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Três Crimes
Mo

O pequenino Sérgio depois de ser rehavido pelos pais

Acham o
imho Roubado

UM TERRÍVEL DRAMA COM DESFECHO FELIZ — LEVARA
K CRIANÇA PARA CORTAR O CABELO E A VENDERA

POR UNS NÍQUEIS
S PAULO 19 (D. C.) — O lar de modesto trabalhador desta

canitãl viveu, por mais de vinte e quatro horas, um drama tre-
mentlo, quando o pequenino Sérgio, de ano e meio de idade, de-
sanaieccu. A aflição, o quase desespero, de seus pais somente
cessou, quando puderam, ambos, beijar a face da criança, depois
de achada pela Policia, em mãos estranhas.

SEQÜESTRADO
Sérgio Vieira de Toledo, filho, criança para o_ corte de cabelo.

rte dè Eva Perón
a Qualquer Momento

Aguardada em Toda « Argentina
Com Homenagens Supremas Que se

Antecipam ao Besenlace
BUENOS AIRES, 19 (AFP) — O povo argentino espera a

qualquer momento, a notícia do falecimento da senhora Eva Fe-
?on visto como o estado da ilustre enferma não »»te P"«g£
senão uma renitente esperança, que e a de todos quantos tem
acompanhado a vida da esposa do Presidente da Republica nas
suas obras de benemerência e que insistem em esperar.

OS BOLETINS MÉDICOS

NO BARRACO DO SACOPÃ

Misteriosos em S. Paulo
3 Armas:
Faca, Pedra,
Martelo

de Constantino e 'Adelina, íoi
seqüestrado -pelo indivíduo José
Joaquim Gomes, vulgo "Cario-
ca". Êste, elemento ainda jo-
vem, c conhecido na redonde-
za, sendo tido como tipo paca-
to, ordeiro, embora dado à em-
briaguez. Comumente brincava
com Sérgio, sob as vistas vigi-
lantes de d. Adelina. Daí porque
lhe confiaram a guarda da

POR UNS NÍQUEIS
Mas "Carioca" surpreendeu:

de posse do pequeno, longe dos
olhos maternos, e em estado
normal, rumou para o subúr-
bio da Penha, onde, em troca de
alguns níqueis; deu a criança
para uma mulher.

LOCALIZADO
Esta sem conhecer "Carioca"

(Conclui na 2.» página)

O comunicado oficial anun-
ciando ontem que as condições
da enferma haviam "declinado
sensivelmente" emocionou a to-
dos, especialmente àqueles que
desde semanas se vêm cqngre-
gando nas igrejas para pedir a
Deus a vida daquela que foi
chamada "A Dama da Esperan-
ça". ,

Aos cinco minutos da madru-
gada de hoje, novo comunicado
deu algum alentp, pois dizia:
"os médicos assistentes assina-
laram que a enferma reagira 11-
geiramente às últimas horas da
noite de ontem". E às C horas
da manhã, terceiro comunicado
frisava que "o estado da senho-
ra Perón continuava apresen-
tando melhoras c a enferma
passara uma noite calma." O
comunicado dizia, textualmen-
te: "Durante as horas da ma-
drugada, acentuou-se a reação
favorável no estado de saúde
da senhora Eva Perón, que nes-
te momento descansa com tran-
quilidade"

Amanhã às 11 horas, como
foi anunciado, se realizara ao
ar livre, na Praça da Republi-
ca, uma Missa impetratoria, as-
sistindo todos os sindicatos de
trabalhadores desta capital e de
La Plata. Será proferida uma
alocução, ao Evangelho, pelo
padre Hermán Benitez. Antes
do inicio do ato religioso, será
tocado o Hino Nacional Argen-
tino, terminando a cerimônia
com a marcha "Les Muchachos
Peronistas".

Um novo comunicado, às 10
horas de hoje, disse que os mé-
dicos assistentes tinham anun-
ciado que a reação favorável
constatada no estado da senho-
ra Perón se mantinha.

Ligeira esperança às últimas
horas se notava em todos. Por
certo que é prematuro alimen-

(Conclui na 2.* página)
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D. Isabel e os filhos: apelam para que ao.menos o chefe da família não lhes
falte na sua amargura

Nem Barnabé, Nem Mendigo, o
Barnabé-Mendigo Espancado
Ainda Desaparecida a Vítima da Polícia — A'História
e Aflição de Uma Esposa e Cinco Filhos no Barraco da

Laileira do Sacopã
Ainda não regressot à sua rc-1» ~~

sldência o ancião Fernando La-
cerda, uue, segundo noticiamos
ontem, fora preso como mendigo
e espancado, depois abandona-
do na rua Francisco Eugênio,
onde o foi encontrar — c lhe
prestou assistência — o comls-
sário Salomé, do 16.° Distrito
Policial.

A esposa do.infeliz, d. Isabel
-Rodrigues; - atribui- & "ausência-
do marido a possível temor de
represálias, lastimando o desti-
no que lhe reservou mais essa
vlcissitude, dentre tantas que
pontilham a sua vida.

A HISTÓRIA
Nega d. Isabel que o seu ma-

rido seja um Barnabé-Mendigo.
É, sim, uma vitima do serviço
público, que lhe consumiu os

(Conclui na 2." página)

S. PAULO, 19 (D. C.) ~- ru
manha de ontem, uma mulher
foi encontrada morta. Seu cor.
po estava estirado nas margem
do riacho Moqulnha, na Vila
Salvador Maestro Pletro, em
Vila Ema. Fora degolada e
apresentava dois profundos fe-
rlmentos na cabeça. A seu lado
estava um martelo. Mais tar«
de dentro da água, achou-se
uma navalha. Nas Investiga,
ções, chegou ao local um se»
nhor, Stefan Bovkunovuy, qu«
reconheceu a morta como een>
do sua filha.

Olga Kozlot, 21 anos, reslden»
te «esta capital, era o seu no.
me. Estava casada com Ivan
Kozlot, de 27 anos, Isso há um
ano.

Suspeita-se do marido coma
o assassino. Sua captura foi or-
denada, e, pouco depois, êla
comparecia à Central de Po-
llcla. Estava à procura da es-
p6sa. Ela, segundo afirmou, ha.
via saldo de sua residência, na
noite anterior para náo mala
voltar. Apçsar disso, êle foi es-
coitado até a Segurança Pessoal,
para ser Interrogado.

(Conclui na 2.a página)
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10 HO«AS

ANUNCIAM 

as folhas que o sr. José Amé-
rico de Almeida está escrevendo suas
memórias. Também o sr. João Alberto

ocupa-se em redigir as suas. Assim, vamos ter
dois expressivos depoimentos sobre êste último
quarto de século que o DIÁRIO CARIOCA aca-
ba de franquear, através de mil peripécias, na-
vegando "como um espadarte no oceano revolto
da imprensa brasileira", como afirmou hâ dias
esse grande e inimitável Assis Chateaubriand.

Não sabemos até que ponto João Alberto e
José Américo conseguirão descreve:r: com obje-
tividade e isenção os acontecimento/s de que fo-
ram parte. A permanência do memorialista na
vida pública — que é o caso de ambos — dificul-
ta, sem dúvida, o exercício daquela qualidada
mestra do gênero.

Boas memórias ,são, naturalmente, obras de
velhos, condenados a essa pena monstruosa, que
é o otium cum dignitate. Escrevê-las é o triste
privilégio dos que se retraíram ao convívio do
mundo e cuja visão não se embaraça nas con-
veniências temporais. Como não podem ser es-
critas por defuntos — exceto pelo método, ain-
da não oficialmente aceito, do Chico Xavier —
alguns memorialistas cautos só autorizam sua
publicação para "depois da morte do autor". O
expediente tem várias vantagens, incluída a de
não acarretarem as indiscrições cometidas o
menor perigo para o escritor.
.Nesse capítulo das indiscrições, diremos, aliás,

que são sempre a parte mais apetecivel dos tes-

; i.

temunhos póstumos. O visconde de Chateau-
briand,, em suas "Memórias de Além-Túmulo",
publicadas pela primeira vez em folhetins por
Girardln, mereceu criticas por suas revela-
ções maledicentes, as quais de nenhum modo
ousaria êle cometer quando revestido de seu in-
vólucro carnal. Nem^tudo, é certo, nessas mo-
numentais "Memórias" foi escrito na velhice,
uma vez que o autor levou grande parte da exis-
tência a tomar notas e fixar impressões. Mas

• retocou-as cuidadosamente na idade provecta,
avivando perfis e retificando fatos, que a ida-
de avançada tornava, paradoxalmente, mais ní-
tidos na retentiva.

Tivemos também as nossas memórias de além-
túmulo, ainda muito recentemente, com as de
Medeiros de Albuquerque, Oliveira Lima e Hum-
berto de Campos. Em todas, o desejo de valori-
zar, pela nota escandalosa ou pitoresca, o que
se tinha a narrar — pecado muito comum aos
memorialistas — produziu algumas passagens
odiosas, indignas de seus autores. Em algumas
delas, o cego egocentrismo, o despeito, a ingra-
tidão e a deliberada falsificação histórica des-
velam certos desvãos sombrios na alma do es-
critor.

Apesar disso, as memórias estampadas post
mortem" trazem certa presunção de autentici-
dade, não tanto dos fatos e. circunstâncias que
nelas se referem, mas da personalidade do me-
morialista. Compõem um retrato psicológico e
moral que jamais se obteria tão fielmente de
outro modOj,

fSPi 4 gs
Acentue-se, entretanto, que

memórias rigorosamente since-
ras não se conseguem de ho-
mens, mas de santos. Sem contar as "Confis-
soes" de Santo Agostinho, um exemplo clássico
desta última espécie, no século XIX, é á "Apo-
logia pro Vita Sua" do cardeal Newman, que
nos encanta e comove pela pureza de propósi-
tos, pela força de caráter e pela diafanidade do
estilo, o qual deixa ver o fundo das idéias e dos
sentimentos.

De qualquer maneira, as memórias são teste-
munhos, humanos como quaisquer outros, e por
isso apaixonantes. Estamos convencidos de que
as de José Américo e João Alberto trarão à luz
muita coisa de novo, que será interessante sa-
ber-se, para que se complete o julgamento da
opinião pública sobre os homens que, depois de
fazerem a revolução de 30, participaram ativa-
mente dos acontecimentos que lhe sucederam.

Mas a contribuição à história desses aconte-
cimentos vem, inevitavelmente, eivada da sus-
peição que se há de lançar sobre tais juizes ou
testemunhas, ainda ocupando posições na vida
pública. A experiência demonstra que á verda-
deira história dificilmente pode ser ditada pelos
contemporâneos. Só valem as memórias como
depoimentos pessoais, vivos, palpitantes de pai-
xão humana, jamais dispensando, entretanto, a
contraprova de outros testemunhos e dos do-

çumentoSja
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JtoYOS Cumprimemos ao DIÁRIO CARIOCA
(Conclusão da 12.* página)"Em nome da UDN e do nos-

fc-BO pessoalmente congratulamo-'«jios 
prezado amigo pelo 25° ani-"Sersário DIÁRIO CARIOCA,

gfiirgão que orgulha a imprensa
-.tJrasileira e a que tanto deve.
;g' "causa democrática por que
-Sempre combatemos. Abraço. —>
rGdilon Braga, presidente; Ruy

Santos, secretário geral e Ruy
.-.Palmeira, subsecretário UDN".

"Congratulo-me prezado ami-
;go aniversário DIÁRIO CA-
BIOCA. tão grato quantos pre-
zam valores cívicos, expressões¦ culturais nossa terra. Cordial

abraço. — Clemente Mariani".
"Aos prezados valorosos ami-

gos que fazem um dos jornais
=mais vivos mais criteriosos país
cordiais cumprimentos trans-'curso vigésimo quinto aniversá-

^ rio, — Amando Fontes".

, "Abraço jubilosamente brl-
lhantes donodados colegas pelo¦triunfal quarto século DIÁRIO¦CARIOCA paladino intimorato

,-,Tia defesa grandes ideaisdemo-
çráticos. — Heitor Beltrão".

•-i' "Diretório Regional Partido
v Republicano Popular envia con-' 
.gratulaçõés data aniversária. —
Araújo Lima, presidente".

„,. "Intermédio eminente amigo
envio brilhante combativo DIA-
RIO CARIOCA e a todos quan-
tos nele trabalham minhas con-
gratulaçõés ensejo vigésimo

. quinto aniversário, com meus
. sinceros votos para que conti-

nue prestando ao Brasil e aos
ideais democráticos os assina-
lados serviços dos quais hoje
merecidamente se orgulha. Cor-

., dial abraço. — Daniel Faraco".

¦ - "Felicitando prezado amigo
aniversário DIÁRIO CARIOCA
peço estenda meu abraço todos

colaboradores dêsse grande ór-
¦gão bem como seu fundador
esse bravo Macedo Soares. —

Juraci Magalhães".

:,,: "Aceite ilustre prezado con-
¦frade meus melhores parabénsefeméride jornalismo brasileiro
ensejo passagem vigésimo quin-
to aniversário fundação DlA-

...RIO CARIOCA rogando esten-"der meus cumprimentos to-
dos bravos companheiros ideal.
Saudações. — Nelson Carneiro".

"Receba prezado amigo meu

pelo aniversário do DIÁRIO
CARIOCA. — General Mendes
Moraes".

; OUTROS. TELEGRAMAS
Énviaram-nos ainda telegra-

mas de. felicitações as seguintes
pessoas, e-entidades:
Comendador José Rainho, presi-
dente do Liceu Literário Portu-
guès; Hildebrando de Araújo
Gois; Eston Rambo, adido da
imprensa da Embaixada Ame-
ricana; cel. Niso Viana Monte-
zuma, comandante geral da Po-
lícia Militar; Ação Social Ar-
quidiocesana; Elyeser Magalha-
es; Juvenal Mur.tinho Nobre,
presidente do Touring Club
do Brasil; Armando Santos, pri-
meiro secretário da Associação
dos Cronistas Desportivos; An-
gelino Cardoso, secretário do
Centro dos Cronistas Desporlis-
tas; "Superball": Edgard Teixei-
ra Leite; Diretoria da Sul Amé-
rica Capitalização; Mario Rolla;
sra. Ana Amélia Carneiro de
Mendonça, presidente da Casa
do Estudante do Brasil; João da
Silva Monteiro.; Manoel Caldei-
ra de Alvarenga; Victor Espíri-
to Santo Cardoso, pela Clarida-
de Empresa de Publicidade Li-
mitada; major Américo Macha-
do; César Prieto, diretor do Im-
posto de Renda; Fèrnão George
Avelino: Iza Campos, presiden-
te do Departamento Feminino
dos "Barnabés"; Francisco F.
Soares; Conrado Cruz; Cia. T.
Janer Comércio e. Indústria;
Fernando Carvalho da Silva;
Anselmo Del Ciello. diretor da
Revista Lei e Polícia; Miguel
Teixeira, diretor do Instituto
Jacarepaguá; ministro Joaquim
Henrique Coutinho; César Pices
Melo: Embaixador Ciro de Frei-
tas Vale (Chile); dr. Luiz Gal-
loti, procurador geral da Repú-
blica; Manoel Mendes Campos;
Diretoria do' Lux Jornal.

. VISITAS
Deram-nos o prazer de sua

visita o nosso confrade Haniil-
ton Barata; deputado Oswaldo
Orico, sr. Carl Abram, repre-
sentante da Coca-Cola Export
Corporation; o a simpática e
querida artista portuguesa Bea-
triz Costa. .

CARTAS
• Dirigiram-nos , expressivas

missivas de congratulações o sr.
M. L. de Magalhães, técnico de
nheiro de redação SHRDLU O
arte tipográfica; o nosso antigo
companheiro de redação e bri-
lhantè jornalista Campos de
Medeiros; e o. sr, José Teixeira
Novais Júnior, presidente do

Negociações Diretas Párü
Pôr Fim à Greve do Aço
Serão Hoje Reiniciadas Entre Re-9
presentantes Das Empresas e

Delegadas Sindicais
WASHINGTON, 19 (INS) — O mòbillzador do programa

Industrial da defesa, John R. Stealmaii,- anunciou que os, reprt-,
sentantes das empresas e os' delegados sindicais da Indústria "do

aço, concordaram cm reiniciar domingo, em Plttsburgh, as nc-
gociações diretas para pôr fim ao conflito do aço.

"FICAMOS INDEFESOS" "
PITTSBURGO, 19 (U.P.) —

Um porta-voz da indústria si-
derúrgica exclamou que "fica-
mos indefesos" quando soube
que o governo decretou que não
permitirá o aumento do preço
do aço até que se. chegue a um
acordo para fazer cessar a gre-
ve. Fontes da indústria também
disseram que os preparativos do
governo para encampar parte
da indústria constituem "um
intento desgraçado para atemo-
rizar-nos". Ao escentaram, não
obstantes, que a indústria está
disposta a abrir as fundições

que forem necessárias pa*a pro-
duzir os materiais exigidos pelo
programa de defesa.

PROIBIÇÃO DE AUMENTO
DE PREÇO

O mesmo porta-voz disse,, sô-
bre a ordem proibindo o au-
mento de preço, que I "fizemos
uma oferta pela qual cada to-
nelada de aço nos custará,, dez
dólares. Queremos saber, que
aumento de preço, nos será per-
mitido em troca desas oferta,
para cobrir em parte o custo
do aço".

Voltam ao Impasse as
Negociações da Pai
Nada Indica .Que os Vermelhos Estejam

-Dispostos a! Aceitar a Proposfa. Sobre os
.* ¦ .'./.;. Prisioneiros -,;-: ^

MUNSAN, 19 (INS)' «^- As 
"négòçiaçies,>sô.br.c£o', 

armistício pa-
recém ter regressado à.fase dc "não'progresso?, apesar dos per-
sistentes rumores circulantes a respeito dc umn iminente fór-
mula satisfatória. •'' ¦ '." ¦ ¦ ' .¦¦ - ". '

Tclo segundo dia .consecutivo os negociadores comunistas e
da ONU se reuniram brevemente a portas fechadas c anuncia-
ram, que voltariam a se reunir domingo pela manhã.'¦ NAO 

HAÍ SINAL„* }'W':

SYNGMAN RHEE

Entre os
Democrá

As duas' sessões se produzi-'
ram depois de um intervalo de
4 dias 'durante os quais circula-
ram rumores no sentido de que

Manifestações Hostis ao
Novo "Premier" iraniano
Ordem dc Ahianed Ghavan Aos Governadores Para;Smí"o-
earem Qualquer Distúrbio Dos Partidários de Mossndcgli

afetuoso abraço e felicitações Clube Ginástico Português.

TEERÃ, Irã, 19 (U. P.) —
Os soldados do exercito e a po-
licia, usando bombas de gás la-
crimogenio. casse-tetes e as co-
ronlias dos fuzis, enfrentaram
hoje uma multidão que realiza-
va uma demonstração em favor
do ex-primeiro ministro Mossa-
degh. Em certos momentos, os
soldadas fizeram fogo nor cima
das cabeças dos hianjfestantes,

Soldados e carros de combate
foram enviados à grande refi-
naria de Abadan para abafarem
demonsti-ações idênticas, pois os
partidários de Mossadegh tenta-
ram penetrar ali. Segundo as

informações oficiais recebidas
de Abadan em Teerã, os "mos-
sadeguistas" bradavam conti-
nuamente: "Queremos Mossa-
degb ou morreremos!..."

Em Teerã morreu uma pes-
soa o duas receberam íerimen-
tos graves durante (a demons-
tração.
ORDEM AOS GOVERNA-

DORES
TEERÃ. 19 (Josenh Mazandí,

correspondente da U. P.) - O
primeiro ministro Ahmed Gha-
vam Es Sultanes, ordenou ads
governadores provinciais e .co-

mandantes de guarnições mili-
tares do Irã que assumam pie-
nos poderes para sufocar quais-
quer manifestações e distúrbios
por parte dos partidários do ex-
primeiro ministro Mohamed
Mossadegh. Esta manhã, for-
ças do exercito e da policia ti-
veram de empregar gases lacri-
mogenios, a culatra de seus fu-
zis e casse-tetes durante um
choque com manifestantes "mos-
sadoguista" nesta capital, en-
quanto em Abadan. ao mesmo
tempo, as autoridades- recor-
riam às forças do exercito e tan-
quês para restabelecer a ordem.

r"oâj".,cóttLimis,taS^ estavam dispôs-
Uq5,al'aceitar íjma proposta sô-rbi;e :ò caso da troca de prisio-
neiros. (
" Nó entanto, não há sinal ai-
gum de que tenha ocorrido tal
fato na sessão de 41 minutos
de ontem ou na de 29 minutos
de' hoje.

A rádio de Pequim procla-
mou que a pressão militar que
tem exercido as forças aéreas
da ONU nunca poderá induzir
oe comunistas chineses e norte-
coreanos a ceder ante as con-
dicões aliadas sobre o armis-
tício.

EXIGÊNCIA ALIADA
A exgiência aliada cpnsiste

em insistir em que se reconhe-
ça aos prisioneiros de guerra
comunistas o direito de eleger
se desejam .ou. não voltarem a
território comunista.

Somente 70.000 prisioneiros'
de um total de. 170.000 que. se
enconrtain em poder cios. alia-
dos mostraram desejo de re-
gressârerií a território ' comu--
nista. ,, -, ! '•'

A reunião', de hoje é a 12.a da
serie de sessões secretas que se
realiza para discutir o caso dos'
prisioneiros de guerra.

Aceitou a candidatura

Designado
o Candidato
Oficial

tarem-se muitas esperanças. A
senhora Perón está muito do-
ente c a luta contra a terrível•enfermidade que a vem minan-
do parece incerta.

. O dia dc ontem foi parti-
.- cularmcnte angustioso para to-

dos os amigos do Presidente. O-..povo partilhava da angústia
'dos íntimos do ilustre casal; e
.-.; as imediações do Palácio Presi-

dencial estavam aninhadas. Já
,.bem entrada a noite é que fi-
nalmcnte puderam essas imedia-
ções ser evacuadas.','¦',, 

Hoje os jornais estamparam
. -.os comunicados e as estações de'.. 

rádio estão informando o pú-
.','b'lico.

O RADIO MOBILIZADO" 
BUENOS AIRES, 19 (INS) —¦

-, Os médicos que assistem à se-
./uihora Perón informaram às 10
!: horas da manhã que a doente¦mantém a reação favorável ex-

: perimçnfádá desde a meia noi-
•te passada.

No entanto, a ansiedade con-"jtjnua e cada boletim medico é1 aguardado com grande expecta-'tiva refletida no dramaticismo•"que provocam os súbitos e dra-'maticos comunicados da radio
do Estado, interrompendo os'" çrogramas rcgularcs da cadeia''"argentina de radiodifusão.'•^ Nas ultimas dez horas íoram

^Emitidos cinco comunicados, fa-"'Io que contrasta com a reser-"va mantida pelos médicos até
ontem desde o inicio dn mal"¦'quando foi admitida a grávida-
,de do estado de saúde da se-
ttliorà Peron.

REPERCUTE NAS OLIM-
PIADAS

HELSINKI, 19 (U. P.) — No
¦ momento em que desfilava no' || Estádio Olímpico a delegação'¦• da Argentina mostrava-se grave
I! por motivo dc ultimo boletim
i medico informando do estado de
íi saúde da sra. Eva Peron. No

: i; rosto do cada um se percebia a
» preocupação." FEZ A PRÓPRIA "TOILETTE"

" 
BUENOS AIRES, 19 "(U. P.>

— O pulso e a temperatura da
sra. Eva Peron voltaram ao nor-
mal às primeiras horas da ma-
nhã do hoje, segundo fonte au-
torizada, que acrescentou que a
primeira dama argentina levan-
tou-se duas hnras mais tarde
por sua própria vontade, tendo
passado algum tempo arru-
mando sua "toilette" pessoal,
Voltando finalmente à cama.
ESPERANDO O DESENLACE
¦''BUENOS AIRES. 19 

'(U. 
P.)

¦?-. Os matutinos cie hoje cir-
cularam tarde, à espera de in-

., formações de ultima hora sobre
o estado de saúde da sra. Eva
Peron. Entretanto, apenas "La
Prensa", "Democracia" e "El
Laborista" publicaram o boletim
de 3 da madrugada.

O fato de terem sido divul-
...gados cinco boletins em pouco

. .mais de 24 horas fez sentir à
.. .i.rtação a gravidade do estado da

.:¦ paciente, mas os matutinos na-
l\, da trazem a respeito, afora os
:• comunicados oficiais. O bole-
iijtini de 3 da madrugada não íoi
il! irradiado senão quando a esta-
•"•. ção de radio do Estado ence-
l-tou suas atividades, às 7 da ma-
Ijjnhã;:

mi Pais Acham...
úie sem procurar saber a quem
hjSérgiò pertencia, aceitou o ne-
j;gócio. pensando, por seu turno.

i;:em fazer dinheiro com o peque-
|; nino. Iria oferecê-lo a um ca-
,l;sal bem situado que estava pro-
iijcurando uma criança para ado-
|[tar.aí E foi cm companhia da des-
[[{conhecido que Sérgio foi loca-
ijlizado, depois que a polícia foi
iüchamada para tratar do assunto."Descoberto o paradeiro de "Ca-

rioca",' que prestará contas á

wt>HWMM%Ê»úm primeira Pagina
Justiça do seu ato, íoi fácil
achar Sérgio, que, na sua ino-
cência infantil, com seu encan-
tamento -de garoto, é a alegria
dos. seus.. ,• . ....

Três Crimes...
Negou que tlvé3se matado

Olga. As suspeitas, contudo,
cada vez mais se agravaram.
Primeiro, o encontro do mar-
telo envolveu-o no crime. Elo
era mecânico e o martelo lhe
pertencia. A navalha também
era sua.. E, além do mais, os
dois estavam em desharmonla,
porque cia nao lhe era fiel.

Ivan Koziot, apesar de Indi-
gítado, continua negando .o cri-
me. •

- OUTRO CRIME
Sj PAULO, 19, (D. C.) —

Um. cada'.er de mulher com
fundo golpe.dc faca no pesco-co foi encontrado, no quintal
jçlc uma residência na cidade
paulista de Santo Amaro, em
circunstâncias que inicialmente
indicavam suicido mas C(Ur de-
pois permitiram à polícia desço-
brir a verdade: a mulher —
Juy Hatori, japonesa, de 5G anos— fora assassinada, suspeitam
do-se de seu 'próprio eeposo. o
japonês- Shasiburo Hatori, dé
58 anos. •
•Shasiburo está preso e as di-

ligênçias prosseguem cada vez
mais comprometendo-o, não
obstante insista negando.

O PLANO DO JOPONÊS
Reconstituindo os fatos pon-

derando as contradições do Sha-
siburo está absolutamente certa
a policia de, que o crime foi
todo um plano macabro do ni-
pônico que com sua dissimula-
ção pretendeu convencer as au-
toridades de que sua esposa te
havia suicidado.

Sexta-feira, o bárbaro indi-
viduo, expressando-se nervosa-
mente chegava à Delegacia pa-
ra comunicar que sua mulher
havia desaparecido de casa. Pe-
dia. por isso, providências......

No dia seguinte, novamente
o nipònico esteve na Delegacia
já então, para dizer que encon-
trará Juy morta.'ACAMINHOLDO 

LCAL •
Imediatamente S h a s i b u ro

saiu com o comissário e alguns
investigadores para levá-los até
o -local onde "se suicidara" sua
esposa. _. .! .*•',•Durante toda a caminhada, e,
mesmo à presença do \cadaver
o japonês falava de suicídio,
adiantando que sua mulher vi-
via a jurar que ainda se ma-
taria.

. A FACA NAO FOI ENCON-
TRADA

Nos contatos com Shasiburo c-
comissário notava sempre umas
reações nervosas, de embaraço,
a cada pergunta que lhe era fei-
ta. Por mais simples que fos-
se a interrogação, o japonês ma-
nifestava sintomática intranqui-
lidado. E, para reforço da sus-
peição que as atitudes dc Sha-
siburo inspiravam, ao comissa-
rio. surgiu mais üma: no.local
não foi encontrada a faca aue
traspassóu o pescoço da viti-
ma. As buscas feitas foram mi-
nuciosas, mas não apareceu o
instrumento da morte. •

• Além dessas, outras .circuns-
táncias estão á comprometer a
posição do japonês o qualjá foi
recolhido ao xadrez como o prin-
cipal e único suspeito do mons-
truoso homicídio cometido por
motivos até agora desconhecidos
da policia. Inclusive foi muito
significativa para as investiga-
ções a maneira de aparente in-
diferença como Shasiburo. anr

ridades, deixou o quintal onde
jazia o corpo ensangüentado de
Juy, a sua esposa.

Shasiburo saiu, indo para a
casa onde o comissário o íoi
surpreender em atitude de
profunda meditação. O poli-
ciai o deteve.

As diligências continuam, in-
tensamente.

O TERCEIRO CRIME
S. PAULO, 19 (D., C.) —

Um raio de luz desceu sobre as
trevas do mistério que envolvia
o crime de Mairiporã. Um ofi-
cisl do exercito forneceu às au-
toridades policiais uma pista,
que poderá resultar na identi-
ficação da morta.

Crime sem sombra de duvida
passional, estabelecida a identi-
dade da moça assassinada, a
Policia estará capacitada a se-
guir pistas positivas, que a le-
varão ao perverso matador.

A PONTA UO VEU
O militar procurou, na tarde

dc citem, o encarregado da Se-
ção de Pessoas Desaparecidas da
Policia bandeirante, para co-
mímica r o desaparecimento,
desde o dia 2 p;\i^ado, de sua
empregada domestica. O ofi-
ciai esclareceu qué sua serviçal
era nortista, cabelos castanhos e
comoridos, de 25 a 28 anos pre-
sumiveis, corpo médio e pés pc-
quenes (sapato 31). A empre-
gada deixara a residência cêr-
ca das 14 horas daquele dia.

UMA INDECISÃO
Imediatamente a autoridade

convidou o informante para üm
reconhecimento, no necrotério,
onde até hoje repousam nas la-
ges frias os restos mortais da
desconhecida, diante dos des-
pojos o oficial teve um momen-
to. perfeitamente perceptível, de
indecisão. Plenamente senhor
de si disse ao acompanhante que
não se sentia em condições de
afirmar se o corpo era o de sua
empregada. Para o reconhe-
cimento definitivo sugeriu que

se buscasse a genitora da mes-
ma.

PROCURANDO
O próprio militar se prontiíi-

cou a localizar a senhora, que,
nesta altura assumiu posição de
suma importância no caso. Até
o presente, porém, o oficial deu
qualquer nova noticia. As coi-
sas estão neste pé. Enquanto
isto prosseguem as investiga-
ções. sem qualquer resultado
positivo. Cidades do interior
foram visitadas, infrutífera-
mente.

f'.«'» ¦
melhores anos de vida e que
lhe recusou amparo no momen-
to mais amargou

Conta, então, a pobre mulher,
uma curta história de soLi-,
mentos, que culmina agora corri
o desaparecimento de Ferntn-
do. -. s

O marido, que agora. conta
61 anos, era carteiro dos Cor-
reios; servia "na cidade', é tu-
do- quanto sabe explicar. Um
belo dia. faz seis para sete anos.
Fernando compareceu à repar-
tição sem uniforme. Da sua
roupa oficial de carteiro, lc-
vava apenas o boné..O chefe,
ao vê-lo nesses trajes, teria da-
do. um tapa na cabeça-. Fer-
nando eníureceurse e tentou
agredir ò seu superior hierár-
quico. Depois, arrependido e
descontrolado, temendo porse-
guições e processo, pediu de-
missão do corgo.

DECADÊNCIA
Veio daí a desventura total

da família. O homem, no cami-
nho dos 60 anos, cedo reconhe-
ceu o seu erro, desligando-se
da repartição a que servia. O
emprego ria sua idade era di-
ficil. Habilidoso, conhecendo
marcenaria e a arte de enta-
lhador, tentou aproveitar sua
indústria vivendo de biscates.
Os rendimentos, porém, eram

Unificados os Barnabés
A unificação de métodos e diretivas do Movimento Prõ-Au-

mento dos Servidores Públicos — antecipando-se ao Congresso
que se reunirá cm setembro —teve ontem um grande desenvol-
mento com a Mesa Redonda dos Representantes Estaduais., rea-
lizada na sede do Clube dos Inapiários, com a presença do sr.
Lycio Hauer. ... ¦'.".'- , -

Verificou-se, nesse encontro,' um. acerto de detalhes de or-
ganização considerado excelente contribuição da Comissão'Cen-
trai à causa dos Barnabés, dcclàrahdo-sè os presentes certos de
que o Congresso da classe constituirá um êxito indubitávcl.

OS PRESENTES

precários e o desequilíbrio eco-
nômico da família se agravou
rapidamente. Do lugar onde
morava, no Leblon, tevo de mu-
dar-se para um bairro no Mot-
ro do Sacopã. Nesse tempo,
tinha quatro filhos: Manuel.
hoje com 22 anos; GecV (17
anos); Ercy, • (13 anos); e Fer-
nando (8 anos, agora).

Nasceram-lhe depois Jorge,
que conta 5 anos, c Oscar, de
4 anos.

O mais velho, atingindo a
maioridade, seguiu o. seu desti-
no, deixando a casa. Ficaram
d. Isabel e as cinco crianças,
dependendo da aventura de
Fernando na sua luta contra
o desemprego.

ARREPENDIMENTO
O antigo carteiro foi então

bater à porta da sua repartição
— prossegue d. .Isabel — piei-
toando a volta ao trabalho. Um
processo rola desde há alguns
anos e a esposa de Fernando
sabe apenas que agora "está
com o Gctúlio, mas, nada re-
solvido"..

Durante êsse tempo, a idade
foi castigando o homem e de
toda a sua atividade anterior
ficou apenas o recurso de fazer
pequenos trabalhos decorativos,
em madeira: porta -•-'--, por-
ta-tinteiros, pequenos utensílios
de lembrança, que êle mesmo
vendia nas ruas, ou, quandouma aura venturosa o bafeja-
va, fabricava sol-» """omonda

O PRIMEIRO ESPAN-
CAMENTO

Lisiste d. Isabel em afirmar
que o marido não mendigava.
Seu crime era não ser um co-merciante estabelecido. Saia

com os produtos da sua pobreIndústria o, quando, encontrava
o "rapa" da Prefeitura, nada
mais lhe restava se"*-, reco-
meçar a lida pacient?. de re
produzir todo o trabalho. ] os
filhos servindo de estímulo paraapressar a obra, qu'é a fome
não espera,'-- ,:- '• """' 

;.-•'De 'ufria dessas"1 'teíítàtivas;
Fernando voltou ém mirero es
tado, o rosto incba-V, \ o cor-
po cheio do cquimoses.' O que
ocorrera, em detalhes, d.. Isa
bcl ignora. Sabe apenas que c
marido encontrou o "rapa!', fi-
cou sem os seus porta-r.etratos
e o maltrataram.

NOVO ENCONTRO
Sexta-feira, pela manhã, no-

vãmente Fernando Lacerda apa
receu em casa cheio de sinais
dc espancamento e muito ner-
voso. Não contou o que lhe
acontecera. Deu uma olhada na
rasa, saiu sem dizer para- onde
Depois, quando uma ¦ vizinha
.lhe contou a história quo en-
contara publicada no. DIA-
RJO CARIOCA é-.que d. Isa-
bel- tirou suas conclusões:. o
marido, temendo represálias
porque .denunciara -.a ¦ violência
sofrida, não quer mais voltar

UM APELO
D. Isabel, tem-esperanças de

que o marido, passado- o temor,
regresse ao seu mísero barra
co. para retomar-lhe a direção

Acredita qúe êle, através do
noticiário dq jornal, desista de
sua fuga inútil, porque, agora,
qüe o seujçasó se to-.-na públi
co, não lhe faltará assistência
E foi enr nome dtis filhos qüenos pediu qüè fízesserriòs um¦apelo a Fernando, qüe se tran-
quilize e desista de' uriVa fuga
impossível, pois a tíesffrncá.hão
mora num certo- endereço e é
preciso quo ali, no barraco do
Sacopã, se salve ao menos' a
espe- "> ''••¦'- ---v.-n . <---r-nça
que ainda confiam no pai.

TAEJON, 19 (AFP) — O sr.'Syngman Rheè foi designado
oficialmente candidato à Presi-
dencia da Republica da Coréia
do Sul pela Convenção Nacio-
nal do seu partido, o Partido
Liberal. As eleições presiden-
ciais serão realizadas a .5 do
agosto próximo. O ministro
do Interior, sr. Lee Bumsuk,' foi designado para candidato à
vice-presidência. Numa men-
sagem dirigida à Convenção, o
presidente Rhee declara que
pessoalmente não deseja ser
eleito mas que "se tal for o dc-
sejo do povo, não poderá se
furtar".

ACEITOU A INDICAÇÃO
PUSAN, 19 (U. P.) — O pre-

sidente Syngman Rhee, da Co-
réia do Sul, aceitou a indicação
de Seu nome para a reeleição,
no pleito que se celebrará a 5
de agosto. Até o momento não
há indícios de que os partidos
de oposição apresentem candi-
datos próprios à primeira ma-
gistratura. ./

CHICAGO, 19 (De John I,Cutter, correspondente da U.P,)— Faltando menos de 48 horas
,para o Início da Convenção Na-
cional do Partido Democrata
permanece a profunda diver-'
gência entre os delegados d0
norte è do sul sobre o ainpln
programa de direitos cívicos,
que é apoiado pelos primeiros,'

Em vista de tal divergência",
procura-se encontrar uma fór-
mula de transação que permita
ao.rjartldo apresentar uma fren-
te única nas eleições presiden-
ciais de novembro próximo, por-
quanto admite-se francamente
que os republicanos poderão scr
adversários perieosos contando
com o general Eisenhower e o
senador Nixon como candidatos
à presidência e a- vice-presi-
dência, respectivamente.

Ao mesmo tempo, os dirlgen-
tes democratas que aspiram
abertamente a candidatura pre-
sidencial por seu partido, estão
procurando conseguir o apoio
do presidente Truman, agitando
a bandeira da "POLÍTICA JUS-
TA" (Fair Deal).

Alguns democratas deposita-
ram suas esperanças de um
acordo no vice-presidente Al-
ben Barkley, que ontem chcRmi
a esta cidade e declarou: "Con-
fio na ,vltória democrática nas
eleições de novembro próximo"

I. P. A. S. E.
AVISO

O Diretor do Departamento
de Aplicação de Capita), con-
siderando a dificuldade encon-
trada pelos segurados no pre-
enchimento por parte das Rc-
partições competentes, dos ates-
tados a que se refere o Capi-
tulo VI das Instruções n.° 22/52,
de 10-6-52, que dispõem sobre
venda das casas situadas no
Conjunto Residencial de Jaca-
rèpaguá, resolveu prorrogar, até
o- próximo dia 28 do corrente
o prazo para a comprovação
das declarações feitas pelos can-
didatos inscritos na concorreu-
cia regulada pelas Instruções
acima citadas e para a efetua-
ção da entrada inicial de que
trata o item 5 das mesmas
Instruções.

Rio, 18 de julho de 19,52
(a.) AUGUSTO NEIVA DE SA

PEREIRA — Diretor "

AGORA COM 16 MESES DE GARANTIA
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Distribuidores: >
CUMINAR S/A. Rua Figueira de Melo, 426-E

; Tel. 48-5820 ^- Rio de Janeiro

Participaram dos debates,
deixando também sua contri-
buição à Comissão Central, os
srs. Ildefonso Linhares (Santa
Catarina). Maximiano Santos
(São Paulo), Valter Felizola
(Bahia), Joaquim de Oliveira
Nunes e Euzebiq de Alencar,
(Ceará). Luiz Carlos Borba
(Pernambuco).

APOIO INTEGRAL
Os srs Odorico Rocha, Ed-

gard Leite Ferreira c Licio
Hauer. da Comissão Central, íi-
zeram exposições sobre a sua
experiência no Rio como no co-
mando do Movimento no ambi-
to nacional, passando cada de-
legado estadual a criticar as
condições regionais do trabalho
comum e a oferecer sugestões e
planos.

Terminada a -reunião, o sr.
Euzebio do Alencar propôs c
foi aprovado unanimemente que
se reiterasse à Comissão Cen-
trai a integral confiança das
Comissões Estaduais, agrade-

tecipando-sc às próprias auto- I cendo, ainda, a contribuição que

a todas tem sido prestada pelos
dirigentes -do" Movimento no
Rio.

A COMISSÃO
ORGANIZADORA

E' a seguinte a constituição
da" Comissão épçarregada, pela
assembléia do dia 18, de orga-
nizar' o. I.. Congresso Nacional
dos. Servidores: -Licio Hauer,
Odorico Rocha, Wilson Bessa
de Carvalho, Paulo - Xavier
Santos. Edgard Leite Ferreira,
Anderson. Wilson Sampaio Me-
nezes, Celso Maio e Luiz Feli-
pe de Miranda.

. . LUTO NACIONAL
Ontem mesmo íoi iniciada a

distribuição de emblemas de
luto pela protelação do aumen-
to.. atendendo a decisão da as-
sembléia no sentido de que
fosse tornada'extensiva a todos
os servidores do país essa ex-
pressão de pesar já adotada
pelos paulistas.

O luto é simbolizado num bo-
tão preto, preso à lapela — para
os homens — ou ao vestido ¦—
para as mulheres.

FOG
RUA REAL GfÀNDEZA' 100

EM FINAL DE CONSTRUÇÃO

APARTAMENTOS PARA RENDA COM ENTRADA-
AMPLO QUARTO ¦ BANHE1R®COMPLETO-KITCHNETTE

PREC0 Cr$ 120.000,00 COM 50 % FIN*N™nn
VEIt NO LOCAL
ROPRÍEDADE DA: •
:..-y.."" .. ..: •, .'•

L I fe/ 8 ia

Av. Griça'Arauto, M1/312-313 - Tel: 22-5316
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DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro, Domingo, 20 de Julho de 1952 3

'Diário Carioca" Entra no I Quarto de Século

nço Político: Duas Revoluçõe uatro Go
' í ;"

Os Principais Fatos,
Numa Reportagem de
Ney Peixoto do Vale

Duas revoluções e quatro golpes — é este o balan-
co dos últimos vinte e cinco anos da política brasileira

A vitória dos liberais que em 1930 lutaram pela mo-
raiizaçãó dos costumes políticos, a epopéia dos revolu-
cíonários paulistas que em 1932 pegaram em armas
para exigir uma Constituição do Governo Provisório,
a traição comunista- de 1935, o levante integralista de
1938 e o 29 de outubro de 1945 que devolveu o pau
à legalidade -— são acontecimentos em que a partici-
pação do DIÁRIO CARIOCA se tornou evidente e

quase decisiva.
Nascido sob o signo da política, com Macedo boa-

res a dirigi-lo, este jornal, ao entrar no seu primeiro
quarto de século de existência, orgulha-se de ter assu-
mido a vanguarda dos grandes movimentos cívicos,
tornando-se na maioria.das vezes o porta-voz oficioso
dos homens que realizaram alguns dos feitos mais he-
róicos dá história da república nova.

Por Fim, Uma Revolução Vitoriosa
No dia 18 de julho de 1928

anarecia o primeiro número do
DIÁRIO CARIOCA, um jornal
rie oposição da primeira a vil-
tuna paginai Sua missão era
a' cie difundir entre o povo a
consciência do dever cívico, tao
bem encarnada nas jornadas
dos "18 do Porte' e na "Cohi-
na Prestes". A redação, no 2.%
andar do Edifício Fontes, na
Cinelàndia, transformou-se no
O G da Aliança Liberal, que
ali realizou a sua convenção

Antônio Carlos, Juarez Tavo-
ra, Getulio Vargas, João Pes-
soa Afrânio de Melo Franco,
Mona Barreto. Osvaldo Aranha
e outros lideres aliancistas,en|
contrarain no DIÁRIO CARIO-
CA e cm Macedo Soares a d:s-
posição de lula imprescindível
à vitória da causa que. abraça-
vam O combate sem trégua a
Washington Luiz valeu ao jor-
nal a proibição de sun circula-
cão c a prisão do seu diretor.
Preso incomunicável no quartel,
cl.i Polícia Militar, mesmo assim
.1 E. escrevia o seu artigo diá-
rio que punha em polvorosa os
homens do Catete e dava aos
revolucionários o animo para
prosseguir na campanha. Was-

hingtori Luiz sofreu pelas nági-
nas do DIÁRIO os mais fortes
ataques já registrados na crôni-
ca política da imprensa cario-
ca. Em pleno regime policial,
sem garantias de espécie algu-
ma. o DIÁRIO CARIOCA abria
manchetes concitándo o povo à
revolta: "O governo à sombra
do regime do calote", "Pela re-
volução!". "Aproxima-se a
hora!", "Toque de reunir!",
"Ou tudo ou nada!"

O DIÁRIO patrocina a elei-
cão de J. J. Seabra. e Maurício
de Lacerda, ambos vitoriosos no
Distrito Federal. Ataca os me-
todos políticos de Júlio Prestes,
governador de São Paulo, que
as eleições fraudulentas deram
maioria de votos e estava para
ser empossado na presidência
da República. Comentando as
eleições provinciais naquela
unidade da Federação, dizia O
DIÁRIO: "O Estado de São
Paulo foi teatro de vergonhosos
atentados à liberdade do voto.
O governo do sr. Júlio Pies-
tes recomendou publicamente o
maior respeito ao direito de
voto e reservadamente ordenou
a fraude e a chacina".

O Reconhecimento de Poderes
Havia naquela época o famo

so "reconhecimento cie poderes"
pelo Congresso. Washington
quis intervir em Minas, mas
fracassou em virtude da resis-
tência de Anlonio Carlos. O
Catete envia tropas para aque-
le Estado e esse ato merece o
seguinte comentário: "Washin-
gton nada conseguirá senão au-
mentar o ridículo que domina
suas atitudes de ampliar mais
r- mais a força de decisão que
mima o povo brasileiro de se
fazer livre da tutela de uma
politicagem ladravaz que o opri-
m" e avilta".

E no dia seguinte: ..."Não é
em vão que os déspotas abusam
fia consciência db povo. Quan-
rio esses abusos transpõem os
limites do tolerável, as frontei-
rai do suportável — a Razão
soberana abre, deante dos olhos
desse mesmo novo, o abecedá-
rio da equidade. Nesse momen-
to, podo a autoridade constitui-

da ou nao, reclamar respeito e
obediência. A resposta costuma
ser, em ocasiões tais. a música
sinistra do sibilar das balas e
do estrugir da dinamite destrui-
dora".

No dia 22 é publicado o ma-
nifesto com que a Aliança Li-
beral denuncia a fraude no
pleito presidencial e apela para
o Congresso para que não a oli-
cialize. Assinaram o documen-
to: Afonso Pena Jr., Bueno
Brandão. Afrânio de Melo
Franco, Raul de Faria, José Bo-
nifácio, J.oão Neves da Fontou-
ra. Anosto Pinto, I.indolfo Co-
lor, Batista Luzardo. Tavares
Cavalcanti, Vidal Ramos, Carlos
Pessoa. Solan'o Ounb->. Asa-
memnon Magalhães, Francisco
Morato, J. J. Reabra. Mendes
Tavares, Adolfo Bergamini.
Cândido Pessoa. Pires Rebelo,
Hugo Napoleão, Geraldo Viana,
Fernandes Lima. Nereu Ramos.
Bruno Lobo e João Guimarães.
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O DutL do "Barnabé" M

Quem quisesse uma audiência que se ajoelhasse diante do
tütador. Assim foi em Minas, vendo-se um prefeito do inte-
uur na posição humilhante. Ao lado, meio encoberto e de

chapéu, aparece o interventor Benedito Valadares

Anúncio da Revolução
No dia 27 de abril aparecena primeira página uma cari-fatura cie Washington dirigindoum -Ford 29' c Dassando porcirna de um cidadão que repre-senta a Lei, a Opinião e a Cons-"uuçao. Em baixo esta legenda:•^c governar é abrir estradasc Por essas estradas conduzir,°s pinotes, o carro do Estado

F cima da lei. esmagando àopinião publica e a dignidade''acionai, r-.ão tardará muito que'cirnamos de ver espatifar-sc¦s--e carro de onconlro a umaPcngosa barreira..."

E' praticado um esbulho con-
tra 02 eleitos na Paraíba, c An-
tonio Carlos, Presidente de Mi-
nas Gerais, brada em Bolo Ho-
rizonte: "Esse atentado é o
anúncio da revolução. Depois
dêlc — dada a sua monstruosi-
dade — defensores da legalida-
c!e, soldados da lei, serão os que
se relembrarem
rebelarem contra o governo ir-
responsável c;'.:e si está".

O DIARiO CARIOCA se le-
vante contra o aumento de im-
postos e clama pelo aumento do
funcionalismo.

A redação 6 transferida para
a Praça Tiradentes. E os ata-
quês continuam:"O Brasil inteiro, numa só
voz. num só titànico esforço,
num .derradeiro arranco para a
sua libertação, brada, contra os

Esta caricatura foi publicada pelo DIARIO CARIOCA ao tempo em que o ditador aliou-se
ao comunismo e passou a reivindicar a "Constituinte com Vargas", num derradeiro csfõr-
co para permanecer no Catete. Note-se que o caricaturisla c o sr. Raul Gomes, irmão do
brigadeiro Eduardo Comes. A legenda original era estos "Casamento 

fora de tempo"

conchavos, contra as negocia-
tas da politicagem profissional
contra a enxurrada de lama em
que as baixas ambições se ha-
nliàram, contra a vergonheira
aviltante das capitulações mer-
cenárias — ou tudo, ou nada!"

Irrompe a Revolução
No dia 3 rle outubro irromne a revolução e o governo fecha

o DIARIO CARIOCA, prendendo todos os seus redatores. Macedo
Soares escavara a tempo para Minas, lá se juntando a Antônio
Carlos, Afrânio e Virgílio de Melo Franco, José Bonifácio e
outros, para dirigir a rebelião contra o governo. . _T/_

No dia 24 Washington entrega os pontos e o DIARIO rea-
parece nas bancas de jornais com esta "manchete": "A Redenção
Brasileira". E o sub-ütulo "Vitoriosa em todo o pais a cruzada
santa da liberdade nacional".

O vovó se aglomera cm frente à redaçcio dando vivas ao
DIARIO c ao srv, diretor. Marcial Dias Pequeno. — depo's Mi-
nist.ro do Trabalho — da sarada, agradece as mamíesianors de
simpatia. O nenaral Torro Fraaoso r-sum» a elWia da Junja
Provisória, até que Getulio cl>eqo do Rio Grande dn Sul, n odia
31. assumindo a rjresidéncia do Oótrérno Provisório. Desembar-
r.am no Rio as tropas que se rebelaram nos Kstados. Flores da
Cunha, com os r.eus bravos gaúchos, Jv.arez Távora com os seus
audaciosos nordestinos, etc.

Getulio Inquieto e Desorientado
Desapontando ns homens que pegaram em armas imbuídos

de um sadio idealismo, Getulio Vargas muito cedo começou a
pôr as unhas de fora. fugindo aos princípios do programa da
revolução. E já cm anôsto de 1931 o nipitanfe Macedo Soares
chamava a atenção do Presidente para o falo de que o seu aorer-
no se mostra '(desunião; profundamente inquieto c desorientado".
E acrescenta: "O governo provisório não tem a consciência com-
olela de sua resvonsabiUdade. Consentiu em cliiudir o -país en-
tregandn a grande maioria dos Kstados a um sindicato misterioso,
sem poderes conhecidos da nação, sem autoridade pública e qw
goza por camaradagem os sonhos chineses de seus governos. O
essencial da ditadura é a. absorvição total do mando. O pais
exige que o sr. Getulio Vargas assumas suas resopnsabilidades
sem tergiversar, porque precisa saber a quem terá de prestar
contas dos seus destinos".

O DIARIO CARIOCA se transforma então em trincheira
avançada pela reintegração do pais no regime constitucional.
Critica a situação .financeira e aponta soluções vara os nro-
blemas que afligem a nação.

UMA CLASSE
Acostumado cotnó unidade autônoma, custa um pouco ao

Barnabé acostumar-se a considerar essa erupção de solida-
riedade do funcionalismo em torno de uma reivindicação
como início cie uma organização permanente.

O Souza repete a tese de que é preciso união, cada ve;
mais união, para o funcionalismo defender-se, mas, no seu
entendimento, a idéia se ncotlie apenas no sentido desse tran-
siíório Movimento, de fim marcado para quando o governo
tiver sancionado d !ei reajustando os vencimentos e tudo vol-
tar à sua marcha rotineira.

De tudo, restaria somente a amarga saudade da luta, os
companheiros que viu, os discursos; as assembléias, o noti-
etário dos jornais, a evidência da necessidade, endemia de
crises temporárias.

Não foi preciso, porém, que desta vez fizesse uma pre-
punição mental para comparecer à assembléia. Nenhum te-
mor o sobressalto», nem o costume de sais direto para o bonde
o dei.vou vagueando incerto, avies de rumar para o Tabuleiro
da Baiana, entrar no Salão do Liceu, tomar seu lugar no
plenário.

Fez aquilo naturalmente, da mesma forma que se diriaia
à repartição, como 7>arte des suas obrigações do dia. Era
assembléia dos servidores; êle é servidor, compareceu. Nns
outros encontrava também aquele à vontade, dando ares de
definitivo' ao seu encontro.

Bateu palmas, votou, por pouco não dava um aparte alto,
que resmungando êle deu seus palpites. Uma vez, até sugeriu
um aparte ao companheiro do lado, mais audacioso.

ATÉ SEMPRE

E Deu-se o Inevitável
Getulio protela a designação

do dia das eleições. Em São
Paulo, no Rio Grande do Sul e
em Minas organizam-se "fren-
les únicas" destinadas a forçar
o governo enveredar pelo cami-
nho da legalidade.

Vargas humilha São Paulo e
as greves sucessivas desorgani-
zam a economia do Estado. De
sua coluna diária J. E. adverte:"O calvário de São Paulo pios-
segue sob o sorriso irônico e
feroz do sr. Getulio Vargas. O
despeito e o ódio têm um pa-
ladar refinado c esquisito. Em
São Paulo enterrou-se o govèr-
no provisório, ainda que exclu-
sivamente por culpa de seus
próprios erros".

Em maio de 1932 a campanha
constitucionalista já se trans-
formou num imperativo da
consciência nacional. Nesta ca-
Ditai, na Esplanada do Casto-
Io, a mocidade promove uma
grande concentração. Um dos
oradores é o sr. João Neves da
Fontoura. Agrava-se a situa-

ção e Vargas, objetivando ncu-
trahzar os efeitos do movimen-
to liderado pelos homens que
se recusam a colaborar com um
governo ditatorial, marca elei-
cões para o dia 3 de maio de
1933.

Os constitucionalistas descon-
fiam das intenções de Vargas e
decidem não esmorecer. No dia
10 de julho os paulistas chefia-
dos pelo general Klinger pegam
em armas decididos a conseguir
pela força o que não' Consegui-
ram pela persuasão. Somente
em outubro cessaram as hosti-
lidados, com a derrota da revo-
lução e a prisão dos seus lide-
res.

A revolta dos paulistas è uma
das mais belas paginas da his-
tória pátria. Derrotados mili-
tarmente. eles conseguiram no
entanto uma extraordinária vi-
tória moral e política, pois seu
exemplo veio a ser seguido
mais tarde pelos homens que se
cansaram de tolerar o desootis-
mo de um governe- pessoal.

tador era um obstinado defen-
sor do parlamentarismo c pro-
curou o apoio de Vargas às suas
idéias. Pila expôs ao Presiden-
te os seus planos. Getulio ou-
viu-o c pediu que desse tudo
dói- escrito.

Registrando o fato. o DIARIO
do dia 2 de outubro, diz o se-
guinte: "Todor sabem que o
chefefrentista dos pampas é um
ideólogo impenitente. De fa-
to, o sr. Raul Pila tem grandes
Dualidades políticas m?s se per-
de facilmente no mundo das co-
gitações abstratas. Ele é um po-
lítico muito mais do planeta
Marte do ru.ie propriamente do
Brasil. Falta-lhe sonso de rea-
lidado. E' cpsa a razão pela
qual teve a incomoaravel ?im-
nüeidade dn propor ao sr. Ge-
túlio a idéia de um plano de
governo oue importa numa
completa reforma const.ituicio-
na', cujo obi"tivo é limitar os
poderes do Presidente que íi-
caria reduzido a uma mera fi-
gura decorativa..."

A Intentona
Comunista

Mais um acontecimento vem
abalar o país. Em fins de 193.1
no mês d2 novembro, eclode em
Natal c Recife o golpe comunis-
ta que pretendeu sovietizar o
país. No dia 24 o; amotinados
tomam conta da capHsl-do Rio
Grande do Norie. refuiiando-st,
o governador Rafael Fernando
num navio me::icano surto no
porto. Em Repife os legalistas
levam vantagem e dominam os
revoltosos. descobrindo-se em
seguida um"> ramificação do goi-
pe em Mato Grosso. Getúlic.
pede e o Congresso decreta o
Estado de Sitio em todo o pats
por trinta dias. Na cidade de
Vitória, em Pernambuco, é pre-
so o capitão Sillo Meirele.-. lu-
gar-tenente de Prestes. Reina
ordem nas unidades desta ca-
pitai. Os cabeças da revolução
no norte são quase todos sai-
gênios.

Em Natal ocorre, então, um
fato inédito: foragido o govei-
nador, oz revoltosos assumiram
o poder e instituíram a "Repú-
blica Popular Potiguar", que
durou três dias. A capital do
Rio Grande do Norte ficou sob
o regime vermelho com a no-
meacão de' um comitê revolu-
cionário composto dos seguintes
comunistas: Lauro Lago, José

(Conclui na 8.* página)

Já não achou estranho reu-
nir-sc um Congresso para
acertar os pontos de vista dos
servidores do país inteiro,
nem temeu pelo êxito de ne-
nhuma iniciativa. Tão fácil o
pronunciamento da vontade!
O homem tem suas opiniões.
Alguns falam, a favor e con-
tra. Tira-se a media, aoeitán-

• do algumas ponderações, re-
cusando outras. Encerrado o
debate, quem está do acordo
aprova.' quem não ostá rejei-

cida, pois uma andorinha só
não faz verão.

Depois, não há dúvida .de

que tudo aquilo está certo.
As outras classes vivem ás-
sim. Lá estavam os bancários,
que tantas vezes têm pleitea-
do melhorias, à base de mo»
vimentos nacionais e toma-
ram consciência tal de seus!
direitos que lhes c fácil, do
uma hora para outra, lotar o
Palácio de Alumínio numa
reunião que é apenas começo
de conversa. Os servidores
começaram com dificuldade
muita, um pequeno grupo
atuando efetivamente. Agora,
a uma simples convocação,'já
encontra quem se sinta obri-
gado a dar um pouco de es-
forço, não mais por um au-
mento imediata, que todos sa-
bem depender da união ge-
ral, mas, por um Congresso
futuro, alicerçando a união
futura para atingir objetivo
mais vasto.

O ESTATUTO
í,' já vem tarde, porque, se os servidores dispüzesseni de

meios efetivos de ação que lhes prestigiasse os pedidos, ja_o
Estatuto estaria aprovado e sancionado há muito tempo, nao
precisando de seis anos de curso no -Congresso para se re-
solver. Agora, anda na Comissão de Finanças e ela nem ao
menos se sente constrangida em adiatâlhe o julgamento. _ Po-
deria realizar uma sessão extraordinária, para não prejudt-
car o orçamento. Prefere, todavia, simplesmente adiar.

O governo fica prendendo o aumento pnr isso mesmo.
Acostumou-se a sentir que o funcionalismo não tem a obstt-
nação necessária para defender-se. Este é o momento de lhe
demonstrar que a sua displicência conseguiu transformar a
fraqueza cm força e os funcionários, cuja vida. é marcada 'de
sacrifícios, estão dispostos a fazer mais um; mas, agora, em
benefício próprio.

ta. Vale a resolução do maior
número, que deve ser obede-

racassou o Catete:
ri nos na Liderança

Chega Esta Semana o Vice-Líder da U.D.N.
— Resta Apenas um Caso Mineiro a Resolver

O sr. Afonso Arinos de Melo Franco retornará esta semana
ao Rio. rcabrinelo-se, tão logo chepue, o caso da liderança da
UDN. Esses dois meses de espera dn solução do caso udenista
melhoraram consideravelmente a posição do nrocer mineiro, Jni-
cialmenté combatido por uma ala poderosa de colaboraciornstas
ou de políticos interessados em manter o "statn_-qi">" político,
n»ie receiavam. dprlos os nrocedentes da articulação da Terecira
Força, que o sr. Afonso Arinns levasse o Partido a uma atitude
extrema na linha oposicionista.

FRACASSOU O CATETE
calizadas, nesse momento, noEmbora não esteja assentada

ainda a elevação do sr. Afonso
Arinos à liderança, hoje em dia
a grande maioria do partido in-
clina-se em seu favor, seja por
reconsiderar o juízo em torno da
capacidade de aglutinação e se-
renidade do prócer mineiro, seja
pela reação natural à interven-
ção ostensiva de elementos li-
pados ao Catete na escolha do
dirigente da bancada udenista
na Câmara dos Deputados.

Temos elementos informatl-
vos que nos autorizam a afir-
mar que a intervenção do Cate-
te — denunciada desde os pri-
meiros momentos — provocou
efeito contrário. Os métodos de
que se utilizou o governo para
influir na escolha do sucessor
do falecido sr. Soares Filho fo-
ram, como se sabe, os de acenar
com a possibilidade de entre-
gar dois postos importantes da
administração ã UDN, caso fôs-
se escolhido o líder da ala eu-
laboracionistá. O acordo em
torno do petróleo seria explora-
do nesse, sentido, sendo que a
declaração de São Paulo, do sr.
Getulio Vargas, segundo a qual
entregaria a um udenista a pre-
sidência da Petrobrás, corres-
pondia a um aceno concreto e
responsável a referendar pro-
messas feitas por intermedia-
rios.
APENAS O CASO MINEIRO

As dificuldades para a eleição
do sr. Afonso Arinos para a li-
derança estão praticamente lo-

caso mineiro. Como se sabe, a
divisão dentro da bancada ude-
nista dé Minas é bastante acen-
tuada e cerca da metade dos
representantes udenistas daque-
le Estado são hostis a que o par-
tido confie uma posição de
maior relevo ao sr. Afonso Ari-
nos. Nesse sentido, manobrou-
se inicialmente para entregar a
liderança ao sr. Monteiro de
Castro, mas a articulação veio
abaixo pela intervenção da dire-
ção udenista, que ponderou não
ser possível escolher dentre os
mineiros um lider que viesse
com a marca de opositor do vi-
cé-lider Afonso Arinos, candi-
dato natural ao posto.

Resistindo ainda, os referidos
próceres passaram a sugerir
uma "conciliação" que se faria
em torno do deputado José Bo-
nifácio. A maioria dos repre-
sentantes dos outros Estados,
entretanto, prefere o sr. Afon-
so Arinos, ouja posição foi for-
talecida nos últimos dias com
o apoio de setores muito impor-
tantes do partido que ainda não
haviam se definido.

Os srs. Alberto Deodato e Leo-
poldo Maciel, representam, na
CJDN de Minas, o grupo que
mais combate a ascencáo do vi-
ce-lider. Na corrente favorável
ao sr. Afonso Arinos, formam os
deputados Magalhães Pinto,
Rondon Pacheco, Guilherme
Machado, Bilac Pinto, José Bo-
nifácio e Antônio Peixoto.

Reeleita a Diretoria
do Centro do
Comércio de Café *
Pleito Concorrido — Re»
conduzido à Presidência o
Sr. Reis Gomes de Almeida

Realizaram-se as eleições do
novo- Conselho Administrativo a
da nova Diretoria do Centro
do Comércio de Café do Rio
de Janeiro. Foi o nleito mais
concorrido já realizado nn exis-
tência da prestigiosa entidade,
que no ano nassado completou
meio século de existência.

