmaçSo abadiadas, ou con-
do edifício, a resposta certa é fiança no valor demnj.rátlco tio
a da letra "d". Quem assim principio da Igualdade.

COMO SERÁ A À-VENÍDÂ
Realmente, a estranheza dlan-

te daquela predio de três an-
dares, numa Avenida que se
presume toda de gabarito nao
Inferior a 22 andares, retrata
apenas desconhecimento dos
detalhes do plano de urbaniza-
çSo da citada via pública. Pode-
ria ter sido acrescentado ao
grande letreiro "Futura sede do
DIÁRIO CARIOCA" mais uma

legenda: 'Nada a estranh*i"\
NSo se poderia, no entanto, for-
necer uma explicação em pou-
cas palavras, de vez que a his-
tória nSo é muito curta. Serve,
no entanto, a sede nova' deste
Jornal para exemplificar, dando
Idéia aproximada de como será
o trecho da Avenld. Presidente
Vargas, desde á Praça da Re-
pública até a Pente dos Ma-
rlnheiros. - .<

Três, Pavimentos Je Máquinas as Mais
Modernas Para Fazer um Jornal Mcdernissi-
mo — Desde as Que Imprimirão um Jornal a
Quatro Cores Até as Que Confeccionarão as
Revistas de Mais Alto Luxo Gráfico — Onde
as Inovações se Casam '.om um Planejamento
Técnico Perfeito — Um Passeio Entre os "Co-

legas" de Aço Das Oficinas do Futuro DIÁRIO
CARIOCA.

Reportagem de Orleans Santana

(Redator do DIÁRIO CARIOCA)

Algumas inovações técnicas apresentarão as
oficinas do DIÁRIO* CARIOCA, pelo menes em re-
lação co cqmum em serviços de jornais e revistas,
mas não é Í3to que as destaca. Sua excelência ba-
seia-se principalmente em dois elementos: unidade
e rendimento máximo, conseguidos por via de um
planejamento técnico criterioso. Assim, não foi ape-
nas para a aquisição de máquinas "de ultimo tipo
que se dirigiu a atenção dos responsáveis pela or
ganização do jornal, mas, com o mesmo grau. de in-
teresse, para a disposição do maqunário, racional-
mente, e para o conforto do pessoal, criando am-
biente de trabalho agradável.

A COLOCAÇÃO DAS JKÁQUINAS
/l montagem daa maquinas

coube às' próprias ílpnàs jtor-
necedoráa, que enviaram, com
o mat.rial, um técnico, qut
opera em éolabJração com o
diretor técnico do DIÁRIO.
sr*. Ernesto Ronal.

A respeito da distribuição
dr.s máquinay peios vários pfc.
vimentos, já fizemos ama Ü-

NO SUBSOLO

geiraj dlsressáo em,; outra re-
pertagem publicada beste mea-'mo tiúmerò, na qual se de»-
creve a sede do Jornal, em
suas linhas gerais. Resta, por-
tanto, apenas diztr das ma-
quinas que em cada pavlmen-
to foram colocadas, do Deu
aproveitamento e dos detalhes
técnicos possíveis dc enume.
rar para o leitor comum,

No subsolo est5o Instala-
dos a rotativa, ap máquinas"off set", us granir?, doras. as
guilhotinas, e, cm montagem,
o condicionador de papçj.

Não há dúvida de que a ro-
tativa é a que maior atração
c:;crce, máquina barulhenta
que é. llg.indo ma^ «ireta-
monte o Jornal a» l.*ltor.

Esta do OIARIO CARIOCA
è uma

Imprimindo com velocidade de
40 a 45 mil exemplares por
hora, provida de meios para
imprimir em 4 core» dlfcren-
tes. A aten;ão de quem a v&
passada a primeira análise, é
provocada por uma estelrinha
de barbante que sot>3 at« o an-
dar superior, o térreo, e trm
por funçflo levar o jcmal do.
brado até a expedição, que"Duplex Unitubular" I tica no pavimento superior.

AS "OFF SET"

Outro aspecto parcial da modírnlsslma rotativa de Impressüo
p cores

PRIMEIRO* PASSOS
Inicialmente cogitara a Pra-

feitura de dividir a Avenida
em duas partes: a primeira, da
Praça da Candelária até a atual
Praça Duque de Caxias, teria
o gabarito de 22 andares; a se-
nuncia, desde a Praça Duque de
Caxias até a Ponte dos Mari-

SUGESTÃO DE
Posteriormente resolveu a

Prefeitura estabelecer gabarito
único de 22 andares para toda
a extensão da Avenida. Sugeriu,
no entanto, o urbanista Le Cor-
busier, o aproveitamento do se-
gundo trcaho para edificação de
prédios tanto de 22 andares
como Cs outros baixos, de três
andare-. Para tanto, bastou ai-
terar o traçado, de forma a co-

nhelros, ficaria eom e gabarl-
to de 8 andares. Na zona de 22
andares seriam localizados so-
mente escritórios, estabeleci-
mentos comerciais, etc; na ou-
tra os prédios se destinariam

. a residências, exclusivamente.

LE CORBUSIER
locar um predio alto no ali-

«nhamento da rua e outro re-
cuado, de modo que, alternan-
do-se as construçCes, deixariam.

i também atternadamente, espa-
ços vagos onde encaixar oe
prédios baixos. O primeiro
exemplo de aproveitamento
desses claros entre os edifícios
de 22 andares é a sede do DIA-

I RIO CARIOCA.

MAIOR BELEZA
Assim, terá o segundo tre-

cho da Avenida Presidente
Vargas prédios de 22 andares
ttsçando, is sues marguns, uma
gre;a em quatro t:mpos, pre-
en:!-,ido3 os Iníirvalos pelas
e'i?icrçocs baixas, que têm
co.-no uir.a da suas fur.çSes psr-
mltlr a cc;itiritiidade da gale-

ria de clrculaçSo fronteira is
construções, em todo o curso
da rua. Além disso, garantem
melhor aeraçSo e InsolaçSo dos
prédios altos e Imprimem à
Avenida maior beleza o um
tom de originalidade. Para ex-
pllcar mais claramente damos
um gráfico de como ficará a

1 composição dos prédios.

ALGUMA COISA DE NOTÁVEL
N"o ê pori-nto o csrater de
~z-Z3 cv-!2 torr.a mnis nrta-

:l a citie r.ava do DIÁRIO
-'.'.niCCA. Perdem com Isso

rJ comentários de ru? um pra-
to qve poderia servir nSo sé
eis p---a-tcmpo na falta de
m;l;>.or ascunto como o prazer
muito natural á* decifrar o

mistério Inexi.tunte. Há, po-
rém, alguma coisa que destaca
aquele predio e pode a tudo
substituir com vantagem: é êle
a primeira sedo de um Jornal íSLg.
carioca tecnicamente planejada SSKtóp

| para atender com excluslvida-
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As máquinas de "OH Srt".
em número de três, sâo das
mais modernos e servem pa-
ra a impressão fina, cemo a de
revistas de luxo, Uma dessas
máquinas imprime cm dua'
cores. Outras auas imprimem
numa só cor. El~s sao servi-

das por um complemento de
esteriotlpla e pelo granltador
das pranchas, ete servindo
não só para melhora a nitl-
dez da impressão cumo para
evitar que partes não d2stlna-
das a Isso recebam a tinta oue
a máquina deve distribuir con.
venljntenrnte.

CONDBÇõES DE TRABALHO
Na descrição' do prédio d-

tou-;e o recurso de que lan
çou müo o autor do projeto,
para evitar más condições d?
trabalho no subsolo. Aprovei-
tando-se a diferença de nível
existente na Av. Presidente
Vargas, foi possível deixar-se
uma Janela ao.rta Ue um me-
tro d2 altitud;, circulando o
subsolo do edifício. Com i*so

O ANDAR
Ascendendo ao térreo, vamee

encontrar a encadernação e a
expedição. Nesta apenas ««
pode apreciar 0 excel.nte tra-
balho que faz a rotativa, man-
dando os Jornais do sub:ol;
ao local exato onde d?v:m
sair, para imediata entrega ao
revendedores. Na encaderna-
ção, porém, há máquinas que
chamem & atenção. Além d-
alguns pequenos aparelhos de
grande utilidade, mas de pe
qiuno interesse para o vlsl-
tante, há as 2 máquinas dc ln-
serir e grampear, Essas má-
quinas ta«m autcmttlcimentí
o trabalho de colocar os ca-

seta garantida a aeraçâo e evi.
temperatura no local onae se
tada a demasiada elevação de
das. As paredes são reverti-
encontram as maquinas prsa-
das da azuiojo. atô a altura
de 2 metros e no restante p*n-
tades de claro, para maior
conforto do pessoal, evitando
reflexos c-iosob.
1ÉRREO
dernes das revist-s uns den-
tro dos outros, o qua se cha-
ma íneerlr, e Juntá-!os pu*meio de grempoi, prendendotudo num ,-ó ccnjur.fa. qu° <¦
a revista. D-pois b-:ta lev:.r
a pubUcàçEp feita à cortado,
ra de três facas cue está pró-ximo e pod*> o leitoi fclhrá-
Ia. U:na outra máquina gram.
peia revistas em bostUra Ia.
teral. coitio se uea pr.ra a"Sombra".

Há mais: duas dobradeira*
automáticas, ous d:rbr.~m tnn-
to as fclhas de **off ser* co-
ma das màqu.ms planas.

SOBRELOJA

(Continua na 4* pig.)
A SM metro* 4* mu tdlflclo-Mda, esU a Central do Brasil, «uja torre • retpeetiv» releglo

st* vistos deste angule do ttt> éa. eotiarta

Nesse passeio Pa história das
oficinas seguL-nos de trás pa.ra diante, levados pelo inte-
reaae que a rotativa impóe
Consequentemente, é a de
panar 4 aobreloja, visitar as

3 máquinas planas, qua sâo 2
Keliy n. 2 e l N bi Io lod.-.s,
üo últiino rned'ij. Ex ..; ;u ai
tarr.b.m 2 pr.-asa.j D.ia oci:

(Conclui n;. 2a f-3 )
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formato grande « porsivel-
manta _er,T,o instala:;..-; o_; pre»
les de prova e a composição
da revista. As ir.á|_'.hai p'a-
nas servem a v.lrl.s fin_. im-
prim-m üw pem númrro dc
elementos da divulgação, mas,

hão é de se desprezar a cir.
•-uiisianela da qus os deta-
lhas técnicos pouco hão de in-
tc.-ss-jur a quem não preten-
da tim.* delas henhum provei-
to. At'Ini também aconteça
com as I-Clly. Nch'olo e B'd-
cock. .'.'-la.-e. portanto, pas-
sar ao Íí unci_r

TRáS DIVISÕES
No 1." andar do prédio ds.

tlngucm-se 3 partas di-tintas,
da qual a prirrtaira é ocupada
pelos 13 linotipos já mon.-.-
dos, qu8 e-tão _si>.:rando a
mudança do DIAMO CARIO-
CA para ter o seu parque com-
plcto. At se Instalará dentro
em breve uma Lindlow. mi-,
quina já encom,' ndatíâ' ¦'-'? quel
ajudará a: APL d« DIÁRIO
|á em u:o a t-tular. .,MS^*!,;
térias. Para íabrl.ar' ehtrelí-
nhas lá estão as maquinas

Elrod. Ma-i aind?.: uma fun.
üidora e e "tare et'nos plenos,
2 calandras para matvíz-'* e
outras máaulnia que pcuco
ad'anta mencionar.