Feita a apuração, constatou-
se que a assembléia consagrou
a seguinte chapa, cujas firmas
integrantes passarão a formar
o novo Conselho Administrai!-
vo do Centro do Comércio da
Café: A. Vilela Café S. A.: Cia..
Brasileira de Café: Comercio e
Indústria Barbosa & Maroues S.
A.; Ed. Figueira & Cia.; Maciel
Gomes S. A., Comissária Expor-
tadora; Marcelino Martins Fi-
lho & Cia.; e Rebello Alves S.
A.

Foram reeleitos os antigos
dirigentes do Centro, srs. Rui
Gomes de Almeida. Presidente,
Antônio Esteves Marques, Se-
cretário. c Azarias Vilela, Te-
soureiro. r

Os resultados revelados já,
eram esperados e servem para
demonstrar que domina inaba-
lavei espirito de coesão entre
aqueles que têm suas ativida-
des profissionais ligadas aos ne-
gócios de café, nesta praça.

A reeleição dos dirigentes do
Centro obteve a melhor aco-
lhida, inclusive nos círculos ofi-
ciais, em face do alto conceito
de que goza esta entidade, cupo-
Ia da representação cafeeira do
porto do Rio de Janeiro.

Dr. Boavista Nery
CLINICA MÉDICA

RUA ÁLVARO ALVIM. 21
M.o. andar, sala 1.406

Terças, Quintas e Sábados
das 14 às II! horas

TEL.: 52-0151)
RESIDÊNCIA: TEL.: 26.G888

Elogio a Macedo Soares
É foi nesse ano de 1932 oue o DIARIO CARIOCA se encheu

de júbilo pelo reconhecimento público de suas lutas em prnl Ce
um Brasil melhor, reconhecimento esse partido de um cidadão
do porte moral do general Iziãoro Dias Lopes, oryanizcáor da
revolta paulista de 1924. O brn.ro militar passara para a Reserva
do Exercito e expedira à redação deste jornal o seguinte teíc-
grama:"O DIARIO CARIOCA surgiu com a missão paniõíicr; de
dar combate à oligarquia deposta a. 24 de outubro e íoi, dc-.dc
logo, o lider da imprensa independente, nessa luta sem trégua-.;,
sempre ameaçado de empaslelamento pelos governos passados
e seus agentes subalternos. Sempre perseguido, ameaçado de mor-
.te, preso, preso c foragido farias vazes, seu. indõmiíp direto .jamais
descansou armas, jamais desertou, a gloriosa trincheira invicta^
perdendo a situação política invejável que desfrutava, arriscando
interesses materiais, a liberdade e a rida".

Empasrelado o DIARIO
Brioando com Getulio e alguns dos seus auxilia res, Macedo

Soares investe contra o Prefeito da Capital: "O sr. Pedro Emcsto
acumula a Prefeitura c duas pastas — as duas pasiinhas do seu
cabelo não nega... Isto foi o bastante: às 23 liorns. a redação a ris
oficinas localizadas na Praça Tiradentes foram invadidas por nu-
meroso grupo de oficiais e soldados armados, que feriram gra- !
vemente um operário, quebraram mesas, lirrotipos, rotativa e ,
depredaram as instalações. .1. E. estava condenado a morrer -na-
quela noite, mas o destino quis oue c'.c que habitualmente èstdtiii \àquela liora na redação se encontrasse no momntn cm Petrópolix
homenaaeandn o seu velho companheiro Afrânio de Melo Franco.

O DIARIO esteve algum tampo sem circular. Assume a di-
reção Horacio de Carvalho Júnior, que chama para a redução I
Danton Jobim.

O Parlamentarismo de Raul Pila
1934 transcorreu mais ou me-1 Rio Grande do Sul e lã se en- |nos em calma. Em fins de se- | contra com o :r. Raul Pila. Já

tembro de 1935 Getulio vai ao ' naquela época o piocer libei- t

í construindo com perfeição e rapidez que a C0RC0VRD0 edifica o seu prestígio

1932 - ^mvE amos -i
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Opinião
Meras Presenças Físicas

TODOS 
sabem que os ministros não têm

prestígio perante o presidente da Re-
pública. O-sr. Getulio Vargas faz.

questão de acentuar, por escrito e verbal-
mentej nos seus despachos-pitos e nas au-
4iências públicas, que os titulares das Pas-
tas não passam de meros executores das"•Suas decisões.

^.Enquanto os secretários de Estado se ex-
Içedem nos elogios ao chefe, omitindo-se
¦ sempre a fim de conservar os cargos, o Pre-
í-sidente não os poupa, fazendo críticas até
Injustas, como se verificou ainda agora, em
Santos. . .

'"»','.Deste 
modo, se essa é a realidade, como

...dizer que um determinado ministro está
'.¦comprometendo o Governo ou sabotando o
{presidente da República? Evidentemente,
-êsse expediente, tão do agrado dos traba-
ylhistas,'não parece aceitável. A responsabi-

Cidade de fato e de direito, por tudo de er-
,'iado que está acontecendo, cabe ao sr. Ge-
"túlio Vargas.
"^.'E' verdade que, nos seus improvisos, êle
4ança sobre os seus auxiliares a culpa de
>todos os males. E até dizem que quer re-
formar o ministério com o propósito de atri-

tjjuir aos atuais titulares o fracasso do seu
;jGovêrno, que não resolveu ainda nenhum
¦dos graves problemas que afligem o povo.
'- Mas isso não passa de "golpe". Os minis-
,tros apenas podem ser criticados pelo seu
conformismo e pela sua passividade diante

í.de tantas humilhações, não representando'nas 
Secretarias de Estado mais do que uma

'presença física, como disse o sr. José Amé-
riço.,

/Os Milagres do Sr. Yedo

SR. Yedo Fiúza recebeu 10 milhões de
cruzeiros para fazer brotar água no
Rio de Janeiro. Frontin fêz,.isso por

muito menos em poucos dias. Mas, naquele
Ijtèmpo, a coisa era diferente. Havia hones-..

.: tidade de propósitos e dignidade no desem-
-»penho das funções oficiais.

O sr. Fiúza, de posse do dinheiro, fechou-
»jje em copas. Nada quis e não quer revelar
i à reportagem. Só o fará com ordem do Pre-
isidente da República. O homem é impor-

'.tante. E como o presidente não dará essa
bordem, o sr. Yedo continuará calado. Os
seus milagres ficarão ocultos.

;!f'A"verdáde7porém, è que o sr. Yedo "des-

;' pobriu" dois ou três poços e a água não ser-

;.*viu, pois o líquido encontrado é imprestável,
íjsalobro e contaminado de germes. O povo'
íècusou a água do sr. Fiúza. O novo Moi-
ijsés nem se pode comparar com o outro do
iÜGênese, pois este possuía uma varinha má-
jgica que o sr. Fiúza não tem. E ei a amigo
;jde Deus.

.*¦ O antigo candidato dos comunistas à Pre-
feidência da República e ex-prefeito fracas-
?sado de Petropolis continua de posse dos 10
¦^milhões. Mas a água não chega. Pelo con-

erário,, está faltando. Seria muito bom que
\b sr. Fiúza falasse, explicasse ao povo os
£eus planos. Por que afinal de contas o di-
líheiro que lhe foi entregue é dinheiro do

,.povo e este tem o direito de exigir aquela
explicação do engenheiro milagroso.

«O Pronto Socorro
ÒP\ SECRETARIO de Saúde da Prefeitura'¦$çf manifestou-se contrário à construção'«.*- 

de um. novo Hospital do Pronto Socõr-
ro. Essa manifestação foi feita em plenário'tía 

Câmara Municipal, ao ser discutido um
projeto do vereador Paulo Areai. E' lamen-"Tável 

que o secretário de Saúde tenha essa
-^opinião, porquanto nesta heróica cidade, de
¦•São Sebastião do Rio de Janeiro, não há
*;$uem não saiba que o H.P.S., com as suas

^instalações atuais, não mais atende às ne-
Aieessiclad.es da população carioca. Talvez
./não saiba o sr. Bandeira.de Melo que êsse
.hospitai.foi construído, há 27 anos, a título

de emergência, para depois sèr, então,' le-
vantadb o.definitivo. Mas. como no Brasil,
as coisas provisórias vão ficando em caráter

,.Steíinitivo, nunca mais se cuidou, a não ser
;;;ágora, do novo H.P.S., graças à iniciativa
^'daquele vereador.

i:'l. E' verdade que, depois, foram inaugurados
; vários outros hospitais na cidade, como o

Miguel Couto, "o Cetiilio Vargas^ o Carlos
""•'Chagas, o Rocha Miranda, uma ala do Pe-
k!dro Ernesto e' outros. A verdade, porém, é.
-que êsse acréscimo da nossa rede hospitá-

lar não-fêz descrescer o movimento.do H.
P. S., movimento êsse que dia a dia aliás
aumenta consideravelmente. O sr. Bandei-

«ra-de Melo adiantou que em Madureira se-
)\i-p, localizado um Hospital Geral,. Mas. ali

só serão atendidos os doentes daquele su-
>búrbio e dos outros próximos. Quem sofrer
§&rff acidente que exija socorro urgente, não
íj^ái a Madureira.

O ponto de vista do secretário da Saúde
está errado e tão errado que não conven-

.ieu a Câmara Municipal. O projeto do sr.
^P:ç,ulo Areai atende a uma aspiração multo''justa da. cidade. O atual Pronto Socorro,
!Sgpesar dos valiosos serviços que tem presta-
,-dq à população, está velho e com instala-
teÕ6s obsoletas..

A Falta
de Plano

FALANDO 

na Câmara dos Depu-
tados o sr. Clovis Pestana chamou
a atenção dos políticos e adminis-
tradores brasileiros para a necessi-

dade de ser organizado um plano com-
pleto e definitivo da Economia Nacio-
nal. Acentuou o quanto de lamentável
e até de ridículo existe, visível a todos
os que viajam pelo interior, nas obras

que são realizadas a passo de caran-
gueijo ou se encontram mesmo inter-
rompidas, apesar dos longos anos que
já transcorreram desde o seu início.
Citou para exemplificar o caso de uma
estrada de rodagem planejada há qua-
renta anos, mas que, dos quatrocentos
quilômetros de extensão que deverá ter,
só teve executados, mesmo, setenta.

A falta de uma solução "harmonio-

sa", que só será possível em decorrên-
cia de um planejamento geral, traz
como conseqüência o fracasso de uma
série de providências que, não obstan-
te, precisam ser tomadas pelo Governo,
diante da sua inadiável necessidade. De
outra forma, continuará sempre acon.-
tecendo que o aumento da produção
agrícola de determinadas regiões se tor-
ne inteiramente improfícuo, uma vez
que se encontre a mesma completamen-
te desguarnecida de meios de trans-
porte.

Tratando, especialmente, do caso do
trigo, o antigo ministro do governo Du-
tra, depois de focalizar a crise por que
passa o produto em todo o mundo, ob-
servou que sem um plano de produção,
a começar pela localização das áreas de
cultura e fixação das necessidades de
meios para realização da exploração
agrícola, quais sejam as relativas a
número e aquisição de tratores, ceifa-
dores, adubos, não será possível fazer
qualquer previsão sobre a capacidade do
país, de atender ou não ao seu consumo,
aliás crescente.

Enfim, devem os homens àos quais
a função da governança é entregue pelo
eleitorado atentar para a circunstância
de absoluto desvalor em que permane-
cerão imensas e férteis áreas brasilei-
ras, apesar das decantadas riquezas do
país', dos mananciais hidráulicos e mi-
nerais, se não fôr o problema econômi-
co objetivado através de um plano que
.abranja todos os. setores, tanto agríco-
lãs,' quanto industriais.

eá convocado ;-
J. Guilherme de AragSo

CONVENÇÃO Nacional do Partido De-
mocrata, marcada para amanhã, vai
correr a cortina do segundo ato da

campanha eleitoral dos Estados Unidos.
Até agora, vésperas do certame, a esfinge
ronda o indigitado candidato democrata,
pois, diversamente do que ocorreu com a
postula.ção do candidato republicano, cia-
ramente localizada num dos termos do bl-
nômio Taft-Eisenhower, os lideres democra-
tas estão dançando em torno de vários no-

!mes para escolher o antídoto político do
candidato militar. E impacientes, porque
nenhum deles consideram capaz de neutra-
lizar o prestígio e a popularidade de Else-
nhower, voltam a pleitear a reconsideração
dos propósitos de Truman que, reiterada-
mente, vem afirmando o desejo de não mais
regressar ã Presidência, no próximo qua-
driênio.'

Nesse sentido, os "regressistas" america-
nos chegaram a exprimir que não perderam
ainda as esperanças da "mobilização" do
Presidente, alinhando argumentos que se
podem classificar como anteriores e poste-
riores à Convenção Republicana. Entre os
primeiros, está a mediocridade eleitoral dos
candidatos democratas, atestada na distri-
buição uniformemente moderada dos votos

. obtidos nas eleições primárias. Assim, — di-
. zem os defensores da candidatura de Tru-
I tnan, quando o Presidente anunciou sua re-
tirada da competição eleitoral, nenhum
candidato democrata conseguiu obter o
apoio da quarta parte dos delegados que de-
verão comparecer ¦ à Convenção Nacional.
Até o momento não há perspectiva de acôr-
do que importa em coalizão de convencio-
nais para ostentar um nome dominante-
mente expressivo, temendo-se mesmo o pe-
rlgo de cisão partidária entre delegados do
Norte e os do Sul.

Os argumentos posteriores a 11 de julho
cingem-se a um trunfo que Eisenhower pos-
sui e os candidatos democratas precisam
possuir, para o triunfo na Convenção: o
prestígio excepcional. Numa e noutra or-
dem de motivos expressos, o nome de Tru-
man parece ser a única invocação oportu-
na e salvadora. Mas, para os que confiam
ha irrernovibilidade da decisão presidencial,
o candiüato tem de sair do grupo dos qua-
tro. Falará a esfinge esta semana.

Indeferido
|A poucos dias tratamos, destas mesmas

colunas, do registro, requerido pelos
srs. Luiz Carlos Prestes e Joaquim

Amazonas, do Partido Constitucionalista
Brasileiro. Tratava-se, sem dúvida, de um
sucedâneo do Partido Comunista, cujo fun-
cionamento, foi cassado pela Justiça Elei-
toral. Não satisfeitos de elegerem adeptos
nas chapas de outros partidos, os comunis-
tas pretendiam voltar à legalidade através
de uma outra organização política. E essa
outra organização estava rotulada de Par-
tido Constitucionalista. Sem ter havido de-
claração pública, dos dois requerentes, de
haverem abjurado o credo vermelho, e
adapeado-se ao regime democrático que
nos rege, qualquer outro partido que eles
procurem fundar, sob qualquer rótulo, não
passará de mera mistlficasão.,

DA BANCADA DE IMPRENSA

eiemziaá m
A'^\

là,

Pedro Dantas
(Cronista Parlamentar do D.C.)

Antes de entrar no comentário da carta
do sr. Fábio. Sodré, a que nos temos referido
nas duas últimas crônicas, transcrevendo-a
quase integralmente, pelo seu interesse excep-
cional, devemos ao missivista e ao público uma
retificação, reclamada — aliás, justamente, pe-
Io ilustre publicista. "O que sustento — comu-
nica-nos o sr. Fábio Sodré, em rápido bilhete
ontem recebido — "é que os poderes são indepen-
dentes, no presidencialismo, enquanto os ór-
gãos, que os exercem, dependem, para êsse
exercício,,e estreitamente, uns dos outros. Salvo
quanto ao provimento, organização íntima, prazos de
exercício".

PODERES E ÓRGÃOS
Esta retificação oportuna oferece-nos excelente

ponto de partida para o comentário que nos havíamos
proposto a fazer á substanciosa carta do sr. Fábio So-
dré. Retome-se a sua ressalva, quanto à independência
dos Poderes, de acordo com a aludida retificação. São,
de fato, independentes, separados, distintos, os pode-
res do Estado, considerados quanto à natureza das res-
pectivas funções, de tal modo que é possível distingui-
Ias — e efetivamente se distinguem — quando aconteça
(caso que o sr. Fábio Sodré chama "das semiditaduras
modernas") serem exercidos por um só órgão, que fun-
cionará, nessa hipótese sumamente desagradável (foi,
por exemplo, a que se realizou com o Estado Novo), no
exercício ora de um, ora de outro desses poderes.

Os órgãos que exercem esses poderes, entretanto,
funcionam entrelaçados, uns nos outros, em estreita
e reciproca dependência, "salvo quanto ao provimento,
à organização íntima, aos prazos- de exercício". Isto,
segundo a retificação do sr. Fábio Sodré. Pois bem, no
fundo talvez fosse melhor manter o que saiu por equí-
voco: independência dos órgãos, interdependência das
funções, atribuições ou poderes.. Cada Poder tem seus
poderes próprios e característicos. Por exemplo: o Lé-
gislativo legisla, mas não o faz sozinho. A lei carece,

. em nosso regime, da colaboração do Presidente da Re-
pública. E quando o Presidente colabora, exercendo se-
ja o direito de iniciativa, seja o de veto, ou simplesmen-
te sancionando a lei, seu ato é de natureza executiva
ou legislativa? Legislativa, evidentemente, e condição
do aperfeiçoamento da lei. A função (o poder) legisla-
tiva e que é, pois, exercida, de parceria, pelos dois Po-
deres, embora com o predomínio do Congresso.

Outro tanto se pode dizer da necessária
participação do Congresso na prática de atos
tipicamente executivos, como a nomeação de
funcionários, promoções, e negociações dlplo-
máticas postas sob dependência de aprovação
do Senado. A interdependência é sempre das
funções, parcialmente cometidas a órgãos di-
versos, a concorrerem, harmonicamente, para
o mesmo fim. Os órgãos ou Poderes, esses man-
têm-se independentes, isto é, sem que um pos-
sa exercer pressão sobre o outro, modificando-
lhe a constituição, retirando-lhe atribuições,

intervindo, em suma, na sua vida interna.
NADA NOS SEPARA

O caso do "impeachment", que é de cassação de
mandato, é função judiciária, mesmo quando exercida
pelo Congresso. Nem assim, portanto, se verifica a in-
debita interferência de um Poder na esfera de atribui-
ções dos outros, pois que ela se exerce nos estritos têr-
mos constitucionais e não afeta ao Poder, mas a um
mandatário, pessoalmente, julgado e afastado, provisó-
ria ou definitivamente, mas por sentença, como sanção
de faltas previstas na Constituição, capituladas e defi-
nidas especificadamente na lei. Issi, não afeta a inde-
pendência dos Poderes, como não afeta ao princípio
da liberdade individual o mandado de prisão expedido
contra um delinqüente, nem sua condenação, nos ter-
mos da lei penal.

O que a eloqüente exposição do sr. Fábio Sodré
torna evidente é que, de fato, nada mais democrático
e salutar do que a independência-e harmonia dos Po-
deres, ou seja, a impossibilidade de uns interferirem
no funcionamento dos outros, regulados, todos, pela
Constituição, que é a discriminadora das funções. Estas
visam a um fim comum.-E a coordenação para um fim
comum vem a sèr harmonia.

Que se acentuem, no regime, as condições de pre-
dominància do Congresso, como quer o sr. Fábio Sodré
— magnífico. E' menos exata a sua interpretação, se-
gundo a qual "os presidencialistas brasileiros, com o
meu amigo Pedro Dantas à frente, não querem saber
disto", embora aceitem "todas as limitações do Congres-
so". Mas, absolutamente! Sc acaso nos tem acontecido
defender alguma dessas limitações, terá sido de acordo
com a Constituição vigente, ou porque nos pareça que
importam em quebra da independência de outro Po-
der. Estamos sempre prontos, porém, a rever essas opi-
niões.

...QU_, entre os rumores
propalados por pessoas mis'rr,,'
quentam ò Cáteíe eahãornò flõuma reforma ministerial, fiEl,-,o que dá como certa a cscoli',',do sr. Paulo Nogúelrtiífpllhn
para a pasta da Agricultura

,¦• M'¦:?-.* ¦;;'¦'::'."
. ..QUE.a indicação rio,.inuhn

adveoario do sr. Getulio Var"iras e"secretário.geral do nàrlldndo sr. Ademar de Barròaifol ffita pessoalmente pelo governa"dor IíUcíuí .Gnrcea, no corr»r fla<recentes conversas de São ¦'•Via

.... QUE, o sr... Antônio Balbinncontinua desincumbihdo.se' àluma missão' «ue Ilic teria tf+Vlbuído o Catetc com rcfereheha .reforma- ministerial, vmls*sên
aue seria coroada com a" lflaVlndito Ralbino para um dos-Ministerios...

¦ k r .,. ...'do -*£Ài$o]ti

Ciência ew Úlcancs de JodoA

UaaneMã
Fornece o Dicionário de Têr-

mos Médicos, de P. A. Pinto,-a
seguinte definição de caquexia:
"estado de avançada desnutri-
ção, com fraqueza geral; de ka-
kos, mau, o exis, estado, consti-
tuição". Vieira Romeiro, em seu
clássico livro de Semiologia Mé-
dica, confere o nome de caque-
xia- "ao emagrecimento que se
acompanha de mau estado ge-
ral, de anemia, flacidez da mus-
mlatura e astenia".

As duas definições acima re-
produzidas deixam bem carac-
terizado o quadro clinico da ca-
quexla, situação via de regra,
terminal, a que levam inúme-
ras enfermidades, ditas por tal
razão caquetizantes. O estado
nutritivo do doente é péssimo,
tendo-se esgotado todas as re-
servas. Fundido inteiramente o
paniculo adlposo, flácidas e
atróficas as massas musculares,
a pele repousa sobre os ossos,
justificando assim a expressão
popular que descreve tais esta-
dos de extrema emaciação. O
tegumento cutâneo perde o bri-
lho e a elasticidade que lhe são
peculiares, ao mesmo tempo que
os cabelos e as unhas se tor-
nam friáveis e quebradiços.
Afilam-se as feições, proeminam
os ossos, em contraste com o
encovamento das órbitas. A
simples inspeção do enfermo
indica a absoluta incapacidada
para realizar qualquer exercício
físico e o exame clinico demons-
tra a hipotonia muscular e a
anemia intensa.

Quais as condições que levam
o indivíduo a êsse estado de ex-
trema penúria orgânica ? Em
primeiro lugar, devem ser refe-
ridas as deficiências alimenta-
res de grau muito intenso e
mantidas por longo prazo. Nas
grandes crises de fome coletiva
porque passaram alguns povos
ou, mais modernamente, nos he-
diondos campos de concentra-
ção, nefastos corolários das
guerras mundiais, foram encon-
trados exemplos fartos de ca-

quexia. A carência da matéria-
prima nutritiva e a distribui-
ção dufeituosa das rações ali-
mentares eram os fatores res-
ponsáveis. E' preciso citar, con-
tudo, que o mesmo mecanismo
pode ser desencadeado pela re-
cusa voluntária do enfermo a
ingerir alimentos. Esta inape-
tência é freqüente era indiví-
duos corri distúrbios mentais a
recebe a denominação de ano-
rexia nervosa.

Em seguida, surgem certos
processos mórbidos digestivos
como causas possíveis de caque-
xia. Colltes crônicas, com es-
poliação vultosa de princípios
nutritivos, através de descargas
diarréicas ou disenteriformes
periódicas, são exemplos. Da
mesma forma, os quadros de
grande insuficiência pancreática
ou de espru atuam de modo
idêntico, dada a alteração pro-
funda dos fenômenos de absor-
ção intestinal o a acentuada
perda de substâncias iridísperi"-
sáveis, pelas fezes esteatorréi-
cas.

Um terceiro grupo de enfer-
midades que podem conduzir à
caquexia é constituído por lesões
dos centros nervosos. Para ei-
tar apenas dois exemplos, men-
cionemos a encefalite letárgica
e a poliomielite anterior aguda.
Na primeira, há um processo in-
flamatório do encéfalo, com
comprometimento dos centros
diencefálicos, caindo o paciente
no estado de prostração que ca-
racteriza a doença. A poliomie-
lite ou paralisia infantil tem,
como substrato anatômico, le-
soes das pontas anteriores da
medula espinhal, donde resulta-
rem atrofias musculares e ma-
greza muito acentuada, podendo
atingir à caquexia franca.

O estado de desnutrição fi-
gura em destaque no quadro
clínico do diabete sacarlno, ao
lado dos chamados sinais car-
diais: poluiria, sede intensa, as-
tenia e fome excessiva. E', aliás,
o diabete uma das raras even-

tualldades em que co-existem
apetite aumentado e emagreci-
mento progressivo, concorrendo
tal fato para o diagnóstico di-
ferencial. Se o distúrbio do me-
tabolismo dos hidratos de car-
bono não é corrigido em tempo,
pelo planejamento rigoroso de
adequada dieta e pela, adminis-
tração do hormônio pm falta —
a insulina, vai-se agravando o
estado geral do diabético, coiri
perda ponderai inexoràvelmenT
te crescente, -¦¦ terminando pela
caquexia absoluta.

Grande número. de endocri-
nopatias merece ser levada em
conta, quando ae estuda o pro-
blema dos estados caquéticos.
A hipófise, como glândula mes-
tra que é, governa os diversos
metabolismos fundamentais do
corpo humano, ao mesmo passo
que rege ó - funcionamento das
demais entidades glandulares.
Compreende-se, pois, que o de-
ficlt funcional da hipófise seja
manifestado - clinicamente por
um decréscimo acentuado de tò-
das as atividades orgânicas e
que surja o estado de caquexia
toda vez que seja destruída essa
glândula (tumores) ou que não
se haja desenvolvido de modo
satisfatório (apituitarismo por
agenesla). A sindrome resultan-
te recebe o nome de caquexia
hipofisária ou doença de Sim-
monds. Também certas condi-
ções mórbidas da tireoide po-
dem levar à caquexia, sobretudo
os estados hipertireoideos (en-
fermidade de Basedow-Graves,
por exemplo). ^Aqui, o meca-
nismo fundamental é o exage-
rado desgaste de energias, con-
seqüência da ativação do meta-
bolismo geral, bem traduzida
pelas cifras elevadas do meta-
bolismo básico. Outra endocri-
nopatia digna de menção é a
insuficiência suprarrenal, que
atinge o grau máximo na doen-
ça de Addison (tuberculose das
suprarrenais), caracterizada pe-
Ia caquexia, ao lado da hipo-
tensão arterial e de manchas

hiper-pigmentadas cutãneo-mu-
cosas.

Finalmente, há que conside-
rar o grupo das moléstias ca-
quetizantes de natureza infec-
tuosa e neoplásica. Entre as
primeiras, é típica a tuberculose,
que chegou a merecer o nome
dè tísica, em suas formas con-
sumptivas acentuadas. De mo-
do geral, porém, todas as doen-
ças infectuosas podem terminar
pela caquexia, desde que se pro-
longue o seu curso e que se i-e-
tardem em demasia as medidas
terapêuticas eficazes. Todas as
neoplaslas ou tumores malignos
acompanham-se de grave com-
prometimento do estado geral
dos enfermos, em especial nos
casos de carcinomatose genera-
lizada, como se' verifica por
exemplo na disseminação peri-
toneal dos cânceres do tubo di-
gestivo, quando a caquexia é das
maiores que se conhecem, dei-
xando bem clara a proximidade
do êxito letal.

E F E M É RIDE S
, 20 DE JULHO

1697 — Morre na cidade do Sal-
vador' Bernardo Vieira Ravasco,
irmão do padre Antônio Vieira,
Nasceu na Bahia e ai faleceu.

1802 — Nasce na cidade do Sal-
vador Fellsberto Caldeira Brant
Pontes, 2.» visconde de Barbace-
ria.

1832 — Nasce na cidade de Dia-
mantina Henrique Dumont.

1838 — Nasce no Maranb5o Joa-
quim Serra.

1847 — Decreto criando o cargo
. de presidente do Conselho de Ml-
nistros. ..-»

1873 — Nasce em Palmira. hoje
Santos Dumont, Alberto Santos
Dumont. Z <•

1897 — Inauguração da Acade-
mia Brasileira de Letras. ,

1934 — Morre no Céajá-o: padre
Cícero Rom5o .'Batista; mais co-
nhecido por padre Cicerò. . '

21 DE JULHO ' 
:

1674 — Parte de São Paulo .a
bandeira de Fern&o Dias Paes Le-
me. . 

'•'
1800 — Nasce Auròliano de Soú-

7.a e Oliveira Coutinho, mais tar-
de visconde de Sápetiba. v.;. •

1841 — Nasce em "itaborai Sal-
vador de Mendonça.. .'1902 — Fundação dó Fluminense~'utebol Clube, l" Wr. «rio j..
neiro.

BaHMdMàéWS- na GalâmÂia
ANNA RIPPER

O governo intensificará sua campanha militar contra
os bandos armados que operam em diversos pontos da Co-
lòmbia; esta a impressão que se tem das declarações ofi-
ciais feitas após os últimos ataques lançados contra as
forças regulares, por ocasião c..\ emboscada na qual pe-
receram 86 militares, dos quais dois tenentes. Este último
ataque, aliás, foi anunciado por um comunicado da Pre-
sidência da República,- assim como por uma declaração
feita no jornal "El Siglo", pelo ministro da Guerra, dr.
José Maria Bernal.

Ocorre lembrar que as atividades dos bandos arma-
dos foram assinaladas pela primeira vez nos Llanos Orien-
tais, após os conflitos de 9 de abril de 1948, e prosseguiram
depois de maneira esporádica. No início, esses bandos se
apresentavam como "um exército revolucionário" ou mes-
mo um "exército de libertação" e pareciam pertencer ao
partido da oposição.

No entanto, inúmeros aventureiros uniram-se aos
guerrilheiros, entregando-se depois a atos de banditismo
caracterizados, ao passo que outros continuavam prevalc-
cendo-se de sua filiação ao Partido Liberal.

Em breve, complicava-se a situação a tal ponto que
foi impossível distinguir os guerrilheiros políticos dos ban-
didos. Aliás, na terminologia oficial, eram chamados ora
de "malfeitores", ora de "bandidos", "bandidos liberais" ou
mais simplesmente "liberais".

Quanto â direção do Partido Liberal, parece ter admi-
tido o caráter político de alguns desses bandos e seus che-
fes, principalmente Eliseo Velasquez, hoje refugiado na
Venezuela, e Saul Fajardo, preso no inicio de abril, depois

de haver solicitado em vão asilo na-embaixada do Chile.
Ao mesmo tempo, a .direção do Partido Liberal vérbe*

rava as atividades de outros bandos, especialmente • dós
que organizaram, em abril último, o atentado contra o:go-
vernador do Departamento;de Tolíma. •' 'i ¦ ".* 

. ' .¦ -,

Hoje, os principais núcleos de que se denomina "ban-
ditismo", concentrani-ise nas ^seguintes regiões: os Llariós
Orientais (onde se acaba de. ariuíiçiar que 86 ¦militares que
cairam nas mãos de. bandidos foram mortos); ho depar-
tamento de Tolimaém que o: atentado contra o governa-,
dor deu origem a severas operações, de limpeza, -e-phde,'
segundo uma informação publicada, ontem, .por . "El ,Si-
glo", as forças armadas réguíàrès aniquilaram um'bando
composto de oitocentos-a mil homens; o Departamento';.de
Choco, em que os bandidos lançaram recentemente ¦ úm
ataque contra a aldeia de Jurado, que consta ter'sido des-
truída; ao longo do rio Magdaléna, onde foi recentemente
dizimada uma expedição militar- e para onde têm recua-
do os bandos procedentes dé Sahtander; finalmente, cer-
tos pontos dos departamentos de'Antioquia e Santander.

Essas crescentes atividades dós bandos que têm todas
as aparências de uma ofensiva, dirigida agora maisespe-
cialmente contra as forças armadas do que contra a pó-
pulação civil, retém particularmente a atenção, dò Estado
Maior e do governo colombiano. Por isso, na base de
Apiay, após a visita que fêz o presidente da República aos
Llanos Orientais, esperam-se operações de grande ériver-
gadura em todas as regiões em que subsistem focos de sub-
versão (A.F.P.)

UM DISCO VOADOR v
TTm leitor do\assinnturn- foi.d.entjficável conta que, -na noi-to São João pescando no :Cnis

da Lapa,, avistou no espaço umfacho luminoso, tendo.numa dasextremidades um dhco ann ou-tro o vulto .do., er. Adcmar.de
Barros. O cais da Lana, a quo, se fererc, não c- o daqui ¦ • maso do Campos. O disco, através-sou o Paraíba, em' direção '• àEstação Experimental, desapa-
recendo nessa altura. :,'¦':.

Tranqüili7.e-se cr leitor. Piorseria se em 'luÉar do vulto tiosr. Adornar de Barros hnuvesso
escritas em ' f 'go ,as naíavras-".Manes, Tecbl, Pha.rcs". ¦

-PROBLEMAS BRASILEIROS
Calalona o sr. Silo Gonçalves-

A reforma constitucional; n
projeto._ da Petrobrns, a crisecconomio-financeira e o àu-mento vertiginoso'do'c'u'st0 :da
vida são os problemas do mo-mento brasileu-". "

E, passando a outras •cGlami-
dades: , .. .

"O Brasil so encontra às por.tas da bancarrota, por ieso quea escrituração do Tesouro Na-
cional está comprovadamehta
falseada, subindo as emissgos,
com a que vai ser autorizada,
ái cinco bilhõss decruzciro3. amais de 40 bilhões', o que ropre-
centa completa dèsvalorizaiíão
da moeda e o descontrole dos
probos. E' indisfnrçáv.él a gra-vidade dn situação econômico-
financeira". .. ... ....,.

Contudo, o sr. Silo afirma queos americanos não vão d^r cié-
dito algum e o governo dstá
cnr.ictendo uma grande tappa-
ção suando alimenta espernças
do povo . nessa: hipótese.

_ . Como não .espera dinheiro
dos. Estados Unidos, com$ o
atúál governo, ò- si? SíIo-gSh-
çalves adota outra solução: efier-
ribar o governo, instalar-se !no
poder uma ..Er.ent.e-,..Cristã-, Do-
mocrática e, sob - a- sua égida,
lançar um empréstimo nos Es-
tados Unidos para oxplorar-se
o petróleo para a defesa da ei-
vilização ocidental o recupera-
ção econômica do país.

Mais fácil, nn entanto, seria
o sr. Silo íázer a revolução nos
Estados Unidos, especialmente
para emprestar o dinheiro ao
Brasil, com ou sem' petróleo.
Mesmo porque parecó que o
petróleo ;.inda; vai demorar
r úitoc, ;se a bancarrota estiver
tão ; próxima, .'talvez ela che-
gué antes do inicio da"producão
nacional, com ou 

'seirTíinancia-
mentos.

; D.C.T.
Um sr. Ruão de Souza os-

creve-nos protestando contra a
vergonhosa posição cm o.ue cs-
tariam os médicos do Dêparta-
mento dos.Correios e Têlégra-
fos, submetidos à ditadura de
um motorista elevado a funções
que o missivista não ^esclarece•bem» mas 

' resultam em 'contro-
lar ó Serviço Médico..- '£

A noticia é pouco verossímil,
pois não se compreende o.ue to-
dos os médicos "silenciassem.
havendo de fato'uma coação
semelhante, n, se. eles se con-
formam,' a culpar dos constran-• gimentos que sofrem lhes cabe
inteira, «orque a eles cumpri-
ria reagir.

S A. DIÁRIO CARIOCA
Administração e Redsç.lo

Avenida Rio Branco n.<• 25
Sede própria

Dtrator Geral
HORACIO DE CARVALHO JH.

Diretor Redator Chefe
. DANTON JOBIM

....¦•• Diretor "Superintendente
J. B. MARTINS .GUIMARÃES

TELEFONES:
Diretor Cera)  43-8465
Diretor Redator Chefe .. 43-30H
Diretor Suoerinlendente . 43-31)30
Gerente  43-3930
Gerência  23-4843•Redator Chefe Assistente . 43-5574
Sccretarta  43-5539
Política-  23-4437
Economia' è' Finanças .... 43-3014
Esportes  23-4472•'•Polícia ¦ ........ ;V.;i'.i-3>._.. 23-50Ü2
Suplementos ..'.,....'..'..".' 23-3239
Depart. de Dlfus5o..l'.'•..„,-• :23-36(i2
Depart. de".. Pub!lciâ"Brfeí .'."""43-5B0!>
Depart;-.de .Publicidaiíé.^-. «-23.3763

ASSINATURAS.' '¦'¦;,,.-¦: . ¦ ; &"%m&5¦'.''Vendas .av.uljajíí^i-y.': •- LDO
A&tnatufás: •"•• "'- - \ ,'.''.¦'•-.Anual 'f.vv.";*.;'"r.i!|o.ooSemestral ':...,-,;,-.,i.¦»., ' BP "0"EaíÈes'de:Cohveriçnô Posto I

. Anual.•::..«.',,.,,..'.«;'-'-to0.ii0-' Sero&strn)-.:...:..;vU".:;.2'iin.oo
.• SOB i RER tSTRÒ''PO'ST:'AL

; Sucursal em' SãerPauld'.¦Av. .Ipiranga. HVn-lítVi-áfmi
Tel; JÇ3-4564: '

"TÊ^m^~~.—;--,- f ii í ¦¦ . 
' 

11 I -~-^"«
' -.' 'pUblicída£)eí, '¦> 

i
À publicidade paia .-'.o 

"DIA-
RIO CAR OCA esta''a í-argo
da,. El.AN ''¦_: Prir>r>?íTCníl<'>.
EdiçôésVie,-Artes'¦ G.rA?jéá« S
A., enfni serie nesta capital a
Av. Rio Rranco. 25 o^bre-
loia. telpfnne- 23-3713 e
43-56(1!)., para onde.- deverão
ser remetidas todas as au-
cortzações com os séscectlvo»

originais e clichês.

, í,

fl^H_-_B_B-_H_fe HSH_6R9i



DIÁRIO CARIOCA Rio de Janeiro, Domingo, 20 de Julho de 1952

OQu&m
®k, noA

QUE as associações rurais

lo' país — a FARESP entre elas
- náo estão de acordo com a
•eforma agrária nos termos cm
«ue foi proposta pela Comissão
5,'acional de Política Aprária...

...QUE na referida FARESP
li se realçaram reuniões para
n estudo do problema tendo se
chejrndo à conclusão de que "as

referidos diretrizes n»n atendem
à rc3'M«de nacional"...

, ..QUE o problema de forne-
cimento de cnero-ia elétrica
iirrava-CP dia a di™. r-'->.ndo em
(!sti'rtos í^írp-sas me'Vd-r para
Imnór » racionamento do 'on-
mrnn náo apenos no Jl.'?trJto
r(.'l"'nl. "ia= ts«ibém ra e-ni-
I*t írli> P*o Pf.v.'o e ""i -"á-*".s

pt^-des do interior daquele Es-
tado...

Inseminação Artificial
cirt V*~><\c'"fxx Ani'T\is

C.OMFPRCMCIA nn DP?.
OLr'P'rA CAPMHÍ^O

MO HOSPITAL DO SAM
Em prosseguimento an nrn-

grama d» coníerênc!ns ovínni-
7-irln pelo Centra rts Titet";rlos
j,'éd'cos f Õéírtíüi"?.- rlo H""-'
nitiii OPlrPl dn RA.M. renli-
stiiit-r.fi sib?.',i último a nalès-
tra dn dr. Kürioo de Oliveira
Carneiro, rme fbi-rln" o tema
<'T«y>minB',üo Artificial".

Referind"-sp a nnmpn-a c--
npriAncla de inserruna^So avli-
ficial prpticr>da cm p^res h'i-
manos nr1" eienti«',"i John H"i-
(ei-, em 1791. editou n conte-
rencista a cua aolicr>o~o em
"anima vili". ao m~'<>rrío t"mno
que ressaltou a eficiência d» tal
constribulçBo no sinerfeiçoa-
n en'o das rapas da ãadn,

Estudo da lã Para o Abastecimento
Mercado Interno e Assegurar Colocação

!;.•.•:•:•:•;•:•;¦:•:•;•;•:•:•do p*
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Trabalho da Carteira'
de Importação e Ex-

poríação do Banco do
Brasil

A posição do mercado brasi-
leiro de lã. em bruto e em íios,
foi novamente estudada pela
Carteira de Exportação o Im-
nortnção do Banco do Brasil,
tendo'cm vista ure^orvar a nor-
malidade do abastecimento in-
terno o assegurar colocação pa-
ra a fibra nacional. E' oportn-
no lembrar oue. no secundo
??.me.-.tre de 1950. ern virtude
ria i-naior procura do 15 no mer-
cado internacional, sobretudo-
nos Estados Unidos oue plane-
invp.ro rtra^des armazenamentos
com fins dn defera. aumentou
consideravelmente a 'moorto-
«¦•"o do artiío rm íios. Havia tô-
da a conveniência de assegurar
siinrimcntos fíicisntes pir.a a
iritfiístria têxtil; de maneira a
evitar o.unisouer interruncõss
no respectivo funcionamento,
decido à carência da matéria
primo.

Nertas condiçõns, as inioorla-
nões de fíos, ris 18; cr 19^1 su-
biram. até oiitv hro. a 2.204 to-
nnlari-^s con-r^ l-.-9.Sft toneladas
n"i 1950 „ 1.855 toneladas em
1949. Ficou, nois. o mercado
brac'leit-o rnfic;en+omene abas-
tetido ri» fios de 15. com tuna
circunstância favorável: o afãs-
lamento da ameaça d? escassoz
no mercado interno. Ao mie foi
no-r-ivr.] aoiu-ar no ina.uérito rin
CEXIM as imnoi-tacões de 1951

A Obra Meritoria fio Banco
de Crédito Agréeoia da Amazônia S» A.
A Produção da Borracha cm 1952 — O Banco Sustou
a Queda Dos Seringais — Novas Agências Criadas —

Incentivo Aos Pequenos lavradores

... . em , -

gcrsl. notadamente do bovino,! siniei-nramerandcmp^to o con-

caorino e ca"alar.
pnra a próxima palestra foi

nnnvidádo Vo módico R senador
Itsmillnn No«""'rn. mie deverá
falar sôbrc o "Virus".

\ su"io haVdo. o (y'« deternvncu
a formaçiio de er-loqi'"s consi-
derávp'5. noprSíhs d? ntender as
necc"idadns fabris até dezem-
bro do ano corrente.

Segue constituindo um grande êxito o sen-

sacional Concurso "RAINHAS DA MOCIDADE
BRASILEIRA e GALÃS PERFEITOS DO BRASIL",
organizado pela mágica revista do amor "GRAKDE

HOTEL". Eis aqui a relação dos candidatos até
agora considerados os primeiros colocados:

RAINHAS DA MOCIDADE BRASILEIRA: .

lia Fabiana Pires, de Niterói, Estado do Rio  2.300

Ione Pastore Martins, de PcírópoZis, Estado do Rio 1.642

Josefa Pereira, de São Cristóuâo, Rio de Janeiro 1.083

Esbela Vieira, de S. Paulo, capital 786

Lconor Ricíie/íi, de S. Paulo, capital G9G

Mercedes Fernandes, de S. Paulo, capital 528

GALÃS PERFEITOS DO BRASIL:

Luís Sérgio, de Santo André, S. Paulo 

Cid Sérgio do Vale, do Rio de Janeiro 

Leonardo Fernandes, de S. Paulo, capital 

Roberto Vieira, do Bemposta, Estado do Rio ....

Renato Decarvas, do Rio de Janeiro

João Dionísio Leandro, de Maringá, Paraná

O Banco de Crédito da Ama-
zônia S. A. tem prestado os
mais relevantes serviços à vas-
ta região no Norte do Brasil.
Entrepue à direção do sr. Ga-
briel Hermes Filho, aouele es-
tabelecimento de crédito tem
procurado, -dentro das suas pos-
sibllidades, desenvolver uma
ação de envergadura, no senti-
do de amparar o ritmo do tra-
balho n? Amazônia. A batalha
da produção é hoje um impe-
rativo que o Eanco aceitou co-
mo uma cruzada de redenção
para á valorização ria terra e
do homem. Em 1950, o Banco
efetuou 5,249 operações, entre
adiantamentos empréstimos de
fomento, agrolndustrlais, ru-
rais, etc. fêz descontas de títu-
los com um valor médio de CrS
377.959,225,50, enquanto em 1951
essas opérar.Ses ascenderam
em número a fi.407, totalizando
CrS 585.904 452,30.

No ano findo de 1951, o Ban-
co instalou quatro novas agên-
cias, uma em Itacoatiara, no Es-
tado do Amazonas, onde apenas
existia um armazém de corte e
classificação, a qual logo nesse
primeiro ano, movimentou na-
quela cidade algunn milhões de
cruzeiros. principalm?nte no
financiamento « juticultòrés;
em Macapá, no Território do
Amapá; em Boa Vista no Terri-
tório de Pie Brnnco em Porto
Alegre. Rio Grande do Sul.
Além disso, a presidência do
Banco já complotor. sei!3 estu-
dos para a instalação de no»a>
a^t-ncias em Pedro Afonro, Es-
tado de Goiás; Cruzeiro do Sul
no Território do Acre ao mes-
rro tempo em que se procedem
a estudos para a instalarão de
ma' seis agencias em nontos
diversos e de grande alcance
para valorização da gleba.

MEI HORIA DOS
SERINGAIS

De importante documento as-
sinado pelo presidente do Ban-
co de Crédito da Amazônia, re-
produzimos o trecho abaixo, de
suma importâncin: "Obedecsn-
do determinações expressas de
Sua Excelência o sr. presidente

Sr. Gabriel Hermes Filho, pre-

sidenic do Banco de Crédito

da Amazônia S/A

sária à formação de se:-in<rais
de cultura, na vastidão da Pia-
nícic. ma*s; ainda, a própria for-
mação défíes seringais, com o
nlantio intnnsivo de saringuei-
ras. Pnra isso, tivemos que bus-
car técnicos especializados,
atraindo os da Goodyear, da
Firestone, e da Pirelli, e equi-
ues de agrônomos se espalham,
oresentemente. por toda a Ama-
zônia. efetuando esse plantio,
com o que podemos, já hoje,
nroclamar a preparação de uma
infinlciãclê"" enorme "dn viveiros?
contando com cerca cie um mi-
lliãp r'n riè"! cultivados".
A PRODUÇÃO RA BORRACHA

A produção da borracha em
Í95l-ulti-áriassou a cifra d"
28.000 toneladas. Em 1947 a
nrodução àtiriglü a 32.P30 tone-
ladas. em 1P50 desceu a 23.132.

da extração da goma elástica,
pode avaliar quantos esforços
foram necessários para alcan-
car aquele acréscimo, criando
entusiasmo entre os produto-
res- . ~

Cita o presidente do Banco
no seu Relatório:"Se, porém, colocarmos em
paralelo as entradas de borra-
cha nos mores de janeiro e íe-
vereiro de 1952, cerca de 8.900
toneladas, com as corresnon-
dentes a igual neriodo de 1951.
— G.500 toneladas, — o maior
total registrado nos últimos cm-
co anos, — fácil é concluir que
a diferença entre aquelas nuan-
tidades, 2.400 toneladas, corres-
pond-? ainda à produção de 1951.
possibilitando-nos afirmar oue
esta se teria mroximado das
29 000 toneladas".

O quadro abaixo é bastante
expressivo:

1951 — Borracha comprada
c-m janeiro. 4.220.379; Borra-
cha comprada em fevereiro,
2 316.628; Borracha comprada
cm março, 3.053.793; 1952 —

janeiro, 4.863.290; fevereiro,
3.040.486; março, 3.996.702. 

¦

Verifica-se. assim, nesses três
meses, uma diferença para mais
de 2.309.678 q.uilos, os quais
acrescidos aos 2.037.349 quilos
já apontados como aumento de
1951. elevam esse aumento a
4.947.027 quilos. totalizando
uma produção de 30.716.875
quilos.

NÃO SO' A BORRACHA
Não somente a borracha tam

merecido as atenções do Banno
de Crédito da Amazônia S. A..
O sr. Gabriel Hermes Filho cm
artigo publicado na imprenEa
em junho do 1948, dizia:

"Na arca bragantina poderiam
ser instaladas nossas estâncias,
nequenas criações de animais de
leite.— ©etc-r-mioarios terrenos,
escolhidos por técnicos veteri-
nários e agrônomos, seriam

Getúlio Vargas, cujo emoenho ] A ação do Banco evitou que a
em engrandnccr n bem servir ã
Amazônia não precisa ser posto
de relevo, tão sobejamente co-
nhecido é, iniciamos não aue-
nas larga e imprescindível pi'0-
naganda no sentido do cstabelc-
cimento da mentalidade neces-

oneda tomasse maior vulto
Elevando a nrodução cm 1951.
o Banco realizou uma obra de
mérito. concnTuúido um aume.n-
ln bem rá^páyp'. e nu^iri conhe-
nendo a vida dos snrinüais. sa-
bendo dos múltiplos problemas

Indústria Tapetes Atlântida S. A.
Rua Voluntáiios da Pátria, 596 — São Paulo

recordações... porém, está ago-
desacordo com a vida

moderna, com o ambiente e o?
móveis... Ê (empo de troca-lo

por um moderno e atraente
tapete ITA — uma verda-

darleira obra-prima, teci-
do para durar anos !

Procure-os
nas casas

especializadas

FUNÇÃO OO REDESCONTO
O processo econômico de produção de valores é função do

tempo. A espera, portanto, deve caber a alguém. Justamente

para manter as forças produtoras no período de produção exls-
te o sistema bancário. Mas os bancos só podem desempenhar
tal papel na medida em que possuírem valores representativos
de bens não resgatados. Esses valores são as reservas primárias
do sistema bancário e partindo deles é que os bancos fixam as

reservas de lei.
As reservas dos bancos comerciais são, em conseqüência, a

base do equilíbrio econômico. Quando tais reservas decrescem,

por-qualquer razão — retiradas individuais, exportação em es-

pécic ou, no caso de um banco isoladamente, devido a desequi-
librio entre Passivo e Ativo — o crédito deve ser contraído
Em certos casos, agravando-se a situação, não basta NAO EM-

PRESTAR, é preciso COBRAR O QUE FOI EMPRESTADO.
Nesses momentos torna-se imperativo acelerar a venda de mer-

cadorias, provocando baixa de preços para liquidar congelados.
Tal redução de preços pode, porém, dificultar, por sua vez, a
liquidação de outros empréstimos, abalando rcílexamente toda

a estrutura de preços.
E' para evitar os efeitos dessa reação em cadeia que o sis-

tema bancário procura diversas maneiras de substituir as re-

servas perdidas. Nos Estados Unidos há o recurso aos créditos
dos "Federal Reserve", no Brasil os bancos têm a Carteira de

Redescontos.
Quando o redesconto furciona normalmente, não é preciso

contrair os créditos, nos excepcionais momentos citados: os em-

préstimos continuam fluindo no processo normal da produção.
Assim impedem-se as repercussões ruinosas de súbitas quedas
de preço, salvam-se cotações, preservando a liquidez dos nego-

cios em carteira.
O instituto do redesconto tem, portanto, a finalidade cie

fornecer ao sistema bancário um meio de reajustar a situação

decorrente das alterações de suas reservas. (Money and Bank-

ing". Frederick W. Mueller, pág. 523).
*

Esta exposição sumária sobre o. sentido verdadeiro de um

instituto essencial à vida bancária, é feita com vistas ao caso

brasileiro. A tal ponto deturparam-se as finalidades da res-

pectiva Carteira que, hoje, o redesconto passou a ser, entre

nós, "fonte de renda" de alguns bancos, o cofre de recursos

ilimitados incorporados ao acervo do certos especuladores.
Esse estado de irresponsabilidade, refletido expressivamente

nos balancetes de alguns bancos — o Nacional da Cidade de

São Paulo, o Industrial Brasileiro, o Nacional de Descontos, o

Continental de São Paulo, o Distrito Federal, para citarmos

apenas alguns dos maiores — comprava a subversão total do

instituto, cm "beneficio" de meia-duzia e em detrimento de

todo o sistema bancário do país. ; •¦

Por isso mesmo não é possível concordar com a "solução

proposta pela lei 1.981, para liquidação de quase cinco milhões

de cruzeiros congelados. A fórmula consubstanciada no projeto

do Executivo é por demais onerosa para a coletividade.

Os erros, os abusos, as aventuras e especulações de uns

poucos não podem ser custeados pela maioria. Se, como reco-

riliece o próprio Ministro da Fazenda, na exposição de motivos

que acompanhou o projeto, 
"as origens desse congelamento se

prendem, sobretudo, à ação isolada de alguns bancos, aliás cm

número reduzido, cujos erros de orientação os levaram a divor-
nrènáradós para receber o ani ...
mal c plantados para do pro- ciar-sc da boa doutrina do crédito, canalizando para operações

dc j,0-.ica ou nenhuma conveniência geral os recursos que nor-

malmente seriam encaminhados para o incentivo às forças pro-

autoras da Nação", por que o Governo não liquida o desfalque

com os próprios recursos acumulados pelos especuladores?

cionar a partir de 1953. O
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prio solo sair parte do seu ali-
mento sadio. O gado, nessas
terras próximas de Belém o de
outras povoações crescentes, le-
ria oxigênio, pastagens o pos-
sibilidadês de vida saudável.
Belém estaria livre do espeta-
culo grosseiro que oferece à vis-
ta do observador e dos visitan-
les _ as vacariâs imundas —

de feição anti-estética e de am-
bito anti-higiênico. As popu-
acões das vizinhanças desses

infectos currais estariam livres
das moscas e outras pragas da
mesma família, que sa espalham
abundantemente cm suas re-
dondezas. tornando a existência
nas proximidades dos cstabulos
uma improficua luta contra in-
sétos o exalaçõcs repugnantes".

Mais adiante, afirma: "A ei-
dade seria duplamente benefi-
ciada, pois estaria isenta desses
focos e passaria a receber com
regularidade, aumentado c pu-
ro, o necessário e precioso ali-
mento — leite — sendo a lc-ca-
lização do gado leiteiro, como
dissemos, próxima da capital e
das duas vias de transporte que
ligam Belém a toda a-zona bra-

gantina.
Em 1951. ao assumir a presi-

dencia do Banco, o sr. Gabriel
Hermes Filho deu corpo às suas
idéias.'Surgiram pequenas gran-
jas, plantações de arvores fru-
tiferas. pimenta do reino, café,
etc. O gado suino também nic-
receu incentivo do Banco. Os
frutos das iniciativas partícula-
res foram magníficos, com a as-
sistência financeira aos produ-
tnres. Na zona bragantina. já cs-
tão plantados cerca de 23.000
pés de pimenta do reino c que
produzindo 132 mil quilos, o£e-
réeem um resultado de sete mi-
íhões e 920 mil cruzeiros. A
criação do gado vacum c suino
tem se desenvolvido de manei-
ra altamente promissora naque-
Ia zona. . _
A BATALHA DA PRODUÇaO

A batalha da produção é ho-
je um imperativo do ressurgi- ,
mento econômico do Brasil,
com a cooperação de todos os
Estados. Em um ano o pouco-,

sr. Gabriel Hermes Filho já
financiou pequenos granjeirc-s
da zona bragantina cm mais de
um milhão e seiscentos mil cru-
zeiros. O Banco tomou a ini-
ciativa de estimular os produ-
lores, despertando-c-s do ma-
rasmo e dá indiferença. O que
lhes faltava era justamente o
amparo e o auxilio das autori-
dades. Essa falta o Banco de
Crédito da Amazônia S. A., es-
tá suprindo de maneira sur-
preendente e com resultados
certos e positivos. O pequeno
produtor já se anima a traba-
lhar com afinco esperando me-
lhores dias em uma terra rica c
fértil que somente estava a cs-
pera que a mão do homem fos-
se nela procurar a riqueza e a
prosperidade.

A confiança é tão grande que
i os granjeiros resolveram fun-
dar uma Cooperativa Agrícola.

O seu objetivo é fomentar a
produção em toda a Estrada e
amparar os agricultores e gran-
jeiros com a importação de adu-
bos. ração, reprodutores. _ ma-
quinas agrícolas, etc. São 12
os seus sócios fundadores, a sa-

; ber: Gabriel Hermes Filho, Ra-
facl Ferreira Gomes, F. B. Oli-

1 veira. César Alves. José Sidrim.
Eurico Romariz, Adolfo Tunas,
Ernesto Rettelbulsh. Amintas de
Lemos Júnior o Luiz Araújo.

' Desde abril deste ano instalou
1 ela um posto de venda de fru-
! tas, verduras e cereais e tudo o
! mais que é produzido nas gran-

ias de seus sócios.

HABEAS-CORPUS
Está de plantão hoje, domin-

ro, dia 20 de julho, para atén-
der aos pedidos urgentes do "lia-
beas-eorpus", o Juiz da 22.--1 Vara
Criminal, dr. Alberto Augusto Ça-' valcarite de Gusmão.

JUIZ DISTRIBUIDOR
Dr. Manoel Antônio de Castro

Cerqucira, residente na rua Pro-
Cessor Ortl7. Monteiro, 104, apt
203, Laranjeiras — Tel:. 25-47-23

Ãçjftrão Nijio-
Krasileia'©

TÓQUIO, 19 (U. P.) — O
Brasil c o Japão estão prestes
a assinar um acordo comer-
ciai c financeiro superior a
35.003.000 de dólares, segun-
do informou o serviço noti-
cioro financeiro "Jiji Press".

O acordo estipula que o Ja-

pão trocará artigos no valor
de 35 milhões de dólares por
artigos brasileiros avaliados
cm 38 milhões de dólares.
"Jiji Press" disse que ambos
os governos chegaram a "com-

plcto acordo" c que o convê-
nio talvez seja assinado cm
fins do corrente mês.

Não informou especifica-
mente que classe de artigos se-
rão trocados pelos dois países.
Plaaaos «Ia lAght
Segundo noticias oriundas

do Canadá, a LUht and Po-
wcr Co. Ltd. pretende in-
verter ainda crie ano no Bra-
sil. 80 milhões de cruzeiros,
eni novo-; empreendimentos.
Entre os projetos da compa-
nhia oue já estão sendo exc-
evitados destaca-se a usina a
vapoi Piratininga. oue deve-
rá começar a funcionar cm
1954 com duas unidades de
30.000 k\v cada uma. Outra
nbra cm execução é a Usina
Hidrclétria dn Cubatão. cujos

planos são de seis unidades
de Gã.OOO kw, que deverá co-
mçcár sua nrodução em 1956.

Os trãTbàlhos do desvio Pa-
raíba-Pirai já foram termi-
nados, mas a usina que apro-
veitará essa energia hidrauli-
ca somente começará a fun-

volume de água desviado se-
rá. o suficiente para propor-
cionar energia ao Distrito Fe-
deral. por alguns anos.

Quanto ao problema dos
telefones, eu melhor ao nú-

mero crescente de pedidos pa-
ra instalação de aparelhos a
Light estaria inclinada a so-
lueioná-lo com novos invés-
timentos, organizando-se pa-
ra isso, uma companhia bra-
sileira subsidiária. Cita-áe
que solução semelhante foi
adotada no Espírito Santo,
resolvendo o problema da e|-
cassez de telefones naqup'"-
Estado.

Produção e
Consumo fie
Antibióticos ¦%

Contando apenas com uma
fábrica de antibióticos, insta-
lada em S5o Paulo desde 1947
o Brasil continua despendeu-
do grandes somas em divisas
rara a aquisição ro exterior.
Em 1951. a aquisição de antl-
bióticos no estrangeiro repre-
sentou um Hispêndio de 8^0
mi'bões de dólares.

Nosso consumo elevou-se
rapidamente, enquanto a pró-
dução derenvolvi?-<:e em rit-
mn mais lento.. Só de peni-
cilina nwo consumo uasso.U
de 6 trilhõp"! de unidades em
1949. para fl trilhões em 1950
e, do acordo com estimativas
nos Estadoq Unido», n consu-'
mo bra^lciro <»m 1951, teria
alcineado a 12 trilhões de
unidades. A prdoução nacio-
n^.lnerm^n<---• em cerca de
1,2 trilhões de unidades.

A mesma fábrica instalada
em São Paulo proieta entre-
tanto, a ampliação de suas
instalações para 8 trilhões, ao
rnerno tempo que outra em-
nresa deverá instalar uma
fábrica de canacidade.idênti-
ca elevando desse modo. a 18
trilhões de unidades a pro-
dncão de n"nicilia. suficiente
para atender o consumo na-
cional nor algum tempo. _

Quanto à estreptohvcina,
oue ocuna o segundo !"gár
no eoncumo d^ antibióticos
no Brasil, tpmbém p"mentam
as nossss importaçõe.-?, pro-
venientes, como no caso da
reni^Uina. dos Estados Uni-
dos. Em 1P50 importamos dês-
s país 5.5 toneladas desse
produto c. ro primeiro se-
mestre de 1951, já havíamos
imnort^do 4 toneladas no va-
lor de 3,0 e 2.0 milhões de dó-
Ipres re.soectivrmentc. As
duas fábricas citadas anun-
dam oue também irão urodu-
zir estrentomicina numa ba-
r.e inicial de uma o meia tò-
nelada anual, poderio essa
oupntidade ser significativa-
m~ute rmpliada.

Calcula-se oue quando se-
j-rn alcançados Ò5 máximos
de produção nas fábricas re-
feridas a ocononra de div.j-
ras com imnorlação de peni-
cilina e estrentomicina será
superior a 12,0 milhões de
r'ólares. '' ¦ fi-

CHILE Produção de Nitea>to5«

Ia o MILHÕES DE TON£LAQAÍ 2,01

1,5 •

h0.t

OS-

Como se verifica de nosso orri/ico, a produção de mtra-
tos {salitre do Chile) no Chile declinou sistematicamente -.a

partir de 1943. A'csse ano, a produção chilena alcançou a 1.788
mil toneladas, caindo para'1.770 em 1949 e 1.614 mil em 1950.
As estimativas para 1951 eram de que a produção não alcançou
a 800 mil toneladas, o que significa ter registrado o nível mais
bat.ro dos últimos onze anos.

Esse -fato, parece fora de qualquer dúvida, é derivado da
crescente concorrência do nitrato sintético, qne vem sendo
produzido em. larga escala em muitos paises. Como conseqnên-
cia a exportação chilena declinou consideravelmente c a pro-
dução foi dcsestimulada. . '

O Chile exporta o seu nitrato natural para muitos paises
inclusive o Brasil, cujas importações naquele pais somaram
em 1951, valor superior a 100,0 milhões de cruzeiros.

GÊNEROS
O mn-jiinenio vcriiiniific tol a se-

Kuinte:

' R!0 _
Caixa de .Amortização

TABELA PARA. PAGAMENTO OOS
JUROS DO 1.» SEMESTRE I)E 1952

A entrada nas bancadas só será
permitida rias 12 às 15 horas.

1.» CHAMADA
BANCOS — Letras:

Julho de 1952
OPQRST  21
P a V  22
U a Z  23

2.a CHAMADA
A ai  «
J a Z  ,23

3.» CHAMADA
A „ Z  28-29-30-31

Os srs Procuradores de possuído-
res de apólices devem atender ao
disposto nos arts. 9B e 97 do Deere-
to n.° 24.239, de 22 de dezembro
de 1947. que regula a cobrança e
fiscalização do Imposto de renda.

CAMBIO
O mercado de cambio abriu nn-

tem em posição estável e com a?,
taxas Inalteradas. Para cobranças
vencidas em geral, para remessas e
cotas autorizadas o Bancn do Brasil
declarou vender libras a vista para
cntr-';a pronta a CrS 52,41 60 e
dólares a CrS 18.72. Aquele Banco
declarou comprar letras de expor-
tação a CrS 52.4160 sobre Londres
e n CrS 18.38 sobre. Nova York.

Nessas condições íechnu lnalte-
rado.

O Banco dn Brasil afixou br se-
guintes taxas:

Venda
CrS

Libra  52.41 GO
Dólar  18,72

as setnilntéa médias de cambio:
Praças

Londres, .. •
França .. ..
Nova York, ..
Portugal .. ..
Dinamarca ..
Bélgica .. ..
Suíça .. .. -
Suécia .'.' ..
Holanda .. .