Muita genta haverá oue ouve
dizer das oal*.ndr.?s e das ma-
trizes coino r-j-tui. Inteira-
mente fora do «eu conheci-

.inf-nio e. talvej .não...goste de.v'í_r'''''tímaílonga'"""_xplK_ç5o a
respeito do modo como a cem-

,.*j^";l9l4;4'»íd*i.;. d"-v.l!""9!''""""fs SB-
toma em matriz, passando pe-
ias calandras.
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Vista dos cilindros de um* das 'modernas "ofí-set"»

A GRAVURA
<~*u-,sa por último falamos da

primeira: a seção que o sr.
Ernesto Ronal olha com par-
tlcúlar orgulho, pots apresen-
ta como a de mais evldante
"UD3r:orldad3 sobre qualquer
congênere — a seção da gra.
vura, reprodução e cllcharle.
Em primeiro lugar devem-sa
not-r 03 duas câmaras foto-
gráficas de reprodução, que
.-a onera desde o quarto es-
curo, com vantagens da tem-
po e precisão. As câmaras
Rscuras sao dotadas de ar con-
dícionndo e providas da tan-
quês para revelar com contro-
le de tt-mpenatura. psrmltm.
do revelação de filmes e cha-
nas uniformes, em condições
itteiiis*;-"».-. :.¦::.''¦"¦;¦ "^uiSM-Éfe"^

PAREDES BRANÒASI
Uma das InovaçOes está ho

revestimento das paredes com
azulejos brancos. e pintura
verde, ao contrário do que e
usual. Atualmente o primeiro
cuidado é de se calafetar è i
pintar toda a cantara de pre-
to. A diferença está em que
xndo a revelação feita no es-
curo nfio há necessidade de
tudo negro em torno. Essa pro-
videncia toma-se para evitar
que os reflexos da luz verme-
lha nas paredes clara3 preju-
ülqu-m a revelação. Traba.
lhando-se. porem, com filma
pan-cromático, tal cuidado é
mtciramenta dispan:ável. E a
vantagem está em que n&o se
cria ambiente de depressão,
parecendo ao fotó_rafo que o
->:u tempo de trabalho naque-
le local seja um provisório r;-
celhimanto & câmara mortuá-
ria.

UM APARELHO ELETRÔ-
NICO

Aí estará instalado também
um aparelho eletrônico adqut-
r'da nos Estado- Unidos, o
Photovolt D:nsitometro, qua
pode controlar originais tanto
cm cores como em branco e
prato, estabelecer tempo da
exposição necessário e deter-
minar correções precisas. Além
dlsro. controla o grau de re.
velaçâo do material íotográfí-

co c a Impressão, que deve »e*
de acordo com ó original. _."j-
sa máquina evita -- por cento
das falhas conseqüentes da
processo de tudo re exr.minnr
a golpe de vista, pelo hábito
da íazier.

A ciicherle está equipada de
Instalaçáes e mr.térial "_tan-
dai'd", tüda v' ''""3 modelo.

FINAL
Plnrilm-rite. eis a 3.» parte

do andar: a preparação das
pranchas da "off sat", com-
pletamente separada de tçda.
a3 outras Seções, tendo ar
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condicionado para conservar o
ano todo as m-smas condiçõa-
de umidade t temparatura «¦
toa-nar possível a p-pródüçfto
de pranchas com a neoessá-
ria precisão.

Parte da rotativa, vendo se o conduto que transporta meça-
nicamente as folhas da iinpr.s-ão diretamente à expedição, no

andar superior
Eis a oficina completa. Mais

um i_nca da escada e e.tará
a redação, '.pronta¦¦ 

para lançar
em movimento todas essas má
quinas, no afá de eervlr ao
público as melhores notícias.

sob a melhor fo-ma possível.
O conjunto de tudo tsso i
este jornal, na sede nova i
próx'ma fase, todo ele um cor-
po só, funcionando para aten-
d:r aos leitores de todo dia.
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Uma Impressora plana a cores "Kelly"
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stíibuíçao. 4o, DIÁRIO CARIOCA
a Trezentos Quilômetros Por Hora

üMNÇA",« P8ÜEÍW APARELHO IA "FROTA AÉREA BO BU-
Ei CMÍ8CA"-!I®§A BESTKADA A OüfUimRMABEFraEWEBIS-
TRI8ÜKÃ0 DE NOSSO JORNAL NOS ESTA06S VIZINHOS A CAP. FEDERAL
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ÒS PINTORES FRANCESES E 0 ORIENTE
Ra;ráand Cogniat

Um aspecto do "Beechcraft Bonanças", da "Frota Aérea,do D!A RIO CARIOCA", pousado no campo de ávlaçlo de Campos, no
Estado do Rio .
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Mo
drr,

fb("r»-;nt'
i'-1, pre-1
drade é

s aolma vemos o piloto Antônio Custodio de An-
:'or.t'! do Acro Clube de Campsri. Custodio de An-
excelente piloto elvll, eom nrande experiência o

multas horas de vô»

Jft reo«bem«e o prlmsiro
nvião qne integrará a "Fr=ta
Aérea do DIAPJO CAHIOCA",
encarresada da dlc-rlbukâo dfl
nosso jornal nos K^tados cir.
cunvbinhos como Minas Perais,
Sâo Paula, Espiri.o Santo e Ri°
d» Janeiro.

Constituirá a distrlbu;c5» do
jornais alvayós de aviões de
propriedade da própria empre.
ja jõrnni-'b"ea uma Inovação
Ocrapíâtà no país. Nâo ha a
ri:ncr duvida ainda de çiue
a':'r.v-ía à'szé mela da distri.

buícSo levando.se em e«htá"Jía.
grande quantidade- ds aamüo.<
de pouso espalhados pslos Es.
tados circunsvlzinhos A Cat»l
tal red«raí terá possível a re.
mesas, em grande eccala e em
tempo rápido do DIÁRIO CA.
RIOCA «cja para a vends r.vul
Ha eu para os s-us a*lnanw*.
bem numerosos.

BEECHCRAFT BONANÇA
O primeiro componente da

Pr:ta Aírra do DIÁRIO CA.
RIOCA é um "Baechcraf- Bo.

nanta", equipada com.um mo.
tor "CsnilhenUr de s<il<i'ci..
Hndros horizontalmente oposloa
do 165 H. P., com um enrbura.
dor de presão que garante maior
economia de op«ra*&o. Ai«'-m
diRi.o possui o motor válvula*
hidráulicas de ajuste automa.
tle» e abafadores: de somt na tu
bulaçãa e dtscarga. A igniçáo
a fornecida por dois magne.
tea possuindo: ainda unia ba.
t«riã de trinta e tres ámpere»
a gendor.' Nas azas por aua ve»
eotSo ettuads» os dois tanaues
df> gasolina 

' com capacidade tf»
tal dè cento e cinauenta • dois
litro*.

No que se rcfer« â hellce, o
çontrçi» é elétrico, o que au.
?-.enta sobremaneira a eficiência
do grupo'.mo.or do "Bonança".

CABK^tB DO BONANÇA
A cábine iéespaçosá r «e aca

bamènto-• élsgante. Tem u d*;
c.-.mpriment'» 3,ltié de altura
1,27 e de largura 1:06; de altura
do duas portas: a d« àa*áj«8l.
roa.medindo 91,44 x 93 08 cm.
* a de basagem 60,98 x 85.88
em.. O compartlmsn.o de ba.
gagem i de 467:230 dmS.

Existe o para.brisas e Jane.
ias de "Lucite", á prova ae
ralos ultra.violeta. Abrem ae a*
,1an«las para ventilação no so.

i io, hnvendo, quando o "Bo.
rança" em vô° completo stsne.

LLOYD BRASILEIRO

B|H gy^BSjMHSl^fcfc^^^ ^ÊÊ&SS^m\ mmmm^^ 1 fe. *^^ I
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O Lloyd Brasileiro, desde a
sua fundação em 1890, vem de-
sempenhando papel preponde-
ranta no desenvolvimento da
economia nacional. Tem sido,
em toda a sua acidentada e pro-
veilosa existência, a mais im-
porlaníe empresa de navegação
da América do Sul, posição que
einda hoje mantém. Sua frota
que vem sendo acrescida de no-
ves navios desde 1945, no total
tíe 23 unidades modernas e ve-
lo~.C3. no valor de um bilhão e
quinhentos milhões de cruzei-
ros. se compõe atualmente de

92 navios, somando 598.834 to-
neladas deadweight

Os navios do Lloyd Brasilei-
ro servem a 39 portos nacionais
e. esealam em 20 portos estran-
geiros, fazendo 26 linhas regu-
lares. *•

Durante a última guerra, cou-
be lhe a tarefa de manter o
abastecimento de nossos portos»
Dezenove de seus navios foram
afundados por açSo do inimigo
e 329 de seus tripulantes perde-
ram a vida, mas sua missão foi
cumprida, tendo sido transpor-
tadas dez milhões de toneladas
de carga.

DAP. PREFERÊNCIA AOS NAVIOS DO LLOYD BRASILEIRO
E' CONCORRER PARA O ENGRANDECIMENTO OA

MARINHA MERCANTE NACIONAL

ma de refrlgeraçSo e aqueci,
mento da cablne.

N&o fica apenas nmo o oon.
lorto dos ocupantes do apare,
lho. Ha completo isolamento ae
«:m: luxuoso estofamento com
tapete, quatro protetor** contra
o soi, ajustáveis quatro clnzei.
tos Janela mov«dlça A esquer.
da do piloto para mau tempo'
« Isqueiro elétrico. Em pleno
vôo devido ao isolamento de
gom, totalmente eficiente pode.
oe conversar naturalmente den
tro da confortável cablne.

È" dotado ainda, o "Bonança*
de um radio, com al'o.falante
localizado no teto. Receptor da
radio ; para bròadoast e radio
farol, alto. falante na cablne c
nr:tcr;a diroclonal cem Indicador
<b p simule no painel de instru.
mentos.

BAGAGEM
O ecmparMmento de baRagem

no ".Bòna.ijCtt" está localizado
loffó atros da cablne, ligado ai.
retamente a esta sendo facü »
acesco a*> mesmo Inclusive em
picno vôo. Para facilitar a
carga e a de;oarf,a possui o
c-mparíimento de bagag*m am.
pia porta externa.

SEGURANÇA DE VOO DO
"BONANÇA"

O "Bonança" da "Frota A*.
rea do DIÁRIO CARIOCA"
pogsui grande segurança de
vôo. Ò painel de instrumentos.
mcd«rno e compacto, possui to.
dos os instrumentos nâo sô pa.
ra vôos diurnos eomo notur.
nos. Alím disio possibilitam
um controle constante e eflcl.
mte do funcionamento do mo.
tor. Todos Oa Interruptores sao
atfrupados d» forma pratica e
A orova contra possíveis cir.
cuitos. Destacam.sç no painel,
bem á vista do piloto, coloca,
eo* num espaço concentrado,
os neguintes instrumentos: d*
velocidade alHmetro, Indicador
da curva e inclinação lateral, ve-
riometro, bússola, manometro
de admissfio taqulmetro relógio,
manometro de combustível, ter.
mometro de oleo manometro dg
oleo, indicador de nivel de
combustível termômetro d« ch.
b:ca d?, cilindro, termômetro
de ar externo e amperimetro.

RADIO TRANSMISSOR E
RECEPTOR

VARIAS 
exp°«!çÕea, rea-

llzadas simultaneamente
em Paris, • chamaram

novamente a atenç&o sobre aa
s?duçõss - que o Oriente exer-
ce periodicamente , nos pinto.
pds. Teríamos que recuar mui-
to longe na História da nossa
Arte para encontrar os pri-
meiros traços dessas influôn-
ciss e o enriquecimento que
devemos às grandee correntes
artísticas proveniento. de Les-
te. Mas se nos limitamos mala
estritamente no tempo, parta-
mos dá atual Exposição do
Pavilh&o Marsan consagrada
ao Intercâmbio entre a Fran-
ça e o Egito ¦ As conquista» de
Napoleão nSo são apenas tL
tulos de gloriai devemos-lhe,
ao socairo da moda. contribui-
ções que modificaram, prof un-
damsnts a Arte France a d^s-
sà época. Abun» anos mais
tarde, o romantismo apossou-

toras ort?ntallstas aeparar^se
doa outros artista», formar
uma categoria à parte, adap-
tar-sè a formas e a expres.
soes mais ou menos ji pa-oa-
dai e aceitar, na maior parta
dos casos, uma espâcl» d? aca-
demlamo que os af*"tava da
crlaçTio contemporânea. Dir-
ae-la que es seduções' exterio-
res de uma cxaltaç&o excessL
va, sugeridas pelo mundo ára-
be, eram fatalmente lrre:lsti-
veis e que a civilisação euro-
pela se mecanizava, uniforml-
sava e se desvanecia cada vei
mais; parecia, dizíamos nos,
que os artistas jamais pode-
riam erquecer essas seduções e
adquirir uma liberdade de vL
sfio que as re"*;'i«se para um
segundo plano „ os deixasse
consagrar às preocupações és.
senelals de Índole plistlca.

Ora. hi alguns anos já, ve-
rlfícamoa como nunaerosos' ar-

até a nudez que eles nos mor-
tram sem renunciar ao vivo
das cores, preparavam o ca-
minho a homens mais novos
quê eles. E vemos hoje como
-ste.- últimos realizam uma ar.
te ni» menos lumlnoea, mas
mala concentrada, mais pre-
meditada que a do século XIX,
onde vibravam as cintllações
pululantrj dos bazares.

Entre as obras que ultima-
mentp vimos, devem citar-se
em primeiro lugar, três desses
artistas, que vieram confirmar
recentemente o sentimento a
que atrás nos referimos; Chris-
tlah Gaillard restitui-nos, oom
fjrande sobriedade, o ardor
sombrio das contra-luze*; LL
mouslne trouxe-nos, apôs ai-
guns meses de estágio medi-
terraneo, visões de intenra lua,
e, no entanto, muito ordena-
das; pode-se verificar, cm sua
exposição atual, cujo tema

lsis:!P!Y:Y;fi
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As pinturas famosas do Oriente "Vila Árabe" (Orur.) por O.

Ainda eomo parte integrante
do equipamento do "Bonança"
encontramos um possante radio
transmissor.r«ceptor. Suas duas
faixas de recopcáo abrangem
de 200 a 410 Kc. e de 550 a
1.60o Kc. A recepçá» é feita
normaim«nte pela antena de re.
boque de 13 metros de com.
primento, que se conserva di».
tendida quando em vôo enrolan
do.se automaticamente sempre
que a velocidade d° aparelho
diminui para pousar.

A recepção para fins de na.
vegaçfio pode ser feita ainda
p<la antena direclonai, localiza,
da dentro da cauda do avião
existindo para tal fim um ln.
dlcador de azlmute no painel
do radio.

A sintonia do aparelho de ra.
dio é automática, obtida atra.
vís de botões especiais. O apa.
reho transmissor, por sua vez,
possui um alcance m<dlo de 90
quilômetros estando ajustado
a 2870 kc. O radio pôde ser
ouvido por melo de fones ou
t.imb?m pelo auto.falante a
^ue ji nos referimos ant«s Ioch.
:-ado no alto da cablne.

TfEM DE ATERRAGEM
O "Bonança" da "Frota Aé.

rea do DIÁRIO CARIOCA"
possui trem de pouso triciclo
o que dá aOs passageiros exe*.

(Conelul na 6a pág.)

se novamente do tema ©rien-
tal. Delaerolx nfio foi o ünico
aue se entusiasmou com as
misérias da Grécia e com o
pitoresco do Próximot Oriente.
O orlentallsmo teve tamanho
sucesso, que constitui na arto
da primeira metads do século
XIX uma tendência tem mar.
cada, A qual consagraram nu-
meroso3 artistas, que conquis-
tados, sem reservas, por esss
tema, deram-lhe uma fldisli-
dade exclusiva.

Em certa medida, o Orien-
(alterno constitui, pois, uma
corrente que tem a sua auto-
nomla. que se desenvolveu e .
evoluiu, que conquistou fervo. '
res e entusiasmos, fazendo caso
omisso, muitas vezes, das ou*
Trás evoluções da arte duran-
te o mesmo tempo. Ss Dela-
croix é um dos cumes dessa
tendência. n5o se lhe coma-
grou de uma maneira tio to-
tal. concedendo-lhe em sua
obra um lugar apenas provi,
sórlo, que não destruiu :» Je
outras possibilidades, ;

Noutros pintores, pelo con-

Itrário, 

o Oriente (e, por Orien-
te, entendemos também a Afrl-
ca do Norte) ocupa um posto

i infinitamente maior. O pito-
rerco.* demasiado ssdutor, qus
chamava a atenção dos turis-
tas e especialmente a atenção
imediata dcs pintores, desviou
fts vezes estes dos problemas
essenciais da pintura, que sa
transformaram a pouco e pou-
ca na segunda parte do sé.
culo XIX, na ba:e das pes-

¦ qulsas estéticas. Viu-se. assim.
pcla força das coIsaB, o> pln-

tirtss se esforçam por tentar
a difícil experiência da sobrie-
dads perante espetáculos ricos
de formas e de cores, sem per-
derem, no entanto, sua admi-
ração pelo encanto luminoso
das praias mediterrânea'.-.

Talvea a Iniciativa do Go-
verno de Argélia, que consista
em oferecer todos o« anos hoe-
pitalidade prolongada a ai-
guns críticos na Villa de Abd-
el-Tif, n5o seja totalmente e".
tranha a ease novo estado do
consciência, a e^se ensaio de
adaptaçfio da visão africana
no problema da pintura de
hoje. O csrto é que vários
pintores atingiram, de um mo-
do manife-to. tal objetivo; de-
pois de viverem vários meses
ne*sas re-riões, conseguiram
despir a visão de todo es~e
fr?.gor um tanto espetacular,
um tanto envolvnte. através
do qual se costuma ver os ho-
mens, as cidades e os campos
da África do Norte.

Nesse domínio, a contribui-
cto de homens como Matlsse
ou Marquít. a sobriedade e

Fernandler (Foto S. F. I.)

central sfio os recantos da
nossa Co-.ta Azul, como a sua
passagem pela África do Nor-
te lhe deixou traços vivos e
profundos. Per úitimo. Giséle
Frrrandier, que, até estes fll-
tlmos anos exprimia, solorctu-
do, a poesia das intimidade*
surdas, dcs interiores silencio-
sos e recatado?, nos trouxe da
Argélia uma Rfmr-:fera mais
ligeira, de hr.rmonías c'aras,
conservando o mesmo gosto
pela poesia grave mas e.ue "-e
desenvolve sob um leve céu e
em cores cuja fre:civa evoca
ns monhãs quentes das zenas
exótica".

Assim se forma uma neva
çtjraçfio üe Oriéiitãlis^-s, uma
nova eclética, nue soube U'oer-
tnr-se do cc^formiswo do ú'-
• imo século e criar a pouco e
pouca a sua prnnria e té'ica.
seguindo a dupla Íh;p!raç.".o
nue ví*a e qus pre-vém, por
um lado. da França iivtir-do
ra dr.s grniides corre^^e^ e-rtá-
tinas. ff. v^o outro, rio Oi-n-
te. no?n "'^ «n->g£?s e sedu-.
c.õss. (S.. F. I.i.

Fabricam-®® §ém®
A Fábrica de Jotas "Esser Ltda." à Pça 11 de Junho /E

1.* and., antiga Pres Vargas. 8 139. Telefone 4C 4.7G vend»: u-->
relõglo eom pulseira de ouro 18 K garantido para senl-ora per
Crf 1 500,00, anel de ouro e platina e brilhante para renhera per
Cf$ 450,00, rslôglo de ouro para homem 10 quilates r?.re:-.tit'o
por Cr$ 950,00. anels de grau desde CrS 800.00 Cf—rr-.- ¦« e fas-
ae sob encomenda qualquer Jota de ouro ou platina Faü-;-rm se

jolaa em geral, especialmente colares de ouro para bons preços.
Preço espeelal para depósitos a revendedores.
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íaGasáNovâ-doF
_a__o ua r

dc a uma empresa Jornalística.

sseriíiiks c_.d lr.ú:.-.s"_:_, para
buser-r c". trj .1 apenas a com-
prcci.:.._ do publico, a quem

p.-o;_ercionn:'idp.li.e meios de j tu^o cf-r;?-
satisfazer a ..todas as exlgên- Além disso, construído sem
cas dos s;us Iqiicrss. Ele re- ouira praooupaçSa"" que a tío
presença a paixr.o profissional servir ao Jornal^ nio re pri-
qüq animou cs seus idealizado-
r::,. lançcndo.-os' na realbaçyo
de um' empreendimento cujos

ÜJXECUÇAO
A escolha do local, a elabo-

raçüo dos projetos e plantas
e os d.rnals detalhes de cons-
trují.0 fo.-am entregues a um
dss c:i-__7.nl. tiros-arquitetos de

vou de elegância e belc-a. cen-
trlbulndo para der malcr era-
ça ao conjunto da Avenida.

máquinas — o mais moderno
maquinárlo especializado da
Imprensa brasileira — coube
ãs firmas norte-americanas Na-
tional Paper Inc. e Falco Ame-
rican. A edificação, agora em

r..aior conceito no pais, o sr. I fase de acabamento, correu sob
Clavo Redig de Campos. O 

' 
a responsabilidade da firma

fornecimento e a instalação de i Construtora Assunção Ltda.

ESCOLHA DO LOCAL
O loteamento da Avenida

Presidente Vargas coincidiu
com uri- periodo ,em. qug a,,dl«
r_ç_|ci do DIÁRIO CARIOCA/
tsndo formulado projetos de
grande envergadura, cogitava
da escolha ds um local que
atendesse a todos os requisitas
técnicos para ere-__.o de sua se-
de própria. Havia-se determl-
nadp previamente que o (itio
em qi;ostão deveria estar pró-
ximo c!o c:ntro da cidade, sen-
do suficientemente amplo é
bem servido de transportes. Foi

então que, examinando o pia.
no de loteamento, o engenheiro
°(avo/ fl!**'1.' $* S Cam»-os' •
quem fora confiada a solução
do problema, sugeriu a arre-
matação da dois lotes conti-
guo», — um de 12x30m, outro
de 13x30 m. Realizado o lei-
ISo, pelo Banco do Brasil, o
DIÁRIO CARIOCA adquiriu
os dois lote-» cuja p33l."o é
tíe fato excepcionalmente favo-
ravel para a situação de umtL
empresa Jornalística. •)

PORQUE
A localização do novo DIA-

RiO CARIOCA atende ao de-
sej_vcl para cs fins a que se
destina porque:

a) fiea próximo do centro;
b) tem à porta a malcr quan-

tld-.de Ce transporte oferecida
e-.-n qur.lr.uer ponto do Distrito
Fedarr.I;

c) d"_'.a 300 metros da Es-
taçúo Pedro II e tem muito
perto, i__ia.ni:nte, a Estação
BarSo de Mauá, o que lhe pro-
porclona considerável vanta-
gem para _, expedlçSo",

d) poseui crniinho livre cara
o Cab do Porto, fácil! a -.:!o
nüo só expedição por via rr.a.
ríilma como recebimento de
material;

e) dista ap-na- 1.200 metro»
da Avenida Rio Branco;

f) olha para a Avenida Pre-
sidente Vargas e tem aos fun-
dos uma praça pela qual se
pode fazer todo o movimento
de serviço, Inclusive descarga
de pap':l e despacho de caml-
nhSos tíe distribuição das pu-
bjl ._.ç5cs qu-s editar;

I g) confina à esquerda com
! uma rua dc ligação entre a' Avenida Presidente Vargas e

a Praça;
h) çrgue-ss em local destl-

nado a construção baixa, de
modo que possibilita o apro-
vel.amen.o de todo o prédio
p-ra uso exclusivo da empre-
sa:

I) possui a ãrea utll ampll-
tude suficiente para ins.alaçi.0
conveniente de todos os servi-
ços da empresa.

APROVEITAMENTO
Inicialmente foi possível nifi-a.lvo. As grandes organl-

apenas o a;t'oveitarneiito ds sacies jornalísticas, nascidas
um das dois I e tes ndruiridoa nos tempos heróicos da impren-
pira a construção des pradlon. sa do pais. quando surgiam ai
NSo será, portanto, a sede, que folhes quase qvie em funrSo
se InawTurará dentro em breve, uni ia do ardor combativo dos
obra cue atenda a todos os sei_3 fundadores, compreendem
planos do DIÁRIO CARIOCA, hojs que os tempos mudaram
O espa-o disponível foi, no en- e n"o basta o artigo vibran-
tanto, muito bem aproveitado te, a coragem das atitudes, o
e corresponde à. necessidade» renome des redatores para sa-
Imediatas. Ali Já se instalou o , tlsfçser a um público que exi-
suflcier/e prra o narro Jornal ge o' máximo tís noticias, com
anarecer cem i_r... ei: .ene a
digna tía sua tradbf-O, apare-
cendo entre C3 melhores, pos-
slvoimen.e j inais be*n monta-
tío da c!:!.-.rie. O qus l"o re-

a n._;lor p-e.-".- e a melhor
apro-eritaçílo, o maia cedo pos-
sivel. Problemas de tempo, de
espaço e de exatidão nos In-
formes só podem hojs ser so-

otesent-, remo sinal de evo- | Iticionados cam a rjucla r'e i-n
I-çSo di moh.r.Íid*"Í3 cb3 di- j equipamento material de prl-
retores ds jornais, 6 muito slg- | meira order.i.

*

O ESPÍRITO DA f.ÁSÀ
Servido eon.0 está d sses te poüti.o. Poucas organlz-i-

cl.men.er, o DIÁRIO ÇARIQ-'. ç___ pede;.- o-_ulhar--_ tanto
CÀ pode _.íir;-.--r, ce- o ro dl- ! de poesuir, coino este DlAfllO.'