BOLSA DE

Cruzeiros
,, .. 52.41 60
.. .. 0,05 35

 18,72
 0,65 86

.. .. 2.73 53
.. .. 0.37 78
.. .. 4,38 43
.. .. 3.62 09
.. .. 4,92 71

VALORES
Nao furinlor»», aos sôbadds.

MERCADO DE CAFÉ'
Nao funciona aos sábados.

AC V C A'li
O mercado deste produto fun-

oínntiu; ontem firme e com nr ore-
çn» Innltetados

Entraram 8.915 sacos do Estado
do Rio. Saíram 15.000 e ílearam
em depósito 26.140 sacos.

COTÁyoKS' tfO.K SU QUILOS
Brancn-crtstnl  213l5
Crlstal-amareln  192.10
IvTnsrnvn.  17nnn
Mascavlnhns  188,00

ALGODÃO
O mercado de algndSn em rama

regulou, nntem. sustentado e com

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas nada. Saldas 200. Exls-

têncla 12.223 fardos.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Fibra longa

Açúcar, sacos ..
Felj&o, sacos .. .
Farinha, sacos .
Arroz, sacos .. .
Charque, fardos .
Milho, sacos ,. .
Banha, caixas .. .
Manteiga, quilos
Cebolas, caixas .
Batatas, saco

. 10.367 19.241
. 1.275 1.24»
. 1.300 1.344
. 17.750 13.000

80
. 3.150 2.340

945 1.500
789

. 2.148 ——
.. '..500 >

Peso uruguaio
Peso argentino
Peso boliviano
Pcseta 
Soles peruano .
Franco francês
Franco belga ..
Coroa-r.ucca ..
Ooron-tchcca
Fionm
Franco suiço .

7,17 24
1,34 43
0,31 20
1,70 96
1,20
0,05 35
0.37 78
3.62 09
0.37 44
4.92 52
4,33 62

Comp.
Cr$

51,46 40
18,38

6,92 28
1,31 76

3erldó itlpo 3) ..
Serldó (tipo 41 ..

Fibra média:
Sertões (tipo 3) .
Sertões (tipo 5) .
Ceará (tipo 3) ..
Ceará (tipo 51 ..

Fihra curta:
Matas (tipo 3) ..
Paulista (tipo 5)

355.00
345,00

360.09
350.00

310.00 315.00
281.00 290 00

Nominal
275,00 230.00

220,00' 220,00
225.00
225,00

— IO Sr. Segadas Viana
Reassumirá Amanhã
a Pasta do Trabalho

0.05 25
0.36 '42
3,55 51
0.36 76
4.83 58
4,27 15

OURO FINO
O Banco do Brasil comprou hoje l

a trrama de ouro fino na base de i
1,000/1 000 cm barra ou amoldado
ao preço rli CrS 20.81 76.

CÂMARA SINIUCAL
Em 13 de Julho rcalstraram-se I

Está marcada para amanhã,
às 9 horas do dia, a cerimônia
do rcassunção da pasta do Tra-
balho pelo sr. Segadas Viana,
que regressou da Europa, c-nde
representou o Brasil na 35."
Conferência Internacional do
Trabalho, em Genebra.

MERCADOS ESTADUAIS
C » F B1

. nisponiiel
Santos. 19 ¦ .

Ho.t« Ant.
Tipo 4, mole .. ..  199.°°
Tipo 4, duro .. ..  197.00
Tipo 5. duro .. ..  i9,4,00
Mercado   °51?1S
Embarques .. 32.322 3.137
Exnortaçfto .. 24.024 30.047
Existência ... 1.746 913 1.514.515
Saldas 11-413 44.660

N<> F.SPIRITO SANTO
Vitória, 19 _ .

Hrec (lisnnn.lvnl tipo í-o, v*j
165.50 por 10 aullos.

Mercado — Calmo.
— Nn preço acima ia "tá inr.lulrl»
a taxa de impostos sobre venda»
e consumações

AÇÚCAR
Recife, 19 ,, :

il..n:icões pi>» *>l> nullng)
1'ipii Santus — (Mole)

Sacos -
Hoje Ant.

U«tna de 1  200.0» 200.00
Orlíral» . .... .. 15R00 I5HA0
Demerara*  152.20 152.20

KnHHn
Oesd» nntp.ri

s/ de 80 ks.
upsd'* i de Se-
tembro .. .. 6.267.333

Exoortação ..
Existência ... 541.955
Consumo ... 2 000

ALGODÃO
Pm Pernambuco

Recife, 19
Sertões H»je

l'ton 5. Comp  330.00
Matas:

Tipo 5, Comp  290,00
Mercado ¦ . Est

Entrtdas
pocfi» nn'pni 0'

f. de 80 l:s.
t »oiif-« , rjp «*.».

tembro .... liS? 177
ExportaçSo ..
Existência ... 35.524

4.834

6.237 338
13.890

543.955
2.000

Ant.
320.00

290.00
Est

189 177

Consumo 700
36 224

700

\
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jij PRIMEIRO PLANO
4; Quando voltei ao colégio interno, para o se-
..jjiintlo ano ginaslal, voltei sem lágrimas. A pa-
.^ciência da melancolia faz o homem duro e
^'Jinaii. A beleza da região agravava a nossa nos-
...talgia, porque a criança sofre de uma timidez
Sdepressiva diante rias grandes paisagens. O
^prédio, outrora quartel imperial, isolado no ai-
cíitp de um morro, talvez estimulasse a virilida-

• ide dos antiços dragões tlel-rei. Era um lugar
r~."£spcro, bom para soldados dc cavalaria. Para
l^nós, pobres almas indecisas, a solidão do cole-
< I '"'grio apenas vinha revelar precocemente tudo
!; que era cm nós um desapontamento contra a
*>>lda.
--.-.O que 6 ruim na infância é a incomprecn-
i^são dos mais velhos. Os mais velhos costumam•-^Ser mais infelizes e sofrem de tédio às pergun-
,tas, às perplexidades infantis. Decidem de nos-

sjíjSO destino com palavras lacônicas, distanciam-
rí-se no mesmo silêncio que Deus mantém para'com seus filhos. Há uma razão para tudo; o

horror é não sabermos distingui-la e só en-
contrarmos alivio na resignação.

Era com ressentimento que respondíamos a
naturalidade com que os mais velhos nos viam
seguir para o colégio, onde pareciamos expiar'•um crime futuro, onde, disciplinados com du-

I *;i-eza, devíamos rezar e pedir perdão pelos pe-
cados que ainda não tínhamos cometido.

Era triste voltar ao colégio, às infindáveis
horas dc estudo, às infindáveis missas canta-
das, ao infindável ano letivo. Voltávamos dc
alma escura, cansada, envelhecida. Oradores
bobocas vinham dizer-nos que aqueles eram os
dias mais felizes de nossa vida. Premíamos dc
raiva. Pregadores terrivelmente simplórios nos

i ameaçavam com os futuros caminho de pc-

O Governo Quer Readquirir Prestígio
Junto ao Teatro da Praça Tiradentes
Modificando a Política do Serviço Nacional de
Teatro — Seria Substituído o Atual Diretor,

\ Aldo Calvet — Luta Contra Adhemar de

Cogitação Das Autoridades

rira. Frcmiamos dc desencanto. Mais do que is-
so, o inferno se instalava em nós para sempre,
em uma doutrinação diária, dc todos os mo-
mentos.

Guardo misteriosas saudades do colégio, mas
não posso ter nenhum sentimento de gratidão
por essa pedagogia terrorista. Vou-mc sentin-

fepolial^lelSgSjSES Tade \ Barros ™ Motivos * Conseqüências de Uma
madura já estavam contidas nele. Mais do que
uma lembrança, há cm mim o sentimento do
colégio, mas c um sentimento de que as férias
vão terminar e eu vou voltar ao infindável.

Não me esqueci de nada. Guardo a bondade
de alguns professores, a vaidade e o ridículo
de outros, o mistério dc "seu" Vicente, esper-
diçando cm um silêncio dc bicho seu conheci-
mento de multas línguas. Guardo o sorriso de
conivência feliz entre os colegas, e também de
vingança contra o assistente, quando a primei-
ra horda de bichinhos dc luz, invadindo o es-
tudo da noite, anunciava as férias. Guardo mi-
nhas primeiras conversas literárias com Mário
Lúcio Brandão: achávamos uma injustiça Abi-
lio Barreto não pertencer à Academia Brasi-
leira de Letras,

EM UM "COCKTAIL"

Suave era o perfume dos eucaliptos, suave
era o ar doce, eram as laranjas, as ameixas,
as jabotlcabas, frescas eram as águas nasecn-
tes, ásperos c belos os caminhos na montanha.
Carrego comigo tudo isso como um casarão
carrega o fantasma de seus antigos morado-
res.

Eu já ando me sentindo um casarão, um ca-
saráo dc trinta Janelas desbotadas...

P. M. C.

Eis uma noticia que pode ter
a maior repercussão na vida Ua-
trai do pais: o gouêmo copita do
modijicar a política do Serviço
N. de Teatro, destinando a ver.
ba para subvenções às iniciati-
vas mais populares, isto é. sobre-
tudo aos elencos de revista da
Praça da Independência. A nova
política importaria, segundo o
projeto do Presidente da Repú-
blica, na própria substituição do
atual diretor do S.N.T., jornalis-
ta Aldo Calurt. Alguns nomes fi-
ouram na lista de futuro diretor,
teúdo a preferência aqueles acos-
tumados a lidar com o gênero po-
pular, pois o governo quer rcad-
quirir o prestígio que uom ulti-
tuamente perdendo nos "sketches"
do musicado. Esses nomes se-
ricmi: Luiz Peixoto e Paulo de
Magalhães, alem dc outros, quo
goram de pupu/aridade na cias-;
se e estão vinculados d revista.

MOTIVOS
..A nosso vêr, a nova orienta-
ção política do governo, no to-
cante ao problema teatral, se
eiplica por vários motivos, que
passaremos a analisar.

Em primeiro lugar, o Presiden-

S T R 010 G IC
HOJE, 20 — As horas da manha

para iniciar viagem. Amanhã, se-
gunda-feira, de manhã, não será
conveniente para experiências cl-
entificas. Hoje, no Jockey: 2, 7 e
9; 11, 12, 23 e 34.
ACONTECERA' HOJE E AMA-

NHA AO LEITOR:
Seguem-se as possibilidades fo-

llzes ou não de hoje, amanhã, com
horas e números razoáveis, para
todos os leitores nascidos em quais-
quer dia, mês e ano dos seguintes
períodos:

. PARA OS NASCIDOS
ENTRE 22 DE DEZEMBRO E 20

DE JANEIRO:
Inteligência votada a fins pou-

co práticos.. 1G. 17 c 18; 31, 44 o
45. (horas e números).

Saúde abalada e dificuldades
nos negócios. 4, 5 e 8; 13, 14 e 15.
(horas c números).
ENTRE 21 DE JANEIRO E 18 DE

FEVEREIRO:
Sucesso cm todos os empreendi-

mentos o principalmente no co-
mérclo. 13. 14 e 15; 31, 41 e 51.
(horas o números).

Versatilidade e trama de lnl-
mlgos secretos. 7, 1G e 19; 33, 34
e 46. (horas « números).
ENTRE 19 DE FEVEREIRO E

20 DE MARÇO;
Mau dia para viagens marítimas;

porém, ótimo para encetar negó-

cios. 7, 8 e 9; 10, 17 e 19. (horas
e números).

— Contrarledades domésticas e
mal-estar. 10, li e 12; 22, 24 a
34. (horas e números).

Âté os Cegos Têm a Sua "Boite"

Os Brasileiros fazem Logo Carnaval

PASSATEMPO
Direção de RONEGA

Palavras Cruzadas dc RONEGA •
Rio.
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ENTRE 21 DE MARÇO E 20 DE
ABRIL:

Hipocondrla e males do apare-
lho digestivo. A tarde será pro-missora, com encontros provlden-ciais. 6. 7 e 8; 33, 34 e 34. (ho-ras e números).

,— Introspecção, idéia fixa e dis-
cussões domésticas. 1, 2 o 3; 28,
47 c 69. (horas o números).
ENTRE 21 DE ABRIL E 20 DE

MAIO:
O dia não í de bons auspícios, 6

preciso meditação. 4, 5 e 6; 31, 41
o 51. (horas e números).

Espírito contraditório, incom-
preensão e aturdlmento. 15, 17 e
19: 24, 26 e 37. (horas e nume-
ros).

ENTRE 21 DE MAIO E 21 DE
JUNHO:

Desastres sentimentais e apre-
ensões. 8, 17 e 18; 44, 53 e 54. (ho-ras e números).

Possibilidades felizes de no-
vas amizades. Disposição aventuro-
sa o persistência de propósito. 14,
16 e 18; 14, 24 e 34. (horas e nu-
meros).
ENTRE 22 DE JUNHO E 22 DE

JULHO:
Noticias promissoras: alegria à

tarde e à noite. 14, 18 e 20; 323,
413 c 512. (horas e números).

Apreensão o desgostos. Íntimos
e aborrecimentos domóstteos. 10,
12 e 13. (horas e números).
ENTRE 23 DE JULHO E 23 DE

AGOSTO:
Lutas Interiores, desgostos com

pessoas amigas. 21, 22 c 23; 88,
83 e 54. (horas e números).

Inflexibilidade e magoas de
nmlgos e parentes. 11, 12 e 13; 20,
21 e 22. (horas e números).
ENTRE 24 DE AGOSTO E 22 DE

SETEMBRO:
Favorabilidades gerais e gran

des probabilidades de lucros, à
tarde, 16. 17 e 18; 61, 71 e 81. (ho-
ras e números).
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PARIS, julho (Pela Panair do Brasil) — A Tida
noturna de Paris é quase tão intensa quanto a diur-
na com a vantagem do funcionalismo público dormir
cedo. Tem de tudo. O bar dos estudantes do Texas,
o restaurante dos carecas incuráveis, o café dos
homens afemlnados, o cabarct dos africanos pretos
que dançam com as nórdicas loiras, a rua dos artis-
tas de circo, o hotel dos mexicanos, a "boite" dos
cegos, e a biblioteca noturna dos estudiosos dc ar-
quelogia. Caminha-se á noite com um tráfego in-
tenso e a salda dos teatros, como dos cinemas é algo
que requer um certo número dc policiais para evitar
o congestionamento. Ninguém come em casa du-
rante o verão. Os milhares (ou serão milhões?)
de restaurantes estão sempre repletos. Nunca vi um

lugar vazio, a não ser o Carrcrc, que é um restaurante extremamente
cacete. Come-se não para matar a fome e sim para satisfazer um
prazer nacional. Na França come-se com a boca, o garfo, a faca, os
maxilares om movimento e os dentes triturantes, mas come-se também
com os olhos, o tacto, o olfato, o vocabulário e a inteligência. Sc é
verdade que a vitória contra o comunismo é uma questão de comida,
também é verdade que na França essa luta é mais fácil graças a terra
prodisiosa e mais difícil graças as nuances e exigências do hábito
francês. Um operário italiano por exemplo, está com fome, então êle
pede uma enorme macarronada, um fantástico pedaço de páo.e uma
garrafa de vinho. A quantidade nfio resolve o problema do francês.Ele gosta dc escolher quando pode e se não pode sempre arranja umamaneira de trocar os Ingrldientes de variar o prato, de trocar os legumes,dc diferenciar a carne. Já não falo o do campo que esse come admi-rávelmcnte bem, mas o sacrificado operário da cidade. E alguns doslugares aonde melhor se come em Paris são pequenos buracos frequen-tados por essa gento pobre. Fomos levados pelo senhor Paulo Sampaioa um desses lugares e encontramos nada menos que o senhor Carlos Martins Pereira de Souza, ex-embalxador em Paris, um dos três grandes «ernamentaí"gourmets" do Brasil e considerado dos maiores entendidos cm vinhos equeijos — de todo o mundo. Lá estava êle numa mesa vizinha, amlcoe jovial como sempre cercado pela embaixatris Maria Martins c pelasenhora Francisco Mntarazzo Sobrinho que discutiam arte moderna

le da República procura atender
ao apelo dos elencos populares
que na muitos anos jazem a sua
propaganda, tendo, de certa jor-ma, contribuído pura « itxaçãu doseu nome junto as Camaaas po-pulares. Todos 7ius lembramos <ie
que, aurante o governo Dutra, as
revistas se releriam a Uetulio
Vargas como o messias que ndo
poderia jaltar.

Logo no inicio da atual adminis-
tração, o apoio do gênero musi-
caao se manteve- inabalável, até
que se consideraram ndo cumpri-
das as diversas promessas, e ou-
tro ídolo — Ademar de Barros —
começou á tomar forma.

A subvenção oficiai ao S.NJT.,
muito diminuta, ndo contentou a
toaos os iiitcrc-í.suaos. Ademais, a
crise econômica do pais atingiu
seriamente o teatro, jj/ovocando u
afastamento ao puoiico, que ndo
pode pagar os, ingressos, muito
caros paia o nosso padrão de vida.
.òao raras as companhias, hoje,
que nao se acuam abaiaaas uni
iiia segurança econômica.

iiimbora pi oposto em uases fal-sas e demagógicas, o plano dc
oarateamencu dos ingreusos, Le-
uado ao Presidente da ftcpiíült-
ca por Jayme Costa, haver ta de
causar caiauma nos meios tea-
trais. Nu pior das hipóteses, c
um sintoma da crise, ao aescon-
tentamenco de aiguntas empresas
que esldo suportando dijie.imen-
te a vazante dos ptateias.

Aido uaivet, depois ae vários
erros no começo aa sua adminis-
tração a Jrcnte do s.N.%'., tem
procurado orientar-se pelo melhor
caminho, e aniaa agora propcis
ao Conselho Consultivo de reem-o
um vasto plano para recuperação
da cena. Ao que concluímos, po-rem, como essa plano cuida de
meaidas básicas, capazes realmen-
te de melhorar as condições de
trabalho aas empresas, mas sa
afastando das experiências apres-
sadas ' 

que--podem acarretar 7?ia-
les piores — 7ião interessa ao go-
vèrno, que precisa de reméaios
urgentes, para agitação demago-
gica durante algum tempo.

Outro fenômeno grave para o
prestígio do governo, a que os
dirigentes não devem estar
alheios: o teatro de revista se vol-
ta, no momento, para Ademar de
Barros. Até há bem pouco meses,
os ' "sketches" auguravam mais
quinze anos de governo para Ge-
túlio Vargas. Em caricaturas re.
centes, Ademar aparece afastan-
do-o da Presidência, tomando-lhe
o lugar. Ainda ontem, ao criti-
carmos o espetáculo do Follies,
observamos a propaganda adema-
rista, que, segundo sj diz nos
meios teatrais, é custeada cm ou-
tros programas por subvenção
particular — a subvenção que o
governo não concede.

Com a niodi/lcaçiJo da políticado S.N.T., estariam possível-mente esses abalos quo dfio um
testemunho pejorativa, junto às
grandes massas, do trabalho go-

Por ocasião de um "cock-taü", vemos as senhoras Carlos Eduardo de Souza Campos «
Lucila Noronha. (Foto da revista SOMBRA)

REGISTRO SOCIAL

entre um prato c outro.
O Embaixador disse textualmente quando perguntei qual eram, nasua opinião, os melhores lugares para comer cm Paris. "Escreva osnomes o passe o conselho aos seus leitores. Sc cies não fizerem questãodc lugares elegantes e quiserem comer num lugarzinho como este, peque-no mas limpo, com a dona amigável gorda e sorridente c o chefe saindoda cozinha para perguntar se tudo está perfeito então são õs^s ni me-Ihores restaurantes ou bistrons de Paris no momento: "BENOIT". —"ALLARD", — "COCHON d*OR", — e "MON PAYS"."

CONSEQÜÊNCIAS
O leitor tirará as conclusões porconta própria. Essa chamada po-litica popular poderá ter conse-

quências gravíssimas para o tea-
tro, desde o relegamento das ini-
ciatlvas sérias à utilização dos
palcos para progaganda pessoaldo Presidente da República, na
volta a um diiatorialismo que não
se ajusta ao regime vigente no
pais.

Ela pode refletir, também, em
outros setores. E por isso chama-
mos a atenção da reportagem po-litica, a fim de que fique atentaComer com amigos às ressonâncias de um fenômeno

HORIZONTAIS:
3 — Peixe marítimo das águas

brasileiras. 11 — Garfo dc en-
xerto. 6 — Medida grega de cum-
prlmento. 7 .—. Cachaça de mau
gosto. 8 — Espécie de cesto usa-
do por varias tribos Indígenas. 10
— Nome próprio masculino.

VERTICAIS:
1 — Providência. 2 — Berra co-

mo os veados. 3 — Nome dc duas
plantas da familia das Icaciná-
ceas. 4 — Em defesa de. 5 — Per-
íuração redonda nas rodas do car-
ro de boi. 9 — Cidade da Itália
no Plemonte.

Soluções do Passatempo anterior.
HORIZONTAIS:

Valete Am. Ias. As. Eta. Cose,
Estuda.

VERTICAIS:
Dama. Rei. Res. Va. Tala. Scsta.

Teu. Cem. Os. Rã. Do. Léxicos
consultados Péq. Dlc. Brasileiro
da Língua Portuguesa dc H. Li-
ma, Monossilábico de Cãsàríovas
e Dic. dc Nomes próprios de LI-
dací.

Toda correspondência e colabo-
rações para esta seção deverão
ser endereçadas ao RONEGA —
DIÁRIO CARIOCA - Avenida Rio
Branco, 25 — Sobrsloja — D. F..

Infelizmente os endereços não posso botar aqui (o que seria útilnara os que futuramente vierem) porque o próprio embaixador não selembrava dc todas as ruas (mas Isso c fácil).
- Dia de grandes acontecimen- n 

°1<J"CJ'1*^ = 'f« «jais gostamos dc fazer c isso. Comer com amigos ...> ,,,,ununvu^ „„¦ „„ttos, com favorabilidades amorosas, mim lugarzinho ao ar livre (quando calor), ouvir o sujeito tocar violino, aparentemente isolado.22, 23 e 24. 61, 63 e 69. (horas e "Çbervinhoe depois ir caminhar pelas ruas, sentar num café ou assistia Enfim, aguardemos. Eum bom teatro (quando nao faz calor). Mas os convites paTa "coctails"
e depois "boites" são difíceis de driblar, o que é uma pena, porqueem Paris deve-se sair com pouca gente, duas pessoas ou quadro nomáximo. Ao entrar numa "boite" se vejo uma mesa enorme com 10ou 12 pessoas digo logo: "O lugar está cheio dc brasileiros". Até açora
™i°„ ?ríel „nunca- AUas< Pel» barulho que fazem sente-se logo umprincipio de carnaval. *

EXPOSIÇÃO

números)
ENTRE 23 DE SETEMBRO E 20

DE OUTUBRO:
Disposição para perdoar, liber-

dade, fraqueza do atitudes c pen-samentos estranhos om relação ao
outro sexo. 19, 20 e 21. 23, 29 e
30. (horas e números).

Êxitos sociais, novos encon-
(ros e probabilidades de lucros
inesperados. 1, 2 e 3; 10, 11 e 12.
(horas o números). a conhecida artista baiana é, Nair aproveitou os temas deENTRE 21 DE outubro E 22 Nair de Vai Saback está reali- nossa terra. Assim é quê dSDE NOVEMBRO: zandp no 1.° andar do Hotel evidencia a força dos vaioresO dia está carregado. Cuidado, floria a exposição dos seus espirituais Ao Som do Cava-
m,£w?-!x£5 12, 32 e 42' (horas 3,uadros de Pintura e bordado, quinho, Baiana do Acaragé Du-ume 0SK Como nao podia deixar de ser, pia do Pandeiro, Presente deSaúde abalada, indisposição seus trabalhos profícuos, vêm Yemanjá e Canzuá Nair aue
S5gsolCe5l IhorÜTiiumeros? 

15: desPertand.° S^ode interesse fizera o mesmo anteriormente,)i. (iior,.., e nun.dos). clos apreciadores da boa arte, no Ministério da Educação, pornao so pela beleza e variedade tão grande realização, atraiu ados matrizes, mas, também das atenção das altas autoridadessuas figuras em trabalho como da R-pública e atualmente no
por exemplo. Recreio Fidalgo, Hotel Gloria ela reedita todo oMai Preta, em Apuros e Can- seu êxito anterior,domble. Nair transpôs os
maiores obstáculos e conseguiu
afinal apresentar uma obra querealmente merece ser vista portodos. Como boa brasileira que

ENTRE 23 DE NOVEMBRO E 21
DE DEZEMBRO

Sucesso nos empreendimentos ou-
sados. 4. 13 e 22; 70, 85 e 94. (ho-ras e números).

— Timidez, falta de estimulo.
Reaja e conseguirá bons negócios.10. 11 e 12; 23, 20 e 30. (horas enúmeros).

MIRAKOFF

Me Irarís e mvaJork para Você J
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A Moda de Paris
O Juvenil Encanto do

Escossês
De Simonc Pascal, da

Krance Prcsse

k SUA ELEGÂNCIA
Por DIANA DAWN

. O modo de você caminhar e de"levar" o seu corpo é da maior
importância para a sua beleza e
elegância.

Atualmente, não são todas as
mulheres que têm graça e ele-
gancla no andar c Isto é da
maior importância caso você
quiser sa manter sempre bela e
jovem.

Nenhuma artista de cinema
teria vencido em sua carreira
se não tivesse primeiro tomado
algumas lições de como esmi-
nhar, sentar-se ou vestir-se.

Fique de pé encostada na pa-rede com os ombros bem encos-
tados. Levante o busto e ponhao estômago para dentro. Depois
que ficou nesta posição, cami-
nhe e faça este exercício ai-
gumas vozes por dia até se acos-tumar a caminhar como deve.
fazê-lo sem esforço.

Mantendo o corpo nesta po- -
slção. a circulação de seu san-
gue será mais perfeita e sua
elegância maior.

que a
classe teatral esteja de subreavi.
so, para que os interesses reais doteatro ndo sejam preteridos.

DESPEDE-SE HOJE"Chuva" deixará hoje o cartaz
do Carlos Gomes, no desempe-nho da Cia. Dulcina-Odilon. Ter-
ça-feira, estreará "Irene", de Pe-
dro Bloch, em prosseguimento atemporada ao preço popular de quin-ze cruzeiros.

"UM INIMIGO DO POVO"
Renato Vlanna, Luiza Barreto

Leite e os alunos da Escola Dra-
mática da Prefeitura oferecem
hoje, às 16 horas, no Municipala última recita de um inimigo do
pov", peça de Ibsen, ao preçoúnico de dez cruzeiros,

ULTIMO DIA
O Jardel apresenta, hoje, astrês ultimas sessões de "Pròme-

ter... eu prometo", revista de J.Maia e Max Nunes, em colabora-
çSo com. Geysa Boscoli. Na pró-xima semana, será lançada "Vai
levando", com Joana d'Arc, An-Hito, Iolanda Ferrer e outros com-

ANIVERSÁRIOS

SENHORES:
DR. RAIMUNDO UE BRITO —

Faz anos hoje o dr. Raimundo de
Brito, chefe de cirurgia do Hos-
pitai dos Servidores do Estado e
docente da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Brasil.

O dr. Raimundo de Brito, queconstitui um dos nomes da mo-
derna cirurgia brasileira, foi o
organizador da Assistência Mé-
dica do Serviço Nacional da Pesca
e um dos organizadores do Hos-
pitai cios Servidor es

Os inúmeros amigos, colegas e
clientes do aniversariante certa-
mente lhe darão hoje uma nova
prova da grande e sincera estima
de que goza, em companhia de
sua esoesa. a sra. Inês Pacheco
de Brito. E o lar do aniversa-
riante tem motivo duplo para acomemoração de hoje: faz anos,
também, o menino Raimundo deBrito Júnior, um dos filhos do
casal.

 Lourlval Fontes, chefe daCasa Civil da Presidência da Rc-
publica: Paulo Bittencourt- Hen-
rique Cândido Saddock de Sá; ma-
jor Herculano Antônio Pereira da
Cunha; capitão de corveta, Mario
da Costa Furtado de Mendonça;
.Teroiiimo Ribeiro; Ari Ministério:
Antônio Siaueir.i de Andrade;
Manoel Pereira de Carvalho; Jopi
Santos: Orlando Massa Fontes:
Elias Maria Gerayco: Eurico Melo;
Argeu de Abreu Pinheiro; HugoElias Pinto; Luiz Martins Casse-
na: Alberto Carlos de Oliveira;
Jaime Dacicr Lobato; Hosana Cha-ves; Oscar Bernardo Carneiro:
Eurico Melo e Durval Gonçalves
Maia.

SENHORAS;
Odilia Bessa de Castro: Erme-linda Meln Lafayete Pereira a

Mercedes Dantas.
SENHORINHAS:
Maria Lucii Carvalho; OrmindaRodrigues; Deolinda de Oliveira

Santos; Erlila de Araujo Barbosae Nilcéa Meireles.
MENINOS:
Antônio Carlos, filho Hn sr. An-t.onio Pinto da Silva e sra. Marip-ta Peixoto da Silva: José Rober-to. filho do sr. Osvaldo Plácido

Cunha c sra. Edite Cunha; Ro-berto, filho do sr. Enéas CardosoVaz e sra. Raquel Moreira Vaz;Valdir, filho do casal José de Al-cantara-Ereni França Alcântara aNilson, filho do sr. Edward Prin-
ce p. sra. Olivia Martins Prlnce.

MENINAS:
Maria Cármenj filha do casal

Antônio Carlos Hertz-Etelvina
Hertz; Adjair, filha do casal Ad-
jalmc Sociro-Nair Costa Soeiro'
Euriieé, íilha do casal Raul Mar-tins-Aline Boavista Martins: Te-rezinha, filha do sr. Otávio deBarros Rego c sra. Leticla Ventu-
ra de Barros Rego; Terezinha,
filha do sr. Corinto de Oliveira e

SENHORAS:
Carmelita Queiroz; Odila Bessa

de Castro; Sofia Ribeiro Pereira;
Altair Carneiro; Luiza Tavares o
Edite Batista Cordovil.

Amanhã, a sra. Leonor de Barros,
esposa do ex-gonevardor Ademar
de Barros.

SENHORINHAS:
Nilcc Alves Guimarães, da Com-

panhia Boavista de Seguros.
MENINOS:
Atilio Peixoto, filho do casal Luiz

e Irene Dias; Reinaldo. íilho do
casal Rubens Costa Monte-Dirce
Luiza Monte; Carlos Alberto, filho
do casal Paulo-Ivani Ribeiro On-
ma: Amaury, filho do sr. Reinaldo
Souza Lima-Nair Martins Lima;
Carlos Henrique, filho do casal
Eudoro Marques Corrêa-Odete
Gonzalez Corrêa: Luiz Roberto,
filho do sr. Sérgio da Fonseca e
sr.i. Ana Emitia Gonçalves da
Fonseca e Milton, íilho do sr.
Manoel Ribeiro e da sra. Aríete
Silva Ribeiro.

MENINAS:
Dulce Maria, filha do sr Antônio

Martins Leal e sra. Autéia de
Carvalho Leal; Sueli. íilha do sr.
Wilson Jnnsen e sra. Eneida G.
Jansen: Marlene, íilha do casai
Oton de Melo Freire-Dinalva Fer-
nandes Freire: Terezinha, iilha
do sr. Gilberto Seixas de Amo-
rim e sra. Alzira Lopes de Amo-
rim; Valeria, filha do casal Jo-
celin Serpa-Ofelia de Cavalcanti
Serpn; Angela Maria. íilha do
sr. Hélio Coelho e sra. Aldair
Maria Coelho; Elizabete, íilha do
sr. Armando do Carmo Ribeiro
e sra. Nadir Fernando Ribeiro e
Ana Maria, filha da viuva Vir-
glnia Breto de Oliveira.
NASCIMENTOS

RECEPÇÕES

Esteve na sede da AssocIaçSo
Brasileira de Imprensa, sendo rc-
cebido pelo presidente sr. Herbert
Moses, o ministro da Áustria jun-to ao nosso governo, dr. Max
Attems, que ali foi tratar de as-
nuntos ligados à próxima visitada
esta capital de s. excia. o sr. dr.
Karl Gruber, ministro dos Nego-
cios Estrangeiros daquele país.

O chanceler austríaco chegará a
esta capital no próximo dia 28.
EXPOSIÇÕES

A partir de hoje estará aber-
to no salão do antigo cinema El-
rinrado, onde o professor Levlno
Farizéres realiza uma exposição
de seus mais recentes trabalhos,
o livro de inscrição para a pró-xima exnosiçfto da Colmela de
Pintores do Brasil, n ser realizada
no Consistório da Igreja de Nossa
Senhora da Gloria do Outeiro.

Nasceu a menina Alda Maria,
do sr. Laurindo Gualberto de
Araujo e sra. Noemia Cardoso de
Araujo.
HOMENAGENS

Realizou-se, na A.B.I.. o coque-
tel com que amigos, admiradores
e artistas distinguiram o pianista
Arnaldo Estrela pelo seu retorno
ao Brasil.

Entre as figuras presentes â
reunião estavam os ministros Ri-
beiro da Costa e Francisco Ga-
lotti, o escritor Graciliano Ra-
mos, os poetas Murilo Mendes e
Manoel Bandeira, jornalista No-
gueira França, o professor Fer-
nando Tude de Souza, diretor da
Radio Roquete Pinto e outras pes-
soas de relevo em nossos meios
artístico e cultural.

ANTÔNIO BENTO
VIAJA PARA

A EUROPA
Viaja hoje para a Europa,

pelo avião da KLM, o nosso
companheiro Antônio Bento,
que vai participar, como de-
legado brasileiro, da reunião
do Bureau da Associação
Internacional de Críticos de
Arte, reunida este ano em
Zurich, na Suiça. Fazem
parte do programa dos tra-
balhos excursões a outras
cidades s ü i ç a s, inclusive
Berna, Basiléia e Genebra,
além de visitas a museus e
coleções diversas, entre as
quais a do pintor Paul Klee,
um dos pioneiros da arte
abstrata. Está ainda prevista
a viagem dos congressistas a
Veneza, para uma visita à
Bienal deste ano. Seguindo
depois para a França, o re-
dator da seção artística do
DIÁRIO CARIOCA ficará
algumas semanas em Paris,
de onde mandará notas e re-
portagens sobre os últimos
acontecimentos do mundo
das artes.

* Antônio Bento

ponentes do atual elenco, e mais Rl'a. Clella Ramalho de Oliveira;Cláudio Nonelli, que estrelou alihá três anos.
"O PEQUENO POLEGAR"

Esta peça infantil será apresen-
tada hoje, ás 10,30 horas, no JoãoCaetano, pelo Grupo Pingüim, ao
preço único de dez cruzeiros. ..

-Você deverá caminhar com
^tista Janis Cartsr que sabe

elegância como nos mostra a ar-
« importância do tua tilhueta, '.

EM ASSEMBLÉIA
OS ESTATÍSTICOS
BRASILEIROS

' 
Importante reunião de esta-

tisticos terá lugar no próximodia 20 do corrente, terça-feira,
as 18 horas, no auditório do
IBGE lAv. Franklin Roosevelt,
166, 10.° andar), com a realiza-
cão da Assembléia Geral da
.Sociedade Brasileira de Estatis-*4ca. .- -• -

NSo se esgotou, na temporada
passada, a sensacional "sweater"
lisa. escura, sem ornatos, mode-
lando o busto e fazendo ressal-
tar a linha natural dos ombros'.'
Seu sucesso continua seguro ain-
da inverno, quer cm negro, como
em ar.ul-marinho, marron escuro
ou roxo, ou ainda em verde-
garrafa.

Mas em qualquer destes tons,
a "sweater" ganha em origina-
lidade e em juvenil encanto se
usada com larga saia "cloche"
de lã escossês, com amplos qua-ririculados multicoloridos. com
predominância, naturalmente, do
tom escolhido para a "sweater"

l\'orId Cop.vriplit 1352
,. by A.FJ?_, Paris, _.

fófefíno?

PRODUTO RAIHETA' TELJf86?99

Lúcia Maria, filha da sra. Iracema
Rocha Sales e do sr. Edgard deAraujo Sales: Maria, íilha do sr.Valter de Azevedo e sra Elza
Lima dc Azevedo e Sandra' filha
do sr. Paulino Costa Pimentel «da sra. Erminda Lima Pim<»"tel.

Fazem anos amanhã, dia 21:
SENHORES:
Padre Leonel Gonzaga; CarlosBuarque de Macedo; Evandro

Mendes Viana; Rubem Maciel; Da-niel de Souza Lobo; José Masca-
renhas Júnior; Antônio Gonçal-vos Pereira; Manoel Antônio daAlmeida; Decio Lobo da Rocha^ilho; Oscar Maurício Ventura;

ui Andrade Albuquerque; tenenteleofrido Trota; Samuel Malaund-
Ldeibal Novais; Rafael Guaspariá

Fernando Magalhães, comercia-
rio: Eduardo Nilo Souza Mendes;
Rui Coutlnho; Álvaro Marcilio-
Silvio Gomes Alves da Silva; CarI

André Shote na Cova Dos Leões

*•* IHrTr-*****'*'*"'"'**'' '*'•'•'•' ^#'
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Não deixa de ser um acontecimento artístico
a vinda de André Lhote ao Brasil, contratado pelo
Departamento de Difusão Cultural da Prefeitura,
em cooperação com o serviço congênere do Minis-
térlo das Relações Exteriores. O autor de "Par-
lons Peinture" é uma das figuras mais Impor-
tantes do rhodernismo, não só como pintor, senão
também como professor e crítico de arte. Pode-se
mesmo dizer que êle é o intérprete mais autori-
zado do espírito da Escola de Paris e o teórico
mais brilhante do movimento de renovação que se
vem processando nas artes plásticas, desde o co-

meço do século. Nesse sentido, alguns de seus livros como o"Tratado da Paisagem" e o "Tratado da Figura", além de vá-
rios outros, serão por certo considerados amanhã obras clássi-
cas da literatura modernista, no terreno das artes plásticas.Trata-se, assim, de uma figura de renome mundial, cuja
atuação revolucionará por certo os métodos arcaicos do ensinooficial, não só na Prefeitura, como nos outros cursos dados no

. .... _,.,.. Rio. Deve-se a iniciativa a Celso Kelly, que presta assim maislos José Rodrigues; oton de Car- uni serviço à causa do desenvolvimento das artes plásticas navalho Menezes e Antônio Braz cidade.
Nos seus primeiros dias de contato com o Brasil, André Lho-te viu-se cercado de professores e pintores acadêmicos. Segun-do consta nas rodas a eles ligadas, André Lhote já náo émodernista e só está interessado em conhecer a arte antiga.O profeta Daniel caiu assim em cheio na cova dos leõesacadêmicos. Mas, a aventura não deixa de ter senão encantos,

pelo menos algumas peripécias Instrutivas para o mestre e de-

^mmmmã SrS^^^ "^sm^s^m^s^tarefa av se
V£n i'-?*1 If amPh?da Par? sil, era de 213.000. Atualmente, Tranquilizem-se, portanto, os admiradores de André Lhote1.200 leitos. Novo conjunto, ja há no país 280 mil segurados e da arte moderna. Náo há o menor perira, para o peregrinoprojetado, será ali construído do IPASE, e só no Distrito Fe- ilustre, que vem aqui pregar o evangelho dí arte nova O pro-Trata-se de um edifício de 10 deral moram 140 mil segurados, feta sairá ileso da cova, mesmo porque estão desdentados eandares que se incorporara ao sem falar em suas famílias. Es- sem garras os leões acadêmicos.

Sampaio.

VÂI SER AMPLIADO 0 HOSPITAL DOS
SERVIDORES DO ESTADO

já existente. As obras, que apro- ta a razão da pletora com queveitarão a área lateral do Hos- se debate o H. S. E
HonL^JX;,0^ 

terminadas Não obstante, já foram aliden 10 de dois anos. atendidos em internações ou
Alem dessa providencia, vai nos ambulatórios 117 mil be-

a Administração do IPASE ins- neficiários que é o número detalar ambulatórios periféricos
no centro e nos principais su-
búrbios do Rio, nos pontos de
maior condensação de funcio-
nários.

Tais iniciativas visam solu
cionar a premência do espaço tos nasceram 1.150 crianças, ou
e as dificuldades de tendimen- sejam, mais de 3 por dia. Nos

DESCOBERTA UMA ESTATUA DEALCAMENO EM ATENAS
Alcameno é o grande escultor clás-sico que só nos é conhecido pelaadmiração que lhe votavam os an-tigos. Nenhuma obra subsiste desse

. discípulo de Fidias, considerado seuinscritos no hospital. Para uma rival. As recentes exeavações de' sgn-
idéia do seu movimento, basta ra em Atcna3 — o sitio arqueológico
referir que cm 1051 foram fei- mais fossado do mundo — abri-
tas ali 12.065 intervenções cirúr- "m.,.?.0.5_Ç?!':l^d.or!5„novas PeFs"
gicas, 8.412 internações e numa
pequena maternidade de 30 lei-

to com que luta o H. S. E. para
atender aos segurados do Ins-
título, o que tem suscitado re-
clamações dos funcionários e
críticas da imprensa.

Em 1935, ciuando se resolveu
construir o H. S. E.. havia pou-

ambulatórios do Hospital, fo-
ram atendidas em igual perío-
do 219.039 consultas.

Os estudos para o desdobra-
mento da capacidade do H.S.E.
já se acham terminados, e a
Administração do IPASE espera

co mais de 150 mil funciona- dentro de algumas semanas darrios em todo o pais, e em 1947, inicio às obras, ,

pectlvas para certos pormenores dosestudos clássicos. Uma estátua, exu-mada do sítio em apreço, do mu-lher de pé, em movimento, comlatga roupagem até aos pés, quemodela as Unhas do corpo de for-ms Impressionante, ombros e s^ioesquerdos nus, está sendo sf:'h-meste considerada com boa cóp;sdo II século A. C. da prlticipalobra de Alcameno. Tratar-sc-la daAf;odfte Uránia, èn képois, a dc*jardins, considerada pelos antíçosmesmos como a mais bela Ias obrardo escultor. A questão ficará ,v,n-da em suspenso, porque a estátuaol encontrada sem cabeça, Mas há

vivas esperanças de que esta vtnli»a ser localizada nas ndiuéncifF rio
corpo... Seu tipo pertenceria á
espécie conhecida na nomenclaturalatina como Venus Genitrix. E a
hipótese alcameniana se íortiuca
porque a encontrada o foi no lecnl
em que se ergueria a originai, o
que leva à suposição de que a có-
pia não tivera tido a oportunidade
de ser transportada, por "sta tu
aquela razão. A deusa é repre-sen-
tada com uma hldra na mão e de-
veria ornamentar uma fonte oúbüra,a noroeste do campo das òesqüisas.

MÚSICA PARA OS TRA-
BALHADORES

O movimento da Discotrca aue o
SAPS mantém Junto ao Rcstwan-
te do Anhangabaú, na cnpital pnu-lista, .acusou na primeira nvt.-itlc
de 1952 a freqüência de 49.175 pes-soas, tendo o mês de iunho a seu
crédito uma freqüência de S..544.
Comparando com o mesmo per-^o
de 1951, que teve uma freqüência
dc 11.662. «-prifií.i-íe quo hoiu-e um
aumento de 37.514 freqüentadores.

ú o
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As Estréias da Semana
£&¦** ~TT- _. ... „^„r_...- .„,í „^lhlHn no circuito PATHE'-A1
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l?' n tüínéro' de saUsTançadoras aumentou
cia, o numero ae mi de circuitos desceu
•^íSSSffla^SStí Parecer uma c„i-
pttl.m maior importância. Mas, na realidade,

FJÍk' Nos países civilizados como o Paraguai,
n noiivia c a China, o exlbidor é obrigado a
' r^-P,.«condições mínimas dc conforto c esta-
oferecer con°''u= 

nroautor, de quem recebe o

? m^pára 
" 

peculaTcomo* ao espectador, pa-
" ™ nípm deve ter algumas obrigações.
"oX^roblemlé . das "reprises". Toda a
nrndi clb britânica dc alta qualidade está re-
fiel. Os grandes filmes italianos de que fala
Í imprensa estrangeira nem sequer anuncia-
^ni Porém as «apresentações, que são mais
? «im e o* filmes da classe "B" como este
medíocre. "Os Dois Lados da . Vida" podem
render um mínimo sem prejuízo para o dono

1„ cinema; estes tem preferência. Durante es-
«7 dias ivemos apenas uma reapresentaçao,

fita dc resto que merecia um novo lançamento,
nnfs tem sempre público. Foi 'A Marca do Zor-
ln" Mas a partir dc amanhã cias novamente
se 

'elevam e, à exceção do discutível "Domani

p Tronno Tardi", não valem aquela.6 
Â linha SAO LUIZ-ROXY, reduzida para

t cinemas, vai lançar o melhor filme da Sema-*a - "Cinco Dedos" (FIvc Flngers), produção
w n-ox, dirigida por Henry Hathaway e inter-
n«tadâ por James MasonrDaniellc Darrleuxe
Sael Kcnnic, três atores que tem bom pu-
Mico E' «m melodrama policial onde se conta
„ma história de espionagem e ambição, onde

•V "susiiense" e onde o sexo desempenha tam-
bém um papel. Utiliza ocorrências verídicas.

O outro filme que deve merecer a preferen-
cia do espectador c "Orfcu", a lenda clássica
mie narra a tragédia dc um poeta por quem a
morte se apaixona c pretende levar do mundo
Sós vivos antes do dia fixado pelo destino. Es-
crita para a tela c dirigida por Jean Cocteau,
um dos maiores poetas e dramaturgos contem-
norâncos, esta fita poderá ate agradar mais do
nue "Cinco Dedos", pois é uma obra que foge
aos padrões habituais dos espetáculos a que nos
acostumamos. E tem excelentes interpretes:
Maria Casarés, Françols Perier e Jcan Marais.

"Orfcu" será exibido no circuito PATHE'-ART-
PALÁCIO. „

A linha VITÓRIA-RIAN, engrossada por 7
outras salas, exibirá "Hotel Sanara", produção
da U-I, dirigida pelo inglês Kenneth Annakin.
Um mau elenco, integrado por Yvonne De Car-
lo, Petcr Ustinov e David Towhnson. Mas Ken
Annakin, que dirigiu uma historia em Quartc-
to" c outra, ao que me parece, cm Trio (am-
bas extraídas de Somcrset Maugham), e um
realizador capaz, embora nada tenha de ex-
ccpcional. Musical çom a ação desenrolada em
tempo dc guerra. m .

O PLAZA, com seus 8 habituais cinemas, te-
rá esta semana "O Tigre dos Mares", wtosico
titulo que a Paramount do Brasil encontrou
para "Submarino Comand", película dirigida,
pelo irregular John Farrow. Sobro este filme
não se pode fazer um prognostico, de vez que
Farrow, não obstante ter apresentado um m-
me como "O Relógio Verde", excelente, na sua
categoria de "thrillcr", tem apresentado filmes
indignos de um Walter Lang. No elenco, o par
da moda — William Holden & Nancy Olson --
que aparecem pela terceira vez contracenando
num enredo. E' a narrativa de uma missão pe-
rlgosa desempenhada por um submarino nesta
guerra da Coréia. _.,,_.„

O resto c rotina. "Senhora de Fátima», com
Inês Orsini no papel dc santa, repetindo o que
fêz em "Céu Sobre o Pântano", a admirável
biografia de Maria Goretti. dirigida por Au-
gusto Genine. E' a contribuição portuguesa.
"Bailarina Atômica", com Maria Antonicta
Pons, é o dramalhão da semana e "Sai da Fren-
te", que cumprirá, garantida pela policia uo
doutor Fernando Bastos, a obrigatoriedade da
semana poderá constituir uma surpresa, anun-
ciado como comédia poderá ter um efeito de
tragédia. Seus diretores não têm o senso pre-
ciso dc uma coisa nem de outra. ;

Quanto às "reprises", duas, sao de proce-
dêncla italiana e a outra vem de Hollywood.
Das italianas, pode ser recomendada, so uma:
— "Amanhã será tarde demais", assim
mesmo, aos que não a viram no primeiro lan-
çamento, "A Fornarina", que é a outra, nao
passa de uma exploração pouco criteriosa da
vida do pintor Rafael, sujerindo umas coisas
bastante devassas. E a tf£ -sira reapresentaçao
é uma história da vida ...erária e romântica
das irmãs Bronte, realizada pelo alemão Cur-
tis Bernhardt. Ida Lupino personifica Emlly e
Olívia de Havllland é Charlotte. Foi rc-exibida
há poucas semanas no Rex.

AFILHADO CÓMANDAN
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"ORFEU" FILME CONSAGRA-

«bailarina atômica", i iaRIÕ CARIOCA, 20 cie Julho de 1952 <*

TE", EM REAPRESENTAÇAO

Será, finalmente, satlsícito o dc-
sejo de milhares dc fãs, com a pro-
xlma reapresentaçao pelos 3 emes
Metro dc um dos maiores musi-
cais já produzidos cm Hollywood
— A FILHA DO COMANDANTE
(Thousands Cheer), cujos persona-
Bens centrais são vividos por
Kathryn Grayson c Gene l"»»-
duas grandes e simpáticas nsur"'
Mary Astor, John Boles, o pianista
José Iturbi também compõem o elen-
co do notável Tccnicolor, elenco
que conta ainda com a participa-
ção dc uma legião de artistas con-
vldados, numa verdadeira parada
de atrações. A estréia de A FILHA
DO COMANDANTE está marcada
para a próxima quinta-feira e e de
se esperar o êxito que obterá, pois
que constitui um dos mais «ver-
tidos, deslumbrantes, espetáculos :a
realizados para a tela.

COM MARIA ANTONIETA

PONS E YADIRA

JIMENEZ!

I n4 Hi ^^1
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DO MUNDIALMENTE!
Em "Orfeu" a s u p e r p r od çJo

Discina que a Art Films apresesta-
ri a partir de amanhã, nos ci-
nemas Pathé — Santa Alice — Pa-
ratodos — Art-Palácio e Mauá a
partir de quinta-feira no cinema
Cassino Icaral, Jean Cocteau nos
dá toda a sua medida e concentra
os temas que atravessam seus livros
e os seus desenhos. De modo in-
teligente, êle deliberadamente re-
nunciou a toda consideração de or-
denv comercial, õ velo a criar no
écram uma obra equivalente às r.u.v-,
obras escritas. Ele gosta de repetir:
"Eu não sou um escritor de cine-
ma. Emprego a câmera como me
sirvo de uma caneta".

Com "Orfcu". Jean Cocteau cm-
pregou o cinematógrafo (èle nunca
usa o dlminutivo cmema) na mesma
altura em que estão o "Fausto" de
Goethe e "Don Giovanni" de Mozart.
Ele trabalha sem .-«ervas e cn-
quanto em seus outros filmes ele
empregava a câmera como um es-
critor ou contista nèslo filme êle
inventa um estilo onde nada seria
bem expresso sem o ip ira'.io Oe íil-
magem. Jean Marais, Françols Pe-
rler, Marle Déa, Maria Casares in-
terpretam este íilme laureado com
o Grande Prêmio da Critica In-.er-
nacional no Festival de Veneza e
aclamado pelo público e critica mun-
dlais.

Os fãs já estavam reulamnndo
um novo filme de Maria Antonieta
Pons. A querida artista • vai apa-
recer novamente cm "BAILARINA
ATÔMICA", uma apoteose à rainha
do ritmo, à estréia de tantos co-
rações. Pois o tema dêsae filme
mexicano retrata a vida agitada de
Mario Antonicta Pons, e isso será
um grande elemento dc sucesso.
Aparecem mais a famosa rival de
Maria Antonieta Pons — Yadira Ji-
menez — Armando Calvo, Victor
.Tunco e Crox Alvarado. "BAILA-
RINA ATÔMICA" estará nos cine-
mas Rex — Ipanema — TIjuca —
Floriann — Natal — Monte Castelo
-- Rosário e Vaz Lobo, dm.Tinã.

"O TIGRE DOS MARES" ES-
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TARA' EM CARTAZ AMANHA
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Precedido de merecida fama, "O
TIGRE DOS MARES'* emooonan-
te drama da Paramount, ser» r.pre-
sentado ao nosso público a partir

de amanhã, nos cinemas, Plaza, Pa-
risiense, Astória, Olinda, Rite. Pri-
mor. Colonial, Mascote e HaddocK
Lobo.

Produzido por Joseph Sistrem, •
dirigido por John Farrow, êsse íil-
me foi quase todo fotografado a
bordo de unidades navais cedidas
à Paramount pela Marinha dos Es-
tados Unidos, o que multo coneor-
reu para o impressionante realismo
de suas cenas, não s6 no que diz
respeito aos ambientes, como tam-

bém aos Intérpretes, po!» algusa íéV
les são marinheiros autênticos. • ]h

A parte romântica e sentimental-
de "O TIGRE DOS MARES" i it-l.
fendlda por William Holden e Nan<
cy Olsen — a primorosa dupla d«"
"Crepúsculo dos Deuses" — tendoi
um magnífico support oferecido pe»;
lo veterano William Bendlx e o n»«,'.
vato Don Taylor, constituindo un»'
quarteto artístico que concorre 'a*:
multo para o perfeito equilíbrio ¦«•,•
íllme. i.'-ji

REFEIÇÕES A DOMICÍLIO f
Fornecemos fartas o variadas, de ótimo paladar, feitas com genwos de primeira ««¦«£»*•&£
mávima hieiene nodendo ser injíeridas por crianças • pessoas idosas. — Estuda-se o iornea*
^&e&WSS£W^Smm^ÍM entregues em carros próprios nos bairros: Leme Copa*
mcabana. 

Ipanema L^blon. Gávea e Botafogo. - ?™*£?f *«*£%% famüias numerosas. ;

SOCIEDADE HOTELEIRA TUPINAMBÁ LTDA. ?
RUA SANTA CLARA. 139 - COPACABANA -- Recados: TEL.; 47-6629

Uma cena do'filme de Jean Co-
cteau "Orfeu" com Jean Marais

e Maria Casares ,

\
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WILLIAM HOLDEN
NANCY OLSON

WILLIAM BENDIX
DON TAYLOR

•SUIMAMMf CffMMAHr'

iroducãcrclè JOHN FARRoV»
IHPROPRIOfAR*CRiÃIICASATt IOAHOS

COMPIEMEKTOS HMI0NAJ&
*••••*• UM FILME DA PAr^MOUNT, A MARCiTDgg'ESTRELAS •••^••"«r
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Bir^' é È & m J& Ê métoüos de trabalho e pelo seu

^fc.lB^V ^J*^"^ ^jSMBSaiBlIW H (4 W, M « .« wJrfÊÊ vantajoso sistema de vendas a

HIb^^V n£^&BÍJN9 BB ili %J>^ ^W crédito, podem as Indústrias Reu«
¦kWjjT' ^V N. ^^ImKOT wÈ M tUmmÊ nldas Sofá-Cama Drago Ltda, pro-
¦||l|k ^ ^^íÍkIiIJÉ ¦ porcionar, a todos, a oportunidade d«

¦11iH>a HÉâ ^^^Mlj^H W possuírem, mediante apenas a quan-

wKl ÜV iffil ^^MB WÈ tia de 91 cruzeiros mensais, a Poltrona-

^ ^liSi ^| ¦ Cama Drago Mod. 514, extremament»

T BlEl ^^H' prática, confortável e que resolve, em
^jffl BlBliK. N definitivo, o problema do espaço no lar l

Pí^^^l (^^^^^^&^f:^M)\ ModélO 514 - Sofá-Cama Drago, para

I^JjjjIlí^J UlJJ^XAfillilI Í ^^iUHÍn f3*^1^^) Poltrona-Cama acima Ilustrada. Uma pe-

Modelo 514 - Grupo composto de Sofá-
Cama e 2 Pollronss-Cama. Módico pnga
mento Inicial... e Cr$ 315,00, mensalmente
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TEATROS
RIVAL — "Madáme Sans Gône",
peça cie Sartíou e Morenu. Dlre-
Ção cio Esthcr Leão. Cenários de
Vtilentim e Gilberto. ELENCO:Alda Garrido, r.lbelro Fortes.
Wanda Knsmo e outros. — As
16, 20 e 22 horas.

COPACABANA — "Jezabel", poçadc Jean Anullli. Elenco de "Os
Artistns Unidos", com Morlncau.
Beatriz cie Toledo, Sônia Oiticl-ca, Laura Suarez, .Tardei Filho,As 16 e 21,30 horas.JARDEL — "Prometer... eu pro-meio", revista dc J. Maia e MaxNunes. F.lcnc-o: Joana D'Arc. An-
Klto, Iolanda Fcrrer e outros.As 10, 20 e 22 horas.

FOLLlEs — "A verdade nua", re-vls.tn de Maria Daniel e PauloOrlando, Elenco: Luz dei Fuego,ulla Lander, Hamilton e outros.-As 16, 20 e 22 horas.JOÃO CAETANO — "Pau de ara-
g i revista de Luiz Igróslas; J.Mala o Max Nunes. — Elenco:Dlna Tereza, José Vasconcelos.Jsr:P Grcy c outros. — As 16, -0c 22 horas.

riEPUBUICA - "Molln Bleu", es-
petaculo dc variedades, com o
quadro "Um bobado no paraíso".Mcncp: Genéslo Arruda. CelesteAlcla, Csrrriem Machado e outros.
,- Sessões continuas das 20 às 24noras, b vcsperal às 1G horas.^ERRADOR - "O freguês da ma-orugada", comédia de Ladlslauroclnr. Elenco de "Eva e seusnltisb.s. - A5 16, 20 e 22 horas.floria — "as conquistas de Na-
poleao", comedia de Hélio Sove-,ni e Max Nunes. Elenco da Com-Panhin Jayine Costa. — As 16.t0 e 22 horas.

CARLOS GOMES - "Chuva", dcspmerset Máughan. Elenco da
companhia Dülcina-Odilon. —¦ 5 "i o 21 horas."tGINA - "A túnica de Venus",comedia musicada da Luiz Pel-
í°l°_p Chianca de Garcia. Elen-co. Dercy Gonçalves, Pedro Dias,

Luiz Cataldi e outros. — As
16, 20 e 22 horas.

MADUREIRA — "Vai levando,
curió", revista de Alfredo Bre-
das. Elenco; Zaqula Jorge, Evlla-
sio Marcai e outros. — As 16,
20 e 22 horas.

MUNICIPAL — "Um inimgio do
povo", de Ibsen. pelo Tcatro-Es-
cola Municipal, com Renato Vian-
na, Luiza Barreto Leito e os alu-
nos da Escola da Prefeitura. —
Às 16 horas.

CINEMAS
Os Lançamentos

ERA UMA VEZ UM VAGABUN-
DO (U.C.B.) — Produção na-
cional. Comédia musicada e ro-
mântica com o conhecido e po-
pular cantor Ronaldo Lupo. Dl-
rígido por Luiz de Barros. ELEN-
CO: Ronaldo Lupo. Edmundo Lo-
pes, Nely Rodrigues, Marly bo-
rei. Nos 3 clnes METRO: às 14

 16  18 — 20 e 22 horas (no
METRO PASSEIO a partir do
melo-dial. .. ,

A MARCA DO ZORRO (The Mark
of Zorro — Fox) — Produção
americana. Tyrone Power na pele
de um espadachim legendário que
vinga os pobres e oprimidos de
uma determinada comunidade
mexicana. Trata-se de uma "re-

prlse". Realização que data de 12
anos, foi exibida no Rio pela pri-
melra vez há 10 anos. Dirigido por
Rouben Mamoullen. ELENCO:
Tyrone Power, Linda Darnell, J.
Edward Brombcrg, Gale Sonder-
gaard. Basll Rathbone, Eugene
Pallette. Nos cinemas S. LUIZ,
ODEON RIAN. LEBLON, CARIO-
CA, ODEON (Niterói): às 14 —
15 _ 18 _ 20 e 22 horas.

O GÊNIO E OS FUGITIVOS (Elo-
pement — Fox) — Produção
americana. Comedia, narrando o
caso banal de uma jovem que fo-
ge com seu professor de pslcolo-
gla. Clifton Webb, o comediante
que criou "o gênio" numa serie,
aparece como o pai da moça na
Intriga. Dirigido por Henry Kos-

l ter. ELENCO: Clifton Webb,

William Lundingàn, Charles Blck-
ford, Anne Francis. Nos cinemas:
PALÁCIO. ROXY. IDEAL, AME-
RICA, EOTAFOGO, VAZ LOBO:
às 14 — 15,40 — 17,20 — 19 —
20,40 c 22 horas.

OS DOIS LADOS DA VIDA (Fll-
nitive Lady — rtepublte) — Pro-
dução americana inteiramente"rodada" em Roma. No "cast" fl-
guram atores dc Hollywood ro la-
do de Intérpretes do cinema ita-
llano. A intriga se desenvolve em
torno do um crime misterioso e
de uma paixão turbulenta. Dirigi-
do por Sldriey Salkow. ELENCO:
Janis Palge, Binnie Barnes, Mas-
simo Serato. Eduardo Clanelli.
Nos cinemas VITORIA. MIRA-
MAR. ROSAFÜO: às 14 — 15,40

17,20 — 19 — 20,40 e 22,20 ho-
ras.

VENDE CARO TEU AMOR —
(Aventureira — Pelmex) — Pro-
dução mexicana. Historia de uma
cantora de "night-clubs" que pre-
tende se generar. Dirigido por Al-
berto Gout. ELENCO: Nlnon Se-
vilha, Tito Junco, Andréa Palma,
Pedro Vargas, Ana Maria Gonza-
lez. Nos cinemas AZTECA, REX,
IPANEMA. TIJUCA, MAUACA-
NA. AVENIDA, ÍRIS, COLISEU.
SAO PEDRO: às 14 — 16 — 18

20 e 22 horas.
ORFAOS DA TEMPESTADE (Here

Comes the Groom — Paramount)
Produção americana. Um filme

do realizador de "O Galante Mr.
Dccds" e "Adorável Vagabundo".
Comédia romântica e musical. Dl-
riglda por Frank Capra. ELENCO:
Bing Crosby, Jane Wyman, Fran-
chot Tone, Alexis Smith, James
Bartòn, Anna Maria Alberghcttl.
Nos cinemas PLAZA. PARISIEN-
SE. ASTORIA. OLINDA. RITZ,
COLONAL. PRIMOR, HADDOCK-
LOBO. MACOTE: às 14,1— 16 —
18 — 20 e 22 horas.

O FILHO PERDIDO (Two of a
Klnd) — Columbial — Produção
americana. Melodrama passional
de fundo policial. Entram na tra-
ma um jogador de profissão, um
advogado lnescrupuloso c uma

mdvher de duvidosa moral. Dlrl-
gido por Henry I.evln. ELENCO:
Lizabeth Scott, Alexander Knox,
Edmond 0'Brien, TerryMoore,
Grlff Barnett, Virgínia Brissac,
Robert Anderson, J. M. Kerrlgan.
Nos cinemas RIVOLI, ALVORA-
DA SANTA ALICE, NACIONAL.
LEME: às 14 — 16 — 18 — 20 c
22 horas.

AS PRECOCES (La Case aux FU-
les, Art-Fllms) — Produção do
cinema francês. A ação tem cur-
so num . presidio de mulheres e
explora costumes o vícios adqut-
ridos pelas delinqüentes por for-
ça de um sistema penitenciário
obsoleto. Parece aproximar-se
bastante de uma película francesa
exibida há cerca de dois anos no
Rio: "Vitimas do Destino". Diri-
gido por Maurlce Cloche. ELEN-
CO- Danielle Delorme, Jackle
Flynt, Suzanne Flom, Loulse, Noel
Roquevert, Loulse Lagrange. Nos
cinemas ART-PALACIO, PRESI-
DENTE. MAUA', PARA-TODOS,
BARONESA: às 14 — 18 — 18 —

_ 20 e 22 horas.
CANTIGA DA RUA (Luso-Ftlmeg)

Produção do cinema português.
Comédia musical, apresentando o
popular cantor luso Alborto Ri-
heiro. ELENCO: Alberto Ribeiro,
Deolinda Rodrigues. Alves da Cos-
ta. No cinema S. JOSÉ': às 12 —
14  16 — 18 — 20 e 22 horas.

Os Filmes em Segunda
Semana

FILHOS DA CIÊNCIA (U.C.B.) —

Produção do cinema americano.
Filme de divulgação cientifica

sobre o problema da inseminação
artificial, demonstrado através do
"Test Tubes". Em sessões para
senhoras (horário: 10.20 — 11,50

13 20 horas) e para homens
(horário: 15.30 — 16,53 — 18,40 —

20.15 e 22 horas). Nos cinemas
IMPÉRIO e MADUREIRA.

Os filmes em 3." semana
VALENTINO (Valentino — Co-

lmbla) — Biografia do famoso
idolo das platéias do passado.
Filmado em tecnicolor. Dirigido
por Lewls Allen. ELENCO: An-
tlionv Dexter, Eleanor Parker,
Hlchard Carlson, Patrícia Medi-
na, Joseph Caleta. No cinema PA-
THE': às 14 — 16 — 18 — 20 e
22 horas.

OUTROS PROGRAMAS

FLORESTA — 26-2250.
GUANABARA — 26-9339 — "O

ídolo Caído"..
LEME — 37-5412 — "O Filho Per-
dido". ,.„ _.,.

NACIONAL — 26-6072 — "O Filho
Perdido". „.„ _

PIP.AJA' — 47-1143 — "A Rapo-
sa do Deserto" e "Jamais te es-
quecerel".

POLITEAMA — 25-1148 — "Por

Amor Também, se Mata e Es-
perança".

Centro
CAPITÓLIO — 22-8782 — Sessões
Passa-Tempo.

CENTENÁRIO — 43-8543 — "Ti-
co-Tico no Fubá". v

CINEAC-TRIANON — 42-6024 —
Sessões Passatempo.

FLORIANO — 43-9074 — "A Se-
rela e o SabidoV. •'

GUARANI — 32-5651 — "Tanla, a
bela selvagem".

IDEAI - 42-1218 — "O Gênio e os
Fugitivos".

ÍRIS — 42-076C — "Vende Caro o
Teu Amor".

LAPA — 22-1243 — "Kit Carson".
MARROCOS — 22-7979 — "Eles

são os sacrificados" e "A prote-
tora dos bandidos".

MEM DE SA* — 42-2232 — "Mon-
tanhas Ardentes e "Mcü coração
canta".

PRESIDENTE — 42-7128 — "As
Precoces".

RIO BRANCO — 43-1639 — "O

príncipe e o mendigo".
RIVOLI — 42-9525 — "O Filho
Perdido".

S. JOSÉ' — 42-0592 — "Cantiga
da Rua".

Zona Sul
ALVORADA — 27-2936 — "O Filho
Perdido".

BOTAFOGO — 26-2250 — "Os dois
Lados da Vida".

Zona Norte
AVENIDA — 48-1667 — "Vende
Carc Teu Amor".

BANDEIRA — 28-7575 -- "O Ido-
lo Caido".

CATUMB1 — 22-3631 — "Aventu-
ras do Capitão Blood".

ESfACIO DE SA' — 32-2923 —
"1'urla dos peles ve-melnas e
"Felizardos de azar".

FLUMINENSE — 28-0441 — "Fl-

lho perdido".
GRAJAU* — "David e Betsabá".

HADOCK-LOBO — 49-9610 — "Or-

fãos cia Tempestade".
MARACANÃ - 48-1910 - "Vende

| Caro Teu Amor".
S. CRISTÓVÃO — 28-4923 — "Da-
vid e Betsabá".

TIJUCA — 48-1331 — "Vende Caro
Teu Amor".

VELO — 48-1381 — "Pandora".

VILA ISABEL — 38-1310 — "Por

Amor Também se Mata".

Subúrbios da Central
29-8245 — "David e Bet-ALFA -

sabá".
BANDEIRANTES — 29-3262 —
"Despertar do mundo" c "Maldi-

ção da torre".
13ARONEZA — "Filho perdido".
COELHO NETO — "Bcijou-me um
Bandido".

EDISON — 29-4499 — "Cyrano de
Bergerac".

IRAJA' — 29-9330 — "O Barco
das Ilusões".

JOVIAL — 29-0562 — "Desculpe
a Poeira".
MADUREIRA — 29-8733 — "Filhos

da Ciência".
MASCOTE — 29-0411 — "Órfãos

da Tempestade".
ME|ER _ 29-1212 — "Até o Últl-

mo homem".
MODELO — 29-1578 — "Tlco-Tico

no Fubá".
MODERNO — Banou — 842 —
"A Princesa e os Bárbaros .

MONTE CASTELO — 29-8250 —
"Os dois lados da vida".

PALACIO-VITORIA — 48-1971

PARA-TODOS — 29-5181 — "As

Precoces".
PIEDADE — 29<«332 — "Falcão
dos Mares".

QUINTINO — 29-8330. — "Tlco-Tl-
co no Fubá".

RIDAN — 29-1639 — "Montanhas
Ardentes".

ROCHA MIRANDA — "Desventu-
rada" e "Traição na fronteira .

ROULIEN — 49-5691 — "Aventu-
ras do Capitão Fobtan;; e "Três

malandros das Arábias .

PROGRESSO
SANTA CRUZ
TRINDADE — 29-3330

VAZ-LOBO — 29-9193 — "O genlo
e os funitlvos".

Subúrbios da Leopoldina
BRAZ DE PINA — 30-3489 — "Da-

vid e Betsabá".
MAUA' — "As Precoces".
ORIENTE — 30-1131 — "Piratas

dos mares da China".

PARAÍSO — 30-1060
de Carolina".

• "Os amore»

PENHA — 30-1121 — "O Lutador",--.
RAMOS — 30-1094 — "Dúvida que -
tortura".

ROSÁRIO — 3011839 — "Os Dois !
Lados da Vida".

SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "O |
direito de matar".

SANTA HELENA — 30-2668 —. ¦
"A Malquerlda".

S. PEDRO — "Vende Caro o Teu
Amor".

Ilha do Governador
JARDIM — "Falcão dos Mares".

Caxias
BRASIL . , , - .., 2'CAXIAS — "O príncipe ladrão •

"Dois caipiras ladinos".

Niterói 1
ÉDEN — "Cvrano de Bergerac"."
ICARAI — "Rainha Cristina".
IMPERIAL — "Rouxinol da Broa-
dway".

ODEON — "A Marca do Zorro",^
PALACE — "O Gênio e os Fu-T
gltivos".

PARAÍSO — "Rio Escondido" e:
"O Super-Homem".

RIO BRANCO Z
S. JOSÉ'
VITORIA — "Destino" e "O Diabo"

no Colégio". w
MiPetrópolis

CAPITÓLIO —

D. PEDRO —
Renegados".

PETRÓPOLIS —
trevas".
Vila Meriti

GLORIA — "Estranha caravana"
"Curva do destino".

i-.ua nova".
A Mensagem dos,

"Maldição das

'<
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-BálANCO POLÍTICO; DUAS REVOLUÇÕES E QUATRO GOLPES
(Conclusão da 3." página)

^Macedo, João Batista Galvão,
,v..Tosc Praxedçs e os sargentos

=Ezequiel e Quintino. Este úl-
i'1imo era o "comissário da de-
;";íésa". o "Soviet Popular" ins-'^tálou-se na noite do dia 23 e
!',para Quartel General foi escn-
-.-Ihida a "Vila Cincinato". Os"camaradas" assaltaram o

Banco do Brasil e o Banco do
Estado, o saquearam vários es-
tabeleeimentos comerciais. O
comitê governou discricionária-
mente, de sabedo até segunda-
feira, começando por proibir o
uso de rádios.

Os insurretos de Natal tive-
ram a adesão de 400 guardas ci-
vis que na véspera haviam sido
demitidos pelo governador.

O Golpe do Rio
*'' O golpe no Rio estourou no
;'rdia 27, no 3.° R. I. e na Esco-
„ Ja de Aviação Militar, Na pri-
- meira unidade os revoltosos fo-

ram chefiados pelo capitão
¦ Agildo Barata aue ali se en-

contrava preso. Na segunda pe-*'lo capitão Agliberlo Vieira de
Azevedo.

Vj,. Na Escola dc Aviação oi
,k amotinados foram dominados às
i>.7 horas da manhã. Deram-lhe

1 combate um grupo da Escola';de Dcodoro, o 1." Regimento de"Aviação e o 1." GruDo de Arti-
íMhu-iú de Montanha, comanda-
I. dos pelo coronel Eduardo Go-

, ? mes o pelo general José Joa-
^quim de Andrade. Todos os**angarcs da Escola íoram in-', 'cendiados.
.- No 3.° R. I. (Praia Verme-
... lha) travou-se luta dentro do

próprio Regimento pois muitos
oficiais c praças não quizeram"tomar parte na intentona. A's
4 e meia da manhã as forças
legais começaram a reação, c

às 13.30 horas os revoltosos iça-
ram a bandeira branca. Em se-
guida, 200 comunistas compare-
ceram à presença do general
Dutra, então Ministro da Guer-
ra e aue íòra pessoalmente ao
Regimento para dirigir as ope-
rações. Agildo Barata entre-
gou ao general um papel em
branco, pedindo-lhe que conce-
desse aos revoltosos uma rendi-
ção honrosa. Dutra ordenou
que Agildo tomasse posição de
sentido para logo depois man-
dar que o prendessem.

Foram assassinados friamen-
te ha Escola de Aviação o ma-
jor Miguel Mendonça, os capi-
tães João Ribeiro Pinheiro, Sou-
za Melo e Álvaro de Souza os
tenentes Domingos Valadim,
Armando de Souza Melo, Ge-
raldo de Oliveira e Benedito
Lopes Bragança. Este último
foi assassinado com um tiro de
pistola quando dormia tranqui-
lamente.

O Bilhete de Prestes
i*£»''Liuz Carlos Prestes dirigiu a rebelião dc um lugar igno-

rado. No dia 28, joi preso nas proximidades de Juiz de Fora o
capitão Trifino Corrêa, destacado para agitar as guarnições de

B Minas Gerais. Trijino estava servindo no 10.° R. I. de Ouro
, Preto, de onde fugira. Ao abandonar a cidade, esqueceu sobre

.'. uma mesa da casa cm que residia, o seguinte bilhete de Prestes:
. i "Meu caro Trijino. Estamos frente à revolução. Aqui não

¦ podemos esperar mais de dois ou três dias. Conto com a sua
,,encrgia e decisão no sentido de dirigir a revolução em Minas.

... (a) Prestes".
Começaram a ser feitas prisões em massa de comunistas c

ii simpatizantes, que eram encaminhados para o navio-presidio
•¦"Pedro 1". O DIÁRIO estampa uma fotografia de um grupo

de revoltosos do 3.° R. 1., sorridentes, tripudiando sobre os ca-
• dáuercs ainda quentes de seus companheiros de armas.

Getulio Aproveitou-se da Confusão

8

r

";.Getulio pede ao Congresso
poderes extra-constitucionais
para combater o comunismo. E'
promulgada então uma nova
Lei do Segurança Nacional.
Vargas a essa hora já estava
pensando em dar o golpe, ras-
gar a Constituição, para insti-
tuir o seu Estado Novo. No dia
2 de outubro o Senado aprova
o "Estado de Guerra". Já ío-
ram lançadas a." candidaturas de
José Américo o Armando Sales
dc Oliveira à Presidência da
República. Tem inicij uma t?r-
rivcl onda de boatos, c muita
gente descrê que as eleições se-
jam de fato realizadas no dia 3
dc janeiro de 1938.

A família Vargas manobra.
Em virtude da criação, no Rio
do Partido Nacional Getulista.
o general Protásio Vargas asse-
guia no Rio Grande do Sul,

-.pretendendo dirimir dúvidas,
que Getulio não deseja perma-
necer no poder além do dia 3
de maio. Desconfiado, Antônio

•Carlos protesta ria Câmara con-¦tra a decretação do Estado de
.Guerra. Flores da Cunha, no

governo do Rio Gnmde do Sul.
organiza e arma os "provisó-
rios" prevendo que algo de
anormal está para acontecer.
Getulio declara ao reüresentan-
te do "New York Times", no
dia 12 de outubro, que "em ca-
so algum o Estado de Guerra
está ligado à eleição presiden-ciai que continuará o seu cur-
so normal".

Começam a ter convocadas as
Brigadas Militares dos Estados.
Clieç- a vez do Rio Grande do
Sul e Flores da Cunha renun-
cia ao governo, exilando-se no
Uruguai. O ministro da Guer-
ra determina que as passagens
por via aérea só poderão ser
requisitadas por intermédio da
Secretaria de seu Minirt*irio.
São fechadas todas as "Socie-
dades Secretas", inclusive a
Maçonaria.

Alarmados com os rumores
José Américo procura Getulio.
No dia seguinte, 24. o cândida-

convoca .-» imprensa e declara
que Vargas lhe dissera quo não

a permanência no
que não autorizarapleiteava

poder e
ciuãlouer Iniciativa nésse senti-
do. O ministro dn Guerra ins-
peciona todas as Regiões mili-

Finalmente o
No dia 9 de novembro Fran-

cisco Campos substitui José
Crlos de Macedo Soares no
Ministério da Justiça. No dia 10,
calmamente, sem nenhuma rea-
ção, Vargas trai a palavra cm-

'penhada com os dois cândida-
tos à sua sucessão e lê no Pala-
cio Guanabara, o célebre dis-
curso lançando a "Polaca de
37" e anunciando o novo regi-
me. Vargas dava à luz naque-
le instante o Estado Novo, que
perdurou até 29 dc outubro dc
194õ. E o aitador explicou à
nação os motivos do golpe: "as
exigências du momento históri-
co e p.z solicitações do interesse
coletivo reclamam, por y.êzes,
imperiosamente, a adoção' de
medidas que afetam os pressu-
postos e convenções do regi-
me, os próprios quadros insti-

O "Anauê"
A inda nazista que cresce as-

sustadoramente na Europa atin-
ge o Brasil, que já deu os pri-
meiros passos para nazificar-se
com um ditador no poder. Em
1933 o integralismo, chefiado por
Plínio Salgado é a coqueluche da
mocidade e também dos homens
maduros deste país. Trinta mil
camisas-verde desfilam pela
Avenida Rio Branco e se dirigem
ao Palácio do Catete, onde Ge-
túlio, da sacada, estende o bra-
ço fazendo a clássica saudação
do "Anauê".

Aquela demonstração de for-
ça valeu a Plínio Salgado um
convite para assumir o Ministc-
rio da Educação. O chefe inte-
gralista no entanto tinha aspi-
rações mais elevadas. E de-
monstrou-as no mês de maio,
quando seus homens assaltaram
o Guanabara dispostos a assas-
slnar Getulio. Homens fardados

tares do país. Armando Sales
ameaça retirar sua candidatura.
O go'ne está próximo, mas ain-
da há gente que duvida, acredi-
t .ndo na palavra de Gctúlio.
Estado Novo
lucionais, oá processos e meto-
dos dc governo"

O Criminoso Trajava Terno Branco:
Encontrado Morto, a Tiros, o Negociante

no Terreno Baldio
cada1- Na Véspera, Vendera o

Ontem, pela manhã, o comis-
sãrio de dia no 25.° D.P., era''" , . ^procurado pelo sr. Moacyir Pin-

No mesmo dia é nomeado in- h0 que ihe comunicava queterventor do Estado do Rio o ;num terreno^aldio, próximo à
oficial de Marinha Amaral. Pei- Fábrica dc Ferro e Liga, em
xoto. Seguiram-se as nomeações ,;Honorj0 Gurgel, havia odos interventores dos demais ;vel. de um indiviluo que pa- _„ , . --- __.. _
BS^SSÍS^ Por 550 Mú Cruzeiros
u^decret SS &£& j! S^aSo° £Íde general concedidas àquele po- W&f10 infm-mliLlítico gaúcho. Em seguida vc- ^fl^^trosforma compulsòriamente os ge- Ij^S-f^ achava em denerais Pantaleão Pessoa, Gue- ^K^F&WÃ ,m mvnlvfr nldes da Fontoura e José Pessoa, !;«* Io, ° *m' lí? 

"
que não concordaram com cm ::SadoVinSTnn "Caiã° calibrese submeter ao novo regime. fsar^mã^sXP°ui^ deflagra!Roo ovtintnc nc «ai-Urln* nnllH- 2Ó°- COm „Ue.S CaÇSUiaS UCUagra-

das e três intactas.
CRIME

, encontran-
adiante do

São extintos os partidos políti
cos e o DIP arrolha a impren- .
sa. Vargas, todo poderoso pren- í
de os adversários, Filintó Muller ]; Examinando o local, ficou de
p. sua polícia invadem lares a '.início afastada a hipótese de
cata de "elementos subversivos". tsuicídio, dado a localização dos
J f* È.'i' !;tiros» um no tórax e outro no
de oetUIlO ;hipocondrio direito, além da
emHrajos civis, com uma chave Kerceira que teria sido dispara-
falsa, abriram uma porta late-
ral do Palácio, penetrando nos

confl?- Morava em Bento Ribeiro e Foi Assassinado
em Honório Gurgel — Auxílio da P. Técnica

Há poucos dias. Davicl Duarte vendeu o seu pequeno ne-
Koclo íum restaurante) cm Marechal Hermes (rua *iapu. 15o),
por 550 mil cruzeiros c, anteontem, ao sair de casa dissera para
a csposi.. ti. Denuncia:

— Vou a cidade tratar de negócios. Ale logo.
ENCONTRADO MORTO. NUM TERRENO BALDIO

de fuzileiros navais e também Ilha Grande.

Jardins. Alguns elementos da
guarda estavam comprometidos í25.° D. P
com os revoltosos. Isto ocorreu ;'negociantena noite do dia 11. E' travado *
cerrado tiroteio e no melo da
confusão um automóvel conse-
gue furar o bloqueio e atingir
a rua. No seu interior se encon-
travam Edgard Fraga, Mauro de
Freitas, Eenjamln Vargas e J.
E. de Macedo Soares. Dirigi-
ram-se todos à residência do ge-
neral Góis Monteiro e à cheia-
tura de Policia para comunicar
o assalto (os fios telefônicos ha-
viam sido cortados pelos inte-
gralistas).

A polícia, tendo à frente João
Alberto e Felinto Muller domi-
na a situação. Oito corpos ja-
ziam nos jardins do Guanabara.

No dia 18 599 integralistas fo-
ram recolhidos ao presidio da

as investigações,
iamirou o comissário de dia no

qué o morto era o
David Duarte (51

anos, casado, morador na rua

Somente em 1945 voltou a en-
trar água no barco de Getulio.
Mesmo assim, e remando con-
tra a maré, o chefe do Governo
tentou por várias vezes pôr a
nau a salvo. O Exército, tendo
à frente Eduardo Gomes e Euri-
co Dutra tentaram por todos os
meios persuadir o ditador a en-
tregar o poder ao Judiciário.

i Vargas salta daqui p'ra ali, ali-
menta o movimento "queremis-
ta" o DIP espalha o "slogan"
"Constituinte com Vargas", mas
os generais estão firmes. José
Américo deita a sensacional en-
trevista que jogou por terra a
censura na imprensa, o Briga-
deiro faz uma última advertên-
cia ao ditador na convenção da
UDN, no Teatro Municipal, no
dia 19, Mangameira proclama
que chegou a hora da ação, Var-
gas, num derradeiro esforço re-
concilia-se com Prestes. Os ge-
nerais intimam Getulio a entre-
gar o governo ao Judiciário. A
resoosta não vem. Dia 29. Ge-
túlio nomeia o Irmão. Benjamin
Chefe de Policia, que exerceu o

Volta à Legalidade
cargo por apenas três horas. Os
tanques do general Alcio Souto
postaram-se diante do Palácio.
O ditador estava deposto: o mi-
nistro José Linhares é o novo
Presidente.

Assim terminou a ditadura.-A
queda do ditador foi tão simples
quanto a ascenção: nenhuma
gota de sangue derramada.

da e perdida.
Iniciando

"0 DIA"::
l! Por um lapso perfeitamente
!; compreensível a quem trabalha
];'érr. jornal, deixamos de regis-
'Itrar o aniversário dos nossos
!| colegas do brilhante matutino
;;"0 Dia". Jornal moderno, vivo,
;!feito para o povo, "O Dia" ra-
Ilpidamente ce impôs à estima e
!;ao conceito da opinião públi-
'i Dirigido pelo nosso colega
!;Othon Paulino, e tendo como
; gerente Tharssilio Sampaio
iMitke, o vibrante matutino ca-

!|rioca, servido por uma bem
;; orientada equipe de profissio-
; nais comemorou essa vitoria
dentre a; mais sinceras manifes-

tações de júbilo do> seus leito-
res, tz quais juntamos as1 nossas.

O jornal de Othon Paulino é
l!uma demonstração de força
|; vontade c de uma decidida_ vo-
Reação de bem servir ao públi-'!co 

que tem sabido recompensar
!;com seu apoio os esforços dos
|| nossos confrades.

Eleição de Dutra e Volta de Vargas
neral preside a um pleito limpo
e honesto; sucetiendo-se um fe-
nômeno inesperado: o ditador
deposto volta ao poder com o
voto do povo, beneficiando-se
assim de uma prerrogativa do
regime por êle próprio posto de
lado em 37.

O general Dutra é eleito pre-
sidente da República e o país
volta à legalidade, com todos os
seus poderes constituídos fun-
cionando normalmente. Um go-
vêrno de paz e progresso, com
todos os cidadãos gozando das
franquias constitucionais. O ge-

A História do D. C.
Este relato dos fatos mais importantes da política brasileira

neste último quart» de século é a própria história do DIÁRIO
CARIOCA, sempre presente aos acontecimentos.

Nascido para a luta, o DIÁRIO prossegue' sua trajetória
de jornal de oposição. Sua linha de combate, hoje, é a mesma
de ontem. Os empastelamentos, as prisões e as proibições de
circulação não conseguiram alterar o nosso ânimo.

Américo Rocha, 530, cm Bento
Ribejro). Era uma indicação.
Ouvindo mais umas pessoas, no
local, Romeu, que é vendedor
de angu, nas imediações e que
mora na rua Igaratá s/n, que
•declarou ter visto a vitima, ecr-
ca das 17 hori.s cie sexta-íeira;
atravessando a passagem d" nl-
vél da via férrea, na estação do
Honório Gurgel, cm companhia

de um outro indivíduo, que tra-
java terno branco.

VENDEU O NEGÓCIO ..
De posse da identidade da vi-

í
„...„, não foi dificil localiza,- „sócio do mesmo. José Henrioiip.Domingos que declarou ter j0.JDuarte liquidado há dias o n?pócio que mantinha, em soei»dade com o mesmo, em Marj".
chal Hermes, um pequeno res!
taurante, pela importância ^
550 mil cruzeiros. E ad^ntou
às autoridades, quo na mnnM
de sexta-feira José Duarte t:.
nha lhe comunicado quo iria k
cidade tratar d" i'"i<: negócios"

LATROCÍNIO
As autoridades do 2.1° D. p

não têm dúvida considera
morte do negociante José Duar.
te como um crime (latrncin:p)
e já solicitaram o auxílio ti-,
Polícia Técnica p?ra des?obnr Q

I autor ou autores do crime.

O Reboque Saiu
Dos Trilhos; Três
Carros Danificados
e Dois Feridos

Na esquina da rua Alan Kar-
dec com Barão de Bom Retiro,
um reboque ao sair dos trilhos,
danificou seriamente três vel-
culos aue ali se achavam esta-
cionados e dois passageiros íi-
caram feridos.

O bond» linha "74", Vila Isa-
bel-Enrr. Novo, n.° 1.741. tra-
zeudo dois reboques <n.°s 1201 e
1213,i. ao entrar na rua Alan
Kardec npva fazer a volta, teve
descarrilado o último reboque
oue, com n violência oue era

'puxado; foi In ter no auto narti-
culnr c'-iapn 83-05. de nropriedn-
de de Américo Ferreira da Sil-
va. ce estp^á estacionado na
rua B. de T^om F^t^-o o mais
o anto-lotaçãn n.° 5-51-1" p nu-
to-socorro chapa n.° 6-33-97.
oue estnci0'->pvam frente à ofi-
chia mecânica.

Dois passageiros ficaram fe-
ridos: Jorge Soares de Olivei-
ra (operário, residente à rua
Visconde Niterói 2, c. 31), que,
socorrido no Posto de Assistên-
cia do Meier íoi removido para
o HPS, e Maria Leão (casada,
moradora à rua Porto Alegre.
73), com ferimento na região
parietal.

A R.P. que passava pelo local
prendeu o motorneiro, Antônio
Figueiredo Baleeiro, reg. 11040.
apresentando ao comissário dc
dia do 22.° D.P..

RECUO HÁBIL
o chefe de policia c a diretoria da ABI estiveram reuhifios

cordialmente com o fim dc resolver o impasse que se cstabclc-
ceu entre o alto gestor policial e os jornalistas especializados
em assuntos policiais em face os obstáculos criados aos mesmos
pelos delegados e comissários quando da apuração dos crimes c
contravenções

Na tertúlia o sr. Riopardense Rezende teve oportunidade dc
afirmar que nunca lhe passou pela mente cercear o livre acesso
da reportagem às delegacias ou outras dependências sob sua
jurisdição e que seu único desejo é continuar mantendo as me-
lhorc? relações com a imprensa. O que cie tinha apenas reco-
mendado aos seus auxiliares foi certo cuidado no sentido de
evitar o sensacionalismo exagerado ou a quebra do sigilo legal,

Como prova dc seu alto interesse pela missão da imprensa,
estava pronto, cm todos os casos concretos, que lhe foram coi
municados, a tomar as medidas necessárias para facilitar o tra-
balho da reportagem, apurando a responsabilidade das autori-
dades que se excederam.

Os delegados que, cm reunião havida no gabinete da chefia
de polícia, receberam ordem para combater os representantes
da imprensa a estas horas devem estar dc boca aberta, espan-
tados, admirados ante as palavras do seu chefe pronunciadas
risonhamente perante os diretores da ABI.

As autoridades que, cm comprimento a ordem verbal, impe-
diram que os fotógrafas exeroessem sua atividade profissional no
interior das delegacias, que sonegaram aos repórteres notícias
de fatos públicos, que impediram os jornalistas dc acompanhar
as diligências, que ficaram contra aqueles que estavam cumpriu-
do uma das nobres missões públicas, verificaram como é peri-
goso cumprir ao pé da letra ordens cujos autores não se sentem
bem em dá-las por escrito e que por isto recorrem ao método
oral. E como palavras o vento leva, fácil c amanhã ou depois seu
auto- recuar quando a tempestade ameaçá-lo ou amedrontá-lo,

Sirva o caso para exemplo. Ordens somente escritas ou pu-
blicadas no órgão de serviço quando as mesmas atentarem con-
tra as garantias individuais, a liberdade de pensamento, o direi-
to dc opinião, os preceitos constitucionais como no caso vertente
cm que se procurou, insidiosamente, destruir uma das maiores
vitórias da humanidade especificada no direito que tem rada um
de dizer e escrever livremente aquilo que sabe ou pensa!

Que o caso também sirva dc exemplo para o chefe de poli-
cia, para que êle se convença, de uma vez para sempre, que ne-
nlmm poder, por mais alto que seja, pode sobrepôr-sc aos inte-
resses da coletividade, destruir as conquistas liberais, espezinhar
os direitos humanos, arrasar os alicerces sobre os quais se apoia
o majestoso edifício da democracia.

Medite sobre o caso o chefe dc policia e se convença que,
nem seu alto posto militar, nem o elevado cargo que exerce, nem
tampouco, o prestígio governamental que diz ter. poderão en-
frentar e vencer esta força, permanente, que é a imprensa, sem
a qual os povos não vivem, as grandes conquistas não se fazem,
as reformas sociais c políticas não se operam, a« mutações go-
vernamentais não permanecem em calma e nada se consegue
na paz ou na guerra.
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A Administração da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, em face da publicidade que tem sido feita
em torno da concessão de empréstimos hipotecários, cumpre o dever de esclarecer que, em obediência à porta-
na n. 90 de 18 de março, do Exmo, Sr. Ministro da Fazenda, só serão admitidos, no corrente exercício, os pedi-
dos de financiamento ATÉ €R$ 300.000.00 (trezentos mil cruzeiros), destinados à
aquisição de prédio residencial, não possuindo o reguerente outro imóvel.
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DIÁRIO CARTOCA Rio de Janeiro, Domingo, 20 de Julho de 1952

A Diretoria do
Pessoal da Ar-
mada baixou a
seguinte reco-
mendaçSo; "E,t
obrigado a todos
os oficiais da
ativa o uso dos
uniformes bran-
co ou cinza para
obtenção dp car-
tSo de identída-

de, não sendo permida a troca de

uniforme nas dependências do Ca-

binete de Identificação da Armada.
Os oficiais da reserva remunerada e
reformados poderão ser Identifica-
üo-i com os uniformes acima referi-
rios ou 4 paisana, porém, no primei-
ro caso, deverão comparecer devida-
mente uniformizados. Essas dlsposi-

•ções se aplicam, Igualmente, ao pes-

USO DE UNIFORME
DO CARTÃO

soai da Marinha Mercante e assome-
ihados;
NOVA DRAGA PARA OS CANAIS

INTERIORES
O capitão dos portos do Rio Gran-

de do Sul comunicou ao ministro
oue foi lançada ao. mar, com a pre-
«ética de autoridades militares c
civis a draga KI>» de 17(1 toneladas.
Essa draga se destina A dragagem
dos canais interiores da Lagoa dos
Patos.

NO GABINETE
O titular da pasta recebeu, ontem,

PARA OBTENÇÃO
IDENTIDADE

cm audiência, os almirantes Manoel
Pinto Espíndola, Fernando CpcKrafte
e os comandantes ÍJsiTial-.Domingues
Alonso e Alfredo Canongia Barbosa.

REPRESENTAÇÃO
O ministro fê?.-sc representar por

seu ajudante de ordens, comandante
Franl:" Levier. na; missa-* celebrada
cm Intenção dos mortos noMórpedeo-
mentn do navio auxiliar "Vital do

. Oliveira". ' . .'_
j DISPENSADO ; O' COMANDANTE

DOMINGUEZ1 ALONSO ,
O ministro Renato Guijlobel aísl-

; Catálogo de Brinquedos
| da Fábrica Estrela v
* Acabamos de receber t»m exem-

plar do Catalago de Brinquedos da
conhecida fábrica de S. Paulo, cor-
respondente a 1932, obra que se ie-

, comenda^ -pelas sua? ilustrações,
>muito',bcm .impressas, e luxuosa cn-
[cnderriaçTio;- .*' , ¦'
! Entre os brinquedo-! apresentados
Jdcstaca-se 

"Miss 1052',', boneca de
ícabelo1 ponteável.

nou portaria dispensando O comw-
(jante Osmar Domíngucz Alonso das
funções de imediato do contratorps-
dsiro "Bracul" e designando para
essas funções o eomandante Celso de
Almeida Prado,

CAMPO MILITAR
ADESTRAMENTO DA

PARA MELHOR
TROPA DA 5.aRM

GUERRA

O comandante
da 5.» ; Região
Militar, segundo
estamos informa-
dos cm' prosse-
guimento da obra
de seu anteces-

- sor, vem toman-
do ufha serie de
p T o v i d c n-

. . cias junto as ai-
tas autoridades militares, muito par-
ticularmente do chefe do Exército,
do quem vem recebendo lodo o
àpòicv no sentido de- dotar sua tro-

ÜLTIMOS IHAS t Ü1TIMOS JMAS ! ÚLTIMOS «IAS !

TERÁ INÍCIO AMANHA 0
DO FUNCIONALISMO

SEDAS. IAS. TROPICAIS. CASIMIRÀS. LINHOS. ALGODÕES
E CAMA E MESA

t PREÇOS POPULARES DE COMBATE ^A CARESTIA!
ÇM 1?-M NA'9 SE REPETIRA COISA IGUAL A ESTA

APROVEITEM ESTA OPORTUNIDADE ÚNICA

A CASA DAS DUAS FRENTES

o^o^M mf-NU"* 'lGH' I D«fS VA R(",A^

pa não só dos mnis modernos ensl-
namentos «ara qualquer evontua 1-
dad-, como cie Instalações capazes de
facilitar a sua missão. Assim, entre
outras obras o"c r-spera realizar, des-
tnca-sc, de nr-òrdo com os entendi-
'méritos 

Já havidos com os governos
dos Estados do Paraná c Santa Ca-
tnrina a construção de um grande
Campo Militar para o fim de melhor
rar o adestramento da tropa em
exercício do conjunto de »m£í'?|S
que Há muito se recente a guarnl-
ç5o daqueles Estados.

O general Edgar do Amaral, que
ora se encontra nesta cidade em

goro de férias, íoi recebido, ontem,
pela manhã, pelo ministro C ro
Cardoso, com quem conferenciou (lo-
moradamente: esperando dentro ae

poucos dlcs regressar ao seu posto
a fim de prosseguir na realização da

. obra áclma c no estudo de outras da
maior importância c de interesse
imediato da tropa, o das' ornaima-
cões" militares que dirige naquele
delicado sctqr da Federação.; •

CONVITE'AOS DENTISTAS
DAS FORCAS ARMADAS.

Os oficiais dentistas da 
"Pollcllni-

ca Central do Exército convidam os
seus demais colegas civis e militares
das rtrças Armadas, para assistirem
as conferências com demonstrações
práticas, que se realizarão no dia
24 do corrente, ás 20,30 horas, na
Escola de Saúde do Exército. á rua
Moneorvo Filho, 20. As conícrencls-
tas apresentadas serão as professoras
Orlasdo Palalardo e Trlna Hayncs,
das cadeiras de Orlodontla c Odon-
topedlritria da Faculdade de Buenos
Aires'; 

'

O 126.° ANIVERSÁRIO DA FABRI-
CA DA" ESTRELA

A Fábrica da Estrela comemora rio
próximo dia 22 do corrente o 12G.0
aniversário de sua fundação. Trata-
se de um dos mais destacados esta-
belecimentns fabris do nosso Exerci-
to cuja vida administrativa--sofreu
uma serie de altos e baixos. Agora
está cm franco progresso industrial
atendendo não só as necessidades do
Exército, como do comercio desta
capital e dos Estados. A data será
festejada intimamente, devendo
comparecer à sua sede na Raiz da
Serra as altas autoridades civis e
militares o jornalistas, todos espe-
cialmcntc «onvidados pela alta admi-
nislração do Estabelecimento.

PREFEITURA

Conforme no-
tlclanos, terá;
inicio amanhã,
dia 21. o paga-
mérito do funcio-
nalisirio munlcl-
pai. Como de
praxe'''-receberão
os servidores do
lote 1.-

PARA LEITURA DOS ESTATUTOS
DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO

FEDERAL
Reuniram-se ontem, no Palácio

Guanabara, a fim de tratar dos cs-
tatutos que.deverão reger a Unlver-
sldade do Distrito Federal. 6 reitor
daquela Universidade; professor Or-
lándo Monteiro, os diretores das Fa-
culdades que Integram as mesmas,
professores, Jorge-Bandeira do Melo,
da Faculdade-; de Ciências Médicas;
ffey Paímerio, dn Faculdade de.Fl-
losofia; professor Odilon de
Andrade, da Faculdade de Clén-
cias Jurídicas e professor- Jambeiro

-0OS PREÇOS. A MENOR
OOMfCIDOS a GIGANTE

AV. MARECHAl FLORIANO. 197 - ANTIGA RUA tARGA - IM FRENTE A HGHT

v AV. PRESIDENTE VARGAS, TÍ48 a 1184

neste- edifício estão USANDO
' todos os elevadores

CONCORRENDQ, ..ASSIM, PARA A SOBRECARGA D,Q SISTEMA GERADOR

O 
extraordinário aumento de
consumo de energia elétrica,
devido a contínua concentra-

cão industrial na área servida pelo
Grupo Light, nestes últimos anos,
está ultrapassando, agora, a capa-
cidade das Usinas geradoras.

Os grandes projetos em çons-
tração da usina a vapor "Piratinmga",
em São Paulo, e, da ampliação da
Usina Hidroelétrica de Ribeirão das
Lajes, no Estado do Rio, seguem um
ritmo acelerado de trabalho e ate
que as novas unidades geradoras

entrem em operação, é necessária
a redução da demanda nas horas
de carga máxima.

Nos edifícios deverá ser acio-
nado o menor número possível de
elevadores, o mínimo dè lâmpadas
devem ser acesas e somente os
aparelhos elétricos essenciais, po-
dem ser utilizados durante as horas
de sobrecarga, contribuindo, assim,
todos os consumidores para a ne-

. cessaria redução da demanda no
sistema gerador de eletricidade.

A cooperação de todos poderá evitar a

interrupção de circuitos.

Posse do Professor
Paulo da Silva Lacaz
• Será empossado, em-..sessão
solene da Congregação a rcali-
zar-se no' salão- nobre, da Fa*
culdade Nacional' de Medicina,
presidida -pelo Magnífico Rei-
tor, amanhã, às 10 horas da ma-
nhã, o professor Paulo da Sil-
va Lacaz, recentemente nomea-
do para a cátedra de -Química
Fisiológica.- - ; '¦ ' '¦„

O professor Paulo da Silva
Lacaz, figura de projeção .no
meio científico e-universitário,
submeteu-se recentemente a
provas que tiveram gr.ande rc-
percussão, às quais 

'concorre-
ram candidatos valorosos, cias-
sificándo-se em primeiro lugar,
obtendo .notas distintas c indi-
Cação' unânime, da rriesa exami-
nadoraí '';'.

A conquista: do' mais esta
láurea veio coroar toda uma
carreira dedicada ao ensino e
pesquisa, O professor Paulo da
Silva Lacaz pertence s também
às congregações da Faculdade
Nacional de -Farmácia e da Fa-
culdade. Fluminense do Medi-
cina. • , .,

Para' a''posse do jovem pro-
íessor são convidados os seus
colegas, amigos, admiradores e
discípulos. '

da Faculdade de 6. Econômicas.
Participaram também dos debates, oi
curadores Joel Rutheulo de , Paiva.
Cumplldo de Santana e Frota Pessoa.
Os estatuto ¦ depois concluídos.deve-
rSo ser enviados ao prefeito par»
nprovajfflo de uma lei que regule"de.
finltlvamcnte, oconomica e li,,rVM*
cimente a Universidade do Dlstri.
to Federal. , .; '
DADO O NOME DE ERNANI CO.

TF.1M A UMA RUA DA TUUCA
• O prefeito João Carlos Vital as-
sinou decreto dando a logradouro
situado na Tiluca o. nome da, Rua
Engenheiro Ernanl Cotrim , como
preito da Municipalidade A memória
daquele destacado vulto da Engenha-
ria Nacional.
PARA MELHORAR O ABASTECI-

MENTO DÁGUA DA CIDADE
O preícilo Joõo Carlos Vital n»

despacho com o secretário de Viarào
o Obras, . engenheiro Alim Pedro,
aprovou n concorrência pública rea»
li7.ada para a adjudicacüo das -obrai
relativas A cstaçSo de. tratamento dai
águas do Elo Guandu, fazendo parte,
essa concorrcncia. do grupo dap.ue-
Ias cuja autorÍ7.açSo já foi d.ãájir ao
conhecimento público, o que .veriam
s<ibrc'ns obras gerais db adueão do ¦
mesmo rio,'decorrentes do program»
que a Municipalidade traçou esogue,
com vistas ao problema do r*íqrço
do abastecimento dágua da -cidade:
aprovou ainda a concorrência públt-
ca para as obras de pavimentação ¦
mosaico, tipo pedra portuguesa, do
passeio junto aos Cais c dos refúgios
separadores das pistas de alta velo-
cidade na Praia do Botafogo, j) -

O ACORDO ÉDÈ
1951 E SÓ AGORA
ENTROU EM VIGOR

Apondo sua aprovação' no
acordo assinado entre o Sindi-
cato dc Condutores de Veículos
Rodoviários c Anexos do Rio d»
Janeiro e o Sindicato das 'Em-
presas de Transporte Intcresta-
dual dc Carga do Rio de Janei-
ro, o ministro do Trabalho'des-
pachou determinando que, em
vista do interesse publico, a
medida seja extensiva a,todo»
os integrantes das respectivas
categorias.

Dito acordo foi assinado o ano
passado, mas somente agora, e
com o despacho referido, alcan-
çcu todos os integrantes das ca-
tegorias componentes dos ,sin»
dicatos signatários. ,?•,,,.

ao mesmo tempo
f '" "" --- na— ¦• r - ..  *—

1 Tf\, \ %Á 

O titular da pasta da Aerunouiica
; exarou despacho nos seguintes re-
querimentos: ex-cadete do ar Denorii
Lopes Batista, solicitando matricula
no 2.0 arin do Curso de Formação de
Oficiais Intendentes: "Indeferido, por
falta dc amparo legal"; ex-aluno da
Escola de ' Aeronáutica Sycmei Cor7
rela Reginato, Panalr do Brasil S.A.,
Transportes Aéreos Nacional ttda.,
Construtora L. Quattroni S. A.,
Shell Mcx Brazll Ltd.. Aero-Clubo
de'Mombaça, Max Josef Wmker,
Aero-Clube de Aquidauna: "Indcíc-

ridos".
MODELOS PARA TtELATÓRIO

Tendo em vista ns razões apresen-
tadas pelo delegado do Brasil ao
Conselho da Organização dc Aviação
Civil Internacional (OACII copa-
recer da Comissão dn Estudos Rela-
tivos à Navegação Aérea Intcrnaclo-
nal, o ministro da Aeronáutica assl-
nou portaria, mandando adotar um
modelo de relatório a ser apresen-
tado nelas delegações do Brasil às
reuniões do Gonselso da OA.CI-. .•;."

TF.ANSFERENCIA DE OFICIAL:
•O diretor do Pessoal determinou a

transferência para os estabeleeimen-
tos abaixo, dos seguintes oficiais:
para o Gabinete do ministro, com
d"Stino a Seção de Aviões de Co-

¦mando; o 2io:rtcn.-csp, av, ÉclmvUKlo
d.r Sílv.-i Cativo, do Porque.-Especl^
li/ádo Central de Viaturas e Maqui-
nárlas c para 6stc Parque o 2." ten.
csp. av. Charles Henrl Favre, do Nu-

BANCO DA CAPITAL, S. A.;~
; ;, DIVIDENDO N. 17

vuuiunicamos aos senhores acionistas que a partir desta'
daíá,' estamos pagando cm nossa sede a Avenida 13 de.
Maio, 23-A. o dividendo: correspondente ao 1.° semestre üe
1952, à razão dc 10% a.a. : ,--

Rio de Janeiro, ,18 de julho de 1952 — Lauro de Souz,a
Carvalho Diretor Presidente; Baldoméro Barbara Filho —
Diretor-Vicc Presidente; Dr. Fernando de Andrade Ramos —
Diretor; Dr. João. Leão dc Faria — Diretor; Dr. Olyntno
Fonseca Filho — Diretor.

cleo do Parque de Aeronáutica de
'Pôrlo Alegre.
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
. O- pagamento de vencimentos do
pessoal da sAeronáutica, referente ao
mês de julho, corrente será.efetuado
dc acftrdo com a seguinte ordem:
dia" 23" Unidades com sede nesta

''Capitar- cuja?' 'i'éc(Ulslções -derem--itri-
(raãa^np pr*io-òstábelecitlo, rias ..
15,30 ás 16,30 horas; dia 24, oficiais
superiores e capItScs da ativa e da
reserva, das 12 ài 1J horas; tenentes

e aspirantes da ativa e' da'reierva,
das 13:'Rs 14 horaá':"funcÍonáílòs n
mensalistas, das 14'As 1B horas; dia
25 — praças do ativa o inativas,, da*
12 As 13 horas: diariamente -c taTe-
feiros. das 13 As 15 horas; pensiopis»
tas, das 14 às IR horas; dia 15 do
agosto — pagamento de aluguel de
casa' o • manutenção ,de .famüI*.sis-<-

Depois do riin in scrSo recoíjlicibs
os vencimentos, nlugucres e mat>U-
tenção dc família, não recolhido'*,»
não reclamados. ,Jj£;i

¦. [i, ^

Francisco Serrador, |
Bandetráétk $0 Asfalta

Transformou o ívisllio € Tradièieçiial Largo da Mãe tié

Bispo Pela Ilnitimaila cvAíraèiité Giuelâadia de Hoj.©

_Z  a Obra do Grande Benemérito da Cidade
mi

Homenagear Francisco Serra-
dor eqüivale a homenagear a
própria cidade que êle ajudpu a
construir com o seu gênio em-
preendedor/O conjunto arquite-
bônicoída Òinelância é obra de

Busto^de Francisco .,
f^ü t. ;-Serraãór /;; j&
Serradípr. Ò .desçnvolvimertto do
t°atro nesta São Sebastião do
Rio de .Janeiro se deve em gran-
ae parte a Serrador.

A vida de Serrador é um

exemplo de persistência e força

de vontade. Foi êle um bandei-
rante do asfalto, fazendo surgir.
uma cidade riova dentro dos
quadros tradicionais e prestigia-
dos da cidade velha. <

Iniciativas Arrojadài.

Serrador vislumbrou a neces-
sidade de modernizar o Rio. Não
houve obstáculo que não tivesse
sido por êle transposto para
atingir à meta final. Ao.seu
tempo só ele senitu a vida pai-
pitante da metrópole, a impor
noves logradouros; a carecer da
:'irojada iniciativa de seus fi-
lhos para a conquista e valori-
zação de novos centros.

Homem empreendedor que
era, arrojou-se de corpo e alma
ao. novo empreendimento. Este
foi o resultado: o velho e tra-
diiconal Largo da Mãe do Bispo

I transformou-se na Cinelãndia

iluminada e atraente, centro da
vida noturna da cidade.

Impuseram- Seu Nome
l-h última obra de serrador íoi

•àvmagèstoso edifício que tem o
sgu noftie, numa reverência pós-
tüma .db povo carioca ao seu
grandeSbenemérito. Aliás, o po-
vò\da capital sempre compreen-
deu éhí: toda sua extensão a
obra de Serrador. O fato que se
segue serve para ilustrar essa
afirmativa.

Na rua Senador Dantas, Fran-
cisco Serrador havia construído
um teatro moderno, que fora ba-
Usado com um nome que não
e/íi o dó'sen fundador; -Uni^dia-;

jornalistas, prpíissionais. do:.t6.ii-
trqWe .jJípovriíèm geral- subirarn/
os andares dó; prédio, e fizeram
descer ó título primitivo. Des-
trulram o cartaz luminoso e em
seu lugar colocaram o nome:
"Teatro Serrador".

Gasas .de .Diverspesí -.'., 
g;

Scrraaor:tevèU|peqialintérés-
sêem' proporcibnar bôás. pagas
de-diversòes ao caí'iocá. Fundou,
além do atual "Teatro Serra-
dor" o "Teatro Chantecler", na
rua Visconde do Rio Branco,
onde funcionou o "Òlimpia". A
seguir, o cinema "Odeon", em
antigo prédio da avenida Rio
Branco,, esquina de- Sete;deí Se-
tembro.' 4Í 

'¦'f'¦'" ¦ '
Em São Paulo fundou a Cia.

Brasil Cinematográfica', que tan-
tcr',süoçsso alcançou.;.

seus filhos, como legítimos jgfe-
petuadores do seu nome, Pi-o»f
seguiram a mesma senda !gEb
prédio terminou. Francisco Serl.
rador Junoir e Davld Serra^r,
herdando a mesma fibra «^

';

*%

Herdaram a Mesma Fibra .
: Francisco Serrador-costumáva
dizer que a Cinelãndia era uma
peça que estava escrevendo. O
último ato seria a construção do
Edifício Alhanlbra; mais tarde
Mimado com o seu nome. O Edi-
fício Serrador foi, assim, a últi-
¦ma obra-' do grande- benemeri-
to do Rio de Janeiro. E, real-
mente, nenhum fecho de ouro
melhor a uma obra tão majes-
tosa, do que um prédio, como o
"Serrador", capaz de honrar os
foros de .progresso e descnvol-.
vimento da cidade.

Serrador. infelizmente, desa-
oareceu antes da sua derradei-
ra. obra estar terminada. • Mas,

O Edifício Serrador, a dej^
radeira obra do homem
aue construiu a Cinelânã\Üttffik

mesma força realizadora M
país, levaram a efeito aquila
que Serrador chamava o "teí»

ceiro ato" de sua peça. Com*»
conclusão da iniciativa. Serrada);
terminava o último ato de su»
peça e também, a última pedra
do edifício maior que constrij$t|
— a Cinalândia. '«qj

Relembrar Seus Feitos *•*

Por todas as obras que Ser/y
rador construiu, para expansã,dj
da metrópole brasileira, a ho-»»
menagem maior que os cario"^
cas poderiam prestar, ao gra#g
de construtor da Cinalândia*
outra não poderia ser do qyeg
relembrar seus feitos, sua cora*
cem indômita cm lançar novjjg
iniciativas, em acreditar no.,
crescimento vertiginoso do Ri)5^
em querer tanto bem à terra»
que o acolheu de braços aber-|
tos. e a quem ámeu com *;pt:

maior dcsprccndlmento. e dedi-*
cação. A memória de Fi-ançisco<
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TORCIDA CARIO
GRITARÁ PELO FLUMINENS
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° Quadr° Tricolor' Não Sendo Favorito, Tem MEU B A L À Ò V A I SUBIR
1/ 6 S f I 8 6 f¥l 0 II S IXO HO CaPacidade Para Apagar as Fracas "Perfor-

TI 1J • 1% I 11 B 
mances" da "Copa" — Credenciado o Cam-Nu Hoje rela Manhã ipe™Urugi^

Dèjêsa do goleiro suíço) Foi a grande figura

Vitória do Sporting
obre o Glasshopers

Travassos, Jesus Corrêa e Ballaman, os
Goleadores — Dois Penaltys Desperdi-

çados — Falha de Técnica
A representação do Sporting,

conseguiu atinai a sua primei-
ra vitoria na "Copa Rio", ao
abater na tarde de ontem, no
Maracanã, o quadro suiço do
Grasshopcrs, pela contagem de
2x1.

Destacou-se do encontro, ape-
nas o ardor dos contendores, já
que tecnicamente nada foi rea-
lizado de apreciável, especial-
mente da parte dos "gafunho-
tos" que ao contrário das vezes
anteriores, abandonaram o ri-
girio sistema do "fcrrõlho", cx-
piorando mais, o setor ofensi-
vii. Isto naturalmente facilitou
a tarefa dos lusos, que, se con-
tassem com um conjunto me-
lhor armado, alcançariam, por
certo, resultado bem diferente
dos tricolores c uruguaios.

NAO HA' NOMES A
DESTACAR

Individualmente não há no-
mes a destacar. Tanto os inte-
fírantes do conjunto luso, como
do time suiço, procuraram su-
prir a fraqueza técnica jogando
com entusiasme. Por certo que
alguns setores tiveram papel sa-
liente no tocante ao ardor. E'
o caso do trio final dos suíços,
(•. a intermediária lusa. Ape-
sar das declarações do técnico
português Álvaro Cardoso, de
que para vencer o ferrôlho sui-
ço, teria que insistir com o jo-
go pelas extremas, nada vimos
que confirmasse tal intenção.
Tanto que, os melhores atacan-
tes foram Vasqucs e Travassos.

OS FFNALTIS DESPER-
D1ÇADOS

Um pênalti para cada bando
foi o saldo de uma luta ardq-
rosa; Ambos porém bisonha-
mente cobrados, partieularmen-
te o de Ballaman. que passou
seguramente há cerca de cinco
metros da meta de Carlos Go- í
mes.

OS TENTOS
Apesar da melhor ação dos lu

Atuará o Vasco
em São Gonçalo

Uma equipe do Vasco da Ga-
ma jogará, hoje. em São Gon-
calo; contra uma seleção local,
esperando-se uma boa renda.

sos no gramado, o primeiro teu-
to somente pôde ser conquista-
do, no 37.° minuto da fase ini-
ciai, da luta. A manobra cou-
bc a Vasquez. O balão sobrou
para Travassos, que da entrada
cia grande área atirou sem mui-
ta pretensão, rasteiro. Falhou o
goleiro suiço. Aos 3 minutos
da etapa complementar, Jesus
Corrêa aproveitande-se de uma
jogada de Vasquez. conquistou
o tento numero dois. O único
goal suiço foi consignado por
Ballaman, aos 21 minutos, apro-
veilanclo um ótimo passe de Ha-
geri:

A ARBITRAGEM
O arbitro austríaco, Arriold

Gâblerj não andou muito pre-
ciso desta feita. O pênalti, con-
tra os lusos, então, foi seu maior
erro. Quanto, ao pênalti de
Bouvard sobre Travassos não
merece contestação. Também
não teve energia bastante para
coibir o jogo bruto.

Acabou por expulsar o médio
esquerdo suiço, Zapia, por jogo
violento.

OUTROS DETALHES
Os quadros atuaram com as

seguintes constituições: SPOR-
TING: Carlos Gomes; Carvalho
o Pacheco: Barros. Passos e Ju-.
ca: Jesus Corrêa, Vasquez, Mar-
Uns tFaiat, Travassos e Alba-
no. GLASSHOPERS: Preiss;
Neukèrn e Frózip; Vonlanlhen
[ (Hussy II), Bouvard e Zapia:
Hagcn. Bickel, Vonlanthc'n II
(Hussy II), Berbig e Ballaman.
A renda totalizou a cifra de CrS
238.564.90 cruzeiros.

NO PACAEMBU, LIBERTAD,
4x1

No Pacaembu, o Libertad.
conquistou fácil vitoria sobre a
representação alemã do Sarro-
bruck, por 4x1. Desta feita,
o campeão paraguaio, movimen-
tou-se com muita facilidade, daí
o marcador alcançado. Os ten-
tos foram conquistados per Ar-
rua, Hermozilla, Hcrèdia e Her-
nandez. Para os vencidos, cou-
be a Mombeg, de pênalti. O
goleiro alemão, defendeu sen-
sacionalmente. um pênalti co-
brado pelo ponteiro paraguaio,
Geme z.

A renda íoi fraquissima, no
Pacaembu, pois não foi além de I
CrS 20.860,00. '

Comemoração do Cin-
quentenário do Clube

Tricolor
Como parte dos festejos com

que comemora a passagem do
seu cinqüentenário, o Fluminen-
se fará realizar na manhã de
hoje, marcado o início para às
0 horas e no estádio das Laran-
jeiras, um grandioso desfile, no
qual tomarão parte ,os atletas
que defenderam o Fluminense
tio passado, os que o defendem
no presente e os que defenderão
no futuro, estes representados
pelos infanto-juvenis.

Na impossibilidade de se di-
rigir a todos os que já defende-
ram o Fluminense, a comissão
organizadora do desfile-mons-
tro faz por nosso intermédio um
apelo aos mesmos para que com-
pareçam à sede do clube à Rua
Álvaro Chaves, no dia 20 de ju-
lho deste ano, às 8 horas da
manhã, para participarem da
grandiosa parada representai!-
va dos cinqüenta anos de vida
desportiva do Fluminense.

FUNDADORES
Espera a comissão organiza-

dora obter a coparticipação dos
sócios fundadores vivos a essn
festividade. Nesse sentido já se
põe cm comunicação com- todos
eles. com exceção do sr. Júlio
de Moraes a quem a Comissão
se dirige por meio deste aviso,
por falta de outro recurso, usan-
do a Imprensa e o Rádio para
solicitar a sua imprescindível
presença à participação no re-
ferido desfile.

SÓCIOS E NAO SÓCIOS
Finalisando, resta dizer que do

T E N I S

OS JOGOS DE HOJE
AMANHA, O CAMPEONATO
BRASILEIRO DE INFANTIS
Prossegue hoje a disputa do

Torneio de Tênis da 5." Classe
;— Juvenis — com a realização
dos seguintes encontros:

Vasco x Canto do Rio "A":
Leme "A" x Caiçaras; Grajau"A" x Tijuca; Petropclitano x
Leme "B".
CAMPEONATO BRASILEIRO

Sob os auspícios da CBD rea-
liza-se amanhã nas quadras do
Caiçaras a seguinte rodada do
Campeonato Brasileiro de Tênis
Infantil:

Quadra 1 às 9 horas — Jogo 1
simples de meninos de 13 a 15
anos; Quadra 1 a seguir — Jo-
go 2 simples de meninos de 13
a 15 anos; Quadra 1 a seguir —
Jogo -3 simples de meninos de
13 a 15 anos; Quadra 1 a seguir
— Jogo 4 simples de meninos
de 13 a 15 anos; Quadra 2 às
9 horas — Jogo 5 simples de
meninos de 13 a 15 anos; Qua-
dra 2 a seguir — Jogo 6 sim-
pies de meninos de 13 a 15 anos:
Quadra 2 a seguir -— Jogo 7
simples de ménlrrosrdé 13 a 15
anos; Quadra 2 a seguir — Jo-
go 8 simples do meninos de 13
a 15 anos.

Excursionará
o Botafogo

A equipe de aspirantes do Bo-
lafogo jogará, hoje, em Barra
Mansa, contra o clube do mes-
mo nome.

0 único e verdadeiro
c nadar òe "Coimbra"

Shxkoaci
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desfile participarão não só os
qué ainda pertencem ao quadro
social, mas, também os que dê-
le não mais façam parte. Es-
pera assim a comissão organi-
zadora contar com o apoio de
todos, para que essa grandiosa
parada tenha o máximo brilho.
Deixa a comissão de citar no-
mes individuais para que não
incorra em nenhuma omissão.

HOMENAGEM DA F.M.F.
Reveste-se de grande signifi-

cação, a homenagem que a Fe-
deração Metropolitana de Fu-
tebol prestará, amanhã, ao Flu-
minense, por motivo da passa-rrem do seu 50.° aniversário de
fundação.

Oferecerá a entidade, carioca
uma placa comemorativa, a
qual será colocada em lugar de
destaque .rio estádio das Laran-
jeiras.

Também o clube aniversa-
riante receberá uma bandeira,
com os escudos de todos os grê-mios filiados.

A cerimônia terá lugar às 11
horas, devendo comparecer os
presidentes de clubes e' altas
autoridades esportivas.

Toda a torcida carioca estará, hoje, no MaracanS, vibrandolance por lance pelo quadro tricolor das Laranjeiras, campeio doRio de Janeiro c promotor da Copa Rio". O Fluminense, por ícnô-menos estranhos, não está rendendo o que era lícito esperar, porisso que os jogadores e dirigentes esperam que os torcedores pos-sam inflamar a peleja com o seu incentivo, este uma das molasque põem a funcionar os conjuntos em desacerto.
NAO E' FAVORITO

O Fluminense não è, infeliz-
mente, favorito na peleja. Suas
derradeiras apresentações não
convenceram z grande legião de
adeptos que êle possui, chegan-
do a provocar certas maniíes-
tações de desagrado. Mas.isso
não quer dizer que os tricolo-
res não possam brilhar hoje
Pelo contrário. Porque o con-
junto dirigido por-Zezó Morei-
ra tem elementos capazes de
trabalhar pela reabilitação do"onze" carioca.-

Espera-se, por outro lado.
uma exibição de gala dos cam-
peões do Uruguai, principal-mente porque a peleja decide a
posição da liderança da "cha-
ve", o que quer dizer muito
para a classificação final.

O FLUMINENSE
Zezé Moreira pensa escalar

o mesmo quadro auc tem pisa-do o gramado tios últimos en-contros. Piá possibilidade de

que venha a lançar mão do con-
curso de Carlyle, mas tudo le-
va a crer que o conjunto come-
cará com Marinho nó centro e
Orlando r.a méis. O Fluminen-
se deverá jogar aesim consü-
tuido: Castilho: Pindaro e Pi-
nheiro: Jair, Edson e Bigode:
Telê, Orlando, Marinho, Didi e
Quincas.

Ò PENAROL
-O quadro do Penarol é o mes-

mo que derrotou o Sporting. na
noite de quarta-feira última.
Juan Lopez'reserva-se o direi-
to de proceder as alterações no
decorrer da luta. O "onze"
uruguaio formará com: Perey-
ra Natero; Davoine e Colture;
Rodriguez Andrade. Obdulio
Varela e Romero: Gighia Hol-
berg, Romay. Schiafino e Vidal.

A arbitragem está a cargo dó
sr. Eugen Dinger, da entidade
alemã.

Ã Forr
PUS Á

a cie Bigode:
Anos e 4 Dias

No Maracanã, Novo Encontro do Ponteiro
Com o Médio da Seleção de 1950 — Um

Espetáculo à Parte
Gijrhia e João Ferreira (Bigode) voltam a se encontrar doisanos e quatro dias apôs o memorável 16 de julho de 1950, quandoo Brasil perdeu o título mundial de futebol. Esta, a de hoje, seráa primeira vez que os dois "cracks" voltarão a ter contacto, passa-tia a tarde tia "Copa do Mundo", quando as opiniões ficaram divi-elidas, persistindo ate hoje a dúvida de que o médio fraquejaranuma incompetência tática ou de que o extrema suDlantara o mé-dio, cm um repente técnico excepcional.

REGISTRO ESPECIAL

Bigode

Por isso que o encontro dos
dois jogadores, o brasileiro e o
uruguaio, não pode ficar sem
um registro especial, mesmo se
sabendo que hoje a situação não
é a mesma, mas que quase co-
loca o Fluminense na posiçãoem que estava a seleção uru-

guaia em 1950, isto é, com o ia-
voritismo adverso.

O novo duelo Gighia-Bigodc
será, sem dúvida alguma, para

grupos
eletrogêneosm

Gighia
o grande público que deverá es-
lar presente ao Maracanã, mais
um atrativo (e dos mais sérios)
dessa peleja que decide a lide-
rança da "chave" carioca nesta
Copa Rio de 1952.

Choque de

Didi é a grande mola do ataque tricolor. Parece que o mcit
reservou, para hoje, uma grande atuação

<-Ti j
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Invictos
Corintians x Áustria
No Pacaembu, um autentico

choque de invictos será trava-
do na tarde de hoje, entre o
Corintians c o Áustria.

Ambos, se encontram bem cre-
denciados a uma • sensacional
luta, tendo em vista apreensões I Humberto — Larry — Vavá e

A representação de Luxem-
burgo, adversária do Brasil, na
tarde de hoje, entrará em cam-
po como um enigma.' Seu bri-
lhante e surpreendente triunfo
sôbrc a Inglaterra, pela expres-
siva contagem de 5 x 3, "evi-
denciou o seu poderio físico e
técnico, razão porque vem sen-
do olhado como adversário bas-
tante perigoso.

A crítica local, analizando os
dois conjuntos, são unânimes
em apontar o Brasil como o
provável vencedor

A EQUIPE BRASILEIRA
A seleção brasileira para a

batalha obedecerá a seguinte
formação: Carlos Allíerto —
Mauro e Valdir — Zozimo —
Adesio e Edson — Miltinho

mêMãmmm-
gos Olímpicos será vencida bojo
na Finlândia obedecendo a se-
guinte programação:

HORAS — Luta-livre.
HORAS — Ginástica
HORAS — Remo

10 HORAS — Atletismo
11 HORAS — Luta-livre

latismo
Atletismo
Ginástica

| colitra a representação alemã
do Sarrebruck, bem como frenT'te ao Libertad, do Paraguai.

I Atendendo a posição que osten-
Iam, na classificação, qualquer

jque seja o resultado lhes dará
i o direito de prosseguir com o
| pensamento voltado para o títu-
ilo máximo da Copa Rio.

Jansen.
O quadro de Luxemburgo, sal-

vo alterações de última hora,
deverá formar com — LamureWagner e Spartz — JaminetReuter e Guth — Muller —
Koller — Gales — Nuremberg
e Letsch.