, popular, q- e "c:'_t cem tu- em cpiri.o ta cj_.;a. q.ie anexa
.". Fal .av:: lhe a'.é agora a sua e-'. ips, ir.tegralrrerte. de
;nas o a-.-.rcll.r.n.-r!.o mate- j corpo e a'i_5, q-'antos nivo»

cejam tr^zidss. A mesma e-ul-
pe. o mcsr.-.o crpirito, o re»-
peito i os mc:mo3 exemples se

•anef-Ti.'".'» psra a nov.-i sede
ríão cera un. novo DlAfllO
CARIOCA r.-!_. r-ncn.^s. um
Oi/»'. O CARIOCA em sedi"
nov?. *¦ .•Jo gire-citar me.
lhe- ; _, r^ - . • ¦!
soai .... .... c í-ü-.j i_- ...iiot

I. Tc:» r a tra_ii:".3 tíe rio-
ns e de lv ~ que y .n c_03
•J3 prin.tt.os clir.3 e st;a v.Ja
da tem cid" orientada tf-un

j 03 e"cmrl:3 dciriaírs pela
,-avt;ra tíe J. E. f. r -edo

;arc;. o mcttrs e h na'%
deixou o seu Jcr.*.i, r. -'ia!

n ente r* •*'» -•¦** r!-1 ' s -'
S_ma a ..í-.c_< tur.a o h.ilzon

p;:ra- tjsytó. E, simbolizando
CT-.a Cít-li.iuldsde, o Jornal ho-
menageará, o seu fundador.
Inaugurando na re-íngüo o bua-
to do sr. J. E. de Macedo Soa-

•ras.

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS
O piano da Avenida Presi-

donto Varga3 permite a cons-
trução de um subsolo e isso
valeu ds muito no aproveita-
metíio ds espaço, colocando-se
nessa parte da cosi.íruçSo as
maquinas de Impressão pesada
— rotativa:, "off-set" ete..

O andar térreo, cem o pé
direito ds 7,15m, permitiu a
construção de um girau e uma
sobroloja cam 3 metros dc
altura. Nessa dependência es-
tao colocados o "hall" prir.ei-
pai, abrindo para a Avenida
Presidente Vargas, o "hall" de
serviço, abrindo para a Praça, !
a encadernação, balcões de pu- |
bllcldade,, expedIçüo, >.et_v Na |
sobreioja flcarSo a gerencia é
sobre-la.a flcarSo a gerencia e
outras dependências da adml- j
nlstraçSo. No 1.* andar, as ofi- |
clnas (maquinas mais leves,
como llhotlpos etc.).- No 2." \
andar, a redação e a direto- ;
ria.

No terraço, finalmente, estSo i
situados um Jardim, um audl- '
torio, um restaurante. O pé dl- '
relto de cada um dos andares
é de 3 metros, totalizando a
altura do prédio, acima do. nl-
vel da ,;ua, 13 metros, exclui-
da a espessura das lajes e nSo
computado o auditório. i
DIFICULDADES TÉCNICAS

Um problema tósnico d__ so-
lucilo difícil merece referên-
cia, embo.a tenhamos evitado j
dar â do_criç2o dessa prédio !
tüo dis.-u.ido, caráter tíe tra-
balho para entendimento e_-
cluslvo ds profissionais, crqul- jtetos, Jornalistas ou gráficos.

Trata-se. no caso, de um du- i
pio problema: vcntilaçüo e ae-
raçr.o do subrolo e funda;So |
abaixo do nível da água. No
primeiro caso uma caraeieris-
tica da Avenida Presidente
Varga3 facilitou a solução. |Acontece que a Avenida corre
em decllve da Candelária para
a Ponte cios Marinheiros. Na
altura tío edifício do noesa
DIÁRIO, J.l a diferen-a tíe ni-
vel a.lnge a 1 metro. Essa dl-
ferença foi aproveitada para. j
elevando-cs as paredes do sub- ¦
solo, proporcionar a abertura
de uma J-anela tís 1 metro de
alto. em teda a voila do edi-
ficio, para entrada de luz e ar.

A AGUA
A exaavaiCo tío subsolo de-

veria aUnglr a 3,C0m de pro-
fundldade. Aeon.eae. porém,
qus a 2C0r.i. aparece um len-
çfl tí--ua. l!ouvs qus ergotar
0J-:a água, rebaixando o nivel
do lençol. Encarregou-se dos
calcules o sr. Paulo Frrgoso,
consUloradc ur.i tíes melhores
calculistas tío pais. O seu tra-
balho, no entanto, nfio fei fá-
cli, principalmente no tocantj
à cclacagfo das rota.ivas. de
ve3 que havia noeessidade de
Isolar o bbco em qus elas se-
riam a.sentadsa, pira evitar
que. com a trepldaç-le, re cluls-
se a resistência d-3 b'escs vi-
zinl.os. A pressão tía égua.
feito o esgot :irento, i;.ipul:io-
na .-s íundaç^cs para cima cem
Uina ferea de 1 tonelada por
me:ro qvatlratí-'. O re:o tía m-
tativa sendo tíe 43 tonelada-
preciearia a"?ntar sobre u:v
bloeo de peso t*^: Ce supor
ter a pre.!s_:->. £e isolado da-
fundações, n?o seria possive'
qónsentilr-sr conter a pre-,3_'
A.-.in-i. fl-ava afastada a h!-»6
.__e tíí -.'.*.-. blo:o s_paracio Pa

ra e:tabol:eer-se a
evitando cs efclt03 tía trcpl-la
ç"o, houve qus coiae-r ef-.'.:..
duas camadas tío li.ipermír.1.1'!-
za7~o ur.ia tís cor.lca, pr.ra tle-
pob rave-.-ir-so o b!c:o tí . r.-n-
cre'--» e finalmente ligar a fun-'daçao.

ECPAÇO
Outro de-taílíe c;ue r.-creee des-

ti.-ji'.e 6 o referente ã tllrtrl-
b-.:|ç".o dos _erv;___. Tedai cs
obra3 tíe utiliar,ç"".í f.-:;'.-.ian .;i-
te—escadas, eleva-.!er:s, vestia-
rios para homens e renlioras,
instalações canllórlas para em-
pregados e vleltan.en — foram
colocadas no centro do prédio,

U;-.i evitró angulo da invada, vendo-se 03 restos de andaimes om esr.-.on.e

!Sde n-.oc

¦::rvl

o a cvü-r a Intttlliz-i-
l.::.'.';.-. ou [-- — J-di-ar a
Ile ir-.'.:r:.r., eu, ainda.
_:.r a perturbs*".*» dos

pela passagem de es-IO:
tre tio**

ULTIMA EXPLICAÇÃO
Em 134.1 fel adc:':!rIdo o ter-

reno. Em 1344, feitas clgumas
desaproprlaçCes nos lotes com-

prados, o cr. Olavo Radlg de
Campes apreeoi.toti o ceu prl-
r..c!ro projeto. Djflcuídátísa to-
brcvlndr.s per conta da tíemo-
ra er.i conecgulr-se a mudan-
ra cies Inquilinos dj • pi'cdlo3
ainda restantes e!_rlgarr.m a
uma ajterqçBò nos prcjetin, fe!-
'.1 c:-.i 1343" Em ngo:to do 1047
l.ilclaram-ss as sondagens. Prs-

çljaníçnts no dia 0 de março
do 1C40 ii.lei:;t-:e a ccr.ercta-
gem com l;;.:n.,li'... Hsje o
predb ce'a"i co;*,-'.rv.IJo, as má-
quinas Instaladas e drntro cm
breve trabalharemos nO!e. Nús.
tío DIAP.!0 CAniCOA, e os
nossos colegas da revista "Gom-

(Cenclui na 5a pág.)
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Setor de Ho11-smV, vendo-se duas destas mâr.ulnas JS montadas

NA CASA NOVA BO FUTURO DiARIQ CARIOCA"
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Conjunto de linotlpo» modernas, que funcionarão na. novo Jornal
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Um recanto do laboratório fotográfico

(Cor.-lu3_o da 4a pá:.)

bra", que, por ilnal, JA é lm-
pressa num maqulnãrio prd-
prlo. Futuramente as enorme*
possibilidades materiais de que
dlspSe aquele prédio, com as
suas InstalaçSes, permitirão ou-
trás Iniciativas. Os beneflcloi
que ds tudo resultarão perten-
cem à comunidade dos leitores.

Em conseqüência, acreditamos

Nas Velhas Casas
Qnrl$ Nasceu e Crês-

ceu o DIARIO
CARIOCA

(Conclusão da 8.* p-Q.)

perimentado. E, sobretudo o

o sr. J. E. de Macedo -o»

res, que 6 o maior.

E A HISTÓRIA DO DIARIO
CARIOCA .

Essa. aos saltos, chegou ati.

1932, nesta breve crônica.
Ma* vamos contã-la por In-

telro, de 1928 até 1950, quan*
cio escrevermos a biografia do

seu Inslgne fundador. Do II-
vro eô temos concluído otltu-
lo, quo será iate: "Barbeiro

de LeSes". Mas dele constara
orando parte da história da
República, especialmente oe-

pois de 1928, a Aliança t-ibe
ral, a revolução de 30, o mo-
vimento paulista da 33. a
Constituição de 34, ot golpe»
de 35 • 38, a Jornada de 45,

a Carta de 46, o qüinqüênio
Dutra e o que vier por al,
«abe Deus como. E, no melo
de tudo Isso, Este nosso DIA-
RIO CARIOCA, que é (mor-
tal como alma da liberdade,
que sempre defendeu e de-
fenderâ sempre.

Dr. Augusto Linhares
Ouvldoi, Nariz • Garganta

-L México, 98 — ToL: 3--051F

cumprir um dever dando conta
desces projeto», rclc.anc!o ao
público nSo .6 detclhea ds cer*--
trucido como pnrte da historia
do prédio. Tntvei o tenhamo»
feito com a'aum exnjero ds
cuidados, narrando detalhes ém
demasia, ma*, Isto sorá perdoa-
do se se considerar qus somo*

dos quo tem s.ompanhado pas-
so a pauso, o desenvolvimento
desc. prej to, e_.ora concretl-
rado, eom o carinhoso Intere:.»
que todos os do DIARIO CA-
RI OCA, diretores e funciona-
rios, costumamos pôr am nos-
sas causas comuns. E nSo hl
dúvida de quo através dessa

:lr;r" I

dcscrlçSo pode o Isitor eom-
proend.r melhor o que será a
Avenida Presidente Vargas —

nome de multo mau gosto, por
sinal — porque ela pertence t
hijtoria da cidade tanto quanto
se confundem a sua e a his-
tôrla da futura seda do DIA-
RIO CARIOCA.
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Reflexões Sobre o Jornalismo Notícia Sobre "Cogumelos"

A espera, para exame médlco-dtnUrlo a fim dt ter confeccionada a caderneta da saúda

NÃO APENAS LER E ESCREVER:
TER BOA SAÚDE E BONS DENTES
O Que é a Assistência Médico Dent iria na Escola Primária do D. F. —
Ha Até os Pais Que Matriculam Filhos, Levam-nos ao Dentista, Mas á
Escola Não — Coisas Que Pouca Gente Sabe e as Estatísticas Contam

Reportagem de MAURÍCIO NASLAUSKY
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Noventa por cento dai Eacolat Prlmárlat «tfio aparelhadas com Gabinete Dentário

ver a lns.ru.fio secundaria de
seus filhos • dar-lhes ao
mesmo tempo os cuidados ma.
teriais, assistência médico-
dentaria que eles exigem
nessa fase da adolescência

TOrn? <-,e dificil
port«r cr trar <Je
lunto, sem
"ramen*. o"
meros. ete.

para o re-
crtrar <3e cheio no as-

cair naquele velho
de bítátls'.'ca. nu-
etc.. O caso re-

quer irfalor cuidado, poi? se
tratando ds uma questão de ln-
teresse puBUco qunl seja a sau-
da da Infância nas Escola» Pri-
marias da Prefeitura do Dis-
trlto Pederal, é necessário dl-
ser tudo em poucos palavras.
•ta poucos números, enfim ¦•
tuliciente para que o leitor nao
— canse e tome conheciment'*.
de uma ves por todas d« como
o seu filho 6 tratado fls.ea-
m«nte 'cle."de que solicite ms-
tricula numa cias Escolas Mu-

li
_____!

niclpais.
De ta.da, o pai (nesta hor»

4 o pai que toma a ai a re».
ponsabilidado c a "honra" a*1
matricular o seu garoto) ruma.
•o Distrito Médico mala pro-
ximo de sua residência (sa/>
IS D. M. espalhados enf todo
o Distrito F;deral) e deixa ««
«eu menino entregue a uma
equipe de médicos, dentistas •»
enfermeiros.

SubmUe-se o menino a *oal'
série de exames, o_se.van.o-se
oue para confirmação da ma-
tricula na Escola, o m«esir«*»
tem que apre*_niar um ,n:>
morandum assinado p-'los ex_- |
nrlnador ._ médicos e dentist».. i
quando considerado apto. Va- j
li frisar que um .«mples bl-
chlnho na cabeça *_panii_uc
em flagr. nte pelo módico e <•
suficiente para qus nâO «ei? ,
entregue o relerldo passaporte. (
dando-se um prazo ao pre'.eii- i
d.nte para r-tomar ao exeme ;
Com este detalhe qua_e sem
importância, fiesrão os pats.
sabendo, portanto, que os li"-'-1
quentadores des Es-ola. Mu-i-
cipais es*ão bem con*r-lados
fisicamente e em condições o-
sentarem-ee Jwn'os e brinca.
rem de reda; cem p »'go d.

qualquer cspéele- E a é •*> pi»;
meira ias»* do cüidrido da mur
•-.icipalidade c.m os stus esco-

, lf2rcs-
rER.f/NENn CG1:'J SCIiS

MEDICO i__»íirAaiO
E:.te tópico d:s'.ina-se «o-

incrédulos, aqueles que nao
acredram muito que haja no
Brr.-n a'.um Krvlso publico
bem brgantíàâo. Am oals &°*

alunos municipal» o nosso a**-
to de que podem passar par»
o tópico abaixo, pois o que vai
.er dito agora não constitfM
novidade, e nada de extraordi-
nário para eles.

Trata-se do seguinte: na to-
taHdade das escolas primarias
a técnicas, da Prefeitura, en-
contra-se um gabinets denta-
rio, eom o seu respectivo den.
ti»ta, aparelhado com todo o
necessário para cuidar <U W.
ca dos alunos.

O tratamento é#doa maJ* •!«•
cientes e satlsfa. ao mw ex»-

i gente. Tanto satlsfa* que mui-
! tos pais retiram os seus fiüios
i dos gabinetes particulares, o.

Renato Jobim
Assim como a simples existência de seres humanos exipiu a

formação da sociedade, paro a «obreui- encio e o desènvoluimen-
to materiais, tambem a sociedade moderna, por sua: vez, nâo pô-
de furtar-se á necessidade da imprensa, como meio *de deseirool-
uimento e sobreviuencia do espirito. Em Roma, o valor dó jor-
nal já se fazin. sentir, nos seus primórdio», pela feitura formal
das .acta diurna", em tábuas enceradas, de que se servia, César
para se comunicar com o poro. Hoje em dia, oito a doze,páginas
diária» «flo nos «atis/azem, pela simples rarío da insit/teieneia
de espaço e abundância d* noticias. E jd te discute sobre a
transformação do jornal num serwiço informativo estritamente
pessoal, segundo a preferencia de cada leitor, redioido é impres-
»o com o menor numero de palavras, distribuído em tiras iguais
pelo aparelho de televisSo,.. Ao lado da imàpem, feriambs. o
texto-legenda. ¦'.

¦•••¦•

A boa rontade e o talento serão éápàzés de definir, o que
chamamos por jornal; mas esta definição traduzirá dificilmente
d complexidade das funções inerente» ao mesmo. E se nflo o de-
finlrmos abrangendo estas funções preclpuas, inter-relacionadas

. irremowiueis, a noção de jornal perderá a sua verdadeira ani-
• ¦olitude. Genertcament-, entretanto, "Jornal" è uma publicação
! «jue «e edita em intervalos regulares, destinada a informar e in-

terpretar os acontecimentos da época;
• • •

Excepcionalmente pode o Jornalista oferecer ao leitor um
conjunto de realizações satisfatório. Falta-lhe tempo, cultura e

j ***resse. Dai a babel em que «e encontra o Jornalismo da w*;
! parte do mundo, sem literatura, sem disciplina e quase, sem his-
J toria. .-importância do estudo de determinado assunto está pre-
1 ciíametvte nau facilidades que representa ao entendtt. érjto co-
1 ni-ffl, xváo se compreende porque o jornalismo escapou até hoj»

no Brasil, a esta urgência d* «istematiracto.
I
l Nenhum leitor consciente relegaria a segundo plano a »ua

participação no embate das idéias. Não bastaria jamais infor-
mar ao leitor sobre o que se passa no mundo, tampouco discutir
problemas de interesse imediato. Mas como contribuir para o
aprimoramento da imprensa, quando bem poucas são as opor tu-.
nidades da própria imprensa elevar-se por «i mesma? Quando d
culpa não cabe exclusivamente aos jornalistas de hoje, mas se
origina dos nossos primeiros tempos de jornalismo, pelos defi-
cientes ensinamentos transmitido* de geração a geração?

• • ¦

Duas categorias de jornal se apresentam ao publico: — o
jornal de doutrina e o de informação. Este ultimo, pela «ua eon-
.ecção gráfica, tende a tornar-se álbum de personalidades poli-
ticas, "boxeurs", criminosos e artistas de cinema. Em 1631,
Théophraste de Renaudot funda a "Gazette", dó italiano "gá-

zetta", pequena moeda corrente no tempo da guerra contra ps
turcos, üm privilégio real ihe dá difeito exclusivo de publicar
seu jornal como hebdomadário. "Senhor, — escreve no prefácio
de apresentação ao rei — é bem digno de reparo que, depois de
tantos reis, a França, tão curiosa por novidades, nfio decidiu ain-
da publicar semanalmente um resumo de noticias locais e és-
trangeiros... Precisamos aliviar a memória dos homens por meio
d« escritos que percorram o norte e o sul do pais".• •

O filósofo Lamennals, nas primicias do século passado, ser-
viu-se do "L'Avenir", de sua propriedade, para divulgar idéia»
politica». O "Jornal de Doutrina" data desse tempo, devendo-*»
incluir tambem o "UVnivers", de Veuillot.

• •
A historia do jornalismo, porem, não »e pode, compor «im-

plementc de jiyrtai* é jornalista». Compor-se-á tambem de mo-
mento» decisivos da historia contemporânea. A campanha con-
tra e a favor de Dreyfus, na Franca, não teve origem na im-
prensa, mas na politica. O duelo entre Armand Carrel e Emile
Girardin, causando a morte do primeiro, não nasceu, como ir-
rcfleíidamenté julgariamos, das colunas do jornal, nias de in-
compatibilidade» que tiveram apoio na imprensa.

• •
JSscreve Léon Daudet: "Eni geral, o jornaU«mo envelhece

logo; pela razão de uma atualidade «empre movei e mutável; a
arte do jornalista è particularmente cadiica. Tenho em mãos uma
coleção da maravilha que era a "Lanterne" de Rochefort. Está
entreaberta e dela exala um mau cheiro de túmulo, onde vi»-
lumbro maxilares que riem macabramente".

Apesar deste conceito verdadeiro e um tanto nauseabundo,
a imprensa jamais negou a sua influencia social. Pelo contra-
rio, procura demonstrar aos leitores que poderosa rede infor?
mativa lhe» comunica. Procura ainda, a boa imprensa, romper
com a tradição do partidarismo editorial, voltando-se para o «e-
tor informativo, não obstante a publicação de tópicos e artigos
que constituem a opinião do jornal. Consequentemente, observa-
se um animador bom-gosto do leitor, que só tende a crescer *com

as freqüentes revoluções t.cnicas da imprensa americana e a
sua difusão por quase todo o mundo.

Adalmir da Cunha Miranda

Raros ficclônista*, principal-
ment° se.cultivam o gênero con-
to, (bonségucm. di«Por de uma
«érie d qualidades • processos,
em certos'pontos' rfgorosam.n.
ti pessoais, no* tratamento .cia»
auaa_hl»tt>riaa,; çoeno è o caiu.
-do conttet, Breno Àcéioly, ,au-
tor.. rànteriornieht* contempla-
dó rom os rr^mi^R .d-j f-7;..!.";¦¦
Ar»nha e Afonso A*»1»»» P*'?
s_u livro d« contos "Joaò u»-
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-Cogrurneíos 2 (Editorari-ri"A
NOrTE" — Rio) é um novo
i/oiumé _de, cóhtoa de Breno
Accioiy. 

"O 
prefácio de Ollbír-

to Tielxi representa menos
uma íòuvaçfto ao autor, o que
séria àbSo-útamjr.He désneces-
earlo do qúe. um propósito de
sintetizar a t caract? rl^tica»

^-qualitativas dos contos dè inu-
tor de "João Urso" é ;o se«W tas por Breno Accioiy, noe
eomportantento, constantemen-
te, poético, em face :doa *rina.
escolhidos. ("O que 2 naò ttí-
nlflca —• afirma — Gilberto
Preire — que aejá üm mundo

de determinados comportam*!--
tos humanos, empresta aôt seu»
contos «ma condição indíscuti.
ver de instrumentos de conti*.
cimtnto intimo do hemem •
nos fa. reconhecer a cooren-
da de uma obsenaçao de ln.
gènlvos, num estuda critico
sobre a psicologia de Hamlet.
do rei Lear e de Hedda a_-
Wer: "Nunca, eni que pese ao
sentir comum dos me.locr.s
descobri necessário antagonis.
mo; entre òs produios da lma«
ginaçfto iestética e os da im. pi-
naçfto cientifica, cujos valores,
diferentes' por seus métodos
pareçam • convergentes peloí
seus mais altos rrsultados".

O capital de verdade e bele.
«a, de observação e Imaginn-

:«fto, habilmente concentrado «
equilibrado nas páginas escri.

aturde e solicta nova leitura
E, cada yea que voltamos aos
contos de "Cogumelos" novos
angu'os da personalidade es-
tética do autor nos sâo rev-i»-

de'Irrealidade ou de supra »ea-[dos ou se faz«;m ífressentidos.
lldade e sim daquela realidade
em certos trecho? rebelde ' do
conhecimento puramente, clen-
ttfico ou lógico; daquela reali.
dadè. aonde sd se chega peio
conhecimento poético'.).

A mr stria bom qu« Breno
Accioiy se conauj n> disseçao
psicológica dos seus persona.

.gens, levando-noe através ' de
caminhos escusos e revelando-
nos a Intimidade Insuspsitada

E nfto femos duvidas em admi-
tlr que essa lntfrpenotraç'ie
bem dosada de verdade « b«le.
za, que é característica sallci..
ti nos trabalhos do autor tm
questão, denuncia uma espen-
ênc:a e uma faculdade imagi.
nativa r-sp«ltavel( capaz ae
conc«^ler aos seus contos o pri-
viléglo de arte em condições

¦'de pfrr-mnencla e, co^sequiüi.
tcmente, de categoria mui ele.
vada.

DisiribuiçÉo do DIÁRIO CARIOCA
a Trezentos Quilômetros Por Mora

(Çenelusls da 3* pio-¦
l«*nte visibilidade n» pista .
grande eetablüdade •• seguranç».
nos pou.os e nas decolagen». A
roda. donari»i de giro livre .
«q ü 1 padaí como retificador
amortecedor de "Bhimmy" e um
raapador que tem como objetl.
vo evitar que lama e pedras
soltas sejam atiradas no avl.o.

As duas principais rodas sfto
equipadas com freios hidrau.
licoj» qu« faciUtam a rolagem
havendo um dispositivo que
t?rna Impossível , a escamótea.
eáo com o avi&o. no solo. Sem,
pre que' escamoteamos ficam ae
rpda» completamente coberta»
per portas, o'sistema de esca.
niotea.&o è elétrico existindo
uma manlvela park a operação
manual a «er empregada n°i»
caso» de necessidade.

BMPENAQEM EM V
Outro detalhe interessante do

primeiro aparelho da "Frota
Aérea d» DIÁRIO ÇARICX-A*
6 a empenagem em "V" «««*
cauda que elimina a terceira
superfície com a simplificação I clllndr09 com potência

«Voando numa m«?día horária
de 265 quilômetros a 2 450 me.
troè pode o "Bonan.a" da"Prota do DIÁRIO CARIOCA"
atingir em v*6o direto a distai.,
cia de 1.207 quliomctrot. Bsst»
rato de ação é mais do que «u.
fieiente para atender ás neces.
sidades dò servi.o pois permite
a vlagsm de ida e volta a Sâo
Paulo ou a Belo Horizonte
partindo do Rio.' Varia o consumo horário «ae
gasolina en.re 37 e 40 Htr. a
de acordo com a velocidade do
aparelh".