O PROGRAMA DE HOJE
i A segunda etapa dos XV Jo-

13 HORAS
15 HORAS
16 HORAS
16 HORAS — Remo
18 HORAS — Hockey
19 HORAS — Luta-livre
19 HORAS — Futebol — três

jogos.
O PROGRAMA DE AMANHA

8 HORAS — Luta-livre
8 HORAS — Esgrima
8 HORAS — Ginástica

' 9 HORAS — Remo
10 HORAS — Luta-livre
10 HORAS — Luta-livre
13 HORAS — Pentatlo Moa.
13 HORAS — latismo
15 HORAS — Esgrima
15 HORAS — Atletismo
16 HORAS — Ginástica
16 HORAS — Remo
19 HORAS — Futebol — três

jogos.
19 HORAS — Luta-livre.

.Os motores Diesel Mercedes-Benz, em
grupos eletrogêneos, construídos segundo
a tradicional técnica alemã, se recomen-
dam pela segurança, resistência de mate-
rial, rendimento no trabalho e grande
economia no consumo de combustíveis.
Alóm dos grupos eletrogêneos, há em es-
toque diversos tipos de motores Diesel
estacionários e para embarcações.

assistência técnica e fornecimento
de peças sobressai entes.

representantes exclusivos para o Brasil

DISTIUBCIDORES LIDOS DO BRASIL S. L
Avonida Brasil, 2197 - Fone. 28-5534

PEÇII INFORMAÇÕES DETALHADAS AOS COHCES-
S10 HA RI OS MERCEDES-BEHZ OU DIRETAMENTE

' 

«K).5W
| 

A equipe de amadores do Brasil que., com a exceção do ponteiro Paulinho, deverá jogarhoje contra o Luxembürkt

...; - .. -.-.
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DIAKIÜ CAKIOUA
Rio de Janeiro, Domingo, 20 fle Julho de 1952

Como Aprontaram os Animais Inscritos Para a Corrida de Hoje:

"Gualicho" Sem Esforço Marcou òWS Para o Quilômetro
J"* _____-———— —-•JEFFY, na Reta Oposta, Marcou 48" Para os

FLAGRANTES DE ONTEM NA GÁVEA ^^tk^S^-^it^* . laram Bons Tempos —

OLHO NELES

r"*1" i r MawTfiHiffBlFIBIWBHffl I

P§||ill l^yj^^^^^^^^^^arp^^^^HMW^^M
HHb ISIIbA li
lw!fprp8_B_BB^

E_j£,iMp__gjS_g_f**¦¦'X'*-*®—*^——

Apreciações dos aprontos^oí

observador Júlio Aquino:

| 1.» CARREIRA |

600 em

600 em

i PAREÔ - Primeir* vUôri^^^ ^S #$*"' 
:« ÍS Sffi«SS|SÍ "rceiri pára Caresse. Em segado l*v* chegou DO-

DEC A;, a vencedora teve a direção de Osvaldo Ulloa
'mou

OLETA - B. Martins.-
37» 215 correndo bem.
OVILIA' - J- Martins,

-O&^-ramo, 600 em -

38". sem obrigar.

| 2." CARREIRA |

¦nrirrY — P Souza. 800 na reta
opfsía^cm 348". teve hemorra-,
8 

RUIVO — D. Silva, 600 em —

3K Âr AOeÍrO 
° -^S Machado.

cm — 38". correndo pouco,

t 3» CARREIRA '

' 
ANNE OF ENGLAND _

goyeii 600 em - 38" 2|K concido
^ITAPORANGA - Dia.. 800 em
_ 48" 2|5, na reta oposta com
boa aç&o.

QUILHA - Marchant, 800 em
— 52" muito suave. ,, j

FAIÍt CLEOPATRA - Macedo,
600 em - 33". sem agradar.

OKAYMA — Ullòa. 700 em
43", muito bem.

//• PÁREO - Fácil vitória daegüa FRAN1A, que confirriiou o trabalho que teve. esta^ se-

mana. A representante do Stud Seabra ganhou troeando orelhas deixando as adversaruis

\ . jota da fotografia

| 4.0 CARREIRA |t

1GARASSU' — Urbina, 600 em
-37" 1|5, correndo regularmente.

' G. BOY — Marchant, 700 em —
45", correndo bem.

BURIL — Domingos, 600 cm —
41", muito suave.

FUNICULI — Araújo, 700 em —
46", pouca ação. nn

BOCA CALADA - Darln 600
em _ 37". correndo muito bem.
BRIGUENTO — Darin. 700 cm —
44" 2|5, ótima disposição.

| 5.» CARREIRA |

HOMERO — Ullôa, 1.000 em —
64", com 13". para os 200 ílnais.

G ATILO — Castillo, 1.000 em —
63" 215, corria regularmente na
quarta-feira.

SUN VALLEY,- Domingos c,
MANCEBO — Irlgoyen, 1,000 cm
— 62" 3(5, Sun Valley vinha co-
zinhando.

GUALICHO — Olavo, 1.000 em —
62" 3|5. de galoptnho.

FERINO — Rigonl, 1.000 «m. —
65", sem apurar.

| 6.a CARREIRA |

ANDORRA — Irlgoyen. 600 em
37" 215, correndo fácil.

ROCHESTER — Castillo, 600 em
«-^6" 415, correndo fácil.

DESCAMISADO — C. Souza,
600 em - 40", suavemente. _

ALBARDAO ---Macedo, 600 em
36" 2|S, regularmente.

| 7.* CARREIRA ]
AFERIDOR — L. Coelho, 360 em

23", correndo bem.
POMPA — Lad, 600 em — 38 ,

TERGOL&A _ Tavares, 700 em
_ 45" 3|5, mal.

ARARUAMA — óOOem — 35 .
com 30 quilos no lombo.

FELINO - D. Silva, 600 em -
36" 315 correndo bem.

REGULO — S. Machado, 600 em
38", correndo pouco. .

NEMO — Ullôa, 600 em — 39 .
BUSPENCBB- Geraldo e IMAGI-
NARIO — P. Fernandes, 600 cm
_ 37" 113, melhor para Spencer.

UIRON — Waldemiro, 800 cm
51", corria pouco.

UNANIO — Macedo, 700 em —
43" 3|5, correndo bem.

-ENGANADOR - A. Rosa, 600
em — 38" 1|5, corria firmo.

"^T _ COLOM- ceiva carreira, muito embora
BIANA vai re- Okayama seja também uma ad-.
anarcoer em versaria respeitável, Estas po-
turma e dis- trancas estão perseguindo a se-
tãncia de seu gunda vitória na Gávea,
aerado; muito ¦ '—• THARGI vem de ótima
embora a.pilo- corrida, pois naquele páreo de
tada de J. Gra- estréia o seu jóquei perdeu o
ca aprecie mais chicote. Em corrida normal. o
a pista de gra- pilotado de Luiz Rigoni deve
ma não deverá «reboca itggj- | ^

CULI são os antagonistas mais
sérios do favorito, podendo
qualquer um deles escoltar Tar-
g—'GUALICHO é a maior
"barbada".do programa; o ven-
cedor d» ultimo G. P. "Sao

deixar.fugir esta oportunidade
de vitória... 

'.-.
— OLETA aparece como a

adversária niais temível de Co-
lombiana e vai de Roberto Mar-
tins...

 RUIVO gostava imensa-
mente da pista de grama leve;
aXa parecer virado o gôstô Paulo" vai debutar no hipódro-
nfra a canòha de areia leve. mo da Gávea enfrentando uma
pflotado de D. P. Silva é bas- turma fraca e ainda leva a aju-
tante ligeiro e são apenas 1.300:; ^^^^ 

restantes e
— ANNE OF ENGLAND e . o que mais pode assustar ao fi-

ITAPORANGA são °s nomes, lho de The J^uid...
mais em evidência nesta ter-. ' — ANDORRA e ROCHSTEK

11
sáo os favoritos da sexta çarrel-
ra e poderão formar a "dobra-
dinha". Rõcbester em sua um-
ma apresentação perdeu muito
terreno, pois saiu algo atra-
sado...

_ Em sua última apresenta-
cão na Gávea, quando secundou
a égua Morena Linda, o cavalo
PRISCO não largou em -boas
condições; em corrida normal
devera vencer...

MACABÚ é a força inoon-
teste da carreira; . sua ültíma
corrida foi anormal, pois teve
péssima direção e agora >nao
deverá perder...

DINGO será um grande
adversário do pilotado de J.
Marchant: o pilotado de Ernyg-
dio Castillo aprecia imensamen-
te.a distância...

-r- ARCAME vai tentar nova
vitória na Gávea e seus.-^.res-
ponsáveis estão levando^, na
certa...

— BUONAROTI vai ser apre-
sentado, sob a responsabilidade
de César Covarruvias, que o
julga animal de dificil ;trata-
mento e em corrida é sempre
infiel..,

Oscar Peretra

Panchito Ganhou Bem o Handicap Especial
DUTY EM W.O. NA 7a PROVA ESPECIAL DE ÉGUAS

Foi n seauinte o resultado da sabatina de ontem, no Hlpodromo Brasileiro:
Cqq-1.. PAREÔ-2 200; metro. - Pista: A. U. -.Prêmio: Cr? ao.000,00.

¦li tf.

Duty, F. Irlgoyen
Duty

Zunlga.

Ks.
. 5f PONTAS: I DUPLAS:

A.. 4 anos. Argentina, por Embrujo e' Dura; Proprietário: Stud Seabra. Tratador: J.

510 _ 2» PAREÔ - BRUXELLES - 1.400 metros — Pista: Á.U. — Prêmios!
Cr$" 15.000,00 — Cr$ 7.500,00 e CrS 4.000,00.

CrS 50.000.000 —

Ks.

Dona' Rita, O. Ullôa 55
Dodeca, U." Cunha 5S
Ovatlon. C, Callori 55
Frisa, E. Castillo • •• «¦>
Ufanlta, O. Macedo 55
Flezelá, J. Coutinho 57

1° PAREÔ ij; MKTROS - PRÊMIOS CR? 30.000,00 - 9.000,00 
| 

4.500,00 - AS_13,20_HOB_AS

| 8.» CARREIRA |

BACON — Reyna, 600 em —
36", correndo multo.

MANDI - R. Filho, 800 em —
48"! na reta oposta ganhando de
JCMASTER - D. Silva. 360 em -
22" 215. agradando.

DINGO — L. Coelho, 360 em —
22" 315. regularmente.

EL SIROCCO — R- Martins, 800
cm _ 49" 315, corria muito.

GAIO — UUÔa, 600 em — 38 .

^ENTIL1- Rií°nl. "0 em -
43" 3|5, íirme.

1M
2"|
3"|n!
01
9

PONTAS:

26.8141
8.177;

io. mo.
3.2771

6091
4441

DUPLAS:

15,00
49,00
37.00

123,00
577,00
003,00

50.381

12 11.231) 23,00
13 9.8271 ' 27,00
14 5.241! 50,00
22 25fl 1.046,00
23 8.10K 84,50
24 1.717 ,153,00
331 2i.r,| 1.222,00
34 1.181 222,00

3S.831!

• 
NS0 correu Ituá. - Diferenças 

j ^-rp^^ 
corpo. Tempo-. 

^Mj$g^,*%£ ggg

^^o2s3,0S5oPPaulo:, ^r LÚmin^e Santa ^"""propAefârio: Stud Suely. Tratador: Mario de Almeida.

.,, _ 3. pareô - ANVERS - 1-400 metros — Pista: A.L. - Prêmios:
S*11 9.000,00 — Cr$ 4.500,00 — CrS 4.000,00.

CrÇ 30.000,00 — Cr?

Ks.

Animais

1—1 Oleta .
2,-2 Maratimba
3—3 Ovilla '' 4 Colombiana
4—5 ramapuan

|Ks.

56
56
56
56
56

. 6 Olinda ......I 56

Mor.tarias

R. Martins
A. Portllho
J, Martins
J. Graça ..
A. Ribas ..
R. Filho ...

ICts. Possibilidades

Pode ranliar 
Capnz de bisar ..
Toda manca , ¦. ¦
Pnde surpreender
Há fc ¦;
Bem na areia

Ultima performance

8." de Gaio 
1.» do Home Fleet .,
3" de Mahdl 
4," de F.lanut 
4.° de Galo 
4." d cMastcr 

Tempo • Dlst. - Pista

78" 1.200 A.L,
85"1I5 1.300 A.P.
84"1|5 1.300 A.P:
9D"'2|5 1.500 A.L.
78" 1.200 A.L.
89"4|5 1.400 A.L.

Trabalhos ou aprontas

600 em 37"3|5

600 em 40"
1.300 em 86"2|a

1.400 em 91"

| 9.» CARREIRA |

My Lord, J. Marchant >'6
Grumete, R. Freitas FilhoN .. 62
Don Euvaldo. U. Cunha 50
Cabo Frio, P. Tavares »/-
Attacker. R. Martins 48

PONTASJ DUPLAS:
JTi só 890K 10,00 121 15.2771 23,00
2« 4 387 135,00 13 10:265, 34,00
\„ 1 642 - 361,00 141 14.6001 24.00' 
n í 984 119.00 23 786 .444,00
n 3'463 171.00 24 1.1261 310,00

I ' • 34 1.1681 299,00
{ 74,1261 44 448 780,00

43-G70'

2." PAREÔ — 1.300 METROS PRÊMIOS CR? 30.000,00 -9.000,00 -4.500,00 -ÀS 13,45 HORAS

Animais
1—1 Jcffy 
2—2 Ruivn 

3 Popullno ...
3_4 Jangadciro

5 Haramun ...
il Jamary ..••.,

•.---T Caríctòneirò

Montarias |Cts.
Souza ...

.Silva ....
P.
D._
J. Baffica
S. Machado .
P. Tavares .
Nfln correrá
J.'Marins ..".*

Possibilidades
Serio competidor
Tem chance ....
Difícil
No mesmo estado
Anda regular ....

Poufc grande

Ultima performance
2." de Alpina 
3." de AlDina 
P." de Alpina 

1 ••> de Maracajú 
Ult. de Estalo 

ESTREANTE"

Tempo - Dist. - Pista
~96"2|5 

1.500 A.P. ...
D6"2ln 1.500 A.P. ...
96"2!5 1.500 A.P. ...
m"4l5 1.400 A.P. ...
02" 1.500 A.E. ...

Trabalhos ou aprontos

Í7200 em 78"
600 em 3õ"4|5

600 cm 37"
600 cm 38" '

em

700

600

3." PAREÔ — 1400 METROS PRÊMIOS CR$ 55.000,00 - 16.500,00 - 8.250,00 -AS 14,10 HORAS

Animais IKs,
- 1—1 A. Of Engl.

2—2 Itanoranga
3—.1 Oullha 

4 F. Cleopatra
4—5 Okayama

6 Senzala

53
53
55
55
53
53

Montarias ICts.

F. Irlgoyen,
L, Dias 
,T. Marchant
O. Macedo
O. Ulôa ....
E. Castillo

Possibilidades

Força do páreo ..
Há muita fé .....
Turma forte 
Difícil 
Nossa eleita 
Só como azar

Ultima

1." de Ilvada 
2.» de Ave Alta ...
1.» de Orgia 
ESTREANTE

1.» de Ilvada 
2." de Mlddy Lass

91"2|5 1.400
80" 1.300
76" 1.200

82"3|5 1.300
60"3|5 1.000

A.P.
G.L.
A.L.

A.L.
G.L.

aprontos

600 cm 38"3!5
800 em 48"2|5, r. op.
800 em 52" suave

1.400 em 93"
1.400 e m90"3|5"

í^ffsriisras^^^

ARCAME - Irlgpyen. 600
-- 36" 115, explendlda açSo.

BUENAROTTI — Castillo,
em _ 43" 315, íirme,

TRIBUTARIA - Tavares,
emERNANÍ' _agWadiademirn. 600 cm
-H3o'sc405'--hTnR^Sro: 600 em
_ 40". suavemente.

BISONO — Araújo, 600 em —
37" 2|5, com sobras. ^^____

DÍÃRÍFÕsiiÕCÍ
Aponta:

Duplas
Colombiana • Olinda. . 34
Ruivo • Jangatleiro... 23
Okayama - Ilaporanga
Targui • Briguento. . .
Gualicho • Ferino
Andorra - Rochcster. .
Nemo • Gualdaquivir. .
Bacon-Gentil • • 13

rio: Stud Itatupan.' Tratador: Alcides, Morales.

c1n_4.° PAREÔ — ARDENNES — 1.500 metros
Sí*í 12.000 00 — CrS 6.000,00 — CrS 4.000,00.

— Pista: A.L. — Prêmios: Cr? 40.000,00 — Cr$

Frania, F. Irlgoyen 
Starway, D. Ferreira
Pelias. L. Rigonl '•
Peta, J. Marchant 
Little Baby, A. Portllho...
Mlss Judy, R. Freitas Filho

Ks.
, 56

56
. 56
. 56
. 56
. 56

PONTAS:

28.3941
23.848
13.513

3.860
10.420

S0.035

25,00
28,00
53,00

187,00
39,00

DUPLAS:

12
13
14
23
24
33
34
44

15.1501
9.9351
5.9591
9.153
5.494
1.586
4.2971
1.081

52.655

28.00
42,00
71,00
46.00
77,00

205,50
98,00

390,00

-Doenças: 
2 corpos e 2 corpos ^^^^^^&>S^^JS^S^S& $$g

tVoVe3^an^a?ep^pCtóriCorsfu1 ^iS: «*** ««.

no - 5' PAREÔ - L.IEGE - 2.200 metros - Pista: A.L. - Prêmios:

*>*¦» 12.600,00 — CrS 6.300,00 - CrS 4.000,00.
CrS 42.000,00 CrÇ

Animais IKs.

1—1 Targhl ...
Igárassú ..

2—3 Hopo 
¦I Grey Boy .

í—5 Puril .,..." Bomir 
4—fi Eunlcull •.

7 B. Calada
Brlguéritp

55
55
53
55
55

53

Montarias ICts.

L. Rigonl ..
R. Urbina ..
O. Ullôa 
,7. Marchant
D. Ferreira
L. Coelho ..
A. Araújo ..
.7. Tinoco ...
D. Moreira

Possibilidades

Retrospecto 
Não gostamos ...
Poule grande ....
Difícil 
Há muita fé 
Reforça a chave
Dlficil •
Vai correr bem ..
Competidora aqui

Ultima performance

2." dn Finger Grass .
9." de Fliigcr Grass .
6.» do Flngér Grass .
6." de My Sun .....
3." de Finaer Grass .
ESTREANTE

7." do Finger Grass .
4." da Finger Grass .

Tempo - Dlst. - Pista

77
77
77" 1.200
60"3|5 1.000
77" 1.200

1.200 A.P.
1.200 A.P.

77"
77'

1.200
1.200

A.P.
G.L.
A.P.

A.P.
A.P.

Trabalhos ou aprontos

1.200 errt 81"
600 em 37"315

1 400 em 93"
1.500 em 98"
1.400 em 93"3!5

700 em 46"
l.W) em 92 "¦

700 cm 44"2',5

MadrlRal. L. Rigonl ....
Path Flnder, F. Irlgoyen
Zanzlbar, R. Martins ...
Osculo, J. Marchant 
Phlltdor, U. Cunha
Senta a Pua. D. Silva .

0. PAREÔ — 2.400 ^TRQS __ PRÊMIOS CRS 250.000,00 50.000,00 — 25.000,00 — ÀS 15 HORAS

Animais

1—1 Ilomr^o . • • •
?—2 GatillO 
3-3 Sun V.alley .." Manccbo ....
4—t Guallcl-.o ...

Ferino

IKs.
7 52

57
5T
57
57
57

Montarias ICts.

O. Ullôa 
E. Castillo ..
D. Ferreira
F. Irigoyen .
O. Rosa ....
L. Rigonl

Possibilidades

Tem chance na dupla
Não é gramático ....
Candidato a dupla ...
Poucas melhoras ....
Força do páreo 
Podo formar a dupla

5." do Floral ...

Ultima performance
2.» de Platina 
2." de Torpedo 
4." de Platina 
7» de P. Platter ..

1.200 A.P.74"

Tempo • Dist. - Pista
182" 3.000 G.L. ...

99"3|5 1.600 A.L. ...
182'.' 3.000 G.L. ...
122" 2.000 G.L. ...

Trabalhos ou aprontos

1.000 em 64"
2.040 em 137"
2.010 em 137"
1.000 em 62"3|5
1.000 em 62"315. facll
1.000 em 65"

r^^k^Stí^^^^^^B 30-000'00 -9-009'00 -4-500'00 - As 15,3°H0RAS
—¦—; ~—,_„,_.„.. I r?TOPANTE 1 122" 2.000 G.L. ...I Trabalhos ou apronl

Animais IKs.

1—1 Andorra ...." Rochester ..
:—2 Karlb 

o Musicanta ..
3—4 Descamisado

5 Albardão ...
G Mau 

!—7 Gáliani 
d El Toro 

151 Matuchin

50
?n
50
56
50
50

Montarias
F. Irlgoyen
E. Castillo .
I. Pinheiro .
A. Reyna ..
A. Ribeiro
O. Macedo .
R. Martins .
J. Tinocn ...
A. Portllho .
Não' correrá

Possibilidades
-X—

Força do páreo ......
Ótimo reforço 
Pode ganhar 
Não cremos 
Multo ligeiro 
Melhor na grama 
Turma Indigesta 
Vai correr bem 
Boa surpresa se correr

ESTREANTE

2.° de P. Platter ...
Ultima performance
3.° de Emoetê 
4.» de Attacker ....
O.0 de Emoetê 
5.o de Tanganlca ...
5." de Attacker ....
3 o de Attacker ....
9.o de Missioneiro .
9.o de Mundlck 

Tempo - Dist. - Pista
102"3|5 1.600 A.L. ...

61" 1,000 G.L. ...
102-3I5 1;600 A.L. ...
31"1|5 1.400 A.P. ...
61" 1.000 G.L. ...
61" 1.000 G.L. ...
92"2I5 1.400 A.P. ...
82"4]5 1.300 A.P. ..,

102"3|5 1.600 A.L. ...

Trabalhos ou aprontos

600 em' 37"215*
600 em 37"

600 em 40'-'
1.400 em 92"

PAREÔ — 1.200 METROS — PRÊMIOS CR$ 40.000,00 ;*- 12.000,00 — 6.000,00 — ÀS 16,00 HQRAS
BETTING — ¦

Animais

l—l Guadalqiiivirj
Afcrldor 
Repentino ..
Pompa " Pcr.",cile::a ..

2—5 Araruama ..
Felino 
Prisco 

n Re»ul3 " Evor Friérid
3-0 Nemo 

10 Encantada ..
11 Athlê 
12 Imaginário ." Spencer 

4-1.3 Ulron 
Basula

14 Unaiíiò
15 Encanador ." T. Humaé

Cs. Montadas |Cts,

56 A. Ribas 35
56 L. Coelho 50
56 C. Calleri 80
54 B. Ribeiro 80
54 P. Tavares »u
54 R. Martins 50
56 J. Portilho 80
53 J. Marchant 30
VI S. Machado 80
55 D. Silva ..' 80
5S O. Ullòa £j
54 Não corre 50
53 J. Costa .••• 60
55 P. Fernandes ...: 50
5fi G. Costa
C3 W. Andrade 60
51 A. Alelxo 5J
56 O. Macedo ...... 40
56 A. Rosa 35
54 Não correrá .... 35

Possibilidades
Pode ganhar 
Bom placè 
Cedo ainda 
Nada deve pretender
Difícil 
Competidora 
Pode surpreender .,.
Vai correr melhor ..
Reaparece bem .....
Em boa forma 
Tinindo,.. 
Difícil ....".
Pouca chance 
Em boa forma 
Reforça a chave ..
Diücll 
Cedo ainda 
Bem na carreira ..
Poule grande 

Ultima performance I Tempo • Dist. - Pista

4.o de Emoetê 
8.° de Coronet
6."' de M. Linda ....
8." de M. Linda 
7.» de Peta 

ESTREANTE
2.° de Peta 
2.o de Aguai —...
2.» de M-. Linda- ...

12." de M. Linda ...
8." de El Cheique .
ESTREANTE

7.o de Nanica 
ESTREANTE

8.o de Aguái 
7.° de Los Angeles

il.o de M. Linda ...
ESTREANTE

3.o de M. Linda ...
IO.0 de M. Linda»,..

102"2
106"2
106"2

5 1.600
5 1.600
5' 1.600

A.L.
A.P.
A.P.

91"3',5 1.400 A.L.

91"3|5 1.400 A.L.
62" 1.000 G. L.

106"215 1.600 A.P.
106"2|5 1.600 A.P.

59"2|5 1.000 G.L,

:]?ÍMo 1.400 A.U.
62" 1.000 G.L.
85"3!5 1.300 A.P.

106"2|5 1.600 A.P.

106"2Í5 1.600 A.P.
106"2|5 1.600 A.P.

Trabalhos ôu aprontos

1.200 em 80"
1.200.em 80"

600 em 38'!
700 em.45"2|5
600 em 35"
600 én 36"2|5

1.200 em 80"
600 em 38"

600 em 39"

600 em 37"215
600 em 37"2|5
JJCO em 50"

700 em 43"3|5
360 em 23"

NOTÍCIAS DE S.
S. PAULO,. 19 (De Fernando

Marques Ribeiro, para a Asa-
press) - O Jockey Club de Sao
Paulo vai aos poucos ratilican-
do o posto de lider do turfe na-
cional. Essa supremacia, que
por muitos e muitos anos por-
tencia ao Rio de Janeiro ja
passou para a capital bandei-
rante, pois com a elevação pa-
ra Cr$ 1.000.000,00 a maior pro-
va do hipodromo paulistano,
passamos a correr paralelamen-
te com o turfe carioca.

No próximo domingo, ou se-
ja, dia 27. serão encerradas pro-
visoriamente as provas .cito»-
cas. Disputar-se-a o Prêmio
"Juliano Martins", .e daí então
o calendário clássico qe.iBM
só terá seu reinicio com a dispu-
ta do Grande Prêmio "Indepen-
dência", em sete de setembro
próximo. Neste intervalo de
mais de um mês, a Diretoria da
entidade turfista de Cidade Jar-,
dim estudará o calendário cias-
sico de 1953, que, segundo se
antevê, será dos mais bonitos
e interessantes, com todas as
provas clássicas com maior do-
tação, fazendo com que os pro-
prietários, não só do Brasil, co-
mo também de capitais vizinhas,
venham disputar as cento e tan-
tas carreiras clássicas que com-
põem a beleza dos programas
anuais de Cidade Jardim.

:s. ¦

56 í"'
54 2»
48 • 3"
58 0
52 0
51 . ,0

PONTAS:

24.9081
12.112
14.429
46.807

4.405
5.365

108.026

35,00
71,00
60.00
18.00

196,00
161,00

DUPLAS:

121 5.9671 77,00
13 22.887 20,00
14 12.169 38,00
231 2,996 153,00
241 1.177 390,00
33 4.826 95,00
34 6.623 69,00
44 713 643,08

57.358
¦¦ '" - '—IU*

Diferenças:! corpo 
gãg| ^P-.^^^ 

Verxedor^^) 3..00. Dupla;

^^rM^^^^^S^ TraUd°r: MaH° dE A1'"eídn-
(34) 69.00. Placês:
5 anos, S. Paulo,

(3i
por

c o.ncn no. BÃUDOUIN - (Handicap, Especial) 1.400 metros - Pista;

p"remioPst CrWoO^oó -cS ^.m.OO^C^-™,™ ~ 
g_! <-™^

A.L. —

Panchito, F. Irigoyen ..
Tirolês, R. Martins 
La Coruna, U. Cunha,.,,-.
New Comer. O. Macedo
Kurdo, J. Tinoco 
Garufero, O. Ullôa ......
Sharpur, J. Marchant .,

Ks.

;.. 52 i"
...48 0
... 51 ,3"
... 51 • 0
..-. 52 .0
... 52 0.
...54 '0Ms

PONTAS:

43.153
8.081

22.228
3.298

23.501
9.371

20,00
121,00

39,00
266,00
. 37,00

94,00

•109.032|
í
t

DUPLAS:

18.477
3.587
2.336

12.067
10 361
7.687

930
2.151

488

25,00
129,50
199,00
38,50

.,45,00
. .60,00
•500,00
• 261,00

952,00

58.084

— 
iferenças: 1 corSo ^^^éo^ ^npOaendcOllÍto(2)-20M°; SSIffi^Wj

»P»Í^P^-3'&,' 
Tratador:,. Zunlga,

c,__7. PAREÔ-HAINUT - 1/400 metros - Pista:
515 9.000,00 - CrS 4.50000--CrS 4'.000,00. -

A.L. • Prêmios i CrS 30.000,00 — CrS

Ks. I PONTAS:

Jacobeus, D. Moreira 
Marabu, A. Reyna_
Cruzmaltlno, A.. Ribas 
Pantagruel, S. Machado ...
Panqueca, R. Urbina 
Fogo Belo, C. Calleri 
Iglno, L. Rigonl
Paisano. M. Coutinho .....
Sombra Grande, R. Martins .. --
Delba B Ribeiro • zt
Don Fradlque. L. Domlngues 53

Cheta, J. Tinoco  *J

58
56
58
50
54
56
E?3
58
46

25.1861
7.942
8.174

398
25.638

5.652

323|
12.6881

7.312]
3.709|

8441

31,00
98,00
96,00

1.967,00
30;50

139,00

e. 424,00
62,00

107.00
211,00
923.00

DUPLAS:

97.866|
1

111 6.5881
12 10.777
13 5.017
141 15,319
221 . 1.233|
231 2.0261
24| 6.4121
33 419]
34 • 4.1121
44 4.431,

56.338

1

68,00-42,00
80,00
29,00

364,00
282,00
¦70,00

1.076,00
110,00
102,00

S^PÃRÈÕ — 1 300 METROS — PRÊMIOS CR$ 30.000,00 — 9,000,00
— BETTING —

"4.500,00 
— ÀS 16,30 HORAS

Mn
1

IKs.
•1 Bacon 
2 Mandl 

2-3 Mãater 
, 4 Dingo 
3-7 Gentil 

6 El Siro.;'co ..4—7 Mãeabú ...
Gsio 
Cataguà ....

Montarias ICts.

53 A.
50 R.
58 D.
51 E.
58 L.
54 R.
53 J.
52 O.
CA TT

Reyna ....
Filho ....
Silva ....
Castillo ;'-,
Rigonl ...
Martins .
Marchant
Ullóa ...
Cunha ..

Possibilidades

Há muita té 
Em ótimas condições
Bem na areia 
Só como surpreza ....
Serio competidor

„„ Melhor na molhada ..
25 1 Vai correr melhor ...
80 Nn mesmo estado ...
80 ' NSo cremos 

"Ultima 
performance

S.° do R. Novarro ..
4.» de Dingo 
4.» dé Senta a Pua .
4." de Good Sport ..
2," de El Gaúcho ,.
5," de Frutuoso 
5." de Senta a Pua .
1." de Cataguá .,..>.
2." de Galo

Tempo « Dlst. - Pista
~79"1]5 

1.300 G.L. ...
89"4|5 1.400 A.U. ...

117" 1.300 A.P. ...
88"2'5 1.400 A.L. ...
94"1I5 1.500 A.E. ...
81"4|5 1-300 A.L. ...

117" ' 1.800 A.P. ...
78" 1.200 A.L. ...
78" 1.200 A.L. ...

Trabalhos ou aprontos

600 em 36"
800 em 48". r. oposta
360 em 22"2i5

700 em 43"
800 em 49"2'5
600 em 37V3I5
600 em 38"2!5

9^-PAREÔ ^-1 300 METROS — PRÊMIOS CRS 40.000,00 — 12.000,00 — 6.000,00 — AS 17,00 HORAS
— BETTING —

jear

Anlma!5 ~~

'—1 Arear^e
1 R. Motto'''.f"inaroíli

3 m&
I pontaria .» Srnani 

Master Eobilosro
Bis

Ks. i Montarias

2-í

4-7

ICts.

Re\,eur

51
58
54
54
54

Irlgoyen
Portilho
Csstilho
Moreira

T^varcj
Andrade
Ribas ..
Ribeiro
Araújo .
Costa ,,,

20
S0
25
35
35
40
40
54
30
30

Possibilidades

Deve ganhar ...>..
Difícil 
Pode ganhar ....
Bom azar 
Bem movida ....
Corre pouco 
Vai correr bem ..
Cedo ainda 
Não gostamos ...
Reforça a chave

Ultima performance
4.° de Torpedo 
5." de Arcame 
4." do Euclora 
7.» de Kcntücky ...
ESTREANTE

7," do Sahib ../
3." de Arcame 
ESTREANTE

3." de Duty 
4.° üo Duty ,..,

Tempo • Dlst. - Pista

99"3|5 1.600
82" 1.300
91" 1.500
97"2!5 1.600

122' .ono
.300

143"i:3 2.200
142"1|5 2.200

A.P-
A.P.
G.L.
G.L.

G.L.
A.P.

A.P.
A.P.

Trabajhos ou aprontos

1300 em 86", suave

1.200 em 76"2,5

1.300 cm 86"
600 em 33"4;5

600 cm 40"
600 em 37"2,J

'Forfaits' Para Hoje
A Comissão de Corridas, até o

término da sabatina de ontem, ha.
via recebido as declarações de
forfait para a reu.nião desta tardo
dos seguintes animais:

JAMARY
EL MATACHIN
ENCANTADA .
TUMUC HUMAC
REGULO
EVER FRIEND
ATH1E'. - -''

MODIFICADO
O CÓDIGO
DE CORRIDAS

A Comissão de Corridas leva ao
conhecimento dos interessados que
de acordo com a resolução tomada
pela Comissão Técnica, cm 17 tio
corrente, o Código de Corridas foi
alterado no § Unlco do artigo
115 e artigos 137. 143. que passam
a ter a seguinte redação:

Parágrafo único do artigo lio
— Logo após a organizaç&o do
programa,, a Comissão de Corri-
das promoverá o sorteio publico
de numero de ordem, que caberá
a cada animal, no alinhamento pa-
ra a partida do pareô em que liou-
ver sido inscrito.

Art. 137 — Ao se efetuar a pe-
ságem serão confeccionados os bo-
letins com os nomes e pesos dos
jóqueis, os quais serão enviados
à Comissão de Corridas.

Art. 148 — Fazer com que os
animais sejam alinhados de açor-

: do com a ordem resultante do sor-
teto previsto no § único do arl.

1115.

TitTZ Diferenças- 112 corpo e 1 corpo e 1|2. Tempo: 91"3|5. Vencedor:
Não correram: Chumbo eMazy-yMfK?S5f0;_-.ttó 10) 

P32,00 e (4)31,00. Movimento, do páreo: Cr?
(12) 31.00. 7^;|^^^,^^m^k^™^^i^»l? e Ourobella. Proprietário: Augusto Ma-

L68SÍsson°.0Tratado?: G. Feljâ! 
*¦ 

5I6^£oo£tcíS:4.MÍ',bo"~ Cr5 4.000,00,CÍMÍ5ÜB.Q - 1.600 metros - PUta: A.L. - Prêmios; Cr5 30.000,00 - CrS

El Toro, A. Portilho ..
Tangedor, U. Cunha ...
El Matachln. L. Rlgoni
Creoulo, A. Reyna 
Noviço. E. Castillo ...
Albornoz, Si Machado .
JeruquluC. Calleri
•Visão,

^7" PONTAS: 
' - 

DUPLAS: ,,;
'~~ í« iT": 

31.4231 29,0d 11 3.964
52 ». «isso 66,00 12 11.963

n? n° 12 369 73,00 14 2'. 752

li - # 
' 

SS i2o:729875
fi mOO 24

>. 84 2.828

"a-498 —50.568 l
M.'Coutinho" • 58

102,00
34,00
41,50

147.00
145,00"39.00

141,00
119,00
143,00

—Não 
correram: Monte Alegre ^P§^^^ 2°0\T?'w &$%%&&£$ <$t

Tempo M03"VencedOr: (i » W. Dupla; 
£UY 

«,M. *£fJJ 
poi Klng Salm0n e Ballathle. Propne-

tlfio:CPrancâco M: Serradoh. Tra tador; G; 
-pereira.

rira _ 9.» PAREÔ - FLANDRES - 1.60O
'\12.000,00 — CrS 6.000,00

metros — Pl»ta.;
— CrS 4.000,00.

A.L. — Prêmios: CrS 40.000,00 — CrS

Ks.

Parthenori, F. Irlgoyen  57
Marshall, L. Rlgoni ,•-'
R Novarro, E. Castillo  2"
jaca, O. Ullòa  =2
Catão, R. Martins  4a
Herodiade, J. Tinoco V.oi
Manguarito, A. Portilho  ™

PONTAS:
lii 57.7321 19.0»
2» 24:505 '14,00.
3" 5.199' 208 00

24.578 44.00
01 10.144 IO?.™
0 12.725 8=.00° - 

134.833!
1

1

DUPLAS:

¦%

¦. ¦ 

;'

11 11.5461 48,50
12 15.847 vi35 10
13 10.138 ''175,00
14 14.984 '3. :3
23 3.828 ÍKS.00
24 0.071 :;lr..'.n0
331 1-168 4'" 

"5

341 4.598! 12" "0
44) 1.9171 2í:.C3

70.097

Não correram: M«drtWl. Kfur«U, - Dlto^gg: 
gg^g| %V£ Wfâ^&jf&

19.00. Dupla: (14) 37.00. Placês: (1) 12 00[. 
fn/'» 

";0"' ™parchmcnt. 
Proprietário: Stud SeabraJ T .'.-

30?Í-J 
MZÚn^a5 in0tórScW.?S T^tJT^ 12.8^0.630,00 -Concursos Cr? 474.620,00 - Movi-

metito 
'total "d? 13.315.250,00, .
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A Prefeitura Estaria
Interessada na Obstrução

Rio tle Janeiro, Domingo, 20 de Julho de 1952

Diano
Carioca
£ O MÁXIMO DE JORNAL NO MÍNIMO DE ESPAÇO )

0 "SANTO" 
ÇAIXOU

25.° ANIVERSÁRIO*

Na última obstrução da Lagoa os urubus se banquetearam com os peixes mortos. Aconte-
cera isto de novo?

A areia acumulada no canal que liga a
lagoa Rodrigo de Freitas com o mar está

sendo vendida para aterros e, por isso, a Pre-
feitura deixa, propositadamente que cia sé

INCONCEBÍVEL •
Não temos elementos para

confirmar ou desmentir o lei-

Achamos, apenas, estranliissi-
mo que aquele canal não esteja
permanentemente aberto para
cumprir sua missão de renovar
as águas da Lagoa e permitir,
assim, a vida dos peixes. Do
contrario acontecerá fatalmen-
te o que ocorreu nos princi-
pios do ano: a mortandade to-
tal dos peixes. E' inconcebivel,
portanto, que a Prefeitura con-
sinta na obstrução periódica do
canal, sem motivos justifica-
veis.

NADA SE FEZ
v Por outro lado, a Prefeitura

poderia prolongar o canal por
alguns metros a mais, mar a
dentro. Assim a areia não po-
deria mais ser trazida pelas
ondas e não mais haveria para
a Municipalidade o trabalho pe-
riodico de desobstruir o canal.
Nada disso foi feito: nem o ca-
nal'se prolongou nem o serviço
permanente de desobstrução
funciona.

FATALIDADE
Em conseqüência a Lagoa, sem

limpeza, sem renovação das
águas, sem proteção, sem ami-
gos. sem nada, vai cada vez
mais caminhando para o desa-
parecimento: pelo acumulo de
lama no seu interior, vai se
tornando menos profunda; pelo
lançamento de terras em suas
margens, trazidas pelas enxur-
radas das chuvas, dos -morros
vizinhos, vai-se tornando mais
estreita. Caminha fatalmente
para o desaparecimento.

A HISTORIA SE REPETE
A imprensa alertou as auto-

ridados municipais antes da
mortandade nos principies do
ano. Não foi ouvida. Agora
os brados de alarmo voltam às
paginas dos jornais. Também
não estão sendo ouvidos. A
historia se repete e não serão
de estranhar duas coisas: que o
nosso leitor anônimo tenha ra-
zão e que ocorra nova mortan-
dade de peixes.

acumule ali, embora com o risco de fazer poluir
as águas estagnadas.

Foi esta a. denúncia de um leitor.

Novos Cumprimentos
ARIO CARIOCAao D!

Continuam chegando à nossa redação telegramas de felici-
tações pela passagem do 25.° aniversário do DIÁRIO CARIOCA.
Governadores, ministros, senadores, deputados, embaixadores,
oficiais superiores do Exército, próceres políticos e pessoas ami-
gas dirigiram-nos as mensagens que se seguem.

MINISTRO JOÃO CLEOFAS

i

"Quando DIÁRIO CARIOCA
atinge primeiro quarto século
sua existência, é-me grato en-

CÁBELLO PROMETE UM MERCADO

O presidente da Comissão Federal de Abastecimento e Preços declarou estar tomando pro-
vidências para a construção de um mercado livre nas imediações do Cais do Porto, o qual
disporá de 29 armazéns, 32 boxes, 3 lixeiras, 4 vestuários, 5 sanitários e uma plataforma
para a descarga de mercadorias em área de 8.600 metros quadradas. Os armazéns e boxes
serão controlados pelas cooperativas de produção, sob a supervisão da COFAP e da Se-

cretaria de Agricultura do Distrito Federal

Campanha da A.C.M.
A Associação Cristã dos, Mo-

ços, está fazendo uma campanha
em prol do uma nova sede, a
qual acha-se em construção na
rua da Lapa, 40. Esta campanha
durará dez dias, c o alvo a atin-
gir é de 2 milhões d cruzeiros
dos quais, em 4 dias atingiram
506 rriil.

Para animação desta campa-
nha, estão sendo realizados ai-
moços, onde são apresentados os
totais das colaborações monetá-
rias. No almoço de ontem, usou
da oalavra o professor sr. Cel-
so ÍCelli. que ressaltou o valor
pioneiro da A.C.M..

Estudantes
e @ Teatro
Municipal

Um Rosário de Irregularidades
na Vila Operária Previ enesa
E' o Que Diz Antigo Morador Daquele Núcleo Residencial — Uma
Comissão de Engenheiros Constatou há Tempos a Péssima Constru-
ção Das Casas — Erros Que Não se Consertam há Dezoito Anos

liberais,"As últimas administrações do D7ASE não têm
levado em conta que o direito de moradia na
Vila Operária Previdência, em Bcnfica e Alegria,
é privativo dos brasileiros pertencentes a sin-
dicatos de empregados. • Vende a pessoas

TRANSAÇÕES SUSPEITAS

pertencentes aos sindicatos patrinais c
como sejam negociantes e enfermeiros".

Esta acusação, entre outras, foi transmitida ao
repórter pelo sr. Joviano Severino de Melo, pre-
sidente. da União dos Homens de Cõr e velho
morador naquele núcleo residencial.

Os estudante que concluem o
curso este ano continuam lu-
tendo pela cessão cio Teatro
Municipal, a fim de que ali pos-
sam realizar as splenidades de
formatura. Para isso precisa
ser revogada a lei em vigor,
proibindo tais atos naquele lo-
cal.

Agradecendo as reportagens
que a respeito o DIÁRIO CA-
RIOCA publicou, os estudantes
nos enviaram o seguinte tele-
grama:"Diplornandos hitando cessão
Teatro Municipal soienidades
formatura agradecem apoio seu
jornal esperam consumar tece-
bendo inestimável cooperação
desenvolvimento campanha qua-
se vitoriosa". Assinaram o des-
pacho os representantes das
Faculdade de Direito, Arquite-
tura; Medicina Odontologia,
Química, Engenharia da Uni-
versidade do Brasil, Direito,
Ciências c Letras do Distrito
Federal, Politécnica da Uni-
versidade Católica, Medicina e
Cirurgia.

"Nenhum ndquirente pode ter mais
de uma casa na Vila Operária Fie-
vidôncia: no entanto há diversos
indivíduos que ali compraram casas
e as venderam, desrespeitando esta
cláusula das escrituras de compra:

"O imóvel adquirido pelo outor-
gado é .destinado exclusivamente a
residência'própria. A plena próprio-
dade será dada depois de cumpri-
das todas as exigências do contra-
to, salvo quanto à livre disposição
do imóvel para cuja aquisição terá
o Instituto preferência em igualda-
de cie condições'*.' ALUGUEL A ALTO PREÇO

Prossegue o sr. Joviano: ,'"Existem muitos casas alugadas
a preços exorbitantes; muito es-
pccialmcnte as adquiridas pelos es,-
trangeiros, como. vem acontecendo
com a de n.° 40 na rua Leopoldo
Bulhões. Esta casa, alugada a um
estrangeiro por 500 cruzeiros meiij
sais, está sendo vendida peio preço
de CrS 14.900,00 pagâvels cm 18
meses. De acordo com o art. 154
da Constituição esta transação é pu-
nível. Além disso, aquelas casas
não podem ser vendidas para fins
especulativos e lucrativo snm jtpi>
missão escrita do Instituto, e.m face
dos'decretos 7.379 de 1915 j 8.618
de 1046".

, ' ERROS DE 18 ANOS
"A Vila Operária Previdência,

mandada construir pelo decreto
23.247, deveria compor-se de 2 mil
casas baratas para operários e cm-
pregados brasileiros. Festivamente
inauguradas as primeiras casas cm
1934, até hoje a grande maioria n3o
íol concluída".

ESCANDALOSO
Diz o presidente da União dos

Homens de Côr que o loteamento
do terreno e o plano de construção
dos quatro tipos de casas lã 1 fo-
ram submetidos à apreciação da
Prefeitura, com flagrante dpçjf^spei-
to aos regulamentos do Dop.irt.i-
mento Nacional de Saúde ''iblica;
Águas e Esgíttos."As casas têm as paredes ^xter-
nas com a espessura de 15cm, os
gabinetes sanitários com a porta
para a saJa de ja*ntar, rede e*e es-
goto passando por terreno não fn-
mitido por lei, c foram habi'.'i'Ias
sem a certidão de ''habite-se" da
Saúde Pública e da Prefeitura".

SERIAM OS RESPONSÁVEIS"As obras foram executadas —
prossegue o sr. Joviano — pelo
engenheiro-arquiteín Stólio \l/es de
Souza, como funcionário do ^ervi-
ço de Engenharia e Constru-;.? is dn
Instituto, Até hoje não foi re=pun-

sabilizado pelas irregularidades pra
licadas".

Acrescenta o entrevistado que a
comissão de engenheiros nomeada
pelo- Conselho Administrativo para
estudar a situação das casas, su-
gerir e apurar responsabilidades,
ocultou os nomes dos engenheiros
JoSo Ortis a Stélio Alves de hoi za
como responsáveis. O sr. Jaã-j Ortis
fora o encarregado da constrijão"."A comissão observou que a cons-
trução das paredes externas de"meia vez de tijolo" contrariaram
as posturas municipais, constituln-
do um erro técnico. Os telhados,
concluiu também a comissão, não
podiam estar assentados sobre pa-
redes sem resistência".

O sr. Joviano de Melo está desa-
nlmado quanto à apuração das ir-
reirularidades da Vila Operária Pre-
vidência.

Disse-nos que em novembro de
1948 enviou um pedido de provi-
dênclas ao presidente Dutra. Na
Presidência da República o proces-
so adquiriu o número 1.181, se-
guindo para o IPASE sob o nume-
ro 3.796. Foi encaminhado para a
Procuradoria daquele Instituto em
21 de janeiro de 1949 e ao Depar-
lamento Administrativo do mesmo
em 9 de fevereiro do mesmo
Desde então
dele.

viar sua ilustre direção e reda-
ção minhas felicitações pelo
transcurso efeméride, extensi-
vas pessoal oficinas e demais
colaboradores. Cordiais saúda-
ções — João Cleofas — Minis-
tro Agricultura".

MINISTRO NERO MOURA"Tenho grato prazer cumpri-
mentar ilustre jornalista pela
passagem de mais' um aniver-
sário de fundação DIÁRIO CA-
RIOCA, desejando que esse ma-
tutino continue cumprindo sua
tradicional missão de bem in-
formar. — Nero Moura — Mi-
nistro da Aeronáutica".

GOVERNADOR DE MINAS"Queira ilustre diretor rece-
ber meus melhores votos felici-
tações transcurso aniversário
DIÁRIO CARIOCA. Cordiais
saudações. — Juscelino Kubits-
chek".
GOVERNADOR DE ALAGOAS"Envio aos velhos e prezados
amigos as minhas calorosas fe-
licitações pelo vigéssimo quin-
to aniversário do vibrante DIA-
RIO CARIOCA. — Arnon de
Mello".
EMBAIXADOR DE PORTU-

GAL •
"Atenciosos cumprimentos

pôr ocasião do 25° aniversário
do seu brilhante jornal. — An-
tônio de Faria, embaixador de
Portugal".

"Envio felicitações com os
votos de crescente prosperidade
por motivo aniversário brilhan-
te matutino bem como meus
votos de felicidades extensivas
a todos os funcionários. — Clau-
de Leprevost, secretário de Em-
baixada, encarregado do Ser-
viço de Imprensa e Informação
da Embaixada de França".

"Receba meus cordiais cum-
primentos pela passagem do 25°
aniversário do DIÁRIO CA-
RIOCA, merecedor, nesta opor-
tunidade, de reconhecimento do
nosso povo pelos relevantes
serviços prestados à nossa cul-
tura política. — Gustavo Ca-
panema".

"Na data aniversária grande
jornal de que amigo foi fun-
dador peço aceitar efusivas
congratulações e votos constan-
te a dar-lhe sua preciosa co-
laboracão. Abraços. —'Daniel de
Carvalho".

"Receba com grande abraço
bodas de prata seu vibrante
DIÁRIO CARIOCA. — José Ro-
berto Macedo Soares".

(Conclui na 2.a página)

Dominado pelo "santo", este homem arremete contra o$ eircunslantes

Nada de Papas e Cardeais
na Religião de Umban

O Presidente da "Tenda S. Jerôni mo" se Opõe à Unificação Das
Tendas Espíritas — "Jesus Cristo é o Nosso Único Mestre"

— "Não encontro razão superior para que
sejam unificadas todas as "tendas espíritas" —
disse-nos o sr. José Pessoa, um dos mais canheci-
dos praticantes da chamada, doutrina de Um-
banda, entre nós, c presidente da "Tenda São
Jerônimo''.

— "Umbanda — prossegue o nosso entrevis»
tado — é'0 culto mais doce, mais humilde e mala
puro que existe na face da terra. Não devemos,
pois, adulterá-lo com idéias assimiladas de ou>
tros cultos".

AS TABELAS DE PREÇOS

ano.
nunca mais ouviu íalar

"Se criarmos o sacerdote pa-
ra a: religião de Umbanda, —
continua o sr. José Pessoa —
criaremos, imediatamente, as
tabelas de preços para as nos-
sas liturgias. Nesse caso, as
nossas consagrações não mere-
cerão mais o respeito daqueles
que vivem para Jesus Cristo, o
qual tudo o que fazia e dizia
vinha do Pai que estava no Céu.

Nós já fazemos ritual e li-
turgia e, portanto, somos uma
Religião. Os Papas, Cardeais,
e Bispos são os guias e meros
auxiliares na terra".

MESTRES DE UMBANDA
"Umbanda tem grandes mes-

15.° Aniversário da
Associação Brasileira
de Propaganda

Tendo transcorrido no dia 16
o seu 15.° aniversário de fun-
dação, a Associação Brasileira
de Propaganda realizou um ai-
moço de confraternização, a que
compareceu grande número de
associados. Durante o ágape
houve entrega da medalha de
jubileü publicitário a quatro
profissionais: Almério Ramos,
Antônio Herrera, Belmiro de
Souza Sobrinho è Georgino
Sande Peresl Qs oradores en-
carregados de saudar os ilus-
três membros, destacaram a jus-
tiça da homenagem em face do
valor, do trabalho e do caráter
dos homenageados. Finalmen-
te, falou o dr. Manuel de Vas-
concelos, presidente da entida-
de, ressaltando as atividades da
A.B.P.. suas realizações e da
publicidade em todos os seus
aspectos. .

sam ser ouvidos aqueles que es-
tejam à altura de dar algum pa-
recer sobre o assunto", íinali-
zou o sr. José Pessoa.~0RA 

ESSA

três na terra que nunca preten-
deram dar a ela um Vaticano.
Tem um Carlos de Azevedo! um
Ramaiano de Chevalier, com os
quais a nossa Religião poderá
contar.

Duas culturas notáveis têm
aquela humildade divina de que
nos dá exemplo a ubandista ce-
lestial que foi Jesus Cristo, que
é o nosso Rei, o nosso Instrutor,
o nosso único Mestre e que ja-
mais aconselhou a criação de
nenhuma Igreja.

"E' preciso-que se saiba, de
uma vez para sempre, que os
sacerdotes de Umbanda são os
nossos "guias" espirituais e que
os seus médiuns são, apenas,
seus humildes auxiliares na
carne."Os companheiros que dose-
jam, a exemplo do que ocorre
com a Religião Católica, no to-
cante a personalidade do Papa,
eleger um "Grande Chefe dò-Ri-
tual de Umbanda, deverão reu- drízio de Viana não pensounir-rse em congresso, onde pos- ,  , e duas vezes

A Prova do DASP Será
em 7 de Setembro...

"Não Podia Haver Data Mais Imprópria".
Dizem os Prejudicados

Depois de mais de um ano de delongas, o D.A.S.P. acabou
por marcar a data da primeira prova para o concurso de posta-lista do Departamento de Correios e Telégrafos, a se realizar
nesta Capital, a 7 de setembro.

Boatos de que as provas já tinham sido marcadas para a
quinzena seguinte corriam desde meados do ano. passado, mas
sempre havia um adiamento.

INOPORTUNA I
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• Todos sabem que, nesta data
o Brasil comemora sua Iride-
pendência. Os desfiles tomam
as artérias principais, a massa
do povo acorre à cidade para

D. DAR.CY VOA PARA PARIS

Â Herança Militar Não
Está Isenta do Imposto
Parecer da Procuradoria da Fazenda Pública

O ministro da Marinha solicitou ao seu colega da Fazenda,
em 3 de julho último, providencias junto às repartições do Im-
posto de Renda no sentido de ser reconhecida a isenção para a
herança militar (montepio e meio-soldo) assegurada pelo artigo
113 do Estatuto dos Militares.

DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO
Em resposta o titular da pas-

ta da Fazenda transmitiu, on-
tem, cópia do parecer emitido
a respeito pela Procuradoria
Geral da Fazenda Publica.

O parecer do adjunto do pro-curador geral, sr. Sá Filho,
lembra que o Estatuto dos Mili-
tares não continha dispositivo
que consignasse isenção para o
referido rendimento, mas, após
à promulgação da Constituição,
o "Diário Oficial" publicou rc-
tificação do mencionado Esta-
U:to em que se dispõe que "A
herança militar é isenta de
qualquer taxa ou imposto..."
NAO TEM VALOR JURÍDICO

O Tribunal, Federal de Re-
cursos, julgando o recurso de

mandado de segurança do açor-
dão n. 1.060, de 16 de agosto
de 1951, decidiu que a retifica-
ção de decreto-lei não tem va-
lor jurídico, depois da promul-
gação^ da Constituição, pois, do
contrário, o Executivo poderia
continuar como legislador in-
determinadamente. Ainda quan-
do pudesse ser considerada vá-
lida a retificação — acentua b
parecer — sua vigência teria
cessado com a nova legislação
do imposto de renda, que revi-
gorou a de 1943, onde estão tri-
butadas as pensões constituti-
vas de herança militar.

Com o aludido parecer con-
cordou o procurador geral da
Fazenda Publica. .

Flagrante do embarque da esposa do Presidente da República, quando, ontem ã tarde, no
Galeão, se preparava para embarcar, em companhia do sr. Waltcr Quadros, diretor da re-
vista ''Sombra'', 

que, em nome da Fábrica Bangu, 'conduz a Paris a ilustre dama a fim
•1c participar da grande noite brasileira de Jacqucs Fath, organizada pelo famoso cos-

iurjiro [rancei para apjesenlação ie seus modelos em tecidos Bangu

assistir a passagem dos repre-
sentantes de nossa forças ar-
madas.

¦ O trânsito sofre alterações
sensíveis, sendo totalmente pa-
,ralisado em alguns trechos cen-
trais. A comunicação entre as
zonac norte e sul se torna di-
ficilima para quem não dispõe
de automóvel.

Falando ao reportes, os can-
didatos — que são mais de 3
mil — se mostraram desolados.
Nãò só lhes será impossível as-
sistir à parada: estão arriscando,
db a perder, as provas por di-
ficuldade de condução. Dizem
ainda que se o encarregrdo de
fixar a data tivesse olhado pa"
ra a folhinha, certamente nao
teria marcado uma data tão im-
própria.' E pedem a Deus que o fim-
preterivel" seja igual aos de-
mais, de até hoje, ou seja, per;
feitamente preterivel. Quem ja
esperou um ano. pode esperar
mais uma semana...

XV CONGRESSO
NACIONAL
DE ESTUDANTES

Inicia-se no próximo dia 26,
nesta capital, o XV Congresso
Nacional dos Estudantes, sendo
discutido o seguinte temario.
Problemas do ensino superior.
Problemas economo-sociais dos
estudantes; Problemas nacio-
nais; Representação d3 U. N. fc.
no exterior; Relatório da vire
toria; Vários.

O Congresso é constituído por
dois representantes de cada >¦'¦-
retório Acadêmico e dois Q»
União Estadual, devendo con-
tituir-se de cercí de -150 unl'
versitários. , ,'.„
A Diretoria da UNE esta elabo-
rando o Calendário do Congie-
so de maneira a estudar, ape-
nas, os problemas estudan.i-,
evitando o desvirtuamcnto_ a°
conclave para íins políticos.

/ A
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A SEMANA INTERNACIONAL EM REVISTA
Estados Unidos

4 Campahha
Eleitoral

Com o resultado da Convenção
Republicana é que começa real-
mente, para Eisenhower, a campa-
nha eleitoral. A sua vitória, que
íoi a da ala liberal do partido, a
que poderíamos chamar, como o
fazem os ingleses, ala dos "conser-

vadores progressistas", escondeu
um íato dos mais importantes,
mais importante mesmo do que a
derrota infUngida a Taft: o echp-
se total do General Mac-Arthur,
este sim, um homem granitlca-
mente da direita, que seria o can-
didato dos partidários do Senador
de Ohio, se a luta na Convenção
não se tivesse decid|do na surpresa
do primeiro, caso vêste falhasse ate
o terceiro escrutínio.

Assim, não têm razão os oráculos
que querem ver na vitória do Ge-
neral' um triunfo da direita, citan-
do trechos de Roosevelt, datados
de 194*, para anunciar a inaugu-
ração do fascismo nos Estados Uni-
das a partir de novembro próximo,
no caso em que vença o partido do
elefante.

O partido de Lincoln, que se vivo
fosse estaria nas fileiras do Parti-
do Democrata, vai para o pleito de
novembro com uma plataforma,
particularmente no que toca à po-
litica externa, sobre a qual os con-
vencionais não se detiveram sequer
por cinco minutos, uma vez que
íoi escrita para conciliar pontos de
vista em choque, e da qual Eise-
nhowcr terá fatalmente de se afãs-
tar na campanha eleitoral.

Com respeito à política externa,
<iue desde já deixou de ser bipar-
tidárlái não terá o General, que foi
um dos expoentes de sua aplicação.
muito que dizer. A luta eleitoral,
assim, se travará no terreno das
questões internas, nacionais. E á
nesse terreno que os democratas
têm muito mais fôlego que os seus
opositores.

i A Convenção do Partido Demo-
crata inaugura-se amanha, em
Chicago. A ela comparecerão 1.574
delegados, com somente 1.230 vo-
tos, sendo 886 delegados de distri-
tos eleitorais, com um voto cada
«m, e 688 delegados "at large", com
melo sufrágio cada, o que explica
a expressão - íracional nas forças
comprometidas, ou não com os as-
pirantes à indicação. Para obtê-la
sèo necessários 616 votos.

De acordo com a última tabula-
ção de que dispomos, excluída a
delegação da Virgínia, ainda não
nomeada, é a seguinte a posição dos
aspirantes}

Kefauver *» 252,
Russel 117,
Harriman 103,
Stevenson .;„ 54
Outros 258,
Não comprometidos e

disputados 416

(1)

Virgínia MtfW 28

1.230

lt Exclusive 18 votos da Estado
de Mississipi e grande parte (22,Ví)
dos 52 votos do Texas, a favor de
Russel. As duas delegações serão
contestadas na Convenção.

A rubrica "ostros" abrange cêr-
ca de quinze aspirantes, entre eles
o Vice-Presidente Barkley- com
28 >4, Truman com 14, o Juiz Vln-
sou com 3, e o Juiz Douglas com
1J2 voto, estes dois últimos, Minis-
tios da Suprema Corte.

Os Democratas vão para a sua
Convenção certos de que no Ge-
neral Eisenhower os Republicanos,
elegeram o seu candidato mais for-
te. Além disso, a 24 horas do coh-
clave ainda não tem o partido de-
mocrata um candidato da estatu-
ra do que vai enfrentar em novem-
bro. • ,

Candidatos Passíveis, :'«
A figura potencial de mais real-

ce para os Democratas é a do Go-,
vernador Adiai Stevenson, do 1111-
nois, homem aceitável pelo Sul em
vista de sua posição moderada na
debatida questão dos direitos civis,
anteprojeto de lei contra a discri-
minação racial nos empregos, quevem sendo derrotado no Congresso,
desde os tempos de Roosevelt, pelacoalbão dos "dlxiecratas" (demo-
cratas do sul) e republicanos. Ste-
venson tem estado relutante em
are'tá-la — e não a aceitará con-
tia Eisenhower, ao.que se murmu-
i'a nos Estados Unidos — fato quetem irritado alguns lideres Demo-
cratas, inclusive o Presidente Tru-
man, Com efeito, o Governador de
Illinois, logo após a escolha de Ei-
senhower, apressou-se em declarar
Que esperava que os delegados à
Convenção respeitassem o seu de-
sejo de concorrer unicamente à ree-
'eiçáo para a governança de seu Es-
tado.

Por outro lado, a crer nas infor-
ilações de conhecedores da vida
Privada dos políticos norte-ameri-canos, Stevenson teria motivos ín-tlmos para não aceitar a indicação:'0 fato de ser divorciado e o de ne-nmim homem dessa situação civil,
jamais ter ocupado a Casa Branca.Nos altos círculos do Governo, emWashington, considerava-se o polt-ucp de Illinois fora da disputa.nenhum dos outros aspirantes

Após a Luta, um Aperto de Mão

O GENER4L Eisenhower, vitorioso na Convenção Republicana, cumprimenta seu competidor, senador Robert Taft. O candidato a Presidência dos

EstadosUnião*Trigiu^ ao Hotel onde estava hospedado o senador Taft - logo após ter sido escolhido pelos convencionais. Eisenhower cump»

mentou o senador, a quem qualificou de «um grande americano", encarecendo a necessidade de seu apoio para a vitoria do partido.

0 Sorriso do Candidato História Das Negociações de Trégua
wmmè&

NO HOTEL de Chicago onde instalara o seu quartel-general de candidato

à indicação pelos Republicanos, Eisenhower recebeu a notícia de sua vi-

lófia sobre "Bob" Ta{t. Os fotógrafos que o cercavam iixaram o sorriso

que já se tornou a "trademark" do candidato republicano; ¦¦-¦;'¦«* i

canos, os Republicanos têm: 1) ds
evitar a clsáo que ameaça o paTtldo,
a fim de captar o voto Independen-
teN, com o qual contam as forças
de Eisenhower; 2) de fazer cora.
que o General conduza com extre-
ma habilidade a sua campanha.

Depende ainda o sucesso do can*
didato Republicano de quem íôr 4
seu oponente Democrata, que cer<
tamente não será nenhum político"en herbe" como o General.