PEfO DO "BONANÇA" B
OUTRAS CARACTERia.

TICAS
O peso bruto do "Bonnn.a"

e de 1.202 quilog podendo le.
var folgadamente quatro pos
soas inclusive os tripulante».

A envergadura do "Bonan.
ça" é de dez metros sendo s«-u
comprimento de 7,78 metros e
sua altura de dois metros.

A área da asa é de 6:50 me.
tros quadrados. Seu motor é aa
marca Continental: E185 de 6

máxima

mesmos ingressam naa Esco*
Ias Primarias « logo os entre-
gam ao odontopediatra «sco-
lar. Nislo há duas vantagens,
sem duvida: 1» — economizam
alguns cruzeiros, pois nadaga"-
tam, de vez que todo o tvaoa-
lho * inteiramente gratia. 2-*
— Náo psrdem tempo, nem tem

prejudicado os seus estudos, J*
que o tratamento é feito n«

própria escola em intervalo»
de aula. Consta, até, nos meio»
odcmtologicos que certos pais
inscrevem os seus filhos na*
Escolas, submetem-no a com-

pleto tratamento dentário •
¦'epoís. sem cerimonia, reti-
tam-ro da Escola, — fe«"«
com a economia feita... Q'.ian-
to a parte médica, ô escolar
t.m a sua disposiç&o o D

alrm do Insl
M

Aparelhados, entretanto, pe.
la cuidadosa assistência rece.
bida durante o seu curso pri.
mario nas Escolas Municipais,
podem os Jovens enfrehtar o
periodo de Instrução técnica
e secundaria com posslbllida.
des de muito melhorar fre.
queneia e aproveitamento.

Esse o aspecto mais merl.
torio da obra que vem sendo
realizada pela Municipalidade
na' defesa da saude futura da
nova geração brasileira.

NÚMEROS QUE CONVEN-
CEM

Depois de revelar aos nos.
sos leitores o que vem sendo
feito pela atual administração
municipal, em beneficio das
crianças que freqüentam aa
nossas Escolas Primarias, da.
mo a seguir alguns números
que nos foram fornecidos na
Secretaria Geral de Educação
e Cultura, demonstrando o
trabalho executado pelo set.
viço médico-dentario daquela
secretaria, durante o primeiro
semestre de 1949. Assim ve.
mos, por exemplo, que de
Janeiro a Junho daauele ano,
os serviços médicos examina,
ra*-*. 78.651 crianças.

Encontravam-se em trata.

PRODUTOS DE VALOR DA

FLORA MEDICINAL
Jurup-tan

Combate ai eólicas • at eon-
gestões do flgado, os cál-
culos hep.tlcos • a Icterlcla.

Chá Mineiro
Indicado contra reumatismo
oot.50 • artrltlsmo, moléi-
tias da pele e, por ser multo
dlurético, nas doenças dot

rins.

Dirajaia
Expeetorante Indicado nas
bronqultes • nas tostes por

mala rebeldet que tejam.

¦ Lungaciba
Poderoto tônico amargo ati-
va o SrgSo- digestivo, com-
batendo at diarréias e o ca-
tarro intestinal, estimulando

e apetite.

VENDEM 3E EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS
- PEÇAM GRÁTIS NOSSO ÚTIL CATALOGO CIENTIFICO

J. Monteiro da Silva & Cia.
195 — RUA 7 DE SETEMBRO - 195

23 2728 - RIO DE JANEIROTELEFONE:

«la construção redução de peso
e d_ resistência ao avanço.

Para a «Ç&o do leme de pro.
fundidad* ambaa as superfície»
se movem para cima ou para
baixo. Com» leme de direção o
movimento e em aentldo oposto
uma a outra. Isso no entanto
n&o acarr*ta nenhuma dificui
dade para o piloto sendo a
pilotagem idêntica a d°. aviões
de leme convencionai. Alem
disso como os comandos s&o
coordenados a« .curvss podem
ser feitas sem o uso doe peda_».

VELOCIDADE
O "Bonança" da "Prota

do DIÁRIO CARIOCA" e;
aUm de tudo para os mononv*.
tores um avião bastante Ve.
lcz capaz de desenvolver a ve.
loeldade d« cruzeiros de 277
quilômetros por hora a 2.450
metro». Bua velocidade maxl.
ma - maior atingindo 296 qui.
teme'ros por hora.

E" capaz o "Bonança* <_•
atingir a altura de 5.490 me.
.tr«»s bastando para decolar no
nlve1 do mar com vento ae
IS quilômetros 130 metros ae
pista. Para desc«r nas mesma»
circunstancias ngee-sita apenas
os 96 metros dg pista.

para decolagem de 185 hp.
com 2.300 rpm.

A PROTA AÉREA EM
SERVIÇO

O primeiro integrante aa
"Prtta Aérea do DIÁRIO CA.
RIOCA" foi adquirido por m.
termedlo da Comanhia Camas.
ciaU c°m sede á Avenida B<U.
ra Mur n° 200 Io andar, que
são os exclusivos distribuídoret
do "Bee=hraft Bonança" no
Brasil.

Como o "Branca" PP DVH,
Já com a inscrição do DIÁRIO
CARIOCA na arte externa de
sua cabine offtros aviõ«s do
mesmo tipo, serào utilizado»
por noíao Jòmal para acele.
rar a distribuição de seus exem.
plares pelo interior nos Etod"*
vizinhos á Capital0 Federal.

Os aviões que s-rão utiliza,
dos ainda para aumentar a
eficiência de nossa reportagem
virão garantir a mais completa
e rápida distribuição de Jor.
nais em grande esca'a no pais,
constituindo o DIÁRIO CARIO.
CA o vanguardeiro nersa in©.
vação profundamente revolu.
cioraria e cuja finalidade é fa.
verec^r os n«)ss<w leitores do
interior.

ca s-a c--i*o'a a'-~m ao «*-.*.- mento naquela épo-.a 27.109

tu o Mêdico-Pedagógico Os- escolares, tendo sido feita 273

valdo Cruz, ende encontrar*, a intervenções cirúrgicas. Rea.

ma dsposlçao, gracloeamenie. lizaram-se 31 2G5 pesquises de

clinicas especializadas; laboratório e forr-m feitas
clinica» -»if riiTÜRO "4163 consultas e 15.137
GARANTINCO O FJTJRO 

^.^^íCA CRIANÇA j 77;507 unidades tíe medica.
VémoR, assim, que a w_ 

mentas foram distribuídos
eo'.a Pr-ar:a es.à realiz_nüo , pmy....prn_^ 28 gC4 caderne.
tambeti uira g-ande e vn.e . 

^ ^ ^^ 4Í.2102 o nume.
réssahts obra assijtenciai, ze- 

j r0 de ÍRJec6,s ja^fcâdàs e
lanfo. C. forma co* stan e e c0.,.:edk-as 1593 a»-as
reüu^r pe'a melhor divui.i.a. , Quar{0 ao se.vi».0 dentário \

de preceitos de hi_ie"_e,

FABRICA BAMGÜ

çao
como ba-e para ror».serva-*a"
c*a sáude futura do a'uno. t ¦¦

r-v? cou.ia'i. tar-ha*?* e'
c.;-n'e*- ¦•• ¦-:<',?, rs rirof esso rés:

Sr), ido é. infelizmente, que
nas classes menos favorecidas
da nossa sociedade, o alto
custo da vida atual não per.
mite aos pais cie familia pro. ,

verificaram-se r.o Instituto
Oc'»vv:o p-'s.;og:oo orier-ado
çe*o Dr. A *:u.o de /its'.s
r*cs «ri í.'ros .:> n»e_.s ce
i9"9 os s-ãuhiies trabalhos:

63'::9 c:_)su!ta1as. tendo sid>
feitas 7012 obturaçõe_ e 1.510
extr cções. Foram aproveita-

(.Conclui na 7.*1 pis)

Wm
<^ÃNGj?>

e

CXl-JA MA OURSULA
KTa«y_-_FlP»>rfRK>. BMlIUIBAj

Pr. b;pl^osa Ruthier
Doenças sexuais e urina» ias

Lavagem endoscopica da vesi
cuia. Próstata. — Rua Senador
D.-rilas. 15 ?< Tel 22 3367.

Dai 13 it 19 horat.

Â meida Comércio
Inc-tiçtriade Ferro _L

Succ. de L. B. de Almeida & Cia.

BUA BOS ARCCS Ms. 28 a 42 - R!0
IMPORTADORES e Distribuidores da

Cia. Siderúrgica Nacional — Cia. S'idei ur/rlca Beljr-J
Mineira e outras USINAS nacionais

CHAPAS de ferro PRETAS GALVANIZADAS e CORRUGADAS para portas ds a.o
e coberturas — FERRO em barra chato — VERGALHÕES redondos e quadrado. — CAN-
TONEIRAS L — T — U — EIXOS para tran im!s.5et - VIGAS UU- AÇO cn tarrss,
vorg:.IH6es e em lâminas para portas — TUBOS de ferro galvanizados pretc3, vermelhos
e de aço p~ra caldeiras de todas as gros3U»*ar- e comprimentos e ovtros materlsh do rarro.

I UKDIÇÃO DE FEURO E OUTROS METAIS
( ARMAZÉM — 22-0.03 - 22 1718 - 22-27 .3 — 22

TELEFONES: | ESCRITÓRIO TÉCNICO — 42-.S75
( CONTABILIDADE - 22-1342 - 22-254S

:a
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Outra sugestiva vista colhida do alto da coberta do edifício-

-' ltda do DIÁRIO CARIOCA
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AA.

Se 50 é o Ano Santo,
sejamos bons, afinal,
enxugando todo pranto
e perdoando todc mal..,

Sejamos bons e sensato I
é o que eu aconselho aqui..
E só compremos sapatos
se forem da BEVERLY !

Sapakina Bevèily
i

Lsm:era_dii_ü' ^fll .1
-' PRAÇA ÜRABHfrES. 44

TELEFONE: 42-4672 ~ RIO

I / •..,.> Amsm\.

/' /jr If jKM ^iSj^^^y jj

Vlaia parcial do modernisslmo laboratório' tío grava-jCo

SONETO DESESPERADO
DA HORA INÜTIL

Lago Burnett
O desespero da hora Inútil, vagai
Lago morto, gaivotas indecisas...
Hora em que o mar suplica ao céu que trag»
no dia nuvens, pássaros e brisas.
Coxas alvas na mente, lisas, lisas,
sem a imigrante mão que o instinto apaga
Estéril hora, limpa de pesquisas,
ponteiro Inerte em mostrador de chaga.
Hora de tédio, angústia, dôr, complexo,
morta a emo.çáo, a .inteligçnola, o ssçxo, .,..,,,
delírio tíe árvore que não produr
Licença fúnebre a nós concedida,
cie conhecer a morte, pela vida,
os olhos abertos mas sem ver a lui.

Slo Lmlt — Maranhlo. -1

LIVR03 NOVOS

fe itpms Ler e Escreve: Ter le-a
!e àhà WÊÈÈT^

"CLAUDIA A DESGRAÇADA"
Pi prazer ao espirito a lei.

'ura (!n novela "Claudia n Des.
Brawda", dc autoria de J":é
Guimarães Já «m quarta edl.
çAo.

Nfio obstante sua simplicidade
revela.se Jssé Guimarães um
novelista d» grande pen*;am*n.'.0. constituindo o seu livro bela
P*-3ina moral neste século de
"onfusão em que estamos vi
VPr.dO.

Apresentando para oi qu»
Apreciam b:a literatura um
livro que, dc mar.clra admira.
Vüi fccnilra um dos irtals *•
r'Cs prcblemns «oclalg contem,
porancos, Jo-í Guimarães aflr.
na r.a tyc-:oi'-r!a que faz em'"Tnnssrm 

ao seu torrão na.
tal-

"No mourejnr dc» fulgu.
ran'»3 penas de feus Idolatra.
d*>s Dro-s cem*) roíam — Coe.
lho Neto, Gonçalves Dias;
Humberto tíe Campos. Ves.
Patino Ramos, Artur Az«ve.
tio. jcão Liab«a. Od°rlco Men.

das Catulo da Palx&o. Ceareh.
ae e tantos outro., brotaram
oa rebentog de uma nova gera.
çfto, vlvlficada no estoiclsmo
de incessantes lutes em que
o Maranhão: aempre novo; ge
revela incansável patrona do
«aber honrando um pastado
que lhe t tão caro,

Se bem qu* n*> mlnhag pa.
lavras n&o traduzam o slgnU
ficado fiel do meu pensamen.
to e e-t&O aquém das expres.
soes tnals nítidas da verdad*.
posso afirmar contudo que
muito me ufano em aer um
dos seu» filh«s prestando o
modesto" concurso eto prol de
Uma causa, que é nossa porque
o Maranhão é Brasileiro".