EM iVIUNSAN, na,"Coréia, um sargento dos serviços administrativos empi-
lha os relatórios.e atas sobre as negociações para a trégua na guerra
coreana. Ali estão registradas todas as palavras trocadas entre os pleni-
potenciários da ONU, e os representantes comunislaB, desde a primeira

reunião, a 10 de julho de .1951, em Kacsong

Canadá i

tem grande estatura perante o elel-
torado. O Senador Russell, da Ge-
orgia, o candidato, do. Sul é, por
sua própria origem, um inviável:
desde a Guerra da Secessão não te-
ve os Estados Unidos presidente
nascido abaixo da linha Dixle.

O sr. Averell Harriman, de Nova
York, apesar de sua tradição de
"new-dealista" e de sua experiên-
cia internacional como Embaixa-
dor em Londres e Moscou, e adml-
nistrador que é, atualmente, da
Mutual Security Agency, não é co-
nhecldo do eleitorado por nunca
ter atuado como político militan-
te. O Vice-Presldente Alben Bar-
kley, de Kentuchky, tem contra si
os seus setenta e quatro anos bem
puxados, apesar dos quais vai lutar
pela indicação de seu nome na
Convenção.

O sr. Estes Kefauver, Senador
pelo Tennessee, é, de todos, o can-
didato com maior popularidade e
seria realiKsnte, com o 6eu gorro

de pele'de quatl, o favorito da cias-
se trabalhadora sindicalizada na
CIO e na ÁFL e.o seu jeitão da
camponês espalhafatoso não deixa-
ria de, ter atrativos para os "far-
mers". kefauver, que realmente
apareceu no cenário político ha-
cional há pouco mais de um ano
com a campanha ruidosa e sensa-
cionalista contra o crime e a cor-
rupção — cruzada amplamente di-
vulgada pela televisão, (40 milhões
de aparelhos) — incompatibilizou-
se com as "máquinas políticas" das
grandes cidades e com a alta dire-
ção do partido, na qual, ao que se
diz, não é tolerado.

O resultado da Convenção De-
mocrata pode ser, em vista da re-
cusa do sr. Stevenson, uma grande
surpresa: a sua indicação, a des-
peito de tudo, ou o aparecimento
de um nome inesperado como o do
Juiz Douglas (Washington), do Se-
nador Humphrey, todos altamente
qualificados. Não restara dúvidas,

porém, que na Convenção haverá
pressão pela reindicação de Tru-
man, apesar de suas repetidas- de-
cia rações peremptórias de que não
deseja ser candidato e de não ter
havido, até agora, qualquer tenta-
tlva "real no sentido de sua mobili-
zação.

Mas o homem pode mudar de
Idéia ante a perspectiva de ver o
seu partido atirar-se à mais dura
luta dos últimos vinte anos com
um candidato que não tenha pos-
sibilidades de vencer, A sua súbita
maléstia, com internamento' no
Hospital Walter Reed, deve ter si-
do-o resultado de tanto morar no
assunto. E a sua ainda mais sú-
bita recuperação, obrigada a um
repouso "cie dois ou três dias", a
que se seguiu o apelo à Convenção
para que os democratas "nãó
traiam, se quiserem vencer, qual-
quer dos princípios do "New Deal"
e do "Fair Deal", "para que não
nos venham a .conduzir os "blasés"

e os tímidos", é ainda mais sinto-
máticá. "Esta campanha deve ser
uma cruzada por aquelas coisas que
nossos corações reconhecem como
justas e boas, para o povo ameri-
cano e para a paz do mundo", dia
o esperto político de Independence,
Missourl. E desta vez teve o cuida-
do de não repetir que não é can-
didato e a sua curta e incisiva
mensagem será impressa nos pro-
gramas da Convenção.

Quem nos poderá garantir que
o discípulo de Pendergast, com seus
flóridos 68 anos, não se decidiu a
ir ao "check-up" do hospital para
poder apresentar à Convenção,
quando mobilizado, o certificado de
exame geral atestando sua exce-
lente forma física para enfrentar
outra campanha de rabada de
trem? Teremos a .resposta no cor-
rer da semana.

A Aritmética de Novembro
Como é sabido, nas eleições pre-

sidenciais dos Estados Unidos; es-

tão em jogo 531 votos do Colégio
Eleitoral, sendo necessários. 266 —
a maioria absoluta — para a vi-
tória. A maioria simples, ou plu-
ralidade, do sufrágio popular nos
Estados- determina a contagem- do
total de seus votos para o candl-
dato neles vitorioso.

Nas três últimas eleições presl-
denciais, os Republicanos ganha-
rám, em todas elas, em sete Esta-
dos, com um total de 43 votos.
Deixaram de ganhar, também nas
três eleições, em vinte e sete Estar
dos, com um total de 289 votos.
O grupo de Estados conhecido pela
denominação de "Big Eleven" (os
de maior contingente de voto elel-
toral), tem um total de 263 sufrá-
gios. Os Democratas, por três Vê-
zes seguidas, Banharam em cinco
desses Estados, com um total de
104 votos, e por duas vezes em
nove, com 230 votos.

Para reverter essa aritmética,
segundo observadores norte-amerl-

uUm de Quinze
Milhões"

O subtítulo é o nome de um n*
vro recentemente aparecido, da
autoria de Nicolas Prychodko, mala
um que escolheu a liberdade onde
conta a história verdadeira de suai
aventuras e experiências nos cami
pos soviéticos de trabalho forçado,
situados na Sibéria e no CírcuU
Ártico.

Essas experiências começaram
no fim da década de trinta, foram
aumentando de intensidade com o
correr dos anos para só terminar
quando o seu autor conseguiu atra-
vessar a fronteira, fugido, sobrevl-
vente do tirânico sistema econõml-
co soviético, hoje baseado no tra-
baltio escravo.

"Não há dúvida, que nos anos da
1939 e 1940" .escreve Prychodko
"havia cerca de 15 milhões de prl-
slonelros nos campos de concentra-
ção, onde escravos trabalharam dia
após dia, com pequena despesa para
o Estado. Esse exército de cativos
deve ter sido grandemente aumen- •
tado desde a "libertação" dos pai-
ses da Europa Oriental. Antigos
prisioneiros russos das prisões da
Hltier foram mandados para esses
campos de concentração. Depois
da segunda guerra mundial eles
regressaram à "pátria socialista"
por sua livre e espontânea vonta-
de, mas ao lá chegarem não lhes '

foi permitido circular Uvrementa
entre a população soviética, de mê-
do que espalhassem suas histórias
a respeito das melhores condições
de vida fora da Rússia. O mundo
ocidental deve ser pintado nas cô-
res mais carregadas".

Quem estivesse na Europa dti-
rante a guerra'ou no fim da mes-
ma há de se lembrar como os ms-
sos deslocados algumas vezes pre-
feriram a morte a ser- devolvidos
ao seu pais. E' que então eles jâ
sabiam o que acontecia aos que re-
gressavam "voluntariamente". j

Hoje estamos vendo a mesma
coisa repetir-se na Coréia, na de-
batida questão da repatriação de
prisioneiros. Da 170.C00 que estão
em mãos das Nações Unidas 100.000
segundo inquérito realizado pelas
Nações Unidas, já declararam que,
resistiriam pela força, se necessá-
rio,. à sua repatriação para terri-
tório sob controle comunista. i

E essa relutância dos prisionei-,
ros norte-coreanos é chineses não
será uma indicação de que êlws.tèm'
perfeito conhecimento da sorte que
os espera? Os negociadores còmu-j
nlstas em Panmunjon, cuja tarefa
principal é entravar as negociações
de trégua e ganhar nas conversa-
ções um pouco do que perderam
na guerra, têm ordens severas para'
obter a devolução do maior nume-
ro de prisioneiros possível. A re-;
cusa das Nações Unidas em admitir:
a repatriação forçada põe possessos
os capatazes do trabalho forçado .i

O livro do sr.. Prychodko nos dá
uma Idéia do que' lhes acontece-;

^ria. Por êle sabemos que a União
Soviética tem as mais variadas ma-
nelras de recrutar trabalho escra-i
vo, hoje o aspecto fundamental da
sua economia, conforme tem sido
amplamente demonstrado no inqué»
rito que está sendo realizado pelas
Nações Unidas, no.qual depuseram
centenas de testemunhas e de que
constam milhares de provas do-

•cumentais. Essas testemunhas não
manifestam qualquer entusiasmo
por tão salutar regime.

Nicolas Prychodko era aluno da
Escola de Engenharia da Univer-
sldade de Kiev. Uma noite, em 1939,
num desses expurgos menores que
sãe a rotina da vida soviética, a
N.K.V.D. (antes chamada Theca' e O.G.P.U. e, depois, M.V.D.),
ou seja a Ochrana do Marechal
Stalin, na qual êle confia como ura
Czar, bateu-lhe à- porta e aí co-
meçou a sua odisséia.

Foi submetido a torturas e lon-
gos interrogatórios visando^ a ob-
tenção da indispensável "confissão'*
que tanto respeito merece da júris-
'prudência soviética, a mais adlan-
tada do mundo, ao que dizem por
aí. Não ter confessado, porém, de
nada lhe valeu, pois foi mandado,
com milhares de outros,'para a Si-
béria.

O seu primeiro passo para a 1I-'
herdade foi a comutação de sua
pena, obtida à custa de lágrimas de
sua mãe, que a foi implorar de um
altíssimo burocrata moscovita; dis-
se-lhe este: — Vá para casa, Ba-
buchkai e pare de chorar. Em bre-
ve você receberá boas notícias.

E,' de fato, recebeu-as. Depois ó
a fuga, "a escolha da liberdade",
a espera do visto afinal obtido, para
o Canadá, pelo Comitê Ucraniario
sediado naquele país. Mas Babu-,
chka (avòzinha) ficou, com suas
rugas e suas lágrimas, e talvez a
mesmo juiz que libertou seu filho,
a tenha remetido para a saudável
Sibéria, a fim de ocupar-lhe a vaga

1
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AO SOM DO
"PARABÉNS PARA yOGE"

TA1

Eneida
JSTA' havendo oiiroí multo curo, Amapá, outro dizia que "num

tuberculose, muita tuberculose, grupo de cem funcionários da Pre-
po meu Estado natal. E porque feitura foram encontrados 14 tu-
está havendo tudo cm demasia berculosos que serão aposentados",
tomo se meu país não fosse Düás misérias juntas: a tuber-
capital dos exageros — pensei
hoje mais do que nunca naquela
planície, numa cidade outrora
cheia de mangueiras ^onde ouvi
palavras e narrativas que jamais

culose e a aposentadoria.
Lembro que quando apareceu a

noya-gnòmonia e a classificação do
Exército do Pará para os arrivis-
tas, sofri um pouco. Depois com-

esquecerei: pororoca, Yara, Tu- preendi a generalidade da cias-
pan castigando a vaidade de Ja- sificação, principalmente porque
pim c Ijrando-llic o dom de can- conheço gente do norte f do sul
tar, etc., etc. e mesmo nascida aqui no Rio,

Passei quinze anos sem ver Be- componentes sérios e ponderáveis
lém do Pará e um dia do ano 'do Exército do Pará.
de quarenta e nove fui encontra-
]a mulher rica que se tornou ve-
lhinlia pobre, muito pobre. Po-
deria súbre ela escrever um iti-
nerário sentimental: aqui foi o
meu primeiro colégit
uns aventais azuis e

Meu Estado tem lá as 'lias coi-
sas. e a sua Rente — a mais chei-
rosa e asseada do Brasil (dois
banhos por dia, jasmin bognri,
macaca poranga, pau de Angola)

Usávamos 6 também a gente mais ingênua
eu acabava que conheço. Encontrar um d*i-

de fazer quatro anos (— Quanto ráense depois de um, dez ou mais
mais cedo esta menina aprender anos de ausência, é tê-lo deixado
a ler, melhor. Assim talvez sos-
segue) . A professora, dona Hilda,
tinha uma voz muito doce, um
anel de pedra vermelha bem gran-
de no indicador e uns ollios que,
de tão pretos, nunca poderão ser
esquecidos. Não consegui compre"
ender porque dona Hilda não ca-
sou. Aqui, ncsla casa. dancei mui-
to quando menina. (De quem era
a voz que dizia: — Novamente
hoje? E' preciso mandar essa me-

na véspera. Ele sabe toda nossa
vida e os últimos fatos da terra:
d. Fulana fugiu de casa, a mo-1
nina X se perdeu pelos carrinhos
do mundo e fica profundamente
ferido quando a gente, tão distan-
te dos potlns da cidade outrora
próspera e hoje em decadência,
não conhece este ou aquele per-'
sonagem. As vozes têm acentos
especiais e uma forma estranha
de pronuncia. As palavras se ar-
rástam e os assuntos são longos,
sempre com um toque do misté-
rio.

Uma senhora chamada Graziela
e que ó unia das melhores, das
mais primorosas e completas cozi-
nheiras que conheço (ali! as co-
midas de minha terra!) profunda

l/ll//!/// / "- tf/ mente perit* ¦ da" culinária n5° s*
(i/1 I 111 I 

~~^${/lll 
1'araense mas de todos os outros

IIIIIII J ~——///// Estados brasileiros (que me per-
doem as baianas, mas nunca co-
mi um vatapá igual ao dela), uma

rimTpara um colégio interno, senliorã chamada Graziela, ma,
Vive dançando. Dança Iodo dia). T'e 

lem ° 
f.pe,ldo 

d° *' m6
dizia outro dia:

— O Pará 6 uma coisa danada.
A gente procurando bem, êle está
em tudo. Só dá gente boa. Veja
o tenente ' Bandeira, nasceu no
de caveira esverdeadas, ajoelhan-
do-se diante da horrível Mestra
e caindo, por fim, em decúbito

r "Ir ^r-—-^ I
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"CONTÍNUOS
BRASILEIROSi.JJ

u
Sabato -Magaldi

MA das observações obrigatórias cida do nada, em um bonde. 0
sobre "Continhos brasileiros" 'sentimento da suspeita conjugai,

quo o livro não apresenta as co- aparecido sem motivação lógica,
muna características da estréia, toma 

• conta de todo c. persona-
Carlos Castelo Branco já aparece 6cm> tem repercussão física, pro-
como escritor que domina o ofício, vocando mal-estar próximo da
liberto de indecisões e incertezas vertigem, para desaparecer de sú-

que prejudicam a forma e tornam b»°, spb o reflexo da norma ida-
as mais da» vezes irregulares as de cotidiana, Veja-se Desfecho":

coletâneas. aP03 ? .fra,s,° lmclal ~. 
Çáçonfio_ , , . que foi Olga quem casou comi-

Dai concluir-^ que um dos pri- „ _ ]eTanta.M uma atmos(
muros e «Bmficati»a _ atributos de insegUrançai em 0 a
dessa seleção de historias curtas . anterior, de cc
é a unidade. Tanto sob o aspecto jj],rj0i
estilístico como o da matéria,
''Continhos brasileiros" revela o
caminho seguro percorrido pelo
autor, dando-nos uma manifesta-
ção de personalidade firmo e de-
finida.

Através das dez histórias ins-
piradas em motivos tão diferen'

e tranqüilidade, se vé rc-
duzida ao nada, ao influxo da
nova orderü que modifica a pre-
missa e leva a uma construção
absurda envolvendo por um mo-
mento todo o ser. Volta a unida-
de superior, feita da substância
do cotidiano, e a loucura (devo
ser chamado loucura esse corte.

AS MASCARAS DE EDIPO REI

(g/L fr^l ^

Aqui morei até os quinze anos.
apesar do intervalo passado no
colégio interno. Não há mais as
grandes dalia3 de todas as côrcs
nos jardins, nem o repuxo qua
mudava de còr quando a tarde
começava a cair. Desapareceram
as açucenas que se debruçavam
sobre as janelas do meu quarto; dorsal, a seu lado.
a caramboleira que dava fruta» No segundo quadro, um templo

para uma das ruas não mais exis- grego - duas colunas e um tim-
te; cortaram a grande mangueira, Pano constrói-se a vista do es-

a imensa mangueira do fundo do pectador. Dois cavalos negros -

quintal. Era a casa de meu pai; °3 dançarinos usam mascara quo
hoje é apenas uma casa de ou-
tros.

Aqui, neste canto de rua ouvi
as primeiras palavras de amor, o 1QNH S. CARLILE escreve:

primeiro namorado. Foi aqui que "The author's words pass tho
êle me disse as palavras novas, actors'lips and reach lhe listener
novinhas para mim. Não lembro in lhe furlhest outpost the instant
mai9 a hora, mas sinto que devia they are spoken. New thresholds
haver uma lua bem clara. As luas oi sound! The softcst ivhisper
provocam muito essas palavras, niay bc heard. Words that fly
Belém foi uma cidade muito ale- witli such speed must be chosen
gre e é boje uma cidade muito carcfully. Words in the air are
triste, sem luz elétrica, morrendo spent as they fali. And they must
todos os dias quando morre o sol, be strong enough to stand alone.
Fechadas todas as janelas e as Unassisted hy facial expression
portas das casas. and gesture, accompanied only by

— Por que é tão triste Belém suggested action, the syllabes

(Conclui na 8.1 página)

PARIS, maio (Via' Panair) —
A "OEDIPUS REX", ópera-ora-
^ tório de Igor Stravinsky e Jean
Cocteau, é o ponto culminante
desta temporada dramático-musi-
cal parisiense.. E' uma forma in-
teiramente nova da arte lírica.
Embora a música e o libreto da-
tem de há, mais ou menos, um
quarto de 6eculo, a montagem fei-
ta agora por Cocteau para os dois
espetáculos no Thèâtre des
Champs-Elysées, dentro do festival
da "Obra do Século XX", quebra
resolutamente as últimas pontes
que ligavam ao passado esta ópe-
ra que relegava a ação para trás
do tablado, no qual ficavam ape-
nas a orquestra, 0 coro, os solis-
tas cantantes e o recitante. Após
quatorze anos de ausência, Stra-
vinsky veio agora a Paris para
dirigir as recitas de suas obras,
e Cocteau, como nos bons tempos
de outrora, é seu companheiro do
aventuras, do espírito.

— Quero, desta vez, dar-me ao
luxo de fazer o que quero I de-

Olga Obry
Cocteau a um jornalista lá cm cima, num outro tablado
entrevistava a respeito de colocado atrás, numa altura que

"Ocdipus Rcx". E acrescentou quo permite uma visibilidade perfeita
tinha um medo medonho de "se para todos os espectadores, apa-

clarou
que o

.. xiuipo cego o suas ninas, Jtn"
tre cada dois quadros fecha a
cortina do segundo palco, uma
cortina em que Cocteau pintou
em tons cinzentos, escadarias ca-
valgando umas sobre ns outras,

tes, sente-se, com efeito, uma vi- esse flagrante) . reduz-se às ver-
são unitária, que tem as qualida- dadeiras prqporçõe» no conjuiV.o
des apreciáveis de reunir senti- da personalidade.
mentos e caracteres genéricos, vin- 

CARLOS CASTELO BRANCO ?a
culados à tradição da literatura i compm na {jMÇg0 def5as „..
brasileira, e inconfundível presen-
ça pessoal. Não seria simplifi-
cação demasiada admitir que os
novos contistas se inscrevem ge-
ralmente numa linha machadiana
ou mansfieldiaiia, segundo prefi-
ram a observação precisa e rea-
lista (ou p mundo impressionista vencionai é permitido pela
o mágico. Carlos Castelo Branco
pertence à primeira corrente, qua
de resto tem produzido as obras
mais definitivas da lingua. E essa
inclinação importa em debruçai
$ôbre a realidade cotidiana, a»
pequenas vidas da classe médis
no seu círculo do sofrimentos, ale-
grias, e inquietações — aliadas

ses. Todos os contos narram o
fundo movediço das diversas psi-
cologias, presas sempre na esta-
bilidade da3 relações mas que,
paradoxalmente, se dão a conhe-
cer quando a lucidez se embota.
E esse desvio do território con«

pró-
pria natureza da convenção. Cfm-
mo convença» porque a tessituri

faire engueuler" pelo público: 
"A recém personagens simbólicos que r^,^, e ,emplos 

-r(lg03 
numa sim. as aparências estáveis dos gestos

gente nunca sabe de que eles gos- reduzem no espaço, em volumes, geométrica, um glgan- diários quase mecânicos a uma
tarão'^.-  Unhas e cores, numa pantomima f 1,, Bj ., „ "B in,M„,»ni.« Wima o ,m mni.lara0, :... .--.-J. j . „!„„;„„:. tesco Edipo de olhos salientes co- insegurança intima, a um mal-

,,.' , , ~ Iciua, quase parada, as principais teiescónios e uma enorme Jo- estar repousado que uma peque-Ah estava ele, sentado numa etapas do drama. mo telescópios e uma enorme jo },4itns 
fnz Vxnlo-

cadeira, h esquerda do estrado do c^ta semi-nua, um seio virado na quebra_ de hábitos az exp o

regente Stravinsky, com um ar do KSTES personagens nada têm de para trás, outro para frente, de dir em hrisma__ou__revolm._„Cflrla».

colegial acanhado, sem ousar cru- "" real. Poderiam ser marionetes, cabeça torturada em forma de um Castelo Branco aciona com inte-
zar 

°as 
pernas, empunhando seu de tamanho sobre-humano — tal oval horizontal. Todos os quadros ligôncia, conhecimento e sagaci-

manuscrito, que na escuridão, nem na experiência feita uma vez no aparecem num fundo azul claro, dade essas regiões sutis em que
poderia ler, quando viesse a ex- Metropolitan, de Nova York pelo alguns têm elementos cenográfi- uni leve acidente, exterior ou pro-
plicar, como recitante, os "qua- marionetista Tony Sarg — mas co3 construídos, muito simples. Os vocadõ por uma imperceptível mu-
tiros vivos" que ilustram a música são três homens, três dançarinos trajes têm cores fortes: preto, tação psicológica, basta para ferir
e o texto. A ópera, depois de de maillot preto, estofado para branco, vermelho sangue, verde
fracassar como arte sintética pot estilizar alô a anatomia do corpo
excelência, tornou-se analítica: humano, usando luvas pretas ou
coro e o recitante contam a mar- brancas e carapuças, máscaras
cba dos acontecimentos, os can- neutras ou enormes máscaras ir-
tores evocam os sentimentos dos reais. São, ao todo, sete quadros:
personagens, apoiados pela ot- 1. A Peste cm Tebas; 2. A Tris-
questra cuja música, por sua vez, teza de Atena; 3. Os Oráculos!
"torna-se palavra e ação", foca- 4. A Esfinge; 5. O Complexo de
lizando a atenção do ouvinte, Édipo; 6. A Cabeça de Jocasta;

esmeralda, amarelo, roxo.
No primeiro quadro aparece a

Peste, drapejada numa capa .ne-
gra em pregas verticais, de gran-
de máscara verde que tem o feitio
horroroso de uma cabeça de in-
seto lendário, e suas vítimas, de
máscara branca sem feições que

(Conclui na 8." página)

o equilíbrio e mergulhar as na-
turo/as mais simples em perigo-
sos abismos. Os conlos. de ma*
neira geral, por esse lado, refle-
tem a pesquisa, na ficção moder-
na, do processo de emergência do
subconsciente, em conflito com
os dados da vida organizada. Ve-
ja-se "Oscar": o conto se resumo
na pintura- de uma angústia nas-

agora.' tkemselves must bear the weíght
— Porque há fome, muita fo- nf thought". ("Production and

me. Direction of Radio Programs",
Um capim muito verde comia pags. 170-171).

as praças bem traçadas da cidadã.
As estátuas estavam cobertas de
erva que se enroscava nas cs-
padas dos generais e nos seios
das mulheres mias. Os canteiros
dos jardins públicos haviam per-
dido as formas e não encontrei
íequer o esqueleto de uma fiõr.
WOU REVENDO boje, à distan-
¦ cia, a minha cidade, porque

E' o que se tem dito nessa
ferie de crônicas, no que se refexo
à técnica interna do diálogo ra-
diotcatral: sem a assistência da
expressão facial e do gesto do
intérprete, sequer da presença fi-
sica deste, e associado a uma ação
apenas sugerida mas não assistida
facão de que é, êlo próprio, o
único veículo de expressão litfr

dois telegramas acirraram o "amor rária) o diálogo no radiodrama
que por ela tenho: uni contava a deve ter força bastante para_ se
descoberta de jazidas de ouro no bastar a si mesmo. Porque existe

só e, pela sua instantaneidade,
existe apenas enquanto ee pronun-
cia: as palavras se gastam à me-
dida que são ditas.

• » •
É CERTO que há as compensa-
™ ções de produção e interpre-
tação, constantes, as primeiras, do
cuidados extremos no fornecer um
suporte de ruído e música tão
sugestivo quanto possível do meio
e sua atmosfera; e, as segundas,
constantes dò rigores de inflexão
num grau muito superior ao ha-
bitual no teatro cênico e na rea-
li<'ade mesma, que cumpre exage-
rar um pouco para sugerir pelo
excesso, através dos recursos in-
diretos, da via de acesso única-
n.ente auditiva. Tais compensa-
ções, porém, só encontram vali-
dade quando colaboram com uma
técnica do diálogo específicamen-
te radioteatral; o que quer dizer,
no qual diálogo, mais do que em
qualquer outro, nenlmma pala-
vra deve faltar nem sobrar e, tan-
to quanto em nenhum outro, cum-
pre que a palavra escolhida seja
a palavra exata.

A palavra exata, necessária o

A PALAVRA
ADIONO R

lhe cumpre executar ao poder en- queza de sugestões como não sei
cantatório da palavra, como uni- que outro possa existir. De cria-
drde ao mesmo tempo léxica ção literária que transcende o li-
quase-musical. Tal como na poe- terário e, com dados e elementos
sia — às vezes mais do que na de outros campos, notadamente o
pnesia, pelo menos mais material- musical (no sentido mais amplo)

Roberto Brandão

mente que na poesia, pois que
esta não se destina, necessária-
mente, à audição — a palavra,
como entidade sonora, deve cons-
tituir, no radiodrama, objeto de

suficiente — eh o que deve ser o portanto que precisam conter em preocupação tanto, pelo menos,
critério da composição literária si uma força tal de vida própria quanto as sugestões suscitadas via
no radioteatro. Uma técnica, por- qvie lhes chegue para de fato vi- efeito sonoro ou "cue" musical.
tento, a rigor mais exigente que verem no brevíssimo momento ins- Mais, muito mais que em qual-
a de' qualquer outro gênero, ex- tantâneo que duram no ar. Que, quer_ outro meio de 

^expressa 
o^ li-

cetuada a poesia. Mais exigente,
restes termos gerais de exatidão,
necessidade e suficiência; e mais
exigente também cm peculiaridades
muito próprias. As peculiarida-
des derivadas da sua destinaçSo
auditiva e exclusivamente aüditi-
va. Derivadas de sua função de
dizer, mostrando; de contar, ex-
pondo; de narrar, descrevendo;
em suma, de falar para ser

além de dizerem e mostrarem, su- terária, não se podem bem expri-
giram também, carreguem em si mir, radiofônicamente, t e r nuras
essa carga de ' imponderável do com palavras duras, nem alegrias,
sentido indizivel que diga o não com palavras graves, nem pesares
dito e mostre o não visto. Pala- com palavras agudas,
vras, portanto, que valham como 0 autor que sadia utilizar de-
palavras, isto c-, sentido; e como vidamente, em toda extensão de
ecns, isto e, quase-música. eficácia, tais recursos de _expres-

Nisso, o diálogo r-"''-'- ".iíliei são — tem em suas mãos um
 como, de resto, toda a compo- instrumento de criação literária de

 sição literária radioteatral — cuja um vigor expressivo e de uma ri-
vido°e"visto- hü,'^, 'Vords~~strong técnica se aproxima da do roman- subjetivo das_abstrações; nesse ou-

enough to stand alone". cr no que se relaciona com as tro ponto, êle apresenta campos
Mas também palavras que 

"are exigências de criar realidades ob- d» eontaúl ' " ' ' - '-

spent just as they fali". Palavras jetivas através do estímulo ao nica da poesia, dado o apelo que seja lambem a ultima.

ou-

— situa-se na zona além-fronfeiras
da e.riae.nn artística em geral.

h CUSTA deste poder, está o
** rndiotcnlro aparelhado no sen-
tido de criar realidades estélicas
em que a multiplicidade de pianos
supera o de'todas as formas do
captação e expressão" artística da
realidade, suplantando, a própria
realidade perceptível. Uma renli-
dade artisticamente captada e ?x-
pressa em termos tais que o e«-
paço quadridimensinnal. transecn-
dente dos nossos recursos de per-
cepção, ganham uma realidade sen-
sível como jamais sonhou o velho
Einstcin quando lhe formulou n
concepção em termos de pura abs-
tração de física filosófica.

Disso cuidará a próxima das
crônicas desta série, que espero

desse convívio humano i feita da
uma série de acordos, preferên*
cias e maneiras de ser capazes
de proporcionar um entendimento
geral, onde ninguém arranha o
bem-estar de outro, um indivíduo
não incomoda o semelhante mas
o aceita no seu lote de diferen-
ças e contradições. Há respeito,
mas há também timidez e pudor..
Ouase uma timidez e um pudor
de viver. Em "O roupão", de/wj
de todo um idílio favorecido pt"
Ias circunstâncias, o personagem
se satisfaz abraçado à veste ín-
tima da amada que nunca pos>
suirá. Em '.'Jeito de cachorro",
por medo de maguar e de ofen-
der, de ferir a sensibilidade dn
outrem, o personagem se eximo
do pagamenlo de uma divirta. Ko
"Conto de Belém", o namoro da
simples finalidade sensual se di--
solve na compreensão dos .moti"
vos por que a moça do lugarejo
pacato preferira os americano;. E'
verdade que esse respeito aos ou-
tros conduz muitas vezes à distâii"
cia. c a distância A separação com-
plc.ta dos seres. No íntimo, todo»
os personagens de "Continhos bta«
silciros"- são—solitário?, procurar)-
do quebrar a barreira que os
isola. A solidão, em certos mo*
mentos. anula' por completo a fi-
sionomia dos semelhante?, p o nu-
tor se alimenta de impiedade ro
tratar as criaturas. Dois individiirs
aproximados por inúmeros con-
tntos de repente se tornam dos-
conhecidos, a presença miilna não
flui e um' abismo os coloca em
terrenos opostos. Essa a sensação
que invade o namorado de "Conlo
de Belém", vendo de súbito na

(Conclui na 8." página)

Vai Morrer a
Tragédia?
ESSA a pergunta quo o Combat,
** de Paris, fêz a várias figuras
do meio teatral francês. As res-
postas foram muito complexas o
abrangeram desde definições da
tragédia aos dotes necessários à
figura do autor trágico.

Jean Louis Barrault assim defi-

Tradução
Brasileira de Riike

DE TODA PARTE f50 .,
Americana de v \\

niu a iragédia: "A tragédia co-
meça onde o instinto de conserva-
ção é ultrapassado. Dai seu lado
prometeano. Excesso de vida o
por aí mesmo desafio A morte, ju-
bilação passional levada aos li-
mites extremos da crise, do ato
e do comportamento para além
de todas as leis, ela não podo
senão atingir a um desdobramento
fatal (donde o legendário fatura
presidindo à tragédia desde Ho-
mero e A mais alta antigüidade)".

Por que não há mais grandes
trágicos? "Os grandes trágicos —
responde Franeis Ambrière —
aparecem no réu dramático coro
o mesmo capricho imprevisível quo
preside ao nascimento de todo
grande artista de qualquer disci-
plina. Não se fabrica' nem um
Talma, nem um Mouney Sully,
nem uma Raquel". Gaullier diz:
"Não se pode ter trágicos senão
nos que correspondem à definição:
poder, maturidr.de e presença. Ai
de nós que só vemos pequenas
compleições,' jovens que têm muita
flama, mas que carecem de meios
físicos". Madame Dussane acres-
cenla: "E' 

preciso que a sensi-
bilidade do trágico esteja alo-
jada num corpo de uma certa rias-
se esportiva. Ai de nós, que nos
falta a amplitude física". Para
Maurjce Escande, "para se ser

ftEIR CAMPOS reuniu suas tra-" 
duções de p»emas de Raiher

Maria Rilke, extraídos de diversos
livros («ceção das Elegias e do
Livro das Horas) para publica-
los na Coleção Rubbayat, da Li-
vraria Joaí Olimpio. O livro, que
íá está em nrnvas. contem anota-

ser apresentado a Marques Rebe-
Io, o governador acolheu-o com
um abraço e disse à pessoa que
fazia a apresentação:

— Já o conheço, sim. Quem
não conhece o autor de "A morto
da porta-estandarte?".'

ções (sôbrt os poemas extraídos
de páginas diversas de Rilke, de
cuja vida • de cuja obra Geir
dará, como introdução, uma no-
tfeia despret«nsiosa.-

Ledo Ivo
um grande trágico è preciso ter
gênio e mesmo uma ponta.de lou-
cura. E' preciso ser uma força
da natureza". Dussane define ain-
da as qualidades ideais do trá-
gico: maravilhosa harmonia do
corpo, da voz e do espírito. Não
deve ser demasiado belo. Deve
ser grande, bem proporcionado,
possuir uma musculatura perfeita,
e seu rosto, do tipo clássico (no-
bre), animado por um olhar pro-
fundo. Seus pulmões e seus mús-
culos o tornam capaz .de um es-
íôrço vocal intenso; sua voz será
poderosa, quente e veludosa, pos-
suindo uma' tessitura muito ex-
tensa. Barrault aconselha que se
supram as deficiências pelo ritmo,
pois 

"a sensibilidade é transmi-
tida pelo ritmo". Rohcrt Kemp
irtroduz outro fator: a experien-
cia humana. O trágico deve ter
vivido, sofrido, amado.

Á Catedral
da Barro
CAIU afinal A Catedral de Barro,
* do Emanuel de Morais, déci-
mo quarto volume das edições
Hipocampo. Segundo as pessoas
que já o leram, {rata-se de um
poema de difícil abordagem, essa
estréia em livro de um escritor
que tem inéditos um romance,
uma tragédia, um ballet e. uma
coletânea numerosa de poemas.

Garcez e a
Literatura
A GOVERNADOR de São Paulo," segundo verificação unânime
dos que compareceram ao Con-
gresso de Escritores de São Paulo,
é um homem muito amável. Isso
não o impediu, contudo, de co-
meter alguma» gafes ao penetrar
num ambiente que lhe é inteira-
mente estranho. Assim é que, ao

O Concurso de
Poesia Hipocampo'-
Diário Larioca

ESTÃO 
chegando à redação do

DIÁRIO CARIOCA os primei-
ros originais destinados ao Con-
curso Hipocampo de Poesia, ins-
tituido por este suplemento em
combinação com as Edições Hi-
pocampo. O prazo para recebimen-
to de originais se encerra a 30 da
setembro próximo, sendo o resui-
tado proclamado em dezembro pe-
Ia comissão julgadora, composta
dos escritores Pedro Dantas, di-
retor do suplemento do D.C.,
Geir Campos e. Thiago de Melo,
diretores das edições Hipocampo.
O prêmio consistirá na publica-
ção do livro, em edição de luxo
limitada a 116 exemplares, pela
Hipocampo e na importância de
três mil cruzeiros ofciecidos por
este jornal.

Ledo Ivo Chama-se
Mesmo Ledo Ivo
NA 

REDAÇÃO da "Tribuna de
Imprensa", onde trabalha' o

poeta Ledo Ivo, correu que o ver-
dadeiro nome do autor de Lin-
guagem não é o que êle usa na
vida literária. O boato originou-
se no fato de haver o poeta se
precipitado sobre uma caderneta
que lhe caiu das mãos, não per-
mjtindo a ninguém verificar a sua

TÜTi i" "" ¦ B '•eii.enntwídn. Entre-
tanto, um colega indiscreto teria
conseguido desvendar o mistério:
tratava-se de uma carteira de iden-
tidade, fornecida pela polícia de
Alagoas, a Ledo Ivolino da Silva.

Ledo Ivo, entretanto, cqntestn
formalmente a versão e exibiu ao
redator desta seção um documento
de identidade, fornecido pelo Ins-
titulo Fclix Pacheco, no qual efe-
tivamente figura como Ledo Ivo.
Existirá a carteira do identidade
da polícia alagoana?

Braz Cuba:

Conversa Para
Telefone
ff\5 TRÊS artigos polêmicos do
V crítico desta folha, Sérgio
Buarque de Holanda, intitulado A
Ilha Brasil e endereçadas ao his-
toriador Jaime Cortesão, tiveram
o dom de irritar a alguns escri-
tores que não se interessam em
absoluto por temas de natureza
histórica. Otto Lara Rezende, por
exemplo, ao saber que Sérgio SR
encontrava no Rio. mandou-lhe um
recado:

— Esse caso podia ser resolvido
perfeitamente pelo telefone. Era
só ligar ao Cortesão e falar...

0 
ULTIMO número da revista
norte-americana "TIMES" pu-

blicou, na sua sessão sobre livros
novos, o seguinte comentário sobre
o nosso Machado de Assis, a pro-
pófito do aparecimento, nos EE." 
U U .~c!ã^cíÍT^-iuglês2^e—^Mo,:l_
mórias Póstumas de Braz Cubas",
que ali se chamará "Epitaph of
a small winner" ("Epitáfio de um
Pequeno Ganhador"):

CÉPTICO BRASILEIRO — " Joa-
quim Maria Machado de Assis
(1839-1908) foi um tímido e epi-'
léptico mestiço, mas o maior ho-
mem de letras do Brasil: suas
obras completas compõem-se de
31 volumes, e vão do drama e
poesia épica, à novela e contos.
A exceção de alguns de seus con-
tos, ninguém tinha traduzido Ma-
chado para o inglês, até que Wil-
liam L. Grossman, professor de.
Economia da Universidade de Nova
York, leu seus trabalhos, durante
sua permanência no Brasil, em
1948. Grossman ficou tão fascinado
que empregou seus momentos de
lazer traduzindo "Memórias Pós-
lumas de Braz Cubas" ("Epitaph
of a smcl) -winner"), uma das me-
lhores novelas de Machado. Os
leitores norte-americanos, ao com-

partilhar do entusiasmo de Gross-
man pelo espírito irônico o pes"
simista da obra, podem deleitar-
se com um livro diferente, que
se assemelha ao "Tristram Shan-

fe — C2£ Y 1

n rrr" v /

Mxl :
Riike

dy" d eSterne, e o "Cândido" de
Voltaire.

LADO HUMANO — O herói
das "Memórias" é um fantasma
chamade Braz Cubas, e o livro é
escrito na forma de suas recorda-
ções. Ele começa relatando seu
próprio funeral. Apenas onze pes"
soas assisliram-no> mas todas fi-
zeram-lhe um simpático elogio.
Braz observa quão famoso poderia
ter sido, se tivesse completado
sua grande descoberta — o em-
plastro antimelaneólico de Braa
Cubas — para aliviar o desespero
da humanidade.

Quando Braz relata sua vida,
ouve-se a melodia do "podia-ter-

sido". Bem nascido e bem criado,
êle foi "tosquiadn", nos 17 anos,
por uma magnífica intere*=eira:
"Marcela amou-me durante 15 me-
ses e onze contos (S 5.SOO) ; nada

mais". Contudo, graduou-se, com
absoluta fé. em olhos negros e
constituições escritas". Tornou-se
noivo de Virgilia, uma moça com
"urna boca tão fresca como a ma-
drugada e tão insaciável como s

,morte", que o deixou por um po-
lílico. Braz sobreviveu ao golpe
e utilizou a experiência para de-
senvolver sua Filosofia de \ ida.
também conhecida como teoria
das Edições Humanas".

"Deixe Pascal dizer que o ho-
mem c um pensador. Elo esta ri
rado; o homem é um cpnsertador
de erros. Cada período na r
é uma nova edição, que corrige
a anterior e será revista na pro-
xifria. até a publicação cia edição
definitiva, que o publicista ofefí"
ce aos vermes".

SUMARIO DO FANTASMA -

Em algumas, de suas 
"edições

Braz foi, sucessivamente 1) *nl-
teiro. 2) amante de Virgilia. 3)

Deputado Federal que perde" "
cadeira com um discurso advogai
do um pequeno çasquetc para
Guarda Nacional, e 4) editor <
um jornal que durou apenas si
mê?es.

Braz divaga muito. Freqüente-
mente está mais interessado e

desenvolver sua Filosofia, que r'-

tar sua história. Aproveita tud

para um dito. Amostra: 
"Mata"

,mos o tempo; o tempo no? <

terra". Do nutro mundo, élc

n1ou sua vida como zero. -

teve unia satisfação: 
"Náò

descendentes: não transmiti a

guem o legado de nossa misei
Isto, diz Braz, fê-lo uni "pei

no ganhador", ao fim de t

<J '

m
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(f\. Propósito de Sérgio Buarque de Holanda
Gilberto Freyre

Por nos ter chegado com atra- da Prarlo. Di Cavalcanti, Jaime pouco haviam conseguido nos seus
•o só hoje pôde ser publicado Ovale. Heitor Vila-Lobos, Ronald dias mais ousados. Tínhamos os no-
o artigo com que Gilberto Freyre de Carvalho, Ribeiro Couto e, por vn% de 1923, antes que tu.Io, .Io
,,c associa à homenagem a Sér- poucos anos, Rodrigo de Andrade, aluir novas perspectivas a uma
tia Buarque de Holanda, pela Emilio Moura, Anibal Machado, cultura brasileira traumatizada pe-
rmssagem do seu cinqüentenário' talvez Manuelito d'Ornclas. Bem Ia plcsençâ do africano ou rio "pri-

Tiata-se, como o leitor verá, de mais velho do que todos nós era mit.vu" cm seu passado e 11 sua
um depoimento da maior iw Graça Aranha já todo prateado atualidade.
jioriância, do mestre sociólogo pela velhice e enlourado pela gló- A essa afinidade da rritèVios,
que é também admirável escritor, ria. Eram, ftitrctanto, senão com- juntou-se, nproximando-nos ainda

pnnheírosi aliados da nova geração mais, nossa comum ádmhaçáo —
I\' TIVE o gosto, há mais de dez revolucionária; e desertores da sua, que. eia também de Rodrigo de
J anos, de colaborar no volume corretamente acadêmica. Porque Andrade, a de Afonso Arinos So-
,],: homenagem a Manuel Bandci- a época decisiva, dramática, cri- hiinho e de Carlos Driiminonil —
ra. com que seus amigos, convoca- tica, que a cultura brasileira en- pela poesja de Manuel Bandeira,
,1,,. polo vigilante afeto de Rodri- tão atravessou foi marcada antes nriicada por tuna valorização das
-,i \[,F, de Andrade, comemora- pCl0 espírito de luta entre gc- "naturezas primitivas" — a do
iam o 50.° aniversário do grande rações do que pelo de luta entre menino c, em "Evocação de Re-

classes, a que um tanto artificial- rife'', a do homem do po.'0, es-
mente certos homens de letra» pécic de menino grande — quo
alguns artistas e homens de cien- se prendia intimamente àqueles
cia de hoje procuram ligar alivi- critérios de revisão hÍMófícn jisí-
dades e atitudes antes ruidosas colóçicá, e, não npen,is csléiic-i,
do que fecundas no seu sentido de das, nossas letra* e das nossas

novação da cultura nacional. aitrs- necessários à su i liberto-

poda. Recordei então, a propó-
fi!,i iio chamado "modernismo"

jr Bandeira, minhas ligações c^m
gqiiclc grupo de renovadores dis
Jelias brasileiras que, agindo do
]{io. indiciaram sua influencia só-
hte o país inteiro: um Brasil sim-

h lamente dividido então entrí Excetuo, é claro, os raros que. Çíl.O do preconceito de cultura fa'-
"futuristas" — depois cliamaríis comp.Cândido Portinari e Jorge samtnte adulta ou soüs-icida ou
nndernistas" — o "passadistas . Amado, têm trazido alguma coisa européia. Para mim, rlevle aM'JC-

Ií? dias, a revisão devia ser mais

Em Torno de Um Prêmio
Sérgio Buarque de Holanda

DENTRO 
de alguns meses será o nihilismo, carecendo de qual- se, em alguns casos com sacrifício,

publicado com o título de "Ar- quer forma presta-se a assimilar rc--i--~ f.'~ --, ;'¦¦'; ara

uuitetura Italiana 'era São Pa»- toá^3 as formas. E tanto melhor r ' '"'¦',.,. 
4?°"

Io" o valioso estudo de Ema De- >e estas forem antigas e venera- grafias de caráter histórico sobre

benedeti Calabi e Anita Salmoni veis, porque então lhe darão mais as relações culturais entre a Ita-
• ¦• -..i- „„„«, autoridade, dando-lhe nobreza lia e o Brasil. O prenito Pas-

oíêmio P?squaTPetracco^e'des- grandeza, embora só de fachada, quale Petraccone, resultado da ini-

tinado à melhor obra inédita so- RIREI ainda que o saudosismo ciativa é, assim, ao mesmo tempo.
, . um prcmio póstumo a rasqualo

voluntário nao se prende se- P(?tracconc. Creio que nenhuma

l'ni rlêsses renovadores foi Sei- que sendo conseqüência de um no-
rio fina'que de, Holanda. Para vo espírito de classe no modo do
pir'i''ir&! da comemoração do seu um artista ou escritor considerar
r)0.° Eiiivéisário spii agora cor.vo- desajustameritos brasileiros, é tarn-
cario rc!o seu rimbém 'vigilante bém expressão de um novo senti-
e fraVfHial amigo Prudente de
Morais neto. e "Pedro Dantas'
da ve'l n A Província que. ao lado
'de 

José Maria Belo. dirigi no, Re-
ole de 1928 a 1930, procurando
renová-la nuns pontos e noutros
conservá-la tão virginalmente p.ros
yirciana como nos seus velhos
idias.

Estamos todos os renovadores ou.
tiitiplbsméntéi novos, daqueles dias
j? distantes, atravessando a linha
do meio século: mesmo os qui
eram então tão jovens que pa-
rtc-iam ainda colegiais c não apr_
uai estudantes! Pois lembro-me de

fraternalmente unido a Prudente
de Morais neto, deu a sua inte-
ligência de noro e de inquieto —
inteligência, naqueles dias, quase
toda concentrada cm assuntos li-
leráriosi estéticos e. quando mui-
Io, políticos e menos preocupada
do que hoje com os problemas
históricos c sociológicos da forma-
ção nacional — está longe de po-
i'ri ser intitulado simplÍ6tamente
"futurista" ou "modernista". Foi
cwnplexo R numeroso demais para

Fiudchte, de Sérgio Buarque, de caber todo numa denominação

ampla; de toda a nnjsa culti-ia
et!1 seu sentido sociolóiç'co;. Com
srmrlhanto sentido de cultura, d- s-
de ce. meus dias de cstuttahts há

dq nacional do vida c de cultura. 1'nr-risidadc de Colümbii, visita

f| MOVIMENTO renovador a que ']c?tjándo Iraçar um esboço da

Sérgio Buarque de Holanda.

Brinde no Banquete Das Musas
Ney Miranda

poesia, márulho e náusea,
poesia, canção suicida,
poesia, que recomeças

'Afonso Arinos Sobrinho, de Án-.
li nio da Alcântara Machado, de
Teixeira Soares, como de cs:ri-
tores mais ílovos do que eu 0'1-
«'.-, época cm que eu tinha apenas
jfrinle o cinco anos! e cies ando-
yam entro os Tinte e os vinte três
eu vinte e quatro. Mais vellus
rjr, i|iie nós eram Mário de An-
diaile, Manuel Bandeira, Oswáld
in> Andrade, Agripino Grieco, Me-
jaotti dei Pichia, Renato Almeida.
Cassiano Ricardo, Yan de Alinei-
tu  ¦'¦•-¦ ¦ "¦ ¦ -'   '"

ÍVida Literária
ÇS'ÍÀ,' nas bancas mais um nú-
»* mero de "Jornal de Letras",
bom teus noticiários habituais, re-
jjorugens diversas, e colaborações
âe Ádonias Filho. Vitornino No-
Jnésio, Brito Broca, Gilberto Ama-
ido, Jurgo Carrera Andrade, e ou-
tios.

linicaj sem sacrifício das diferen-
ças significativas que separavam
uns grupos dos outros. Vários fo-
ram esses grupos e, dentro délcs,
diversos e até contraditórios, os
subgrupos, alguns sem espírito nc-

fARLOS DRUMMOND DE AN-
» DRADU deu o nome de "Pas-

seios na Ulia" ao volume em quo
teuniu várias crônicas e ensaios
publicados nos suplementos lite-
tsrios c revistas.

t

fóriiifiçáo brasileira cm qut; íos-
se destacada n figura do n-.oniro - .,„„ , ..,^T,rnn t mn<
corne ponto de confluência d, c.:l- DE OUTRO MUNDO, NOUTRA VIDA
tur;ir primitivas com eruditas'. Tal
i.lóia. abandonei-a no Bra.-.il qu>r-

.do me desencantei de ati",!adcs
lileiárias ou sociológicas; cias ;:ão
de iodo. Pois ao fazer, >-a ensaio
r.-.ciitr. anos depois e íjj a \:'Ci~
são de circunstâncias wcipeio"
naií, da casa patriarcal rié engt-
nHo, aquele ponto de •iO'ifluCncia
de (iilliiras '— a européia com .,„,-.¦,,-»,¦•,,^
ameríndia e a africana — não' EM TEU REGAÇO INCESTUOSO,
desprezei a figura do menino: nem Q WIT^O CÂNCER DO VERSO.
o da cidade nem o do engenho..
Procurei evocá-la ao lado da fi-
guia da mulher e da figura do
escravo. Aproveitei então apon-
tamentos destinados àquele pri-
rheiío projeto de ensaio, antes psi-
cnlógico do que histórico ou so-
ciológico, sobre a formação da
penle brasileira. E a verdade é
que me sinto boje, de certo mo-
do, co-autor do Menino de Engc-
nhn de José Liris do Rego e co-
artor de O Mundo do Menino
Impossível e de outros poemas de
Jorge de Lima e do seu romance
"ecológico". Co-autor, também, de
rü.Ttas pinturas de Cícero Dias, do
L. Cardoso Aires e mesmo de
Cândido Portinari. Co-autor de
certos, arrojos ao mesmo tempo
experimentais e tradicionais de, nr

DEIXASTE-NOS MAIS FAMINTOS,
POESIA, COMIDA ESTRANHA,
POIS NENHUM PÃO TE EQÜIVALE:
A MOSCA DEGLUTE A ARANHA..

POESIA, SOBRE OS PRINCÍPIOS
E OS VAGOS DONS DO UNIVERSO,

AZUL, EM CHAMA, O TELURIO
REINTEGRA A ESSÊNCIA DO POETA
E O QUE SE PERDE SE SALVA...
POESIA, MORTE SECRETA.

bre a história das relações cultu
rais entre a Itália e o Brasil. Co- qUer forma, presta-se a assimilar
mo componente da comissão que, exatamente o seu oposto. Pois
sob a presidência do reitor _ da qUem diz história, diz movimento
Universidade de São Paulo, jul- e Jiz transformação, não diz imo-
gou os trabalhos apresentados, o bilidade chinesa. O passado que
signatário destas notas pronun- se converte em força autêntica-
ciou na sede do Instituto ítalo- mente criadora, por isso renovado-
Brasileiro de Cultura as palavras r3) ,> 0 passado longamente apre-
de que se destacam, a_ seguir, ai- endido e absorvido, o passado co-
guns trechos. Elas não visara a 1110 presença, não como espeta-
fornecer um e9tudo minucioso da oul0 exterior, que se pode aplau-
obra que escaparia à competen- ^\T e bisar à vontade. Nesse sen-
cia do orador e articulista, mas tido é lícito concluir, que o senso
a situar o tema abordado na es- histórico não se opõe às renova-
fera mais ampla daquelas relações ções legítimas: é, sim, o verdadeiro
culturais e chamar a atenção para substrato e o fundamento delas,
um trabalho de pesquisa históri- E já neste ponto podemos, en-
ca verdadeiramente exemplar e fim, elucidar um pouco daque-
que não interessará unicamente ]c poder secreto e privilegiado, ca-
aos especialistas. paz de harmonizar no povo ita-

No pórtico do livro premiado jiano, mais talvez do que em qual-
evoca-se em palavras de contagio- qUer outro, a intimidade com o
so enternecimento, a admirável^ fj- passado à atividade realizadora e
delidade dos colaboradores eficá- transformadora. Essa harmonia en-
zes de nosso progresso atual, a fre a lembrança vivida e a espe-
uma antiga e nobre progênic._ rança eficaz patenteia-se singular- SjSSE tema envolve assuntos, sem
Mesmo na ambição áspera c mui- mente àqueles que puderam per- ™ dúvida, e envolve nome9, que
tas vezes prosaica de triunfar 6Ò- COrrcr o continente europeu nês- não cessam de ser evocados. O
bre todos os obstáculos, o imigran- tes dias turvos do após-guerra. lugar de um Américo Vespucio.
te italiano pôs sempre a marca Enquanto entre outros povos, o nos umbrais de nossa história, cons-
do sentimento e a da espirituali- passado — a experiência e o de"'litui problema constante para os
dade ancestrais. E em suas ini- sengano do passado — é um em- historiadores. E o papel de Gari-
ciativas mais arrojada- imprimiu baraço às iniciativas, assim como baldi nos dois mundos ainda i
constantemente o selo de uma nt>s- n ignorância e o medo do futuro objeto de ensaios eruditos ou sim-
talgia. é um convite ao desalento, no ita- plesmente declamatórios.

Que segredo preside a essa har- ]iano representa, ao contrário, um Contudo outros fatos — e quan-
mouia de contrários, da matéria penhor seguro de vitalidade. A
que não se destaca do espírito, da grandeza de sua história não é
pertinaz devoção a um passado llni simples consolo; é um estímu-
remoto, que se enlaça à aspira- l0, Ele não quer viver do passa-
ção ativa do uma realidade nova, J0 e ainda menos copiá-lo, o que
própria de um mundo novo? seria dar mostra de esterilidade

IEMOS nas páginas deste estudo e de impotência: quer situar-se à
«¦ como o operário mais modesto, altura dele. E com isso ostenta- 

colhidos os primeiros frutos do nos uma capacidade de reerguer- documenlos cas,clbanoS rcvjam.
trabalho na pátria adotiva, já co- ** reconstru.r-sc. reabilitar-se. que § tcr.se e5tendido até Assun
meça a levantar sua pequena casa, "a° cncontra P»«ldo no mundo 

5ão e o Prata, como no Bra.il.
à imagem daquela outra, que fi- de h0_je*

recompensa lhe teria sido mais
grata.

Os que julgaram e os que lerem
a obra premiada .podem dizer do
bom sucesso da homenagem. E
falar nesse êxito é quase esboçar
«m apelo. A iniciativa do3 bons
amigos de Petraccone precisa, e
seguramente há de ter, quem sn
disponha a continuá-la. Alguns
dos trabalhos apresentados no con-
curso, escritos — creio eu — para
o concurso, já sugerem que ela
poderia provocar obras tão valio"
sas e necessárias como. esta quo
nos dciam Ema Calabi e Anita
Cevidalli. Seu trabalho sobre a
arquitetura italiana em São Pau-
Io constituiria assim um ponto
de partida, o marco inicial paia
a sistemática exploração de ura
tema amplo e relativamente des-
curado, os estudos italo-brasilei-
ros.

tos! — permanecem quase igno-
rados. Poucos se lembram, por
exemplo, de que a um italiano,
a Bartolomcu Marochione, se de-
vem alguns dos primeiros passo»
para o aproveitamento comercial
regular de nosso pau Brasil. A
ação dos Adornos genoveses, que

UM IDEALISTA
Trazendo-nos a intimidade com
passado e o senso da cultura.

dessa cultura que não se aprendo
cara na distancia e no passado.' , „„i,„„.. . , ,./„_, l„_, o passado e o senso da cultura.
Suas retinas ainda guardam cem , .. ,
viva 'a fisionomia das ruas, dag
praças, das aldeias, das cidades
que deixou, talvez para sempre.
Graças às práticas de com-Uução
herdadas dos maioreB, ou aprrn-Otto Maria Carpeaux

0 
INSTITUTO BRASIL-ESTA- — 

"epístolas de fé, esperança d idas na meninice -e na adolos-
DOS UNIDOS, cujos méritos amor". cência. pôde êle acomodar às im-

de difusão cultural são bem co- O professor Clark não _e, como posições do novo clima os mo-

nbecidoa, divulga, como número es- se vê, admirador incondicional do dêlós que preservara em sua ba-

pecial de sua revista, um longo que chama de literatura do de- gngem sentimental,
estudo crítico: "O Renascimento sespêro". Tampouco aprecia o na- Desse modo, com rapidez rrci-
do Idealismo na literatura con- turalismo e a psicanálise que, na CCnte, é toda uma paisagem ur-

quitetura doméstica no Brasil: fa- tempofânea dos Estados Unidos", página 6 do seu estudo, aparecem lianã que irá ganhar aspecto di- f
to. aliás, salientado há pouco por Q amor Grave9 Glenwood Clark, como sinônimos de pornografia, ferente, animada por sua influên-
um ilustre mestre de história é professor-visitante da nossa Fa- Cita, a respeito, o pobre Sherwood cia. Entre 1880 e 1900 ahieni-se
da arquitetura do Rio de Janeiro. c„i(]atie Nacj01ia] d0 Filosofia, ten- Anderson. Poderia citar, mas não aqui alamedas e ruas inteiras i:n-

^^ /vtV/">
ÍcS ':'

A circunstância, de, ainda hoje,
Vila-Lobos insistir comigo para
escrevermos, de colaboração, um
hallct que drifmatize certos dos
meu» temas em correspondência
com 'sua música, ao mesmo temponhum de seita: o espírito dé seita

que animou o "modernismo" de
Graça a ponto de torná-lo às ve-
zes ridículo do mesmo modo qur
animou o "modernismo" também

IA IMPRESSO, deverá ser lan- as vezes hilariante, de Mário de
* çatlo dentro de alguns dias o Andrade, para quem a ação rc-
sovo livro de poemas de Marcos nòvàdora foi uma espécie de ati-
Kondcr Rcis^ a que o autor deu vidade não só estreitamente poli-
p titulo de "A Herança". tica como fanáticamente partida-

ria: fosse o indivíduo seu adepto lon^ou na geração seguinte,
WbITAM o Rio dois escritores 0- além de seu adepto, adolcscen- Em meus contatos no Rio de

da nova geração gaúcha: Vera te ou moço, e valia imediatamen- 1926, com Sérgio Buarque, do
Jlojilca e Paulo Hccker Filho. te mais do que qualquer velho mesmo modo . que com Manuel

• • que não tivesse aderido ao "mo-- Bandeira, Prudente de Morais ne

do conquistado grande público e
correspondente autoridade em nos-
so meio. Essa autoridade- levou-
nos a examinar-lhe a tese. E a
seguinte: vários eminentes ronian-
cistas norte-americanos, Sinclair

cita, Dreiser. Raciocinando dessa pregnadas de um caráter inéqui-
maneira, não terá dificuldades em voco. Vai surgir a São Paulo do
verificar conversão de Dos Pas- fjm do oitocentos e do comsço do
sos? novecentos, quo para a filho da

fOM
V D

nas escolas, mas é como uma se-
gunda natureza, e pode existir no
proletário mais humilde tanto
quanto no sábio mais ilustre, o

durante o Quinhentos, se estei-
deu de São Vicente â Baía de
Todos os Santos, ainda espera n

paciente pesquisador que a ,e'-ele
em todo o seu alcance. Pode-se,
no entanto, dizer, que a um_ deles,
c .;,id^ n nut-o ital!aiy»'i João Ba-
tista Magilo — por algum .tempo

(Conclui na 8.» página)

Comentários
"EM CENTO E CINQÜENTA

^ anos de rua existência, a li-
teratura russa tem reagido com
extraordinários resultados às in-
fluências vindas de fora. Algumas
de suas mais inspiradas obras de-
vem o seu começo a modelos cs-
trangeiros. Tal como, Tolstoi que
se iluminou para. escrever Guerra

un.vcrsalista e regional, sofistica Lm, Dos ? Hemingway e ]eitor quc ja comecolI a e5tuclar,in e fnlcloricíi rnrere ínflicar nu •-  _„?.: "'"" ? : .' 'ia e folclórica, parece indicar qu
continua a haver coincidência de
sentir e de pensar entre alguns
dos sobreviventes da geração que,
até hoje, mais profundamente rc-
rovou as letras e as artes no Bra-
sil: a indistintamente chamada
"modernista" que. aliás, se pro-

outros, que já foram críticos im
piedosos c- materialistas imperti-
nenles, converteram-se enfim à es-
perança e no amor, senão à fé,
o que inspira ao professor Clark
a seguinte frase final, entusias-
irada, do seu estudo:-"Salvo o
idealismo e o idealista!".

Quem já leu "On Nativo Groun

OM EFEITO, o capítulo sobre 
J^g^g^^^^ italiano enriqueceu-nos com sua ;>« com JM Chartreuse de Parme
"Cidade da saudade", d-amam-na aC5° e ainda com seu exemplo. t1c Stendhal, e mesmo, mais para-
expressivamente Ema Cahbi e Ani- A marca d;l historia, o selo da Malmente, Dostoievsqtn que en-

nostalgia, não impediram que se controu a forma de seus romances

os Passos desconcertará o

cheio de fé, esperança e amor, as
páginas do professor Clark. Pois
aí não há nada de conversão: o
autor de "U.S.A." seria como um

ta Cevidalli. , . , . .
devotasse com desvelo a nossa vi-

MO ENTANTO a consideração ex- (,a presente e colaborasse ativa-
" clusive dessa face da medalha mcnle na construção de nosso'fu-

médico que apenas diagnosticou o pode conduzir a algum perigoso tur0i p0de aconleerr. por vezes,
materialismo, deixando a outro3 engano. A lembrança das formas ^ac aqlle]a marca, oquele selo so
médicos o trabalho do tratamen- exteriores e aparentes só se con- jmpr:mam mais vivamente do que
o. Basta essa atitude para inclui- verte em força positiva quando 0 neccssário, e muitos pensarão,

em Dickens, assim'também os poe-
tas russos principiaram imitando
os modelos franceses e ingleses.
As fábulas de Krilov, que têm ai-

guín direito de ser a primeira
obra da moderna poesia russa,
começou por ser uma tradução

Io entre os mestres do neo-idea- é capaz de transfigurá-las em for- 'fcomn 
eu> qUe „ pa|áci0 Strozi d(j T a Fontaine; a arte perfeita

ds", de Alfrcd Kazin, ou então lismo novelístico? O prof. Clark mas diversas e inaugurais. Onde caj1e admirávelmente no seu lugar de pushkin e de Lcrmontov de-
"L'Age du roman américain". o precisa, para tanto, de ligeiro de- o sentimento da solidariedade in- pr^prj0 dg via Tornabiioni, em ycm geu ar r0mântico e algumas

101 LANÇADO o número de julho
de "Revista Branca", comemo-

Wlivo do 4.° aniversário, em (|ue
colaboram Helena Silveira, Elcio
Xavier, Reinajdo Bairão, Ciro Pi-
xcentcl, Jorge Ramos, Constantino
Psicólogo. José San^, Bráulio Nas-
cimento. Valdcmar Cavalcanti, en-
tre outros, trazendo ainda entre-
jislas com René Laportc, Jorge
Lnieiiln c Simeão Leal.• *
JORNAIS europeus trazem a no-

licia de que as cinzas de Maia-
covsqui, guardadas cm um nicho
Jio Kremlin, foram removidas, sem
maiores explicações oficiais, para
© cemitério de um convento.* *
y'-' EBEMOS as seguintes revis-

Ias: "Origem", número de pri-
ir.ciro aniversário; "Távola de
Poesia", fascículo II, editada em
Portugal, com poemas de Antônio
de Sousa, Davi Mourão Ferreira,
Fernandes de Oliveira e outros;"Jornal de Vizcla", n.° 38, tam-
«'ni portuguesa.* • •
l DIRETORIA DE DOCUMEN-H TAÇXO E CULTURA, de Rc-
íi'e, publica cm dois volumes

ti  Li excelente estudo de Claude-Ed- sarranjo cronológico. No roman- tinia entre as gerações sucessivas Florença, converte-se numa curió
lernismo": mais do que uni João' ^''RodrigV^r^Andrader^eÚor "i°nde Magny, não deve ter che- ce "TÍie Grand Design", Dos Pas- pôde. manter-se vivo _ tornam-se fa aberração naquele seu pasti-

Ribeiro, independente e sempre in- Vila-Lobos. Jaime Ovalê. Afón-,0 gado a impressão final tão con- S08 criticou asperamente os esfor- verdadeiramente possíveis, e as c,,e f]a rua Quinze. em Sao Paula,

quieto, por exemplo. Atitude que \rinos Sobrinho, descobri nêsso fortadora. Talvez Kazin e Mine. cos dos idealistas da era Roosevelt. vezes necessárias, as maiores e

nunca foi a seguida por Prudente "modernistas" — que eram tam- Magny nao tenham escolhido os Por isso o professor Clark, que mais fecundas ousadias. 1 or_ ou

de Morais neto ou Sérgio Buar- bém "primitivistas", "experimenta- "«to.rés mais significativos? declara (pag. 6) ter_ redigido cm tro lado, um dos evidentes sinto-
--tnuljc;onaljsla5"t professor Clark por sua vez, estu- 1950 seu estudo, nao toma co- mas de ruptura do laço vital corn

da as obras de Sinclair Lewis. nhecimento daquele romance pu- o passado está nesse afã senti-
Dos Passos, Hemingway, Stein- blicado em 1948. Ignora, delibe- mental e regressivo, afã de anti-
beck, Bromfield c Marquand. Os radamente, o que existe. quários, que imagina poder res-
dois últimos nomes não são dos Ma9 em oulros casos quis pre- suscitar as formas mortas quando
mais famosos: nem Bromfield nem d;zen com efcit0 igUalmentc de- fa'10 copiar bem seus traços epi- orllpa hoje nos domínios dessa

Marquand figuram entre os 206 au- fastro50. o que ainda não existe, dêrmicos C seu perfil efêmero.

ou excesso tal de "agitação in- rapidamente se desenvolveram ver- tores norte-americanos, bibliogra- «For Whom the Bell Tolls" lhe Ao produto de tais labncaçoes.

terior" que só os adeptos da seita dadeiras amizades c não simples fados no 3° volume da "Literary ce 
uma pranf]e profissão de ha de faltar sempre aquela intei-

<,. Desde esses dias History. of the United States" fé idealista: l'Hemingwáy'manife's- reza orgânica das enaçoes auten-
(Macmillan): alguns críticos ape- ,ou 0 fal0 jmp0rtante de que es- *ica5- Sera como um l","1*'n!i
nas os consideram como "ligei- ln 

su]jint]o a estrada que conduz

que de Holanda, admiradores cons- lista?" e «Lê
tantes de .Tones Ribeiros. Admi- voltados, como eu, para certas
radores dos Joõcs Ribeiros e cri- áreas abandonadas mas imnortan-
ticos do que, em qualquer dos tes da cultura e da sensibilida-
"modernismos" brasileiros, fosse de brasileiras — tantas coinci-
incapacidade de. expressão a dis- dências de idéias ou de sentimen-
simular-se sob "febre de revolta": tos nu de atitudes, que. entre nós

Mas em compensação, o para fi-
caímos na arquitetura, parece ine-
gável que a italianos ou filhos
de italianos — esses "novos ma-
melucos" de que nos filava An-
tónio de Alcântara Machado —
deve o* Brasil, em parte aprecia-
vel. o lugar de vanguarda que

arte.

de suas formas técnicas a poesia
de Byron. Em muitos casos, os
imitadores russos ultrapassaram os
originais cm força e qualidade.
Em quase todos os casos, criaram
alguma coisa perfeitamente nova.
Tão forte é o gosto pelas artes
na Rússia que qualquer escritor
digno desse nome costuma ter um
mais alto padrão de artesanato o
um maior alcance emocional do

que seus modelos ocidentais. Ele
melhora a forma emprestada e

pudessem compreender e admirar camaradagens.
a arte ou a literatura nova dos snmns amigo?, Vila-Lobos e eu,
indivíduos mi.ls esquisitamente Ovale e eu; e amicíssimos. Ban-

deirn. e eu. Prudente- bergio e
eu. Rodrigo e eu.
| EMBRO-ME das excursões quoi. Prudente, .'Jrgio e eu fizrmos

'An ais Pernambucanos".

agitados. Era preciso que não se.
desse à pura sífilis cerebral o di-
reito de parecer talento literário
sob o favor das liberdades "mo-

dernislas".
Em nota sobre Ronald do Car-

valho diziam os dois — Sérgio e-
Prudente — em artigo publicado
em Estética em 1925 — artigo em
que já juntavam certo gosto pela
revisão histórica ao fervor de revi-
sao estética — ser necessário c ^—j Germaninha, sobrinhh de
até urgente estudar-se o passado Oorlho Neto, mas aliada dos "mo-
das letras e das artes nacnnais
de modo "novo, ousado, irrevercn-
te". Ao mesmo tempo insurgiam-

ros" ou "autores de best-scllers",
ao passo que o professor Clark,
apreciando-o? principalmente co-
mo idealistas, os inclui no seu e«-

ao mais profundo reconhccimcn-
to da necessidade de idealismo,
na vida e na conduta do homem".
Infelizmente, nos mesmos dias de

sem um centro, como um corpo
sem alma.

Um dos maravilhosos privilégios
da gente italiana está justamente

Quem leia o livro de Ema Ca- lhe dá unn intensidade de emoção
labi e Anita Cevidalli, poderá rme transforma sua natureza. Se
aprender, se já não o souber, como ê!e adota uma nova teoria de. arte,
G r e gori Warchawchik, pioneiro não s" nrrceeia de levá-la ate seus
desse movimento, recebeu na Itá- extremos limites. Entretanto, co-
lia. nos seus anos de aprendiza- mo os modelos estrangeiros^ im-

gem e mRoma, o impulso jnicial portaram tanto para^ os escritores

tudo. Não fala, em compensação, 5959 em que o professor Clark
do impenitente Farrell nem de pronunciou essas palavras, saiu no-

li

se delicadamente contra o que
poderíamos denominar bojo de
"arianismo" de Ronald de Carva-
lho — "arianismo" parrnt". aliás

arques, será a primeira fIo flf Qraqa AranHa. "futurista'';
poesia de ."Revista c nan apcnn« dn de Oliraa Vis-

na. "passadista" — «caumlo o
quil, não havia prova da exrè-
lêcria dos negros nas artes piá'-
ticas"! Foi esse artigo que parri-
'-iiiarmente me aproximo-i dos dois
'Vodernisla?": havia "itre nós
eoiiinlência dé idéias r» de cri-

ie pode afirmar que é este térios quanto à necessidade, no
ca!r> normal. A personalidade Brasil, de uma revisa,} his'.ó.-ira

Wperimenta no transcurso de sua e r.e uma revisão de valores d<2-a duas ou três grandes trans- cv1tu,o que nos. deserr.bíTçassemmaçoe.s, que são como estádios wY r.'cronceitns de til modo acurou-diferentes dt

fRAVO BEM TEMPERADO",
um poema longo de Osval-

dum Ma

Branca", com ilustrações do Al-
«ri Toledo e Santa Rosa.* * *
''H^. INDlVIDU0S com o ca-

rãter fértil, rico de possibili-«ades e destinos que esperam em*°a ordem sua hora de explosão.
Muasp

então a certos meios cariocas ru
demente plebeus ou apenas obs- ','-" ,!'"'"' - ,

[-..} 
™i:*í.-'.-. '._ j. .:_. laulkner quo ainda nao se con- ,n romance de Hemingway, Acro.-s

verteu. No entanto, a conserva- t)l0 Rjver ant] ;nto tne Trces".
dpríssirhá Academia Sueca conce- que é o mais niilista e o mais des-
deu-lhe o Prêmio Nobel, reserva- con?0lado de todos os seus livros,
do, como se sabe, a escritores Subira a estrada para descer do
idealistas. Talvez esses suecos dêem ou|ro ia(j0 e ae maneira inamis-
importância indevida aos valores
puramente literários? O professor
Clark pensa de maneira diferen-
te, "Main Strcejl. e "Babbitt",

que valeram a Sinclair Levris o
Pfèm

ciiramcntc suburbanos, onde ain-
da se ouvia música de violão entrp
goles de bon cachaça. Conheci
por intermédio deles o preto Pa-
Iricio e o mulato Pixinguinha. Co-

1 .„im„,;S. f„n- Para o trabalho renovador. E nin- russos, o progresso de sua poesia
em que, nela, a solidariedade fun P^ 

^ ^.^ Ap que um fnho ^ ?klo esr>asrnoc!ico e intermi-
de italiano, formado ao contato tente". (CM. Bõwra)
de mestres milanéscs e romanos #
— Rino Levi — seja o nutro pio- »rS|MA PEQUENA poesia e es-
neiro, em São Paulo, do mesmo w téticamente igual a uir» poe-
movimento.

damental entre as diferentes eras,
entre as gerações diferentes c dis-
tanciadas no tempo, não precisa
reforçar-se com o recurso a ai-
gum puro artifício. Se chega a
reviver as formas ancestrais é que
tais formas não lhe são exterio- fflüRIA possível prolongar indefi-

,-clar- J nidamente o cortejo de exem-

ne uma mesma traje-
m moral. Sem perder a solida-
W ¦ r'nda 

Wai?' 8 "omogenei-
„ e radical com o nosso sentir
»sm 

t"ltCni' notam(» que ingres-
y",-!m,uma nova etaPa ou mo'

ludcc. por historiadore! e c-ffiços
quo sufocavam em nós qualquer
inpelo ou arrojo não só de mn-
d-midade como de or-ginib'd?de
ou cfpontaneidadc nacinml. Con-
tra esses preconceitos o pró\irio

I ".'f fle nosso caráter", (José Silvio Romcro. o próprio 
' 1..1 R

TlE8a y Gassct). •• .' beiro, Alberto Torres. Roquctti

dernistas contra o tio, que se
considerava "o último dos helc-
ncs". Conheci Elsie Houston. Ser-
gio às vezes tocava, êle próprio,
piano: e ao piano parecia antes
um romântico de 1830 que um
"modernista", de 1926. Pianos de
pensões freqüentadas por gente
chamada da ralé e que para nós
linln o encanto de ser a revelação
de um Brasil ainda meio súbjer-
rânéo — o que Yan de Almeida
Prado retrataria num dos melhor
re« romances que já se. publica-
ram no Brasil — foram tocados
pcbis mãos finas c branqufssimas
de de'icoloiiro de um Sérgio Buar-
que sofisticado que ira também
"modernista". Mas "modernista'"

com a paixão 011 o gôsU das aven-
turas plebéias. Diferente dos 'mo-

dernistas" de salão, tão subeu-
ropous cm suas ousadias apena-
literárias quanto os "acadêmicos

cm suas atitudes superficialmente
helenicas. Com esse grupo de Te-
novadorc». com o gosto ou a paixão

.(Conclui na 8.° página)

tosa. desmentir a fé, a esperança
e o amor do professor Clark. E'
uma tristeza.

Nesta altura, poderíamos con

lie"abolir a fé em Deus, a fé em
ideais, a fé no próximo. Mas de-
pni=. como observa o professor
Clark com fino tato, Lewis aten-
di>ii a outras e melhores necessi-
dades do mercado de livros e do
público comprador: os romances
de Leveis; "Work of Art". "Cass

Timberlane" (quem os leu?), ce-
lehrain "os heróis do mundo dos
negócios" e são. portanto — quem
esperava a referência ao apóstolo?

res, é que ainda podem rev
lhe seu valor intrinseco e fami- pios dessa ação estimulante que
liar, é que. nela, o passado, ape- a Itália e os italianos exerceram
sar de tudo,'continua a ser pre- çóbre nossa cultura. A própria
sente. E se abandonou essas por história de Pasquale Petraccone,

cluir o comentário, se o nosso pro- ™iras formas, aparentemente suh- e a do prêmio que traz seu nome,
versivas, é que nao perdeu a ener- í a esse respeito edificante e co-
gia criadora de outros tempos., movedora. Imbuido do gosto dos
T'nr isso que criadora, naturalmcn- clássicos, sabe-se que esse homem
te iniciadora e renovadora. devotou longos anos a uma

Trazendo em si uma grande tra- obstinada para fazer mais acessí-
dição, aquela gente não precisa - -is aos bràsilfcirr os grande "mo-

ser tradicionnlista, deliheradameh- numentos e os grandes nomes da
te tradicionalista, pois é certo quo
só costumamos aspirar ao que não
possuímos. Guardo de memória

io Nobel» são para nosso cri- fCSCOr não pedisse a palavra pari
o livros "cínicos", esforços para anresentar, por sua vez, suas con-

clusões do seu estudo. Ocupam
as páginas 88, 89 e 90, terminando,
como já sabemos, com as pala-
vras: "Salve o idealismo e o idea-
lista!".-Os eicritorcs de que tra-
tnu. diz o professor Clark, "são

realistas.-.; Cada um deles pin-
t.i ;i vida tal qual a vê". Mas não
«e limitam à descrição da rcali-
dado. "Pregam 

que o grande ini-

(Conclui na 9." página)

rra: um quadro minúsculo 011 ura
esboço a um quadro de altar, ou
a um affresco; uma carta pode
ser artística, tanto quanto urií. ro-
mancé; até uma bela tradução 6
tão original quanto uma obra oyi-

ginr.ü^Fssas proposições serãoir-
recusáveis, porque deduzidas lógi-
comente de premissas tornadas so-
lidas; serão verdadeiras, ainda que
(e i=to é sem dúvida um mérito)

luta paradoxais, ou sejn, contrastantes' 
com as opiniões vulgares: mas nao
estarão também, porventura, ne-

cessitadas de algum romplemen-
(Bcnedetto Croce)to'

1'

cultura universal. Poderia, fer
a=scgurado talvez um sucesso mais
remuncrador à casa editora mie

uma passagem da admirável cor- trontou e manteve còm dificulda-
respondência íntima do coronel (]n_ se fizesse traduzir e imprimis-
LmvTcnce — o Lawrence da Ará- se alguns best-sellers de venda
hja — onde se nota como o ro- garantida. Preferiu, no entanto, o
mantismo do passado é própria caminho mais dificil: entregou-se
dos homens sem passado, dos que com teimosia a uma verdadeira cessi am

buscam a todo prêeo nobilitar-se missão educativa. E se a missão P°- conlL . ,
forjando para si linhagens e iftu- jhe deu afinal mais tormentos do mo ou a educaça

los imponentes. Seria lícito di- qUR lucros, não lhe faltaram, con- per.ni'" p
t. do> amigos desvelado? para ad-
mirar e animar essa obstinação.
Depois de morto, seu nome te-
ria permanecido na obscuridade,
não fosse a homenagem que esses

BOM CASAMENTO é aquele
li que torna possível c doce a

continuidade da vida comum, da
vida doméstica como da, vida so-
ciai; que permite empreender de
mãos dadas os trabalhos nue ne-

d,i contribuição do tem-
romo A gerência do natrimô-

zer, em outras palavras, que êle
não vem de, uma legítima heran-
ça, vem, antes, de uma tabula rasa-
Inspira-se num desejo de com-
pen;nção ou 6 apenas um fnitn
do nihilismo de nossos dias. P0Í3 an:li.(jâ ÍUe tutiõtaiaai. .CuLZJudo-

nrolonaar sem monotonia
e sem pesar a familiáridade íntima
de um único ser. Meu casamento
é simplesmente aquele que não
satisfaz essas exigências, e nao
me darei a maiores incômodos pa-
ra defini-lo". .(Léon Blum)^
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TURISMO CONHEÇA O BRASIL
A Fotografia e o Parque de Itatiaia

CONCURSO PARA DIVULGAÇÃO DE SUAS BELEZAS NATURAIS
O Braeil e seus parques natu

rais estão ganhando íama alem
{fronteiras, contribuindo como
motivo de atração de forastei-
ros. O hinterland brasileiro sem-
pre constituiu, aliás íorte sedu-
ção no exterior, notadamenta
nos círculos culturais e artis-
ticos, sequiosos de novos ara-
bientes, mas principalmente do
regiões como as que possui-

mòs de belezas sem par. A cria-
ção dos Parques Nacionais, po-
xém, duplicaram esse interesso
porque, em verdade, poucos si-
miles há deles em todo o mun-
do. Qualquer dos Parques —
Itatiaia, Órgãos, Iguaçu — cons-
titui motivo de orgulho nacio-
,nale encerra belezas iniguala-
veis da região previlegiada em
que estão situados.

Mais de uma vez temos tido
oportunidade, em "Conheça o
Brasil", de falar dos nossos Par-' quês, descrever-lhes espectos,
divulgar-lhes trechos, através
de fotos, ou contar a história
de sua formação e desenvolvi-
mento. E, hoje, ainda para eles
nos voltamos para destacar Ita-

O Vale do Paraíba visto da Serra de Itatiaia

laia, pela oportunidade que nos ro até às alturas de 2.787,4ms
oferece uma associação que so
constituiu e existe, apenas paro
defender, zelar e desvendar ao'mundo as belezas dessa região
sem par da Mantiqueira, em
pleno Maciço Atlântico, no Es-
tado do Rio de Janeiro. De fato
à natureza, ai, é arrebatadora,
caracterizada de acidentes di1

acima do nível do mar. lagos,
colinas, vales imensos, planuras
infindas cobertas.de espessa ve-
getação semitropical. e rios
encaichoeirados, formando ver-
dádèiras piscinas naturais. Por
tudo isso,-e visando tornar essa
região centro de atrativos o
merecedora do conhecimento do

versos, desde o pântano rastei- j todos os brasileiros, a Associa-

"Véu de noiva" >. Cascata de 40 metros da queda, no Rio JVfaromfaa,
Parque Nacional de Itatiaia

ção dos Amigos de Itatiaia, com
a colaboração da Sociedade Flu-
minense de Fotografias, do Au-
tomóvel Clube do Brasil e do
Touring Club do Brasil, reali-
zará, no mês de setembro pró-
ximo, a "Exposição de Fotogra.
fias do Parque Nacional de Ita-
laia", para a qual, aliás, já se
acham abertas as inscrições, até
o dia 31 de agosto nos termos do
Regulamento do concurso, que
reproduzimos a seguir.

À Exposição conta com o alr
to patrocínio do governo do Es-
tado do Rio e promete, por isso
e pelo prestígio dos outros orga.
nismo que a apoiam, alcançar
grande exilo, divulgando as be-
lezas naturais daquela região
privilegiada.

A Associação por nosso inter-
médio, convida a todos os foto-
grafos, amadores ou profissio-
nais. a comparecerem à referida
mostra. E isso por que, além
do concurso para seleção das
fotografias a serem expostas,
pretende ainda a A.A.I. fazei
editar, posteriormente, um ai-

j burrí apresentando os melhores
trabalhos particulares do cer-
tame.

São as seguintes as bases do
concurso em apreço: — 11 — Só-
mente serão admitidas fotos da
região do Parque Nacional de
Itatiaia; 2) — Serão aceitas fo-
tos em preto e branco e colori'
das, em número limitado para
cada concorrente, devendo no
verso constar: título, local onde
foi tirada, nome e endereço do
autor; 3) — Dimensões mínimas
para as fotos preto e branco:
18 x 24 cm; máximas: 30 x 40
cm. Todas as fotos devem ser
remetidas sem montagem, exce-
to as transparências coloridas
até 6x6 cm, que deverão sei
enviadas devidamente monta-
das; 4) — Os trabalhos devem
ser remetidos até o dia 31 de
agosto de 1952 e endereçados à:
Associação~dos Amigos de~Ita^
tiaia — Atenção do Eng° Hélio
de Almeida — rua Io de Mar-

ço, 112 — 4o — Caixa Posta]
4470 — Rio de Janeiro; 5) —
Os prêmios serão, concedidos na
forma seguinte: Io — Cr$~5.000,00
ou o equivalente em material
fotográfico e 15 dias de estada
gratuita para o premiado e ma-
is uma pessoa de sua família
em um dos hotéis da Serra de
Itatiaia; 2o — CrS 2.000,00 ou o
equivalente em material foto-
gráfico e 15 dias de estadia gra-
tuita para o premiado e mais
uma pessoa de sua família em
um dos hotéis da Serra de Ita-
tiaia; 3o — Cr$ 1.500,00 ou o
equivalente em material foto-
gráfico e 15 dias de estada gra-
equivalente em material foto-
gráfico: õ° — CrS 500,00 ou o
equivalente em material foto-
gráfico.

Será ainda oferecido o prê-
mio de uma estada gratuita, de
15 dias, em um dos hotéis da
Serra de Itatiaia ao expositor
premiado e mais uma pesoa de
sua família, pela apresentação,
do melhor conjunto de fotogra-
fias. Outros prêmios especiais
serão oportunamente anuncia-
dos; 6) — Todos os expositores
que tenham suas fotos so^
lecionadas para a confecção do
albufh a ser editado pela
A. A. I. serão premiados
com um exemplar do referi-
do álbum. Todas as fotos rece-
berão selos comemorativos da
Exposição; 7) — A seleção e
distribuição de prêmios aos tra-
balhos apresentados será feita
por um júri cujas decisões se-
rão inapeláveis; 8) — Todas as
fotografias exibidas tornar-se-ão
propriedade da A. A. I. As não
aproveitadas serão devolvidas
aos concorentes; 9) — Não seré
cobrada qualquer taxa para a
inscrição; 10) — O ato da ins-
crição importa na aceitação do
presente Regulamento. Casos
omissos serão resolvidos-pela.
Diretoria da Associação dos
Amigos de Itatiaia.
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NOTÁVEL CONTRIBUIÇÃO

AO INTERCÂMBIO

BRASILEIRO-PARAGUÁIOI

A NACIONAL TRANSPORTES AÉREOS,
uma das principais empresas brasileiras
de aviação comercial, orgulha-se em cooperar
para o desenvolvimento das relações
entre as duas nações amigas,
mantendo linhas regulares para

93 H bH ¦ S? ' ra lEP l ¦ F 1

(Oratárlo da Ia Virgen á* AsancM»
V Ponteou de loi Hirou)

A NACIONAL TRANSPORTES AÉREOS, plantando mais este marco no
caminho do progresso, cumpre o seu programa de fazer do transporte

aéreo o mais forte élo de cordialidade entre os povos.

ESCALAS IDA-VOLTA:

Rio de Janeiro

Campinas
Barretes

Três Lagoas
Campo Grande

Dourados

Ponta-Porâ

Assunção

VIAJANDO, PREFIRA O AVIÃO,.,
VOANDO, PREFIRA fi

j§jJ%|Wy fíÊf ___ jij-h jEW'

TRANSPORTES AÉREOS

AGENCIA DE PASSAGEM: RUA SAMTA LUZIA, 685-6 TR. 32-7399
iCÊNCLA DE CARGA: AYEHIDA BEIRA MAR, 514 . TEL. 32-9455 t 42-9850

1 ^lm# ti *7 ^k ÊJÊ ê 0/\

Segundo o Instituto Internacional1 de Esta-
tística de Turim, o Brasil é o maior império
territorial do mundo em terras aprovei-
táveis, podendo nele viver, futuramente,
900 milhões de habitantes'
Em 2." lugar, vêm ps Estados Unidos, que
comportarão 500 milhões, e em 3." lugar
a Rússia, na qual poderão coexistir 200
milhões de criaturas humanas.

^.mas, (á nd presenteio"imenso"Brasil, coiüfl
seus 50 e poucos milhões de habitantes V
seus 8.500.000 quilômetros quadrados Jdej
superfície, tornou possível e indispensável a|
existência de uma empresa de aviação^del
comércio como a Cruzeiro do Sul,|que}j
num quarto de século de atividade, se fezí
pelo seu vertiginoso crescimento, o índice]
mais expressivo e o instrumentoimaiSfefw
cor da grandeza nacional»

CRUZEIRO DO SUL

1927-1952
- 4?êcfe oéreo cobrindo íóc/a-o-extensâo do-ferr/tório brasileiro, com-derivoções-poro-O-Argenfinae Q-8eí/wa,i
•J&fownações.Âjfc fob Branco,k128-teii.4SW060--*Av. Nilo Peçarirt0í,2óAitel.Í32I7Oi0

£0f0efUÃ4tCd:
NOS"CURTISS"DE LUXO
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Os "Curtlss Commando" - tomo tantos outros
aviões • oferecem rapldês e segurança. Como
poucos, porém, proporcionam luxo e conforto
aos seus passageiros, mercê de suas finas ins*
falações, das quais se destacam 38 super cô»
modas poltronas, uma rede interna de ampll-
ficadores para informações aos passageiros t

um espaçoso e bem montado bai.m
ye^iuçoa tó VARIG

Informações e Reservas. Tei. 52-3700 (Rede Interna)
ou nas principais Agências de Turismo

TURISMO, FONTE DE RENDA
Em Porto Rico, pelo menos, o

é, realmente. Seu governo, dis-
posto a industrializar a ilha. em
pouco tempo de administração,
fundou 55 indústrias novas, en-
tre as quais a do turismo.

A ilha tem 160 quilômetros de
cumprimento e uns 60 de lar-
gura, com uma população de 2
milhões e duzentos mil habi-
tantes e espera atrair este ano
de 1952, nada menos de 65 mil
turistas, que lhe deverão render
uns três milhões de dólares!

Pôi'to Rico não dispõe de
grande potencial turístico, mas
o pouco nue possui explora com
eficiência. E a primeira atra-
ção que preparou foi o luxuoso
Hotel Caribc-Hilton, arrenda-
do a uma empresa -'o hotéis dos
Estados fnirios. Outros virão
sendo que, tendo em mira pro-

porcionar dois mil quartos de
hotel em 1S52, a Junta de Tu-
rismo projeta instalar acomoda-
ções em quantidade por toda a
ilha. Desse projeto faz parte a
construção não só de hotéis me-
nores, coma de instalações
pseudo-rústicas nas montanhas,
e assim também campos de gol-
fe, teatros e cinemas, cassinos
e uma rede em condições de
acomodar setecentos visitantes
mais do que no ano passado.

A fim de que o serviço seja
eficiente, criou-se uma escola
para treinar o'pessoal dos ho-
téis, sob a direção de um mal-
tre d'hotel suíço] Os choferes
e guias profissionais estão
aprendendo inglês. Grupos de
universitários se acham em pe-
ríodo de treinamento para pode-
rem servir de cicerones. pres-
tando aos turistas todas as in-

Mfifliil DE MO
Serviço regrular de passageiros entre

NOVA YORK, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTE-
VIDÉU, BUENOS.AIRES e vice-versa

TODAS AS OABINES SAO DE 1.» CLASSE
A LINHA MAIS RÁPIDA, RIO-NOVA YORK EM 12 DIAS

 NOVA YORK-RIO EM 11 DIAS
VAPORES ESPERADOS DE BUENOS AIRES

PARA NOVA YORK

TARIFAS DESDE CR$ 10.000,00
CHEGADAS SAÍDAS

"RIO JACHAL""RIO DE LA PLATA""RIO TUNUYAN" ...

5 Agosto
19 Agosto

2 Setembro

6 Agosto
20 Agosto

3 Setembro

VAPORES ESPERADOS DE NOVA YORK
PARA BUENOS AIRES

TARIFAS DESDE CR$ 2.000,00
CHEGADAS SAÍDAS

"RIO DE LA PLATA ...."RIO TUNUYAN" "RIO JACHAL"

30 Julho 31 Julho
13 Agosto 14 Agosto

3 Setembro 4 Setembro

Informações e reservas de passagens nas Agências
de viagens ou DIRETAMENTE COM OS AGENTES

no Rio

AGÊNCIA MARÍTIMA LÂURITS LACHMÂN S/A
AVENIDA RIO BRANCO, 4 - 10.° ANDAR

TEL. 43-4994

formações possíveis. Desse se-
tor do treinamento foi incumbi-
do um professor da Universi-
dade.

A maioria dos turistas serão
norte-americanos do continen-
te. que encontram a maior fa-
ci''d«rln de transporte, sondo
que a Junta de Turismo se es-

força no momento para consf'
guir abatimentos hlas.passagens.

O atual aeroporto de >='¦*
Grande, onde se registra injen,-
so tráfego de aviões, das hnnas
latino-americanas, ó um:; dos
mai. luxuosos do hèmisíérío.j
serve; segundo sç calcula, a
mil pass;.geiros por ano.
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ma Organização Modelar no Setor da Navegação de Cabotagem
A Empresa Nacional de Navegação Carlos Hoepecke e os Valiosos Serviços Que Vem Prestando à Economia NacionaM) Primeiro
Vapor da Empresa-A Aluai Frota-0 Intenso Trabalho Dos Seus Estaleiros-0 Que Representa o Seriviço de Çiabotagem da "Carlos

Hoepecke" Neste Momento Angustioso Para os Transportes no Br^sü ^
Nesses estaleiros está se pro-

cessando a reforma dos seus na-
tios que serão movidos a óleo
"Diesel. Periodicamente essas
unidades marítimas são subme-
¦tidas a uma completa revisão
n seco, sendo inspecionadas do-

Hoepcke Comércio e Industria,
que''' dirigida'' • superiormente;
com o concurso de técnicos aba-
liradòs níuito'tem feito em de-
tesa da economia nacional.''

Hntre as mais importantes
empresas 'de navegação' do país,

E', mesmo, é uma das três maio-
res ' companhias de navegação
do nosso país, contando, para o
desempenho ' dos seus comple-
xos e vários ' serviços, 400 em-
pregados que sempre merece-'rarri' dos seus' patrões a maior

A fotografia mostra um {recho dos trapiches de Florianópolis, ponto terminal da linha man-
tida pela Empresa Carlos Hoepecke

Stidamente todas, as condições
'técnicas das mesmas, desde a"limpeza do casco e a pintura
a"té o reforço do chapeamento.
a soldagem e substituição de
todas as peças gastas ou mal
ajustadas.

Esse trabalho é feito sob a :
supervisão do técnico Er/co
Toetermann. a quem está entfe- I
gue a direção do estaleiro da
.Empresa.

Ás Máquinas Trabalham j
Sem Interrupção

No interior dos estaleiros Hoe- |¦peckr, as maquinas que fazem
peças trabalham, ininterrupta-
.meiitft, uma ao lado da outra.
Chapas de aço para os costa-
dos. vigamentos, parafusos, mas-
tros. correntes, polias e muitos'outros acessórios são produzidos
« ajustados com os próprios re-
cursos da empresa. Poucos são
¦tis estaleiros, no nosso país, que
•dispõem de recursos semelhan-•tes para a montagem de navios.

Valor
de Uma Organização

A t r àvessamos efetivamente
uma época de sérias dificulda-
ries no que se refere ao proble-
ma de transportes. Os nossos
mercados sentem a falta de gê-
Jieios para alimentação do povo
« essa crise é. em grande par-
te, devido à deficiência de trans.•portes. As nossas empresas de
navegação não se acham apare-
Ihadas para atender o vulto dos
neçócios. Entretanto, a Em-
presa de Navegação Carlos
Hoepecke, com os seus quatronavios muito tem feito parasuavizar essa tremenda situa-
ção. Os seus navios percorrema linha adotada pela compa-
Tlhia, fazendo praça, sendo de
.lamentar que as outras emprê-
ias existentes não possam dar
ao problema de transportes ma-
ritimos o esforço de que êle
precisa para uma solução defi-
íütiva. E'esse o destaque maior
a que tem direito a EmpresaNacional de Navegação Carlos

destaca-se pela sua organização
e pelos serviços relevantes que
vem prestando a coletividade
brasileira a Empresa Nacional
de Navegação Carlos Hoepecke.
pertencente a Carlos Hoepecke
S. A., Comércio e Indústria.

consideração e receberam as
mais inequívocas demonstra-
ções de reconhecimento e es-
Uma.

Fundada em 1895, contando,
portanto 57 anos. a Empresa Na-
cional de Navegação Caries

Carlos Hoepecke faz o tráfego
marítimo entre Santa Catarina
e Rio, prestando relevante au-
xilio à cabotagem nacional e ao
transporte de passageiros.

Primeiro Vapor
e Atuais Diretores

O primeiro vapor da empresa
foi o "MAX". Vale a pena re-
cordar esse nome. O Max
dispunha de capacidade para
200 toneladas, foi construído na
Alemanha, sendo para a época
uma unidade de grande impor-
tâneia para a navegação.

O. atual presidente da orga-
nização é o dr. Aderbal Ramos
da Silva, antigo governador ae
Estado e uma das figuras de
maior projeção nos nossos cir-
culos financeiros. A empresa
tem dois diretores-gerentes. os
srs. Acelon Souza e Rodolto
Schidemantel. duas completas
capacidades de homens de ne-
gócios,. e que têm dado à em-
presa a mais valiosa das suas
contribuições.

A Atual Frota
A empresa dispõe hoje de

quatro navios, tedos eles empre-
gados na mesma rota, e trans-
porta 50.000 toneladas por

O "Carlos Hoepecke" é o prin-
cipal navio da empresa. Tem
acomodações para 110 passagei-
ros. Sua terceira classe dis-
põe de camarotes para 4 e 6 lu-
gares, oferecendo o maier con-
forto aos passageiros. ' E. por
isso mesmo, é muito procurado
por aqueles que não dispõem
de maiores recursos para via-
jar.

Este navio foi. recentemente,
submetido a grandes reformas,
recebendo dois motores Diesel
de 960 cavalos cada um, o que
lhe permite desenvolver a ve-
locidade média de 10 a 11 mi-
lhas horárias. O "Carlos Hoe-
pcckc" mede 62.60 metros de
comprimento, 10.90 de boca, 5.43
de pontal e tem 1.249 tonela-
das brutas.

E' o único navio de passagei-
ros e carga que faz viagens re-
guiar es entre os Estados de
Santa Catarina, São Paulo e Rio
de Janeiro. Em cada uma das
suas viagens pode transportar
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O navio "MAX", uma das unidades da Empresa dt Navegação Carlos Hoepecke, o primeiro adquirido
quando a referida empresa começou a funcionar no Brasil em 1895 ....

630 toneladas de carga, carga madeira e do íerro levados pa
preciosa, pois, em geral, se com-
põe de gêneros alimentícios pa-
ra os paulistas e cariocas. Em
troca de arroz, de milho, de ma-
deiras, e do ferro, levados pa-
ra São Paulo e Rio, os catari- i o "Max", o "Anita" e
nenses recebem o café dos pau- j todos cargueiros.
listas e os produtos de importa-
ção do Rio.
Outros Navios

ra São Paulo e Rio, os catari'
nenses recebem o café dos pau-
listas e os produtos de impor-
tação do Rio.

Outros navios da empresa são
o "Ana",

viço comercial. Também faz o
tráfego Rio-Florianópolis, com
escalas nós portos intermedia-
rios.

Periodicamente os navios são
submetidos a uma completa re-
visão a seco, sendo inspeciona-
das detidamente todas as con-

está entregue a direção do es-
taleiro.

No interior • dos estaleiros
Hoepecke, as máquinas que fa-
zem peças trabalham ininter»
ruptamente uma ao lado da ou-
tra. Chapas de aço para os cos-
tados, vigamentos, parafusos,
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Operários especializados trabalhando no costado de um dos navios da empresa, mostrando
o que significa o trabalho constante do estaleiro da Empresa Nacional de Navegação

Carlos Hoepecke
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trn aspecto da sala de maquinismos do navio "Carlos Hoepecke''. Essa unidade é a maior da empresa, transportando
630 toneladas de carga em cada uma das suas viagens e deslocando 10 a 11 milhas horárias

Outros navios da empresa são
I o "Max", q "Ana" e o "4\nita",

todos cargueiros. O "Aína" es-
tá sendo submetido a uniia gran-
de reforma, de acordo com os
modernos princípios da técnica
de navegação. Dentro, de qua-
tro meses, completamente re-
modelado, voltará ao tráfego,
para prestar melhores serviços
ao transporto de carga entre os
portos da linha da companhia.

O "Anita" é uma chata de
desembarque adaptada para o
serviço comercial. Faz também
o tráfego Rio-Florianoplis, com
escalas nos postos intermedia-
rios, o que representa uma con-
tribuição de grandes objetivos
nara a solução — se não defi-
iiitiva, mas ao menos transito-
ria do nosso angustioso proble-
ma de transportes marítimos.
Os Estaleiros

A Empresa Nacional de Na-
vegação Carlos Hoepeck dispõe
de estaleiros próprios para a
forma dos próprios navios, aten-
dendo também a outras orga-
nizações particulares. Esse es-
taleiro é o melhor aparelhado
naquele trecho da nossa costa
meridional.

Empresa Nacional de Navega-
ção Carlos Hoepecke pertence
à Carlos Hoepecke S. A. Co-
mcrclo e Indústria.

Fundada em 1895. Faz o trà-
fego marítimo entre Santa Ca-
tarina e Rio. O "Max", de 200
toneladas, construído na Ale-
manha, foi o seu primeiro na-
vio.

Hoje a empresa conta com 4
navios, todos empregados na
mesma rota. Transporta 50.000
toneladas de carga por ano.

Está em andamento a re_for-
ma dos navios, enue passarão a
ser movidos a motor Diesel.

A empresa dispõe de um es-
taleiro próprio para a forma
dos próprios navios, atendendo
também a outras organizações
particulares. Esse estaleiro é o
inais bem aparelhado naquele
trecho da nossa costa meridio-
nal.

E' o presidente da organiza-
ção b dr. Aderbal Ramos da
Silva, antijgo governador do Es-
tado e uma das figuras de
maior relevo dos nossos círcu-
los financeiros.

Oúfros diretores são os srs.
Acéíóri Souza e Rodolfo Schi-
demáhtel,' que desempenham o
cargo de direlor-gerente.

A Empreza Nacional de Na-
vegação Carlos Hoepecke é uma
das três principais empresas de
navegação do nosso país, con-
tando 400 empregados.

O "Carlos fifpépéçfcfe" é o
principal navio da empresa.
Tem acomodações para 1'10' pas-
;sageiros. Sua terceira classe
dispõe de camarotes dé 4 a 6
lugares, oferecendo o maior
conforto aos passageiros. E.
por jsso mesmo, muito procura-
da por aqueles que não dispõem
de maiores recursos pára via-
jar.

Este navio foi recentemente
submetido a grandes reformas,
recebendo 2 motores Diesel de
960 cavalos cada um, o que lhe
permite desenvolver a veloci-
dade média de. .10-11 milhas ho-
rárias.

O "Carlos Hoepecke" mede
62,60 metros de comprimento.
10.90 de boca, 5,43 de pontal e
tem 1.249 toneladas brutas. E'
o único navio de passageiros e
carga que faz viagens regula-
res entre os Estados de Santa
Catarina, São Paulo e Rio do
Janeiro. Em cada uma de suas
viagens pode transpprtar 630
toneladas de carga, carga pre-
ciosa, pois, em geral, se com-
põe de gêneros alimentícios pa-
ra os paulistas e cariocas. Em

V, troca do arroz, do milho, da
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O principal; navio da empresa, o "Carlos Hoepecke", nos estaleiros da companhia, para os
consertos que o transformaram em uma unidade magnífica para os serviços de passagei-

ros e de carga

O "Ana" está sendo submeti-
do a uma grande reforma, de-
vendo entrar em tráfego den-
tro de 4 meses, inteiramente re-
modelado.

"Anita" é uma chata de de-
sembarque adaptada para o ser-

dições técnicas dos mesmos, des-
de a limpesa do carco e a pin-
tura até o reforço do chapea-
mento, a soldagem e a substi-
tuição de todas as peças gastas
ou mal ajustadas. Esse trabalho
é feito sob a supervisão do téc-
nico Erico Toetermann, a quem

mastros, correntes, polias è mui»
tos outros acessórios são pro-
duzidos e ajustados com os pró"
prios recursos da empresa.

Poucos são os estaleiros, w»
nosso país, que dispõem de re-
cursos semelhantes para a
montagem de navios.L
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O navio "Carlos Hoeyjecke" no estaleiro da empresa. A fotografia mostra essa unidadi

quando recebia os reparos para melhor adaptá-la aos, serviços de cabotagem e passageiro)
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'RioÜeJanefeor de Jultío de 
"1953 DTAKTO CAKTOCA
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BANCOS E COMPANHIA S
BANCO DE CRÉDITO GERAL S/A

FUNDADO EM 1918 — OABÍ* PATENTE N. 697, DE 85 DE JULHO HE 19,47

CAIXA POSTAL N. 841— RUA DO ROSÁRIO N. 131 — RIO DE JANEIRO
TELEFONES: 52-7777 — 52-8313 — 82-733*

Capital
Reservas

Cr$ 12.000.000.00
Cr$ 10.408.227,80

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1952

ATIVO

CrS
A — Disponível

CaUai \

Sm moeda corrente ....'77777777.7^.......' -3.334.913,80
5.736.888,30Em depósito no Banco do Brasil S/A ..

Em depósito k ordem da Sup. da Moeda e

do Crédito 
Em outras espécies ,,,,,,,,........

B — Realizável '

Empréstimos em c/correntes 25.348.502,10
Empréstimos hipotecários 8.290.948^0
Títulos descontados 51.893.357,20
Letras a reoeber de c/

própria 344.331*0
Correspondentes no pais .. 97.147,90
Outros créditos 7.162.039,40

918.428,20
359.361,50

v a s a i v o

Banco Comercial e Agrícola do Brasil S. A.

F — Nio Exlglvel
Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de Previsão .
Outras reservas

Cr»

»•>«•»»•«••¦»*•••¦•* u.ooo.ooOiOo
1.734.000;00
.4.383.000,00
¦4.091.227,80 10,408 227*0 -32,408.227,80

DEPÓSITOS A'
Sem Limite 

DEPÓSITOS LIMITADOS ,,« a a
Limite de CrS 200.000,00 ?¦" *<7% "a'

Limite de CrS 500.000,00 ;i" . 
/0 - '

DEPÓSITOS POPULARES 5% aa.
Limite até CrS 100.000,00 

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO g5% a a-
Prazo de seis meses
Prazo de doze meses

DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO
Aviso de 60 dias 
Aviso de 90 dias 
Aviso de 120 dias

6% a.ar

4,5% a.a.
4,5% a.a.

5% a.a.

10.549'571,80

Imóveis

93.145.326,80

1.540.064,90

Títulos e valores mobiliários:

Apólices federais era depósito no Banco do

Brasil S/A., h ordem da Sup. da Moeda e

do Crédito, no valor nominal de CíS

754.000,00 -498.915,00

Outros Valores 

C — Imobilizado

Moveis e \itensillos ....
Material de expediente
Tnstnlacões

95.200.094,70

15.788,00

191.806,70
17.296,70
136.940,80 346.044,20

G — Exlglvel

Depósitos:
A vista e » curto praiol

Em e/correntes sem limite
Em c/correntes limitadas ..
Em c/correntes popularee ..
Em c/correntes, .«em Juros
Em c/correntes de *vlso ..
Outros depósitos.

A prazo:
de diversos:

A prazo fixo
De aviso prévio ........

Outras responsabilidades!

Obrigações diversas
Ordens de pagamento e ou-

tros créditos

Dividendos iã pagar:
Saldos de dividendos ,«n-

terlores 
Quadtagéslmo gulnto dl-
vldcndo

H — Resultados Pendentes

Contas de resultados .......

a8.-377.-734flfl
12.554.019 ;M
.2.710. iiéfiO

205.749^0
819.646;B0

1.585 .-631,40

3.787.813,40
3.547i8Wí30

16.286.879,00

10.118 .-838,-30

At -333.038,80

-8.335^*9,70

3**405.717/30

RUA MIGUEL COUTO N. 29 .
FONES: 43-5209 — 43-3352 e 43-7520

Caixa Postal, 7Ç9
das operações em 4-11-1943 _ ,„ ^ & < End Telegráíico: ESTERLINO

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1952

ÇAPTTAT, E RESERVAS — CrS 15.858.000,00
Carta Patente n. 3070 de 20-10-1943
Inicio

ATIVO

A — DISPONÍVEL
Caixa

Em moeda corrente 
ílm depósito no Banco,do Brasil
Em depósito à ord. da Sup. da Moeda

e do Crédito 

Cr$

1.644.014,40
.14.678.816,00

Cr$

1.376.514,90 17.699.345,30

B — REALIZÁVEL
Emp. em C/Corrente ..
Títulos Descontados ...
Letras a Receber de

C/Própria 
Corresp. no País 
Capital a Realizar ....
Outros Créditos 

7.505.181,90
50.425.169,90

112.400,00
14.512,40

2.923.500,00
1.780.897,40

PASSIVO

F — INEXIGÍVEL
Capital  12.000.000,00

CrS

12.000.000,00

Fundo de Reserva Legal  JP1WÀ&L
Outras Reservas  3.200,065,10

G — EXIGIVEL

Cr$

15.858.000,00

62.761.661,60

23.037,00

720.000,00 743.037,00 52.737:482,90

950.000,00

E — Contas de Compensação

Valores em garantia 
Valores em custódia 
Títulos a receber do c/alhela
Outras contas 

27.709.200,00
68.632.550,00
20.308.023,10
11.530.603,90 128.180.377,00

234.276.087,70

I — Contas de Compensaçio
Deposltantes de va'lor«js -em garantia e -em

custódia  96.341.730,00
Deposltantes de títulos «m cobrança no
pai  20.308.023,10

Outras contas  li.530.«03,90 128.180 ..377.00

234.37«, 087,70

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 1952.
— Registro n'.° 2.969 do C.R.C.

Diretores: Carlos Seigneur Filho e Marco Aurélio de Viçoso Jardim. — Contador: Edmundo Joaelll

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 30 DE JUNHO DE 1952

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS:
Apól. e Obgr. Fed. (incl.

as Dep. no Bco. do
Brasil S.A., à ordem da•S. M. C.) 328.787,30

Depósitos
à vista e a curto prazo:
Em C/C.-sem limite —
Em C/C Limitadas ...
Em C/C Populares ...
Outros Depósitos 

39.006.719,40
4.135.161,10
2.250.167,00

170.481.60

a prazo:
de diversos:

A Prazo Fixo  11.451.812,50
De Aviso Prévio  6.535.534,50

328.787,30 63.090.448,90

C — IMOBILIZADO
Móv.. Utens. e maqs. .. 96.000,00
Instalações  326.000,00

D — RESULTADOS PENDENTES
Juros e Descontos  —
Impostos —
Despesas Gerais  —

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores em. Garantia 3.173.000,00
Valores em Custódia 4.969.115,00
Títulos a Receber de C/Alheia 9..746.291.70
Outras Contas 11.348.500,00

422.000,00

OUTRAS RESPONSABILIDADES
Ord. de Pags. e outros

Créditos  295.028,10
Divid. a Pagar  572.000,00

45.562.529,10

17.987.347,00

63.549.876,10

867.028,10 64.416.904,20

29.236.906,70

110.448.700,90

H — RESULTADOS PENDENTES
Contas de Resultados 
I _ CONTAS DE COMPJENSAÇAO
Depositantes de Valores em Gar. e

Custódia 
Depositantes de Títulos cm Cobrança:

do País  9.746.291,70

Outras Contas

8.142.115,00

9.746.291,70

11.348.500,00

936.890,00

29.236.906,70

110.448.700,90

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1952 — Presidente: Bcnedicto Moreira da Costa. •

Gomes Lima. — A. L. ressoa. Cheio da Contabilidade — Reg. C.R.C. n. 3.453.
- Diretor: Alpheu Ribeiro. — Diretor: Antônio

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS ENCE RRADA EM 30 DE JUNHO DE 1952

DÉBITO

DEBITO CREDITO

Cr»

Despesas gerais
Aluguéis, contribuições, gratificações, no-

nòrârlos, material.de expediente, orde- ._, »„
nados, publicidade o outras despesas .. 1.130.171,00

Impostos diversos ¦»
Fagos neste semestre 248.515,30

Juros passivos
Paios e creditados a terceiros, Incluída a

provisão para depósito a prazo  1.866.723,30
Amortização do ativo

Em móveis e utensílios  ! 10.093,10
Em instalações 7.207,40

Perdas diversas
Lançado para saneamento do ativo ...... 71.596,10 3.334.308,20

Cr,t
Saldo nao distribuído dos lucro» anteriores  4.080.071,70

Produtos das opeuçfies sociais

Valor auferido em comissões e Juros .ativas 1.426.633,80
Idem em descontos, deduzidos os flue p»«-

sam para o eemestre seguinte  2.645,575,40
Idem em rendas diversa* 24.295,00
Idem em recuperações de débitos lança-

dos em Lucros e Perdas 4-tOS -772,30

Reservas e fundos especiais
Creditado a fundo de reserva
Idem a fundo de liquidação 
Idem a fundo do bonificação e dividendo

Dividendos
45.° dividendo a 12% 

GratiflcaçSo da Diretoria
Creditado a esta conta 

Bonificação aos Funcionários'
Atribuído a esta conta 

Saldo para o semestre seguinte
Ealdo deste balanço
Saldo do semestre anterior 

63.573,20
127.784,10
128.004,20

11.156,10
4.080.071,70

' 
I

A

319.361,50

720.000,00

127.146,40

93.800,00

4.091.227,80

8-685.843,90

•9.048,00

¦' "m,."-i," '

/ 
' 

«.,«85 .«43,90

Rio de Janeiro, 30 do Julho de 1952. — Diretores:
Registro n.° 2.969 do O.R.C.

Carlos Seigneur Filho e Marco Aurélio de Viçoso J*rrtlm. — Contador: Edmundo JoselH

DESPESAS GERAIS
Despendido com ordenados, honorários, impostos,

aluguéis, publicações e outras despesas neste
semestre 
JUROS:

Pagos ou creditados aos correntistas
IMPOSTOS

Correspondentes a este semestre 
LUCROS E PERDAS:

Créditos de liquidação duvidosa 
REDESCONTO INTERNO:

Juros pertencentes ao semestre seguinte 
FUNDO DE RESERVA LEGAL:

CREDITADO A ESTA CONTA — 5% sobre o lucro
líquido de Cr$ 1.165.077,90 
FUNDO DE RESERVA ESPECIAL:

A crédito desta conta
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO:

Na conta de Móveis, Utensílios e Máquinas
Na conta de Instalações •••

DIVIDENDOS: ;.;-"-;¦ t.
A* razão de 12% a.a. a ser distribuído 

PORCENTAGENS ESTATUTÁRIAS:
Creditado coní. cláusula estatutária 

CrS

693.967,90

957.369.30

128.063,60

134.168,00

936,800,00

58.253,90

299.746,10

4.428,20
11.720,00

540.000,00

116.761,70

CREDITO

3.881.368,70

Cr$
DESCONTOS: _ ... ... ,nApurado nas operações deste semestre  2*lvzVA"

Saldo que passou do exercício anterior ,
COMISSÕES:

Recebidas neste semestre
JUROS:

Cobrados ou debitados aos correntistas
OUTRAS RENDAS:

Verificadas neste exercício • • ¦ • •

794.772,20

97.219,90

319.991,30

89,407,60

V

<^K

X
3.881.368,70

•Rio de Janeiro. 30 de Junho de 1952 — Presidente: Benedicto Moreira da Costa. -
Gomes Lima. — À, L. Pessoa. Chefe da Contabilidade - Reg. C.R.C. n. 3,453.

Diretor: Alpheu Ribeiro. — Diretor: Antônio

TINTAS FINAS COM.
E IND. LTDA.

77 - RUA BUENOS AIRES - 77
Telefones: 52-8553 e 52-7113

RIO DE JANEIRO

BANCO BORGES S. A.
RUA DA ALFÂNDEGA, 24/26

Rio de Janeiro

CARTA PATENTE N. 1343, DE 26-5-M

DIRETORIA:
Júlio Barbosa Mattos, Diretor-Presidente Albuno GulmarAe* Leito, Diretor
Sebastião Alves Ferreira Leite, Diretor Dr. J»»é Adelino Ateredo Si Fernandes, Dirietor

Heinz Hoffmeister — Dinetor

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1952

Caixa Postal n. 1.198

Endereço tel. BANKBORGES

ATIVO .'¦ <&£fy2& ;,.i.kh ã&L T A « S I V O

A — DISPONÍVEL
Caixa

Em moeda corrente .'
Em depósito no Banco do Brasil 
Em dep. a ordem da Sup. da Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B — REALIZÁVEL
Letras do Tesouro Nacionai ,
Empréstimos em C/Corrente .... 108.617.16820
Empréstimos Hipotecários ...... 25.,884.734,80
Títulos Descontados , 72.706.876,80
Correspondentes no Pais  12.494.442,70
Correspondentes no Exterior
Outros créditos

Imóveis:
Com Promessa de Venda
Diversos ,

Títulos e Valores Mobiliários:
Ap. e Obgr. Federais 
Ap- e Obgr. Fed. depositadas à

ordem da Sup. da Moeda e
do Crédito pelo valor nominal
de CrS 2.964.000,00 

Apólices Estaduais 
Apólices Municipais
Ações e Debèntures 

3.089.236,00
7.135.858,90

4.302.427,90
41.403.440,10

979.997,00

2.130.163,00
26.952,00
44.133,00

8.624.808,70

Cr$

8.715.095,30
31.423.858,10
4.738.935,70

275.695,90

265.000,00

229.928.316,40

45.705.868,00

Cr*

45,153.585,00

***•
Cri

T — NAO EXIGIVEL .-?
Capital  10.000.000,00
Aumento d« Capital —

Fundo de .r.egerya legal
Fundo de prevJüsAo ....
Outras reservas ,

Cr$

10.000.000,00

3.339.500,00
4..421.000,00
3.239.500,00

CrS

21,000.000,00

G — EXIGIVEL

DepéfUo*:
» vista e a envio praeot

0R1 fl/C B6RI limito f»«w««*iM*«M.
em c/c limitada» ,.
em e/c populares ». ,
em c/c gem juros
em c/c de aviso
Outros depósitos ,y

pniio: '¦$?*.
a prazo fixo .. .^..........
de aviso prévio ,

140.Kr7.31|»,70
3* .682.427,80
14.564.889,00

442.082,10
464.9T2.40

2.187.175,60

W. 088.617,40
8-888.677,30

Outros valores

11.806.053,70

156.000,00

C — IMOBILIZADO
Edifício de uso do Banco
Móveis e Utensílios 

m$*
•••¦«•

• ¦ • ¦ *

1.421.19,9,70
330.732,30

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores em garantia 142.448.729,20
Valores em custódia 140.981.169,40
«Títulos a receber de C/Alheia 99.394.437,00
Outras contas» 10.331.775,10

287.861.23.8,10

1.751.932,00

393.156.110,70

*;','¦»'
¦tr 727.922.865,80

OUTRAS RESPONSABILIDADE»
Obrigações Diversa*  16.886.898,10
Correspondentes no País  ,.18.467 ..408,80
CorsespondenteB no Exterior ... |\ 2.273.049,20
Ordens de pagamento e outros §¦; /
créditos  «11.170.195,70

Dividendos a pagar 500.000,00

H — RESULTADOS PENDENTES
Contas de resultados ••••
I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Depositantes de valores em gar. e em custódia
Depositantes de títulos em cobrança:

do País  83.449.062,10
do Exterior  16.946.374,90

186.806.716,60

81.897.194,70,

268.605.911,30

44.296.651,80

283.429.898,60

99.394.437,00

Outras contas  10.331.775,10

312.802.463,10

- ora. 292,00

393.156.110,70

727.922.865,80 j

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1952. - Jull^rbosa MaUo». Albano Guinwriw
Lello, Heinz Hof.fmeister — Diretores. Edn.». Jorre». ConUdor, Reg. CJl.C 6.070

BANCO RIBEIRO JUNQUEIRA S. A.
Sede — Leopoldina — Estado de Minas Gerais
Filial — Rua da Quitanda, 72 — Rio de Janeiro
Agência — Rua Chile, 35 — Rio de Janeiro

DEPARTAMENTOS
ESTADO DE MINAS GERAIS: — Argirita — Belo Hori-

zonte — Bom Jesus do Galho — Caratinga — Francisco Sales
Inhapim — Itambacurí — Mindurí — Morro Alto — Palma
Patrocínio do Muriaé — Pirapetinga — Porto Novo —

Recreio — São João NeDomuceno — São Lourenço — Silves-
tra Ferraz. ,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: — Areai — Barra Mansa
Cambuci — Campos — Cardoso Moreira — Carmo — Ita-

peruna — Miracema — Natividade do Carangola — Niterói
Pádua — Petrópolis — Porciuncula — Portela — Pureza
Rezende — São Fidélis — Sapucaia — Volta Redonda.

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: - Mimoso do Sul —
Muqui,

OPERAÇÕES
Depósitos —• Remessos para o Interior — Cobranças — Descontos —

Cauções — Guarda de Valores

BANCO. DÀ CAPITAL, S. A.
DIRETORIA

LAURO DE SOUZA CARVALHO
BALDOMÉRO BARBARÁ FILHO
JOÃO LEÃO DE FARIA
OLYNTHO DA FONSECA FILHO
FERNANDO DE ANDRADE RAMOS

* MATRIZ: Av^rilda 13 de Maio, 23-A FILIAL: Rua 7 de Setembro, 98/100
(Sede própria)

Tels.: 32-9514 e 42-9073 Tel.: 42-2474

:i i .:'; Li d .u. ai .iiu.i'ii -•'!..¦ .'J(-I.il.«i"â,. *AJ&;.'*. t .'•!.!• *Mâ. .Ví.'.í..W,. \i..*0. «.• .'.(.fcw ' o..*»- • k.^*-'y-i '.'.-•*• .'»».*...•.«..'-'_. .. ^ 
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DIÁRIO CARIOCA cie Jáheírp, Domingo, 20 cie Jullio 
"de 

1952

BANCOS E
COMPANHIA PREDIAL CARIOCA

RELATÓRIO
senhores Acionistas:

Em cumprimento às determinações da legislação em vigor e às disposições estatutárias,
vimos apresentar-vos o relatório, balanço, demonstração da conta de "Lucros e Perdas , rela-
tivos ao exercido de 1951, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Estão sendo tomadas as devidas providências no sentido de uma larga expansão dos ne-
gocioSElsC o 

Sque 
sé^oferece à* Diretoria dizer, pronta, aliás, a prestar qualquer complemento

de Informação julgado necessário.
Rio de Janeiro, 28 de íéverelro de 1952.

Dr. Raul do Amaral Peixoto —• Diretor-Presldente.
Dr. Calo Machado de Oliveira — Diretor-Secretário.

. Dr. Godoíredo Diniz Gonçalves — Diretor-Tesoureiro.
COMPANHIA PREDIAL CARIOCA

Balanço Geral realizado cm 31 de dezembro de 1951
Período: de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1951

Rio _____

M P A N I¥ A C2JL lik £9
Próxima
de "Ondas Musicais

o

ATIVO

DISPONÍVEL Cr$ Cr$

Caixa .
Bancos

180.400,00
5.841.985,50 6.022.385,50

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas Correntes
Ações Subscritas

10.000,00
10.000,00 20.000,00

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Devedores de Contas de Imóveis

IMOBILIZADO

1.689.653,30 1.689.653,30

Imóveis 
Móveis e Utensílios

6.134.836,40
7.470,00 6.142.306,40

RESULTADOS PENDENTES

Lucros e Perdas

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução 

20.936,70 20.936,70

12.000,00 12.000,00
13.907.281,90

PASSIVO

NAO EXIGIVEL Cl$
100.000,00Capital •••••• 1.465,20

Fundo de Reserva Legal 

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
12.135.200.00Obrigações a Pagar 42.337.50

Contas Correntes 9 639 20
Contas a Pagar 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro 1.606.640,00

CONTAS DE COMPENSAÇAC
_, , , ^,,it-„;,n 12.000,00Caução da Diretona ........ ........  __

Or$

101.405,20

12.187.176,70

1.606.640,00

12.000,00

13.907.281,90

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1951.
Dr. Raul do Amaral Peixoto — Diretor-Presidente.
Dr. Calo Machado de Oliveira - Diretor-Secretário.
Dr. Godofredo Diniz Gonçalves - Dlretor-Tesom eu o.
Manoel José da Silva Almeida — Contador — Reg. 3.270 - CR.O..

COMPANHIA PREDIAL CARIOCA

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" relativa ao ano de 1951

Período: de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1951

DÉBITO

ATTTr,TT_T- 10.800,00a ALUUU.hlS> IR 068 30
a COMISSÕES •••••• sn<<nnn-TO
a DESPESAS DE CONDOMÍNIO ™-.M
a DESPESAS DIVERSAS na qW)50a S^T^íofFEDERAIS •- :::::::::::::::::::::::: Soo
a JUROS E DESCONTOS ...... *" onZa?'™

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.595,20

~ 
CRÉDITO

lIg^ásDE.™0.v™..^^^v,.^^òivi^¦'.¦.•.•.•••••.•••.'•••'••••••: i.S:5S
SALDO QUE PASSA PARA O PRÓXIMO

EXERCÍCIO DE 1952 20.9áb,7U

BANCO DA AMÉRICA S. A.
Sede: RUAS. BENTO, 413-S.PAULO

UMA ORGANIZAÇÃO BANCÁRIA EFICIENTE A SERVIÇO DO PÚBLICO
TODAS AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

JUROS MÁXIMOS PERMITIDOS EM LEI PARA DEPÓSITOS

SUCURSAL: RIO DE JANEIRO - Rua da Alfândega, 69
FILIAL: SANTOS - Rua 15 de Novembro, 129
Agência PRAIA-SANTOS - Av. Ana Costa, 561
Agência AMPARO - Rua 13 de Maio, 66
Agência BRAGANÇA PAULISTA - R. Coronel João Leme, 574
AGÊNCIAS URBANAS (São Paulo):

N.° 1 -RuaBarão de Uapetininga, 45
N.°2 -Rua 25 de Março, 878
N.°3 -Praça da República, 58
N.° 4-Av. São João, 2139
N.° 5 -Largo do Cambucí, 38
N.° 6 -Rua Oriente, 662
N.° 7 -Rua da Moóca, 2636
N.°8 -Rua da Liberdade, 43
N.° 9 - Rua Augusta, 2979
N.° 10-Rua S.Caetano, 564
N.° 11-Rua Senador Queiroz, 103

Anloniela Rudge
Em suas audições de 21 e 28

do corrente mês, o programa
"Ondas Musicais" oferecera dois
rádio-concêrtos com a participa-
ção da exímia pianista patrícia
Antonieta Rudge.

Nascida em São Paulo, Anto-
nieta Rudge iniciou os estudos
de piano ainda muito criança,
apresentando-se em publico pe-
Ia primeira vez, aos sete anos,
no Salão de Concertos da Casa
Levl. Os aplausos que na oca-
sião recebera da seleta assisten-
cia, que enchia, literalmente, o
então famoso auditórium, con-
sagraram-na, definitivamente,
como um talento inato e exu-
berante. Sob a orientação do ce-
lebre Chiafareli, Antonieta Ru-
dge concluiu o curso, viajando
em 1908 para a Europa, ondese
apresentou perante as ¦ platcas
de Londres, Paris e Berlim, con-
quistando os maiores lauréis.

Apreciando a virtuosidade da
insigne pianista, assim se mani-
festara o dr. Andrade Muricy,
acatado crítico musical:

"A arte de Antonieta Rudge
é uma perene lição de prOprie-
dade, justas proporções e acer-
to superior.

Sensibilidade discreta, sempre
atenta e pronta, as suas inter-
pretações guardam a llmpidez
e a serenidade eliseas do grande
classicismo. Domina a matéria
musical e o seu instrumento
magistralmente; interpreta com
inteligência, elegância, gosto .

Em sua primeira audição do
dia 21, próxima segunda-feira,
Antonieta Rudge interpretara as
seguintes peças: "Coral em Mi
menor" de Bach; "Improviso em
Lá bemol maior"; de Chopin,
"Prelúdio em Dó Sustenido me-
nor" de Scriabin e "Balada" de
Liszt.

íste programa será transmi-
tido às 22,05 horas, simultânea-
mente, pelas Rádios Nacional,
Roquette Pinto e Mauá.