Esse é o retrato inala flel
do autor criando um perso.
nagem como Claudia, que en.
carna infelizmente para nós a
maioria das mulheres imbuídas
do espirito da "civilização mo.
d«rna*.

BARNABET DE CAMPOS

CRCNICAS DE PARIS —
Maluh dí Ouro Preto — Edl-
tora "A Noite", 1049.

Não sâo muitos,, entre nós.
os livres ^3 viagena. A jovem
escritora Maluh de O"ro Fi'3-
10 possui a vittuda inicial d***
estrear em um gênero pouco
visitado, e que apresenta uma
grande complexidade, uma' vaz
que essa categoria libraria,
sob o signo sintultaneo da li-
teratura e do jornalismo tem
os seus perigos, o um destes c
a própria vigilância do tem-
po, compromítehdo os elemen-
toa transitórios que tão viva-
mente habitam nesses as poi-
mentes de terras q coisas es-
trangelras.

Com um eetilo lntranqullo **¦
colorido, q«e é um verdaaciro
convite á leitura, ela transpor- |
ta o leitor para a cidade de |
Paris, conduzindo-o através da j
suas ruas « avenidas, de suas
praças e museus, do seus res-
taurantu e igrejas. Logo ás prl-
meiras páginas Maluh de üu-
ro-Preto comunica o que po-
derianíos chamar de "atmoS-
fera de Paris", Isto é. esse tef-
ritorio tanto físico como eâpi-
ritual em que a mala bela cl-
dade do mundo w apresenta
aos sentidos do viajante.

E' eate livro «ma fiel e mo-
vimentada Imagem de Paris.
Cada caplulo encerra uma »ur-
presa, conta uma historia regis-
ta uma Impressão inesquecível,
comunica uma determinada
reação diante de um horizonte
nunca visto, e por isto mesmo

•apreciado dentro de uma r«-
percussão psicológica inédita e
genuína.

Lançando CRÔNICA IX PA-
RIS. a Editora "A Noite" está
certa de apresentar ao grande
publico Uma escritora que ja
estréia na plenlturje d» sua vo-
catão artística, n<*ma obra B-
terárla comparevel ao que d:
melhor se escreveu <ntr« nos
no g(nero>

(Conclusão da 6a püq.)

dós 1.037 molap-s de 6 anos
fdetalhe mui importante para
a dentição da criança) e con-
cedidas 400 altas. F.'zeram-se
226 pulpectomías (no cônsul-
tório particular seria pago a
rnzao de mil cruzeiros cada
uma) obturou-ee 238 canais e
tratou-ss de 71 abeessos e fis-
tulas. Foram batidas 579 cha-
pas radiográficas (sem des-
oesa de espícle alguma para o
paciente) 114 pesquisas de la-
boratórios. Tratalhos orteden-
el03 em númsro de 475 e 20
trabalhos cirúrgicos^

Nrste mesmo peijedo de 0
meses de 1949 Vamos encon-
trar os seguintes trabalhos
feitor» nas Escolas P.imárias,
Escolas Técnicas — Ginásios
e Instituto de Educação, no
total:

**^i«sÇI,."*'.$títí.'-.' *

nho) ns Escolas Técnica*? e
Primárias estarem ^m féria»
e os respectivos d^nUrt"** en-
contrarem-se nos Dí-t.-itos M.*--
dicos em função de inspcçil»
dos novos alunos),

FINALIZANDO

Será de lamentar se o cbje- |
tivo desta reportagem não ti-
ver sido alcançado, isto é

realçar uma obra que vem
sendo realizada e devera
prosrguir em beneficio da
criança carioca. Não citamos
nomea, hospitais, postos, dis-

i trltos médicos, diretores, etc
para não fazer injustiças, com
possíveis opções.

Ítf8$ir-Í

RODRIGO JOAQUIM DE MATOS
PIANOS OAS MELHORES MARCAS

Deseja aos seus amigos e fregueses BOA3 TESTAS
è um feliz ANO NOVO

RUA MARIZ B BARROS N.° 920
FONE; 28 • 4413

Moderna Iluminação
O Departamento de Ilumina,

ção está ativando °s trabalhos
para a próxima insíalutão dos
aparelhos de -iluminação fluo.
recente r.a avenida Brasil. No
momento »s trabalhos reiaclo
nam.Ec com a construção das

Para a Av. Brasil
subestação e colocagão dos
postes ao longo 6e seu trajeto,
espcrando.se que dentro de qua
tro meses comece a funcionar
a nova e moderna iluminação
dnquela importante artéria
cidade.

da

81.128 consultas, 29.990 ex.
trações, 37.341 obturações per-
manenbcs e 9.790 obturaçóes.
provisórias, 12.840 dentes de
8 anos aproveitados e ílnal-
mente 5.995 altas.

Vale frisar que no segundo
período (de julho a dezrmbro,
a produção geralmente é do-
brada, devido o fato que no
1.* período (de Janeiro a Ju-

Uu.
9 5 O

Alfredo, Uma &
— sinceramente agradecidos aos seus amigos e clientes —

apresentam os seus votos de FELIZ ANO NOVO.

RUA BUENOS AIRES, 161

I Materials II'! Vffii
Cumprimentam os seus clientes e amigos,
desejando um Feliz e Próspero ANO NOVO

Av. Presidente Vargas, 509-DJ
. Rio de Janeiro

K.ÍJ.-À ài. V
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A sede atual: Praça Tiradentes, 77. Nela se reuniram final-
mente as partes antes dispersas do DIÁRIO: redação, adminis-
traçSo e oficinas. Conheceu muitas grandes horas da nossa vida,

Inclusive o empastelamento

9- Diário Carioca

Evocação das Sedes Desta Folha e de Episódios Que a Elas se
Ligaram — Sob o Signo da Politica e á Semelhança do F u n d a d o r
"Barbeiro.de Leões" — Onde Nasceu a História do Mineiro Que Com-
prou o Bonde — Os Antigos e os Novos da Casa — Uma Convenção
da Aliança Liberal em Nossa Redação — Recordações dá "Geladeira"
e das Revoluções de 30 e 32 — Uma Biografia Que Será Escrita...

REPORTAGEM DE MARCIAL Di AS PEQUENO
(Redator do DIÁRIO CARIOCA, Desde a Fundação)

S__l H '*f ___H__nGi_ «¦!

Wm^t^A
Uma das antigas sedes: Avenida Rio' Branco e—••I*i.-* de Site
de Setembro, riaqueie prédio de canto, onde hoje há na loja

um café em pé. Na época, era a "Casa das Fazendas Pretas"

Quando se escrs-rer a história do
DIÁRIO CARIOCA o povo brasileiro
ficará sabendo que nunca um órgão
da imprensa o serviu com maior de-
dicação. Vencendo todas as dificulda-
des, entre ás quais omltava a oposi"
ção do Catete, seu primeiro numero
circulou em 18 de julho de 1928. De-
veria sair no dia 5, em homenagem
á grande data. mas houve atraso na
montagem das máquinas. A sede era
no edifício Fontes, 2.° andar, ali na
Cinelandia, onde funcionavam a.reda-
cão e as linetipos. Nâo possv.içi, en-
tão, rotativa. Diretor: J. E. de Macedo

Boares. Gerente: Alberto Burle de Fi-
queiredo. Redator-chefe: Leonidcs de
Resende. Secretário: Osório Borba.
Chefe das oficinas: o velho Antenor
Guimarães. Entre os colaboradores
estavam Evaristo de Morais, Vigilio de
Melo Franco, Humberto de Campos,
Amarilio Vasconcelos, Campos de
Medeiros, Adolfo Bergamini. Na re-
dação havia de tudo, desde o elegan-
te Victor de Carvalho (Marcus André)
até ó repórter macumbeiro Mauro de
Almeida, sem esquecer o Arlindo Pru-
dente, que fazia suas acrobacias pela
administração.

"NECESSÁRIO REABRIR A GELADEIRA'

UM CLUBE POLÍTICO

Vitoriosa a revolucio. •

prestigio do DIÁRIO CARIO-
CA foi Imenso. A redação vi-
via cheia de heróis- pedindo
-que noticiássemos os seus fei-
tos. No dia seguinte, com o

Estava escrito que o "Dla*
rio' teria de combater o *»r
Getulio Varras. Poucos dUt
apOü a sua poise. Macedo Soi-
res rompia violentamente, E
assim aconteceu duranto «a
quinze anoa do seu governo.

Jornal debaixo do braço. Iam
cavar empregos. O nosso
companheiro Bergamini.- ora-
feito da capital, nomeará ds-
ra o seu gabinete os srs. Dlnlz
Júnior e Osvaldo Orlco. Ma-
cedo Soares redigiu logo a se* no poder

BRIGANDO COM GETULIO

guinte "manchete", «ue produ-
ilu sehsasâo; comentando a

escolha: "decididamente ser»
necessário rctsbrlr a. flelarlel-

lato ainda nua.hdo estava
a Junta Militar.

com os Intervalos criados pe-
los acontecimentos políticos.
Mesmo sob a censura, era
difícil Impedir as Invest das
do jornalista, que* nasceu pa
ra ser mesmo "barbelr» Cs

leões". Üm dla. nada poden-
do escrever, publieotr na prl-
meira página o ^cjlché" de

uni abacaxi. Dizem que Ce-
tullo achou graça, mas o ecn*
soi* foi demitido... -

O DIÁRIO CARIOCA nas-
ceu sob o signo da política.
Era arenas o Jornal de Mace-
do Soares, esse bravo e culto

exoficlai ,"de" Mirfiilíi';'" qtfo
revolucionara a Imprenta bra-
allelra eom o aeu antigo "Ó

Imparcial". Cie. quase erlan-
ça, escrevera um livro sSbre
s Almirante Saldanha, que
ainda hoje i considerado obra
elasslca pa matéria. Demltln-
do-se da Armada, Invadira
•enj-.ciwiiiiímente o Jornalle-
no, participando, com o seu
laisnte ¦ • *•->» ««mbatlvldade.

de todos oa movimentos de
reação contra o aviltamento
do regime; Nascendo conde-
nado a luta,' logo o DIÁRIO
CARIOCA .ss transformou em
verdadeiro Clube político. A
sua. redação era, do fato o
centro onde se debatiam os
problemas do dla e se traça-
vam, em extensão e profun-
dldade, os planos de combate
ao sltuaeionlsmo. A.m p I a.
arejada. moblllada eom bom
gosto, plantada no coração da
metrópole, nSo havia ambien-
to melhor para palestras
Ademais, náo faltavam o bom

REAGIU A ALTURA..

Havia também as quadrl-
r.V,ã» da Heitor Modesto bulln-
t*» com os nervos -Jo «eneral
Sezjfiedo cios Passos. Por st-
nal »u« o repórter da Guerra.

(ainda nâo era o Otfivlo),sen-
tlndo a repercussSo dos ver-
soa no Ministério, logo se en-
feltou eom as penas de pa-
vSo do poeta. E levou uns

eafé aervldo pelo Zeferlno s
alguns aperltlvos Ilustres. Da
sacada ainda se tinha o direito
de ver o desfile das cufVas
fe.rninln,^ ha>|"çnrlp eem^re
iá em baixo, para cada mu-
}her, , uma escolta de eete
"gaviões"...

A política era tudo para o
DIÁRIO CARIOCA, daquela
época. E, dentro dela, a fl-
guia do sr. Washington Luiz,
que o Jornal apresentava dla-
riarnente naa mais estranhas
"poses" fotográficas e nas ea-
rieaturas geniais do Guevara.

tabefes de um oficial amigo

do ministro. Desnecessário
dizer que o nosso colega,

agredido, reagiu a altura...

A HISTÓRIA DA COMPRA DO BONDE

Apostamos tomo ninguém
te -eeorda da origem da his-
tsrlá do mineiro que comprou
um bonde. Pois o fato se pas-
•ou assim, há vinte anos
Faltava matéria para a ultima
página, rntâo, como hoje, de-
dlcada à reportagem policial.

O secretario pediu qualquer
coisa Interessante ao Mauro
de Almeida, o famoso "Peru"
das rodas carnavalescas. Ele
mandou o Zadlr fotografar
um "Praça Quinze", em fren-
te ao OdeonV E no dla seguin-

eom a trapalhada da fabulosa
negociação, criada pelo Mauro,
em algumas colunas escritas
com graça, cheias de detalhes
aitorescos. Ainda hoie muitos
acreditam na veracidade t*
caso, Imaginado por um re-
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te ao uaeom [nao»*».»"*- ¦ »rr— »¦••¦ *t .
te a cidade toda se divertiu' porter em crise de assunto.

A CONVENÇÃO DA ALIANÇA LIBERAL

Mas o DIÁRIO CARIOCA
temDre foi Macedo Soares e
Ma:edo Soares terrível na
oioôlção. Sua fundação tinha
evidentemente o propósito de

preparar o ambiente para oo
asonteclmentos que explodi-
ram em outubro de 1930. A
Aliança Liberal, formada. PS-
ra enfrentar o Catete, contava
com a Inteligência de Auto

do Sul, com os Tavoras, no
Ceará, os Llma Cavalcanti,
em Pernambuco, o velho 8ea-
bra e o doutor Moniz, na
Bahia, os democráticos, em
S. Paulo. Caf6 Filho, no Rio
Grande do Norte, Bergamini •
Evaristo no Distrito Federal.
es nlllstas, no Estado do Rio.
cs oposicionistas do todo o

pais, al«m da velha guarda der <^rr= m mmtimm
bravura de JoSo Pessoa, na I essa gente se reuniu na m
"pequenina e heróica Paral-
ba", com as manobras de Ge-
túlio Vargas, no Rio Grande

tropole, em memorável co.i-
vençfio realizada na redaçáo
do DIÁRIO CARIOCA. E o

ehefe do estado maior da
campanha era o sr. J. E. de
Macedo Soares, que trabalhou
eom entusiasmo até o movi-
mento - outubrlsta, su-üerando
todoa os obstáculos, Inci.slve
a prisão no quartel da Policia
Militar. Dali escrevia o seu
artigo dlarlo, apesar de Inco-
munlcável dla sim, dla nao.
segundo, a estri iha sent.-nça
do Supremo Tribunal, cujos
ministros, apertsios pelo Go-
verno, vestiram a toga d*- Sa-
lomáo para prolatar aquela
deelsáe.

Rua Alcindo -ananabara. esculna da Praça Marechal Floriano, por cima do atual café Amare-
Unho, bem na Cinelandia, foi uma das nossas sedes. Alt, multa coisa se passou, Inclusive a

ConvençSo da Aliança Liberal '

O TENENTISMO E O EMPASTELAMENTO
A principio, o duelo Getu-

llo-Macedo 8oares foi diver-
se

NA PÇA. TIRADENTES ÇOM A REVOLUÇÃO DE 1930

Depois, o "Dlarlo adq-iHu
a sua rotativa. Aa of's'nas
foram transferidas para a
Pra-.a Tiradentee, 77, Junta-
mente com a redação e a g«-
rencia. Nêsle velho pred.o •**

jornal viveu seus momento*»
mais ai los. A revolução cie ••-•

de outubro da Í030 aqui nti
encontreu ès 22 horas. Oue
medo! Um dele-a-ío. com tres
tintuieircs, ievou todo o pes-
seal p-r'a a «Geladeira". O

¦ Amé.xo Paiha, com .ua;-»

dias de trabalho na easa, eu
vindo alguns tiros, como pen-
eava na família! E o novo ga-
rente, o amável sr. Sebastião
de Brito, t5? rico e tão preso!
Felizmente cs srs. Macedo
Soares é Bergamini havirm
escapado, a tempo, pa-
ra Minas. ' Hugo Aranha,
f-ordo e bom, chefiava agora
a redaçSo escondido no En-
genho Novo.. No cubículo, de
r.fí-uns rictres çuadratíos. cen-

t3 e cinqüenta Jornalistas e

tido. Mas logo as coisas
encresparam. Com energ.a e
uma tenacidade de espantar.

o grande Jornalista fustigava
a situação. A luta chegou ao
extremo quando enfrentou o
"tenentlsmo" acuado no Ciiibe
3 de Outubro. O seu artigo
"Balaio da Caranguejos", tal

vez a mais vigorosa páam.1
c*e critica Já escrita no 3ra-
sil, nSo pfide ser publicado
no Jornal. Mas circulou p*i,a
cidade em milhares de provas
batidas nas nosras oficina.
Um dla, burlando a een.-i-ir.,
êle escreveu: "o sr. Pedr*» Er-
nesto acumula a Prefeitura e
duas pasta3 — as duas oisti-
nhas do seu cabelo nSo r.r.»
ga"... Foi a conta. As 23

horas, em uma noite de .igoa-
to de 1932, tivemos o posso
batismo de foce. nesta ~3de
da Praça Tiradentes. V.tte
minutes de Intensa fuzilaria
Para felicidade geral, Macedo
Soares se encontrava naqus.e
momento em Pètropolis, ho-
menageando o teu anvgo
Afranlo c!e Melo Franco, que
fazia anca

NOVA FASE

Um Jornal nSo é apenas a
flama dos seus diretores, nem
a capacidade dos seus profis-
sionais. E também a técnica,
a organização admin!trattva>
o seu complexo mecanismo de
relojoarjav Era preciso fazer
tudo Isso depois do colapso.
Ess.t foi a tarefa confiada a
Horacio de Carvalho Júnior,
com o sentido do equilíbrio •
da objetividade que caracte-
rlzam os hrmens criados pela
civilização da Velha Provin*
ela. Ao seu lado. o genlo de
Martins Guimarães, que tem
soluções para tudo, até mesmo
para as finanças deste pais
arrebentado que distribui
"Festas" de Natal, e o bom
senso e a serenidade do Dan-
ton Jobim, esse espírito goe-
theano que é também capaz
de pensar na teoria das cores
sob um pesado bombardeio
do artilharia. A aventura
Jornalística, sem base eco-
nômlco-flnancelra, tinha de
sofrer uma transição, passan-
do do. romantismo para a rea-
lidado dis um empreendimento
cultural moderno. Então velo
a reorganização. A redação
foi transferida para a Avenida
Rio Branco, esquina da rua
Sete de Setembro. As oflcl-
naa e a administração conti-
nuaram na Praça Tiradentes.
Não deu eerto. Mas a exne-
rlêncla ofereceu uma lição
proveitosa. A direção eom-
preendeu que era preciso fa-
cer do "Dlarlo" uma verda-
deira empresa Jornali3t:ea.
Muitos não acreditavam mes-
mo nesta folha. Seria- um
choque de mentalldades entre
a tradição dispersiva e so-
nhadora e a nova orientação
realista. D. Quixcte queren-
do beber vinho de luz no
cristal das estrelas e Sancho
Pança pedindo apenas um pa-
to assado. Nada disso a:on-
teceria. Apenas a harmoniza-
Cão das duas tendências, se-
nundo um planejamento equl-
librado. Tendo surgido para
«ervlp ao Brasil, o "Dlarlo" se
ore.iara para acompanhar a
sua evoturâo, nesta fase de
ind-istriatizarao e racíonallra-
rio des r*.£todos de trabalho
e produção.

O SENHOR MANDA NOS VIVOS E EU VOU MORRER..
Em toda a tragédia há sem-

pre um pouco de eomed*a
Durante o tiroteio o pânico
foi Imenso na redação. A!-
guns estavam feridos. Ur.i»
senhora, que nos visitava riagráficos meditavam no futuro

do Brasil, mais preocupados
eom ele. mesmos do que com j ocasião, proferia berres, n .

a pátria depois de vinte e qua- j 
terlcos. A maioria refugiou

. _i. ,.._,» Mas não ' se nos

S ' UM EPISÓDIO DE 1CS0
posse da pasta. La encontrou
um correligionário madruga-

Não criou dificuldades
Mas

_o Ia''o
ava, cm

. i Justira-

da nc**,sr .<.-Ja>.*ao
i."ô0, o Ministérte

No dia 24 de ou-
túbro, verdadeira multidão
rara «II se dirigiu, pouco d-

r.ois do meio dia. A frente, o

»r. Candld» Paaaa». I*

dor
Pode ficar — dlsae-lhe
este náo ficará aqui! E, tre-

l pand-e •»**• j4m* «ídelr*. re-

tro horas de xadrez. Mas não
há nada tão delicado como a
Polícia quando sabe que oGo-
verno está perdido. Salmos
dali a francesa, talvez sem or-
dem superior, embora com
certos compromissos morais
quanto aos nossos libertado-
res Alguns salvaram assim
os seus empregos...

tirou da parede o retrato do

or. Washington Luiz, arre-

messar.do-o na rua Visconde

do Rio Branco. O povo aolau-
diu delirantemente o oeste
revotuelonárto

ee nos fundos do prédio, ent**»
as quais o continuo André.
O Hugo Aranha, amigo senv
pre lembrando, quis asautelar
melhor eua personalidade de
chefe. E disse ao André que

the cedesse a posição estrato*
glea em que se entrlchelrara.
Mas o seu modesto auxiliar,
com a voz tremula de tanta
bravura, respondeu heróica-
mente: "o sr. manda nos vi-
vos e eu vou morrer!

Isso dito assim, dezessetn
anos depois, tem realmente a
sua graça. Mas, naquele Ins-
tante, quem tinha Jeito de
sorrir? Respeitável público:
que feia 6 a cara do pânico!

Mas os oficiais, apôs o tiro

telo e o assalto, noa trataram
bem. Quem se encontrava
baleado foi para a Assistência.
Cs outros, rua. iJo DIÁRIO . .„. .. ......
CAliOCA sé estava condena- • será excelente

PRÉDIO PRÓPRIO E OFICI-
NAS MODERNAS

De todo Csse esforço cons-
trut vo resultou o prídlo pro*
prlo, edlflcado na Avenida
Getulio Vargss. E uma casa
feita especialmente para o
•ornai e cs seus servidores.
Construção elesante. Oficinas
as .-nais modernas. Re:tau-
rante. Conforto, bem-est-.r e
higiene. A foiha terâ duas
edlçSer: matutina e veeperti-
na. A apreser/a-ão nráfiea

._ A matírla r~-
do á morta o sr. Macedo Soa- i dacenal amplir^a cern a co-
res, que os Imponderáveis do ' laborarão dos r.c"T3 i~-ihp-
destino ¦— naquela hora em j rrs eícritores. Rompeu ce
cue habitualmente ae achava ' Souza terá erpaçp para tratar
no Jornal, revenda o seu arti- ' novamente tío reu tc**"rro. r'o
Co — haviam afastado para ¦ reu fu*ebol, da sua politlra.
Pètropolis. Nessa niesma noi- j Outrcs virão, Inclusive o nes-
te o martelo fc-a machadlnha . so Jcaqulm S^'?s -•-- *
emoastelaram tudo.

MAS HOUVE PROTESTOS, CORAGEM E AMIZADE
Mais tarde, chegaram em

fre.ite ao DIÁRIO CARIOCA
muitos curiosos, alguns ami-
gos e atô altas autoridades.
O Interventor Flores da
Cunha, por exemplo, tez
mesmo "meeting" de protesto
No dia seguinte, a grande cri-
se política, com a renuncia
dos ministros Maurício Car-
doso e Color e do chefe de

Policia Luaardc A terrível

complicação foi acabar na re-
volução constltuclonallsta de
S. Paulo, em Julho de 1933.
Más na madrugada do atenta-
do vimos ainda emocionantes
provas de coragem e amizade.
Horacio de Carvalho Júnior,
que ainda não era o diretor
do jornal. procedeu com
Inexeedlvet senso de dlgnlda*
de, dlspondo-se ao sacrifício
da vida paio amlto ame*e_a-

dc; José Roberto, sereno e
firme; vários redatores do \"Dlarlo" Intetramente leais ao
seu eminente chefe. Aliás. ¦
para honra desta casa, todes
os «eus elementos se conduzi- I
ram decentemente no Inquê
rito policial. Ninguém traiu,
nem vacilou em face dos
acontecimentos que ss segui- 1
ram.

C***í ê »

préirla hlsxoria de Minas e
do Brasil.nos uítir-cs ¦-•.lar-.*-.-
ta «nes. O profrrsor Maurício
eottlruará dsr.áo sits aui^!*
de psiquiatria e tís ertlio. O
rr*.* -'anistr.o c'e ' ~'•¦>.-.r~"-r. rs
r'adas do Lyia- a -,*te do C*
to, a eio-^uer-ra t'o P" " a o
me:tr.? Tirrbaú'.-). o J. F..'C
eom Eva e sus3 ipm^tlahar.
cs ;aros do P.-.*.*:-'--o e b'-*

t> B^r'".a'.*6. rua vui r'tt ft
escriturário, ma? reper) r ex*

(Conclui na 5a pá2 )