,___ _^»^_^^^——a

1.563.906,30

1.563.906,30

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1951.¦
Dr. Raul do Amaral Peixoto — Diretor-Presldente.
Dr. Calo Machado de Oliveira — Diretor-Secretário.
Dr. Godofredo Diniz Gonçalves — Diretor-Tesoureiro.
Manoel José da Silva Almeida — Contador — Reg. 3.270 — C.R.C.

COMPANHIA PREDIAL CARIOCA
-' Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Acionistas:

Aos cinco dias do mês de março, de 1952, os abaixo assinados, membros efetivos do Con-
selho Fiscal da Companhia Predial Carioca, reunidos na sede social, à Rua Uruguaiana, n. 24
— 4» andar às quinze horas, tomaram conhecimento e examinaram o balanço da Sociedade, en-
cerrado em 31 de dezembro de 1951, bem como a demonstração da conta de Lucros e Perdas e
nretatóriò^dB Diretoria, relativo à administração desta no exercício de 1951. Tendo computado,
ieualmente os livro» legais e auxiliara, para melhor ajuizar cia exatidão dos documentos que
lhes foram apresentados e acompanhando pela verificação trimestral como 6 de lei, as at v da-
des da Sociedade no exercício, em referência, opina pela aprovação de tudo: Contas, Balanço,
Demonstiação da Conta de Lúcios e Perdas e o relatório da Diretoria, louvando o zelo e a pru-
dência desta na condução dos negócios sociais.

BANCO HIPOTECÁRIO E AGRÍCOLA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS S. A.

Fundado em. 1911
*

Sede — BELO HORIZONTE

PRAÇA SETE DE SETEMBRO

Capital  CrS 100.000.000,00
Reservas". ••• Cr? 37.000.000,00 |

SUCURSAIS:

Rio de Janeiro, 5 de março de 1952. — (Ass.) — Atílio de Pllla
e Castro e Paulo Henrique de Magalhães

Thomaz Wood Corrêa

RIO DE JANEIRO
Rua da Quitanda, 105/109

SAO PAULO
Rua da Quitanda, 126

AGÊNCIAS METROPOLITANAS
Praça da Bandeira — Praça da Bandeira, 281-A - Loja.
Sm5o GranaV-Rua Campo Grande 168. Madureira

— Estrada do Portela, 40 - Loja.

Agências e Escritórios nos Estados de:

MINAS GERAIS - GOIÁS - SAO TAULO - RIO DE

JANEIRO e ESPÍRITO SANTO

CORRESPONDENTES EM TODO O PAÍS

DESCONTOS * CAUÇÕES * DEPÓSITOS *

COBRANÇAS E VALORES

CAPÍTAL E RESERVAS

Cr$ 30.000.000,00

BANCO BRASILEIRO UNIDO S. A.
Fundado em 1934

RUA BUENOS AIRES, 56

RIO DE JANEIRO

DESCONTOS DE PROMISSÓRIAS E DU-

PLICATAS, COBRANÇAS, TODAS AS

OPERAÇÕES BANCÁRIAS, COM EXCE-

CÃO DE CÂMBIO

MOACYR DE ALMEIDA
Uma Conferência do Àca-

dêmico Henrique Lagden

Sobre o Poeta de "Gritos

Bárbaros"
A Academia Carioca de Le-

trás e a Comissão Promotora
das comemorações ao 50.° ani-
versário do nascimento de Moa-
cyr de Almeida, prosseguindo
no seu programa de atos cul-
turais na recordação do poeta
de "Gritos Bárbaros", promove
para a próxima segunda-feira,
dia 21 do corrente, às 17,30 ho-
ras, mais uma Conferência co-
imerdorativa, no auditório do
Ministério da Educação.

Ssrá orador o acadêmico Hen-
rique Lagden, da Academia
Carioca e da Academia Flumi-
nense de Letras, que falara so-
bre a poesia de Moacyr de Al-
meida, esludando-lhe a sensi-
bilidade criadora e o seu talen-
to de poeta, autor de uma obra
que perpetuará o seu nome no
tempo.

No transcurso deste ano se
realizarão outras conferências,
estando já programada para o
dia 28 do corrente a palestra do
renomado jornalista Nobrcga da
Cunha, sob o título "Moacyr de
Almeida e o seu tempo".

A seguir, em datas que serão
previamente anunciadas falarão
sobre a obra e a vida do nre-
claro poeta os escritores: Agripi-
no Griecco, Edmundo Moniz,
Tasso da Silveira, Pádua do Al-
meida, Joaquim Hibciro D.
Martins de Oliveira, Munllo de
Araújo, R. Magalhães Júnior,
Sílvio Júnior, Malba Tahan, As-
tério de Campos c Maestro As-
suero Garritano.

A sessão serapública, não ha-
I vendo convites especiais.

Casa Bancária Federal de Descontos S.A.
a partir de 31 de julho de 1952
* em sua nova sede

AVENIDA
s

Loja
Telefones

;l
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Um Idealista
(Conclusão)

migo do homem é o materialismov
Bua única esperança de aalvaçãa
é qualquer forma de idealismo".
Essa palavra 

"qualquer" não dei-
xa de inquietar-nos. Enlão, ciis-
tem vários idealismos, diferentes'.

(Existe, por exemplo, o idealismo
filosófico: o de Platão ou de Kant

'ou de Hcgel ou de Croce. Mas

j Sinclair Lewis não se converteu,

[salvo engano, ao neo-kantianismo.
j E Steinbcck conhece, porventura,
'o riome de Crocé? Ou então, seria
! "idealismo" sinônimo de otimismo
! • conformismo? Quem sabe? O
i professor Clark, concluindo, não

'¦ 
define. Não definiu o realismo li-

í terário, que atribui aos seus au-
¦ tores, nem o idealismo moral que
! encontrou neles. Vamos ajudá-lo.
: Vamos propor-lhe uma definição

na qual entram igualmente e rea-
lismo literário e o idealismo moral.
E' a seguinte: 

"A descrição con-
creta, fiel à rerdadei da reali-
dade, tomando em consideração a

j transformação do ambiente n<- sen-
tido da idéia, educando-se o lei-
tor". O professor Clark está de
acordo? Pois bem, essa definição
c a do "socialismo realista". .1 'ei-

ta em 23 de abril de 1932 pela
União dos Escritores da União
Soviética. Tirou-se apenas, peifi-
da mente, depois ria palavra 

"tr-ru-

formação", o adjetivo 
"revolucio-

nário", 
' 

procedimento autorizado
pelo semelhante do profesíni
Clark,'que tirou da obra de Dos
Passos o incômodo romance "The

Crand Design". Pagamos na mes-
ma moeda.

OUTROS 
são mais cruéis. Por

exemplo — ninguém o teria
esperado — o suave e inofensivo
Louis Bromfield, retribuindo mui-
to !mal a honra de ficar colocado,

pelo professor Clark, ao lado de
um Dos Passos. Justamente nes-
tes! dias em que se divulga o tra-
halho do nosso professor, acaba
de sair a tradução franoêía do
novíssimo romance de BromfHd:
"Mr. Smith". Assim, todo munlo-
até os ,que não sabem ler :.nelêj

tomarão conhecimento de mais
uma conversão, embora às K/as-
sas-. O romance de Bromfield é
uma apologia do desespero. Seu
herói. Mr! Smith, servindo c.mio
oficial numa ilha do Pacífico, tem
oportunidade para reconhecer a
nujidade absoluta de sua vida de
cidadão próspero, cheio de fé, t-s-

pcrafiça e amor. Enfim, Mr. Smith
encontra a morte pela vii^ncia,

. que lhe poupa o trabalho de sui-
cjdar-se. Se tivesse sido, na mo-
cidade, aluno da nossa Faculda-
de Nacional de Filosofia ou do
Instituto Brasil-Estados Unidos,
teria pensado, nos últimos momen-
tos, no professor Clark. Suas- pi-
lavras de despedida teriam «ido:
"Salve o idealista!".

Letras e Artes
outro a cauda de cavalo do qua-
dro de .Atena — formam, um em |
pé ná frente, o outro atrás, de-
bruçado e abraçado à cintura do

primeiro, um animal mitológico,
quadrúpede, estranho, do lado di-
reito do palco. No centro, subindo
dos fundos, o terceiro dançarino,
de máscara neutra, carrega, esti
cada nos braços, Jocasta Mãe, bo-
neca de palha — vestido verme-
lho, cabeleira despenteada ao ven-
to. Volta com a máscara imensa
de Jocasta Esposa nas mãos, rosto
lívido de cuja boca escorre uma
fita. de sangue. A tragédia cheg«
ao seu auge: Jocasta Rainha des-
ce do alto, enforcada — uma ma-
rionete de madeira compensada,

pintada com pinceladas em bran-
co e preto, drapejada num trapo
roxo. de cabeleira de palha, o nó
da corda apertado no pescoço

<fr

Âs Máscaras...
(Conclusão)

trocam cm seguida por máscaras
e luvas pretas, e seu único gesto
é de roçar o chão com uma das
"patas" traseiras — seguram a?
colunas laterais. Atena — maillot

preto, capa verde, máscara bran-
ca com um único traço vertical

preto, debaixo de um enorme elmo
preto, sobe de um alçapão para
um estrado, apoia um pé num
cuhó negro, numa atitude de tris-
teia.

No terceiro quadro o Oráculo
do Tirésias, no centro, de capa
negra, tem três máscaras, duas de

perfil, uma de frente, que têm
o feitio das máscaras da tragédia
antiga, em escultura acentuada por
pintura em branco e preto. Das
íiocas das duas máscaras laterais,
Êdipo e Jocasta, colocados dos
dois lados e parecidos com os da
cortina, usando trajes de cores
neutras, tiram, cada um, uma lon-
ga fita branca, tal um "ticket"

dos aparelhos modernos que no-
tam as cotações da Bolsa.

A Esfinge do quarto quadro
tem sua máscara branca colocada
na nuca e nas costas do dançari-
tio '¦— uma máscara que é cabeça
e busto — e asas brancas tam-
hém. amarradas nos braços que
não aparecem. Evolui atrás de
uma balustrada ladeada por duas
estranhas divindades de cabeça
preta, de lobo ou de cão, que se
vê de perfil, enquanto o torso é
virado para o público, como nos
haixos-relêvos do Egito antigo.

O mais simbólico de todos é o
quadro, 

"O Complexo de Édipo":
dois dançarinos com máscaras gê-
meas que, unidas" formam um
hemisfério, mas separam-se cm
dois gomos de perfis pintados em
preto sobre um fundo azulado,
estão sentados, abraçados, num de-
grau; acima deles, ergue-se em
pé o terceiro — o destino? —
de carapuça preta dissimulando a
cabeça, emoldurada pelo contorno
de um peixe, em arame branco;
luvas brancas na ponta dos bra*
ços esticados — num gesto de
abraço ou de separação? — pai-
ram acima do casal abraçado que
se separa, saindo da prisão do
abraço funestç para a prisão da
solidão suprema.

Jocasta. no sexto quadro, i re-
presentada, explica o recitante, sob
três. aspectos: Jocasta Mãe. .To-
casta Esposa, Jocasta Rainha:
dois bonecos e uma máscara de
tamanho sobrenatural. Dois dan-
çarinos — um envergando a más-
cara de bicho, lendário dos figu-
raiites do quadro, da Esfinge, o

SÃO 
MARIONETES também as

filhas de Édipo cego. no sé|l"iio
e último quadro. Ele segura-as

pelas cabeças — bolas brancas,
com cabeleira de palha — mas
dá a impressão de apoiar-se ne-
lás. As filhas de Édipo não têrrl
corpo nem braços — apenas ves-
tidos em presas verticais —j um
azul, outro cor de rosa. A más-
cara de Édipo, esverdeada e imen-
«a, é impressionante: gotas de
sangue (bolas vermelhas espica-
das em arames finos) jorram das
suas olheiras escavadas; uma bo-
ca retorcida p,elo sofrimento num
rosto esverdeado e informe. Dois
figurantes de carapuça preta se-

guram arcos de arame, cada um
com cinco máscaras brancas —

confesso qut não entendi bem o
sentido deste símbolo, alguém di-
zia que eram as netas de Édipo,
mas deixemos rir os homens de

pouca fé. entrega ndo-nos a tensa
dramaticidade que emana da mú-
sica de Stravinsky e da forma vi-
suai com que Cocteau a revestiu.
A boneca I*mena ficou na mão
de um dos figurantes. Carregando

pela cabeça a boneca Antígona...
não, apoiado na cabeça de sua
filha Antígona. Édipo virou as
costas ao público e ao mundo.
Titubeando, cie desce pela esca-
da.de seu desespero, para os fun-
dos do palco e do arrependimento.

Os últimos sons da orquestra e
do coro — o texto é cantado em
latim ("Que alegria compor mú-
sica sobre uma linguagem .convenr
cional, quase ritual; disse Stra-
vinsky) — morrem, fecha-se a
cortina de vcludo preto. Irrom-

pe.uma salva de palmas. Compo-
sitor e autor são aclamados ire-
néticamente. Apenas uns dois ou
três tradicionalistas inveterados,
sobreviventes daquela multidão que
acolheu no mesmo teatro, há vinte
anos, "Oedipus Rex", com uma
tempestade de indignação e de-
safôros. ousam protestar, mas lo-

go silenciam. O aplauso vai crês-
cendo. Stravinsky e Cocteau têm

que voltar sete vezes à ribalta. ao
sétimo chamado, o sexagenário
Cocteau dá um grande abraço ao
septuagenário Stravinsky: os dois
eternos moços de vanguarda es-
tão visivelmente emoc.innarlnfl.

(Conclusões das 2." e 3." páginas)
mente pelas situações. Em Pi-
randello, perspectivas _ diferentes
determinam a multiplicidade con-
Iraditória de uma só criatura.
Aqui, os sentimentos como se.
apresentam às avessas, e o perso-
nagem adquire consistência no la-
do oposto às transações comuns.
Um território sutil entre dois in
divíduos se forma a partir da per-
gunta: 

"acaso já te ocorreu, lei-
tor, que honestidade venha a ser

precisamente não pagar dívidas'?"-

SE 
A IRONIA, a consciência li-

terária são elemento» valora-
tivos da prosa de Carlos Castelo
Branco, por outro lado prejudi-
cam.o ficcibnist». 

'A 
propósito de

"Continhos brasileiros", poder-
se-á afirmar que o escritor supera
o criador de histórias. A lucidez,
talvez por medo de náo dominar
inteiramente o instrumento lite-
rário. a ponto de permitir-se aven-
turas mais amplas, confina a mu-
teria a ser'exposta. O bom gosto,
a agudeza do escritor fazem ore,-
ver que. num próximo volume, li"
bertando-se das amarras. Carlos
Castelo Branco possa alcançar ter-
ritórios muito mais complexos.
Até o título do livro indica o

propósito pouco pretensioso de eir-
cunscrever-se: ao lado do qualiti-
cativo brasileiro, para oferecer a
identidade dos personagens e dns
ambientes tratados, o dimína!'vo
de conto está a dizer que se tra-

ta de histórias curtas, de. flagran-

tes. de pequenos mergulhos no

cotidiano.
Com semelhante earacteristies,

Carlos Castelo Branco participa
da mais nova corrente post-mo-
dernista onde a preocupação for-

mal antecede o vôo criador. O

exercício literário é tão inten«o

que a perspectiva do autor a todo

momento interfere na configura-

ção do personagem, não cortando
o cordão umbelical que o faz ali-
mentar-se do fiecionista. com pre-
juízo da ficção. Por outro lado,

contudo, estamos distantes das ex-

periências inconscientes, onde o

talento não se disciplina pelo tr<\-

balbo do escritor. Como livro de

estréia, assim, 
"Continhos biasi-

leiros". a par das qualidades in-

trinsecas. enriquece o nosso mo-

vimento literário de um escníor

autentico, capacitado a realiza"
obra de largo fôlego.

&

que íoi o ilustre escritor Meuolli
dei Pichia o autor dessa afirma-
tiva leviana. Leviandade ou sim-
plesmente engano. Não aderi a
seita modernista nenhuma das vá-
rias que encontrei, ou soube que
se encontravam, no Brasil, ao che-
gar de uma Europa em que, em
Paris, em Oxford, em Munich, me
pusera em, contato com as maiores
audácias experimentais nas letia-
e nas artes sem fixar-me, como
adepto ou sectário, em qualquer
delas. Não me seduzira a façi-
nha de voltar ao Brasil campeão
de um "ismo" mais escandaioso
daqueles. Apenas saboreara inedi-
tismos ou novidades com o gosto
pelo experimental que, em mim,
ainda hoje, se concilia com o pen-
dor pelo tradicional. Tanto que,
em Paris, ao mesmo tempo que
me deixara levar a exposições, re-
uniões e cafés ousadamente re-
volucionários, por Vicente do Reg-.
Monteiro, freqüentei com o es-
tudante francês Regis de Beatilieu,
meu amigo, meios contra-revolu-
cionários, dominados pela inteli-
"Pncia admirávelmente latina, de
Maurras. Amy Lowell. minha ami

ga de Boston, me apresentara aos
"imagistas" de Paris e de Londres,
chefiados, então, por Ezra Pound;
já eu conhecia pessoalmente Wil-
liam Bulter Yeats; conhecia Va-
rhel Lindsay; e com um jovem
poeta, estudante de Oxford, fui
uma tarde, visitar o grande Jqyce.
que infelizmente estava, se não
me engano, na-Suíça. O estudante
de Oxford me dissera de Joyce:
"é muito doente". E eu o imagi-
nara tuberculoso.

De Maurras aproximou-me Re-

gis de Beaulieu que também me
aproximou do "proustianismo"; e.

principalmente, do "felibrismo"

dos discípulos de Mistral, pois,
já então, tinha eu pendores re-

gionalistas. Ao mesmo tempo, apre-
sentado por Oliveira Lima a Cie-
ment de Grandprey que vivia em
Versailles vida de fidalgo, velho
jubilado na diplomacia francesa
em países do Oriente, convivi ai
com todo um mundo de sobrevi-
vrntes da antiga aristocracia fran-
cêsa e t3mbém da russa, com),
em Oxford, convivera com alguns
da inglesa e da alemã; e neles
encontrara, à minha maneira, ma-
teria para observações prousttanas

BANCOS E COMPANHIAS

BANCO DA BAHIA $ A.
SUCURSAL TJO RIO DE JANEIRO

Praça Pio X, 08

Caixa Postal, 2a

DIRETORES:

Affonso Soledade

Carlos Moraes Pereira

Capital .
Reservas

FUNDADO EM ,1858

SEDE: Cidade do Salvador — Estado da Bani»

 Cr$ 60.000.000,00.'.'!!"!!.!".... Cr$ 43.393.886.40.

CARTA PATENTE N.» 67 DE 18 DE MAIO DE 1948

BALANÇO EM 30 DE JUNHO, DE 1982

Compreendendo Matriz, Sucursal • Aflêncta»

DEPARTAMENTOS NO ESTADO
DA BAHIA

Alagoinhas — Cachoeira — Coara-
cl — Feira de Santana — Ibi-
cáral — Ilhéus — Ipláu — Itn-
buna — Itajulpe — Itapetlngs,—
Tacoblna — Juazeiro — Paulo
Afonso — S. Felix — Ubaltab»
— Vitória da Conquista.

METROPOLITANA
Rua Chile n.» 27

ATIVO

A — Disponível

Caixa:

Cr$

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil S. A.
Em depósito a ord. da Sup. da Moeda

e do Crédito ,...,.,........

32.486.628.90
79.018.378.90

14.739.415,40 126.231.423,20

Em Torno..,

B — Realizável

Letras do Tesouro
Nacional 

E m pr é s tlmos em
- c/corrente 

Emprésttcos hlpote-
cárlos

Títulos descontados .
Letras a receber de

c/próprla 
Agências no pais ..
Correspondentes no

pais 
Correspondentes no

exterior 
Outros créditos ....

Imóveis . • ..........

Títulos e valores
mobiliários;

Apólices e obrig. fe-
derais. incl. as
do valor nominal

, de CrS 1.589.400,00,
dep. no Banco do
Brasil S/A. à or-
dem da Superin-
tendência dn Moe-
da e do Crédito

Apólices estaduais . .
Ações e debêntures

C — Imobilizado

6.887,000,00

262.679.867,30

11.139.514,20
336.247.035,10

431.800,00
364.000.922,60

3.592.458,20

12.195.030,60
138.200.512,30

PASSIVO

T —' Nlo Exlgfvel

Capital . y
Fundo dt reserva legal
Fundo de previsão 
Outras reservas

C — Exigtvel

Depósitos:

k vista e a curto

prazo: \

60.000.000,00
5.196.787.50
4.358.668,50.

34.040.430,40

CrS

103.595 886 40

1.335.374.140,30

34,132.421,00

rr

íjEM SÃO PAULO 5
J1 ISIRIA HOTEL {
fm "O seu lar em conforto" m
«¦, End. telcg. "ISTRIA" |L¦Jp Rua Aurora, 519 X

ií com Karaüem anexa jr
§f, 

' 
TELEFONE: 35-7121 ,^

ijf CAIXA POSTAL 8798 f

Continhos..,
(Conclusão)

moça uma estranha. Essa a zona
delicada de "Um amigo", quan-
do o deputado não se lembra mais
do colega de infância e não con-
segue reatar uma intimidade que
pertence ao passado, Mas outro
sentimento se insinua: o lirismo.
Lirismo que às vezes se exprime
na generosidade. Às vezes na sim-

patia humana. Ou também numa
confiança de que o futuro seja
melhor.

Nesse mesmo conto — O ami-

ro" — o deputado acaba por con-
vocar o quase desconhecido para
um almoço. "Temos muito o que
conversar". A história de "No

desvio das Laranjeiras" represen-
ta o fracasso de certas vidas, o a
mulher que, na sombra, vela pelo
êxito da família. Ainda, em "O

Filho", há uma narrativa do abor-
to, e tudo o que contem de frus-
tração. Entretanto,'"ali meamo no

patamar começamos a fazer outro
filho" — esperança da realização
certa no futuro.

0 
1.ADO lírico nunca impele

Carlos Castelo 
'Branco 

ao senti-
mentalismo ou à pieguice. E' ai,
aliás, que se mostram suas melbo-
res qualidades de prosador. Uma
inteligenle ironia banha todo o
livro, envolvendo a própria pri-
meira pessoa que na quase tota-
lidade dos contos narra a história.
Veja-se esse exemplo: 

"âei que
não é dado a ti, leitor, como tam-
bém a mim ou a qualquer outro,
entrar no âmago das pessoas".
Eis essa advertência: 

"Falta-me

a vocação do sofrimento interior

quanto ao primeiro caso. e era
relação ao resto não sou dado
a sutilezas".

O conhecimento do processo
criador aproxima Carlos Castelo
Rranco das experiências típicas do
Pirandcllo. "A anedota de Eras-
mo" decompõe o fenômeno da fa-
tura de um conto. Acha-se ex-

presso o desejo de só entrar na

pessoa criada, figura da ficção —

natureza pobre, marcada por uni
só estigma. A criatura, porém,
como nos personagens pirandellia
nos, depois de definida foge ao
autor, e se afirma por'conta pró-
pria. Erasmo, ao encontrar \li-
ce, ingressa em outro mundo "Cuja

trama deliberadamente escapou ao
objetivo deste conto", e arr.irca
do autor a confissão: "Seria fá:il
embarcar na primeira sugestão e
completar a gosto o meu perso-
nagem. mas sinto que perdi os
cordões .

Não só na pesquisa da essência
da criação artística se manifssta
a influência pirandelliana. O con-
to "Jeito de cachorro" ilustra o a-
tra face dessa observação: Ca-los
Castelo Branco se sente i vonl.s-

i de ao tratar personagens seb n
' to sugerido normal-

(Conclusão)
feitor do engenho vicentino do?
Sehetz — se associam os ini-'
da exploração sistemática de no<-
sas minas, encontramos no século

seguinte, um florentino — Baccin
de Filicaya — mandado vir por
D. Francisco de Souza. De sua

pessoa e obra, julgo ter encontra-
do alguns sinais durante uma vi-
sita, infelizmente muito rápida, à

seção de manuscritos da Bibliote-
ca Nacional de Florença. Outro
toscano. o jesuita Antônio Andréo-
ni, luquense, escreveu no século

XVIII, com o pseudônimo de An-

tonil, um tratado exaustivo e de

valor incomparável sobre nossa vi-

da econômica.
Há ainda a estudar, em outro

domínio, a . enorme influência li-
terária italiana sobre nossa poesia
arcádica setecentista. Dela existe

precioso testemunho em carta que
a Metástásio chegou a dirigir o
nosso Basiljo da Gama. Há o

papel dos soldados italianos que,
em alguns casos, no de Felippo
Cavalcanti, por exemplo, ou no

de Zenobio Acciauoli, se torna-
riam patriarcas de grandes e ilus-

três famílias brasileiras.

Esses dados, colhidos tna!s_ ou
menos a esmo, referem-se únjpar;
mente ao nosso período colonial.
Se eu fosse abordar a históm re-
cente. eles se multiplicariam a tal

ponto que não caberiam nos limi-
tes toleráveis de uma palestra.
Quase todos envolvem matéria que
requer com urgência a atenção
dos pesquisadores. Para citar um
único exemplo, precisamente: o
mais notável, lembrarei que ain-
da náo se escreveu nenhum estudo
em largas proporções, e verdadei-
ramente.digno desse nome, acerca
da imigração' italiana, com suas
repercussões imensas sobre o de-

senvolvimento de nossa lavoura,
sobre o desenvolvimento de nosso
comércio, sobre a criação de nos-
sa indústria, sobre a nossa evo-
lução demográfica, sobre a nossa
vida social.

Basta este exemplo para revelar

que os promotores do prêmio Pas-

qúale Petraccone souberam eleger
um terreno vastíssimo, excepcio-
nalmente fértil e ainda mal d-s-
bravado. Os meios para explora-
Io em todos os sentidos não pre-
cisam ser excessivos. K os fru-
tos serão, sem dúvida, numerosos
e compensadores. Com o patro-
cínio e apoio deste benemérito
Instituto, eles servirão para ali-
mentar nos dois povos, no italia-
no tanto quanto no brasileiro, essa
fraternidade consciente e ativa que
deita suas raizes no grande solo
comum da civilização latina.

Para remesta rfe livros.'.

Rua Haddock Lobo. 1625, (São
Paulo).

2.760,977,40
5.539.464,00

787.700.00

13.423.011,40
6.O05.E?62,4O
1.123.885.30
3.408.943.50

E — Contas de Compensação

Valores em garantia 
Valores em custódia 
Títulos a receber de c/alhela ...
Outras contas 

9.088.141,40 1.378.594.702,70

de Poderes Público»
de Autarquias ...
em c/c .sem limite
em c/c limitadas ..
em c/c populares ..
em c/c sem juros ..
em c/c de aviso .,
Outros -depósitos' *,v»- '

A prazo:
a prazo fixo .......
de • aviso prévio ....
Outros depósitos- ...

Outras responsa-' 
bllídádes: '

Tttulos redesconta-
dos . . 

Obrigações diversas
Agências no país ..
Correspondentes no

pais 
Correspondentes no

exterior
Ordens de pagamento

e outros créditos
Dividendos a pagar .
Acionistas c/aumen-

to de capital ....

1.884.766,30
... 17,644,30
130.918.77.4,70

67.779.886,40
121.670.665,30
59.704.926.10
10.725.287,30•7-.582.092,50

132.305.498.50
22.514.591.70

4.060.000,00

400.284.043,10

139.080.090,20

559.364.133,30

91.919.720,30
60.000.000,00

554.757.420,80

18.962.872,30

25.900.241,00

75.721.608,40
6.381.545.70

18.000.000,00 851.643.408,30 1.411.007.341,80

H Resultados Pendentes

Edifícios de uso do
Banco 

que iria depois aplicar ao' Br,,il. MoveU.e^süios^.
tendo por principal torre de nb- insta]aç5CS
servação os salões de Santa Teresa
e de Petrópolis de Madame San-
tos Lobo e. em Pernambuco, o
alto das ultimas casas-grandes de
engenho autentic-mente pernam
hucanas. A de Pedro Paranbos.
A de Júlio Belo. A de Estâcio
Coimbra. A da Baronesa de Con-
tendas. A do Barão de Suassuna.

Da Europa cheguei ao Recife
conhecedor dos principais 

"mo-

dernismos" europeus, dos quais
os do Rio e de São Paulo eram
repercussões. E, em artiguetes de

provinciano um tanto despreocupa

220.360.021.40
66.528.115.60

352.326.570.50
204.403.279,80

28.961.402,60

843.617.987.30

2.372.418.515,80

Contas de resultados 
I — Contas de Compensaçío

Dep. de valores em garantia e em
custódia . . .,

14 197,100,30

Dep. de títulos em
cobrança:

do Pais
do Exterior

127.807.299,60
224.519.270,90

Outras contas

286.888.137,00

3».326.570,50

204.403.279,80 843.817.987,30

2.372.418.515,80
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DEMONSTRATIVO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"

A Palavra...
(Conclusão)

das aventuras plebéias, entre ne-
prós. mulatos e até malandros,
tocadores de violão, é nue frater-
nalmente me liguei no Rio quan-
r!n ali estive em começos,de 1926.
Mas sem aderir a qualquer dou-
trina: apenas aceitando as evi-
dentes coincidências de idéias e
sentimentos que me aproximavam
de certo» dos meus novos amigos
e os anN,ximavam de mim.

ALGUÉM 
escreveu há pouco que

eu "sderira" jp "modernismo"

do Rio ou de S£p Paulo,. Creio

dó de "vencer no Rio", suponho
ter sido um dos primeiros a fa-
lar, no Brasil, em grandes expe-
rimentnlistas como Joyce, os "ex-

pressinnistas" alemães, e os "ima-

gistas" em lingua inglesa, e. ao
mesmo tempo, em grandes tradi-
cinnalistas como Psichari, Mari-
tain, Granivet. Maurras. Sardi-
nha. Lembro-me, entretanto, que,
nos meus primeiros tempos de
readaptação ao Brasil — os tem-

pos de minha mais intensa amiza-
de com José Lins do Rego, no
Recife — tive a surpresa de ler,
em jornal do Rio, certa nota sobre
Joyce que era uma surpreendente
expressão de inteligência e de sen-
sibilidade literária; e náo uma
explosão qualquer de snobi.imo ou
sensacionalismo. das muitas que
irradiavam então dos "modemis-

tas" do Rio para as províncias
bestificadas. Confesso que me sen-
ti um tanto atingido em meus di-

jreiBps de dono de Joyce no Brasil:
havia no Sul quem já o conhe-
cesse e alé discutisse o Ulysses.
A nota era de Sérgio Buarque de
Holanda em quem eu não tarda'
ria em descobrir um rival nos meus
conhecimentos de literatura inglê-
sa e anglo-americana. Até os "au-

tores secundários", por mim revê-
lados a Manuel Bandeira como se
transmitisse ao grande poeta se-

gredos maçonicos — os tons "au-

tores secundários" de uma lite-
ratuta que eu julgava conhecer
desde suas raízes anglo-saxônicas
(pois estudara em Universidade o
anglo-saxão) até às aventuras lin-

guigticas, e não apenas estéticas
e psicológicas, de Joyce — eram,
vários deles, conhecidos de fato
e não apenas de nome. por Sér-

gio Buarque. Uma assombrosa eru-
dição literária, a sua, aos vinte
e poucos anos de idade. Sem ter
ainda — creio eu — saido do Kio
ou de São Paulo, seguia de perto
os mais novos e complexos mor,-
mentos europeus e norte-amerj-
canos de idéias ou de arte: tão
de perto que se mostrava senhor
das suas sutilezas.

Quando o conheci pessoalmente
no Rio. e entre nós começou a
desenvolver-se uma amizade que
dura felizmente até hoje, ao lado
da que nos une a Prudente com»
a um irmão, verifiquei que, a
essa erudição, juntava-se em Ser-

gio uma sensibilidade literária nou-
co comum em eruditos ou letra-
dos. E não só uma sensibiüda-
de na verdade jncomnm havia nê-
le mas todo um conjunto de vir-
tndes incomuns de ensaísta. Em

qualquer gênero de ensaio — o
especulativo, o histórico ou o pu-
ramente literário ou estético —

Sérgio seria de início um mestre.
Não se tratava só de um erudito
sério e profundo: também de um
escritor com um extraordinário po-
der de expressão. Com "sense oi
liumonr". Com espírito. Além de
nítido, preciso, agudo, sensível ao
aspecto poético das letras e ao
sentido humano da vida e da»
culturas. Sem derramar-se em ex-
cessos líricos ou humanitários, era.

aos vinte e poucos anos. uma vo-

cação de, grande humanista. Ao

modo meio gago de falar, que o

tornava Incapaz de brilhar nês-
•es ridículos torneios que s5o no

Brasil ps .concursos pus o m«3»"

DÉBITO

Cr$

Juros, descontos e eomlssòes
Pagos e creditados neste semestre  f 32.559.991,80

•
Despesas gerais

Honorários, salários, gratificações, contrlbulçSes, ,.'„; Áinkn
donativos e outras coisas 10.731.010,00

Impostos

Federais, estaduais e municipais, pagos neste
semestre , 4.282.05t,00

Moveis e utensílios • 
-> j ¦

Depreciação nesta conta 183.880,80
•a

InstaUçíes
Idem, Idem 72.784,60

Fundo de liquidação
ProvlsSo para atender a contas de liquidação

duvidosa  
' 477.705,80

Fundo de reserva leoal
Imp. equivalente a 5% sobre o lucro liquido

creditado a esta conta ., 783.600,70

Dividendos
ProvlsSo para o pagamento do 188.» semestre, à

razão de 10% 6.000.000,00

Comissão de administração
ProvlsSo referente a este semestre, de acordo com
o art. 26, III, dos Estatutos 1.800.000,00

Saldo & dellberaçSo da Assembléia Geral 7.090.123,70

63.980.739,00

CRÉDITO

Juros, descontos, comissões e nu-
trás rendas, inclusive as de
operações de câmbio 71.080.515,59

Menos: os descontos do sem. futuro 7.106.976,60

Importe |das
semestre . . .

recuperações obtidas durante •

Cr»

«8.973.538,90

7.200,11

\

63.980.739,00
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tério superior, opunha-se em Sér-

gio uma lucidez rara no escrever.

NAO 
ME ENGANEI: sua estréia

com Raízes do Brasil, ensaio

para o qual tive a honra e o gos-
to de escrever um desajeitado pre-
fácio a pedido do editor José Olim-

pio e creio que à revelia do au-
tor, marca o aparecimento, no en-
saismo brasileiro, de um mestre
nesse difícil gênero literário. Mes-
tre pelo seu saber serio e mestre

pelo seu modo também sério —

mas não pedante — de versar,
esclarecer e interpretar assuntos
turvos. Turvos, confusos, densos.

Desse mestre admirável é que.
por iniciativa do sen amigo Pfu-
dente de Morais neto, se comemo-
ra hoje o 50.° aniversário. O 50.°
aniversário de um homem realmen-
te ilustre não t um aniversário

qualquer: deve ser assinalado ou
comemorado de modo singular pe-
los amigos ou pelos contemporâ-
neos. Talvez não haja. na vida
de um indivíduo desde novo de-
dicadn às letras, momento em que
uma homenagem de seus amigo?
e admiradores seja mais doce ao
seu espírito; e melhor represente
o que possa haver de justiça li-
terária da parte daqueles «eus con-
temporâneos que seiam ha verdar
de capazes de admirar, sem com-

plascência nem mesquinharia, um
mestre ainda plenamente vivo ou
um companheiro de geração e de
trabalho que apenas principie a
envelhecer como qualquer outro
homem. Ou a endurecer-se em
medalhão ou em estátua como-
depois dos cinquenta. acnntere a
quase todo homem glorioso ou
consagrado.. -

Ao Som do...
(Conclusão)

se confunde com o maillot, cauda
Rio, mas a família dele é do Pará.
E diante d« meu espanto; pôs-se
a contar toda a árvore gcnealó-
gica do tenente Bandeira, tão ce*
lebrizado hoje pelo crime do Sa-
copa. Dona tem razão: O Pará
está cm tudo.

O Pereira Lima também é
do Pará. (Vocês lembram de que
êle foi o chefe do levante de prê-
sos de Anchieta).

Você tem certeza, Dona?
Certeza inteira não, mas qua-

se... E' o que dizem.

GRAZIELA 
vulgo Dona está há

dezesseis anos sem ver Belém.
Mas conversar com ela é ter a
certeza de que chegou ontem: sou
capaz de jurar que seus cabelos
estão ainda cheios de jasmins e
de patcholi.

O Pará está em tudo. Penso em
Osvaldo Orico hoje deputado quan-
do fazia o Lucifer num pastoril
infanlil. Sua voz era quente e
tão bonita, realizava uma tão boa
interpretação que — lembro bem
— nós então pequeninos tremia-
mos e as senhoras então idosas
choravam quando, abrindo um
manto preto e surgindo intempes-
tivamente no palco diminuto. Os-
valdo anunciava: — "Eu sou Lu-
cifer".

Começo . a procurar' paraenses
em tudo. Vejo os jornais: na Se-
crelaria do DIÁRIO CARIOCA,
o Guilbon. na Secretaria de Di-
viilgacão da Prefeitura e no "Dia-

rio de Notícias" Osório Nunes.
na Secretaria do "Correio da

Noite" o Paulo de Oliveira, na comemorando cinqüenta anos- Meu"Imprensa Popular" o Dalcidio
Jurandir, e não é raro. aqui . e
ali. principalmente para mim, en-
contrar alguém que — desde os
mais modestos empregos até os
mais allos — pergunte:

Você não é a Eneida? Eu
sou também do Pará.

Há mesmo certas casas nesta
cidade que. vendem coisas do Nor-
te. Aí se pode encontrar com
certeza muitos, paraenses. — Nun-
ca deixei de comer farinha dágua
e. estou no Rio há vinte anos, ms-
se-me um, O outro recebe »eu
assai pontualmente; ainda há os
aficionados de ovos de tainha* e
maracujá. E falam como se fala
no Pará:

Sou amante de pirarucu ou
rãs sou amante de pirarucu. De-
pende do gosto. Talvez porque
«u ache a palavra 

"amante" mui-
to bonita* nunca suportei aquela
forma de empregá-la.

Está havendo ouro. muito ou-
ro, tuberculose, muita tuber .•••>-
sé em meu Estado natal s porque
o outro talvez melhore a pobreza
da cidade se a tuberculose n»o
?cabar com elà antes do ouro cj-
meçar a agir. estou aqui man-
dando-lhe, numa saudade, o meu
amor. Dela falaria muito mais,
muito mais hoje, se não tivesse
ainda um dever muito grato a
cumprir. T'm dever que nada tem
a ver com a minha cidade de man-
guciras e sem luz elétrica, ouro c
tuberculose: cumprimentar dois
amigo? que quero muito bem:
cumprimentar porque eles fizeram
anos.

ABRO 
O DTARTO CARIOCA no

domingo i vejo. que Sérgio está

Deus, quanta gente completando
meio centenário. E quanta gcnlfl
boa, que vem comigo de tão lon-
ge. Como poderei eu deixar dfl
pegar a minha pequenina corne-
ta e juntar-me aos poderosos cia-
rins que saudaram Sérgio domin-
go passado? Até o nosso prezado
Rodrigo Melo Franco, esse bom
e grande Rodrigo tão modesto na
sua modéstia, veio para o supk-
mento. só para comemorar o ani-
versário de" Sérgio. Parece qo"
posso falar desse aniversarianle
muito bem porque sou sua ami"
ga e principalmente porque com
cie. trabalhei, fui "sua funciona-
ria". Sérgio Buarque de Holanda
é tão grande caráter (não é pre"
ciso dizer nada sobre o historiador,
o crítico, o homem de letras) que
nossa amizade se tornou mais for-
te- mais firme, quando trabalhei
«ob suas ordens. Há quantos anns
nos conhecemos e quantas histo-
rias de Sérgio sou capaz de con-
tar é coisa longa, muito longa,
de há vinte anos. Não contarei
nada hoje. Minha pequenina cor-
neta vibra no ar e se é mais for-
te o som dos clarins a culpa não
é próprir.mente minha, mas do
apenas pequeno som que posso
emitir. Sempre é um som, ura
louvor, música e aplauso.

— Para não envelhecer, o mp-
llior é ficar sempre com os mes-
mos amigos. Assim não se sente
as modificações do tempo, me di-
zia outro dia Raquel de Queiroz.
Sérgio Buarque de Holanda não
está envelhecendo; seus amigo»
são os mesmos e eu entre eles

(Conclui na 9.* página)
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DIÁRIO CARIOCA IMOBILIÁRIO

VENDEM-SE
Locomotivas, Trilhos, Vagões, outros materiais

ferroviários, etc.
2 locomotivas Inglesas, de 23 toneladas, em ordem d«

marcha, bitola de 1 metro, em perfeito funcionamento.
70 pranchas para 12 e 15 toneladas.
1 litorina de luxo para 50 passageiros, motor à gasolina

e -2 outras para 25 passageiros cada, também -:om mo-
tor à gasolina.'

35 quilômetros de linha, de 18 quilos por metro, com
talas, parafusos e pregos. Trilhos usado de 42 à 50 qül-
los por metro, de 8 à 10 metros de comprimento para
poste ou linhas e pedaços para ferramenta. Vende-se

. . qualquer quantidade.
Válvulas de gaveta e de concha em toda* as bitolas,
eixos de diversas bitolas e outros materiais ferrovia-
rios e de construção.

Tratar com IMPORTADORA E EXPORTADORA DE

FERRO E AÇO LTDA. — Av. Presidente Vargas,

642 — Grupo 601 — Fone 23-2573 — Telegrama
— "Luberria" Rio de Janeiro

Edmundo Scapin- ARTEFATOS de CONCRETO
CAIXAS DÁGUA DE CONCRETO ARMADO f*

irfmmmi ^Jè Mfe.iijiÉWfs ifnl [ L-
I

FÁBRICA E DEPÓSITO.

AY AUTOMÓVEL CLUS.2 T/,0 -TE L 38-0422
MANILHAS DE BARRO

VIDRADAS

PRAIA DE MURIOUI
"A Copacabana Fluminense"

A IMOBILIÁRIA SAO JOSÉ' LTDA. avisa aos pretendei}-
tes a lotes no PARQUE MONTEBELO que os mesmos já
se acham a venda ao preço de CrS 45.000,00 a 60.000.00,

sendo apenas de 76 o. número de lotes a venda.

Av. Rio Branco, 18 — 6.» sala 602 — Tel. 23-5407BI
«¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A.imobiliária Delamare S.
PROPRIETÁRIA E INCORPORADORA DOS

EDIFÍCIO galida
AVENIDA MEM DE SÁ — (Esq. de Ubaldino do Amara!)

ótimos apartamentos em construção, todos de frente, eom entrada, sala, quarto, IJf"1»6'^

é kitchhétS Preços a partir de CrS 175.000,00 sendo 10% de «mal, 10% na escr.tura, 20% em
'yinte 

prestações e 60% financiados em 10 anos. T. Price.

EDIFÍCIO CIRO
RUA TONELERQS N°s. 89*91

ótimos apartamentos, frente para um Play-ground, em final de construçfio, com? sala, 3

quartos, armários embutidos, área com tanque, dependências de empregada e garagem. ™5°» a-

partir de CrS 610.000,00 com 50% facilitados durante a construção, e 50% financiados em IO anos,

juros de 10%.

EDIFÍCIO MONIQUE
AVEN I DA. P ASTEU R, — Junto ao número 1 2 6

Ótimos apartamentos, construção na última laje, com soleta, sala, j. inverno, 3 quartos,

3 varandas envidraçadas, banheiro completo com box, copa-coxinha, «fia de serviço «m tanque «

dependências de empregada. Preço, o partir de CrS 580.000,00, sendo 50% facilitados durante «

construção, 50% financiados em 10 anos, juros 10% a. a. pela T. Price.

EDIFÍCIO DELAMARE
GRUPOS DE SALAS

CENTRO)
Vende-i«, grupo de solas, com seleta, 2 salas a sanitário, à Av. Presidente Vargas, n.* 446.

Cr$ 150.000,00, à vista e o restante financiado em cinco anos.

EDIFÍCIO NOBEL
ESPLANADA DO CASTELO

Vende-se, grupo de sedas, com saleta, 3 salas e sanitário, à Av. Franklin Roosevelt, n.* 146.

Preço: Cr$ 650.000,00, sendo Cr$ 250.000,00 de entrada e o restante financiado.

LOJA - Penha Circular
Vende-se loja nova • vazia, própria para qualquer ramo de negócio. Preço CrS 270.000,00.

sendo Cr? 54.000,00 de entrada, e o restante em cinco anos.

CASA - Penha Circular
Vende-se, de altos e baixos, com sala, 3 quartos, banheiro, coiinha, dependências de em-

pregada e quintal. Cr$ 280.000,00 sendo Cr$ 80.000,00 de entrada e o restante financiado.

INFORMAÇÕES E VENDAS

AV. PRESIDENTE VARGAS, 446 — 3.° - S. 304 — Tels. 43-1155 e 43-6737

GUANABARA
CORRETAGENS LTDA.

VENDE
LEME — Magnífico apartamento, de frente, em fl-
nal de construção, composto de saia, 3 quartos,
varanda, jardim de inverno e dependências. Preço:
CrS 650.000,00, sendo CrS 315.000,00 financiados
em 18 anos juros de 10% a.a.
BOTAFOGO — SOMENTE PARA FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS. Apartamento financiado pelo IPASE,
constituído de sala, 3 quartos, dependências para
empregada e garage. Obras a serem iniciadas ime-
diatamente, para entrega em 14 meses. Preço:
CrS 415.000,00.

Informações, Plantas e vendas

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134 — S. 515

SOLUÇÕES DE XADREZ
DIAGRAMA 98

7r — p2d2pl — 3Pt2p — 3 —
6D1 — 5P1P — P5P1 — 3T3R1.

Partida Trifunovic — Kara-
klajic, Campeonato da Iugoslá-
via, 1951.

Uma conhecida combinação
reproduziu-se nesta posição:
l.DxT! — DxD; 2.P7D e as

a Dama para evitar a coroacfio
do PD. r
PROBLEMA 94 (GOLD)

l.RSB
ESTDDO 101 (LIMBACED

l.Cdo! — Txe5; 2.CbBch. —
Rb8; S.Csd7ch. — Cxd7é 4,Pat
(se 3... — Rc7?; 4.Cxe5 — a4:
5,Cc4 — Rc6; 6.Ra5 — Rc5'

pietas são forçadas a devolver 7.Rxa4 «mpata).

Se V. quer um carro bom e

fingUa/econômico, eis o
ti Um Produto Ford da Ingluterra

Anglle * um corro prático, qu« t«m a garanti^ Ford.
De conitrucâo lóiida, r*»i»tonte, ao baixo consumo o
do preço acessível, 6 tâo bom na oitrada, como nei
grandes centros urbano» de tráfego Intenso.

Com apenat
Cr? 1,822,00 mensal*,
e uma pequena enlrii-
da, você pode levur
ante carro.
Pronta «ntrega.

.nu.."»' ...Kl -jtt-^^BOLJl^ãBW— • ¦*'- —— - ,
CARACTKRlS TICAS:

I
i cilindros * Pára-brisa de vidro
Carroçar!» de »C» de segurança

soldado * 4 lugares
* Espaçoso porta-malas

* Peça* « serviço Ford $empre à ma dispotição

PervalS.l
ExposIçSo e Vendas Rua Méxlr.6, 31 - C — rone ZZ-UU

AGRADECENDO a contumaz preferência
de seus freqüentadores, convida-os a con-
tinuarem se deliciando em ambiente con-
fortável e lugar aprazível, no recanto do
Leme, com a cozinha internacional e a
tradicional cozinha do Norte, com pei-
xadas, camarões ao leite de coco, vatapá,
caruru, etc. — RESTAURANTE e BAR
durante todo o dia e das 21 hs. às 3 hs.
da madrugada com JANTARES DAN-
CANTES.

FURNA da ONÇA
Av. Atlântica, 458-A — Tels.: 37-1322 e 37-1710

Matriz: Rua do Ouvidor, 29 — Tel. 43-2066
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m^ CANADA
^:;; .Desfrute esta oportunidade mie
íVv oferecemos, participando de
Lu:-:..."ff-H unia das excursões;, que— ! -:,. «"*>organjsamos nesta

i 
' ' --***>— itemporada.- '"vSrc-

»*
"%- 

•;

%' <. *^

Partida do.Rio:
3 do Setembro pelo-

78 "ÜRUGUAV
S tipos do itinerário»?

Quebec - Montreal -Toronto*
Detroit - Chicago • Colorado^
- Flagstaff Grand) Canyon í

Los Angeles - Hollywood - S. Francisco;-i
Reno - Salt Lake City-Colorado Rockies •

Denver |* St. Louis. 9
PHiladelphia - Washington

, -j~,m > Trinidad i
{'j-S /Lotação limitada^

ísiiibips. restrvas t lnftrwíçl«:>

IISITIID0:
N. York-
Niagara -
Santa Fé

aw90»

ÊXP
brasílXj' ''TURISMO LTDA.

ÁVTAtlO B»ÁNC0.6Í"7« - .«O OI JANEIIO

Economia & Finanças
Comércio..
evitado a especulação nociva ao
comércio normal do pais.

A 
DECLARAÇÃO da CEXIM
parece não ter outro Ob-

jeüvo que o de definir a posi-
ção do Governo como contra-
ria a esse recurso comercial. O
íato deixa'uma sensação de oti-
mismo. de vez que é de supor
que a CEXIM, assumindo essa
atitude tenha um substituto do
comércio compensado para dar
maior incentivo às exportações
nacionais. Os nossos votos são
de que a solução alternativa
não vá implicar em mais uma
experiência malograda. Se a
Cexiin enveredar pelo caminho
dos subsídios, a sua tarefa será
ingente, e afinal de contas, não
se pode pensar na criação da
réplica brasileira ao IAPI ar-
gentino como coisa aconselha-
vel. As condições são diver-
sas, e pelo que se ouve aqui e
ali, deve-se ir muito devaear
nesse assunto.

. ' *

Conjuntura...
(Conclusão)

Alemanha Ocidental chegou a
um ponto crítico no seu desen-
volvimento. Depois da expan-
são considerável da sua produ-
ção e produtividade nos últimos

(Conclusões da 8.a Página)
anos, ela sente que não poderá
se lançar a novos programas, se '

fôr possível conseguir uma mo- ;
diíicação substancial das con-
dições sob as quais se proces-
sam as suas atividades. Por '
motivos políticos óbvios, o go->
vêrno atual advoga a liberdade
cambial como medida oportuna*

Não há dúvida de que, num
mundo cada vez mais domina-
do pelo bilateralismo comercial
e econômico, a atitude dos ale-
mães é um sintoma de magnl-.
fica vitalidade e de coníianç»
no iuturo. Pode dizer-se, por-
tanto, que a Alemanha Ociden-.
tal é a nova campeã do libe«
ralismo.

"tf

¦ 111 ____„

TERRENOS AO ALCANCE DE TODOS!!!
A MELHOR OPORTUNIDADE DO MOMENTO!

Ótimos lotas do 15 x SO « 15 x 35 por Cr$ 10.000,00
•m prestações mensais do Cr$ 191,00, o chácaras do
2.000 a 6.000m2, dosde Cr$ 18.000,00 om prestações
mensais de Cr$344,00, podando construir com facilidado
dosde logo ou plantar imediatamente.

A 10 MINUTOS DE CAMPO GRANDE
com 80 trens elétricos diários, linhas de ônibus, várias
escolas, cinemas, hospitais, grande comércio, etc

CONDUÇÃO GRATUITA

"Venha hoje mesmo conhecer os
nossos planos de venda o reservar
o seu lugar nas caminhonetes
especiais para ver ©s terrenos, sem
despesa ou compromisso,

COMPRANDO NOSSOS TERRENOS 0 SR. SÓ LUCRARÁ PORQUE:
Os lote» têm área muito maior.

¦¦'¦(¦¦<¦

Sua localização é muito melhor.
Seus preços são muito menores.
As ruas Já estão abertas, com 15 e 20 m de largura.
Os lotes |á estão demarcados.
Grande facilidade para a construção imediata de
sua casa.
Várias linhas de ônibus de mela em mela hora, à porta.
Morando em nossos terrenos o Sr. poderá facilmente
vir'trabalhar na cidade.
Grande valorizaçãa, em razão de Importantes obras
do governo, em execução, junto aos nossos terrenos no
Km 32 da listrada Ulo-São Paulo, para abastecimento
dágua ao Rio de Janeiro.

SE NÀ0 PUDER VIR PESSOALMENTE. ENVIE-N0S 0 CUPOM CLARAMENTE
PREENCHIDO PARA RECEBER EXPLICAÇÕES DETALHADAS.

- "Só vende terras tfue Vtilém louro'*
RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134-^ ariaàr^Tc|j|jfoné: 23-ÍI80

Nome
Endereço
Cidade Bairro.

(Conclusão)
no Brasil, — o peso maior da
taxação fiscal. Naturalraent*
que num país de íTaça estrutu-
ra econômica e acentuado rit-
mo de expansão, como é o nos-
so, torna-se admissivel evitar
seja onerada fortemente a for»
mação de capitais necessários .
ao processo de desenvolvimento;
todavia, cumpre se atente pant..
a exaustão do poder aquisitivo
da massa populacional, fator
importante para o aumento do
mercado interno que é vital
para o próprio fortalecimento
da economia nacional.

. ... ii,.  ¦ i.i iii.i—ii niy

ÀoSomdo...
(Conclusão da 8.* pâg'n«)

com esta saudação pública que vai
abranger Maria Auvdia porqufl
nunca vi ninguém melhor e mal»
sincronizada com um bomem e um
lar- rio que «f» mrtlherainha ^en«
til, ai rir ri», otimista. Parabéns
Sérgio Buarque de Holantla> meu
velho amigo. Cinqüenta anos &
pouco; viva maisi viva muito. Pa-
rabens para você, Maria Amélia e
para a Revolução Francesa que
está também fazendo anos.

Foi outro dia que dancei nai
! rua? de Paris; foi outro dia qm
i o 14 de inibo me ensinou n ale«
| gria daquele povo e se a liber*

dade. na França de hoje está sw
[rendo imposições alheia?, tenh«
certeza, confiança em que ela vol«

| tara. Quem melhor do que aque*
I Ia gente ama a Liberdade? Quem
i melhor do que o francé? ensim
I ao mundo que a liberdade s«
! conquista, pc luta por obter. M
I obtém muitas ver.ef com sangue?
: A História está aí para contai
! isso e em Paris ela está escrita
| nas ruas. nas pequeninas lajeg
1 coloradas aqui « ali dizendo qut

naquele lugar morreu alguém Itt'
tando pela liberdade. Se crieg«
atrasada para saudar o 14 de J«W
lho e o povo francês náo im«
porta; nunca ( tarde para s«
saudar alguém que se ama • Feli<
ridadrs. Sérgio Buarque de Holari'
da: felicidades • liberdade pari
vorê. povo, grande povo francês,
Fçlicidàdési multa? felicidade!
para você» minha «idade natal onl
de e?tá havendo ouro t tuJs^pjftloj
se em exagero^.
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LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
rjtaMte «librai* mm • Otw ta Uni»» em 22 dt Setembro de 105» na conformidade da Pwfi" •»»' *-»»• *» 10 dt Pavaratr* de IM4.
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5.617 Prêmios
Nesta LISTA nào figuram por extenso

Cs Étó 
'È litoorafaãss sn

ot mlmero» premiados pela terminação do último algarismo, ma» figuram oi*premiados pelo» finais duplos do Z.*- ao 5/ prêmios

ia azui. ida laranja i ml numeração uréia m irem., teu a tnscricãs: EXTRflÇfiO EM 19 Oi lUlHfl 0[ 1852. as U
ATENÇÃO: VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SfUS KILHETES

Prêmio» CRI . Prêmio» CM

( 228?- 600,00
2305.- 1.000,00¦S.YJ? .. 3.000.00
2341 .. 600.00
2342 _ 600,00
2376.. 6oo,oo
23S? _ 600,0"
2428... l.UOO.OO
2431 ...6.000,00
2441 ... 600.00-
2112.. 600,00
2176.. 600,00
2185.. 600,00
2189 ...1.000,00

41.-
42-
76..
85;.-

105...
141..
142..
17fi..
185...
230 ...3
238 ...2.
241...
.212...
276...
2S5...
297 ...1

600,00
600,00
600,00
600,00
.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
.000,00
,000,00
600,00
500,00
600,00
600,00
.000,00

818'20.000,00
diuiiiioi

341.., 600,00
342...
37G...
385...
441.,.
442 ...

609,00
600,00
600,00
600,00
600,00

454 ...1.000,00
455 ,,.1.000,00

I 4G0... 1.000,00'463 ...3.000,00
| 409...2.000,00
476... 600,00
4S5,- 600,00'D25._ 1.000,00
631... 2.000,00
539 ...1.000,00
511... 600,00
512.,. 600,00
576.. -600,01)
5S5_ 600,00

600,00
600,00
600.00
600,00

7tô*
;20.000,00

2541
2512
2876
25S."
2618
2621
2641
2642...
2676...
2685._
2741 ..
2742 .
2751 .
2765...
2776...
2785.-
2811 ..
2812 ...
287.6 -
2885 „
2911 ..
2912

600,00
600,00
600,00

. 500,00
.1.000,00
..2.000,00
.. 600,00
.. 600,00
. 600,00

600,00
600,00
600,00

.2.000,00
1.000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

Prêmio» CM . Prcmlo» CM
4812 . 800,00
4S76 - 600,00
I8S5 1000,00
4SS5.. 600,00" 492P . 1.000,00
4041 . 600,00
1(142.. 600,00
4976 „ 600,00
4985.. 600,00
4999.. 1.000,00

5011 ..
5012 ..
5076..
50S5

600,00
600,00
500.00
600,00

(tini
733 .

|,741...
742
743...

| 776 —
1785...
1506..
841-,
;*I2.:
876.,,
,885..
941..
942..
972,.
976
978..

;S85

10 1
;.ooo,oo
600,00
600,00

.1.000,00
600,00

. -600,00

.2.000,00

. £05,00,
. 600,00
, 600,00
, 600,00
, 600,00
. 600,00
.2.000,00
. 500,00
,..1.000,00

600,00

2958 ...1.000,00
2968.. 2.000,00
2976.. 600,00
2985.. 500,00
2994 1.000,00

3019.. 1.000,00
S041 -. 600,00
SO 12.. 600,00
.3055 ..1.000,00
3076 _ 600,00
3085 _ 500,00
3087 ...2.000,00
3102 ...1.001,00
3141.. 600,00
3142 - 600,00
3176.. 600,00
3178 ...1.000,00
31S5.. 600,00
3194 _ 1.000,00
3211.- 600,00
3242.. 600,00
3276 i

5129. 1.000,00
5140- 2.000,00
5141 .. 600.00
5142.. 600,00
5157 . 1.000,00

1.000,00
600,00
500,00
600,00
500,00

6.000,00
1.000,00
600,00

7076 .
70S5 .
7141 ."112 .
7176 .
718?- .
7191 ..
7241 .
7212 -
7276.
7285..
7302*.
7341 .
7312 .
7350 .
7376 -.
7DS3 ..

600.00
600,00
600,00
600,0» I
500.00
600,00

1.000,00
600.00
6(10,00
600,00
600,00

,2.000.00
600,00
600,00

l.OOO.OO
600,00
600.00

Prêmio»

9392
944!
9442
045H
9476
94S6
9199
954!
9542

CM

.6162 ..
5176...
5185..
5241 ..
5212..
5246 ..
5276..
5276..
5285-
5311 ..
5342 ..
5376..
5331
5385..

600,00
600,00
600.00
600,00

1.000,00
600,00

32S5-
3341 -
3342

600,00
600,00
600,00
600,00

"il

3356 ...1.000,00
;í:i76.- 600,00
3335- 600,00
3111. ..3.000,00

600,00
600,00
£00,00
500,00

538?
10.000.00

rirniim
5402.. 2.000,00
5141.. 60U.OO
5142- 600,00
5476 _ 660,00
5485 . 600,00
5199.. 1.000,00
5511 .. 600,00
5512.

7400
10.000.00

oi r i
744! ..
7412 ..
7476 ..
7485 ..
7189 .-..
7509 ..
75-11 ..
7542 ..
7576-
7585 ..
7597 .
7611 ..
7612 ..
7676 ..
7676 ..
76S5..

¦ 110 1
600,00
600,00
600,00
600,00

.1.000,00
1.000,00'
600,00
600,00
500,00
600,00

6.000,00
600,00
600,00

1.000,00
600,00
500,00

5576..
5585 ,
5611 .
5612.
5676.
5685.
568S.

600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
600,00
600,00

1.000.00

1011 ... 600,00
1042- 600,00
1076™ 600,00-
1083... 600,00
1108... 1.000,00

.1141... 600,00
; 1142... 600,00
1145...1.000,00
1169.-3.000,00
1174 ...2.000,00
1176... 600,00
4185... 600,00
1201...6.000,00
1241... 600,00
1242.- 600,00
1257 ...3.000,00

! 1276... 600,00
11285- 600,00
1341.. 600,00

113-12.- 600,00
! 1376... 600,00
11385... 600,00
,1441... 500,00
i 14-12- 600,00
1476... 600,00
,1485- 600,00
í 1491 -2.000,00
Ü541.- 600,00
:i542- Ç00.00
! 1566 -1.000,00
1576- 600,00
1584-1.000,00
'1685... 600,00
,1589-1.000,00
-1611-.8.000,00
1641- 600,00
1612- 600,00
1853-3.000,00
1676... 600,00
1685-. 600,00
1741... 600,00
1742... 600,00
1776... 600,00
1785... 600,00
1791 ...1.000,00
1798.-1.000,00
18-11 „ 600,00
1842... 600,00
1876- 600,00
1885... 600,00
"1919 ..1.000,00
1941... 600,00
1942... 600,00
1961 ...2.000,00
1976... 600,00
1985... 600,00
1987 ...2.000,00

2\
2007.
2011..
2012.,
20-16.,
2076.
12085
I 2105
2141 .,
2142
2149.
2176.,'2185..

12241 .
Í2242
2276

, 22S3..

..1.000,00

.. 600,00
„ 

' 
600,00

.1.000,00
.. 600,00
. 600,00
..1.000,00
. 600,00
. 600,00
..2.000,00

500,00
600.00

- 600,00
. 500.00
. 600,00
..1.000,00

3411
3-142
3476
3485..
3511 - 600,00 t
3542.- 600,00
3571 ...1.000,00
3576... 600,00
3585... 600,00
3588 ...1,000,00
3617-1.000,00
3641... 600,00
3612.- 600,00
3676- 600,00
3683... 600,00
S741...?.000,00
3711 . 600,00
.3742.. 600,00
3776... 600,00
3785.- 600,00
3789 ...1.000,00
3841 .- 600,00
3842... 600,00
3858 ...2.000,00
3859 -1.000,00
3876- 600,00
3885- 500,00
3941- 600,00
3942- 600,00
3960-1.000,00
3970-1.000,00
3974 -3.000,00
3976- 600.00
8985 - 600,00

4041- «00,00
4042- 600,00
4070- 600,00
4083- 600.00

| 4117**
10.000,00

cmiiuoi
4122-3.000,00
4141 - 600,00
4142- 600,00
4176.. 600,00
4185- 500,00
4193-1.000,00
4241- 600,00
4242- 600,00
4276- 600,00
4285- 600,00
4341 _ 600,00
4342.. 600,00
4368 ...1.000,00
4:376... 600,00
43S5.

570S ...2.000,00
5741 _ 600,00
5742.. 600,00
5776.- 600,00
5785.. 600,00
5832 ...1.000,00
5841 „. 600.0U
5842'.; 500.00
5876- 600.00
5885- 600,00
5921..3 000,00
5941... 600,00
5912.. 600,00
5976.. 500,00
5980 ...2.000,00
6985... 500.00
5992 ...1.000,00

7723
10.000.00

cirsiiioi

1.000,00
600,00
60".0O

ftooo.no
800.00
600,00

1.000.00
600.00
600,00

9564 -1.000,00
9576 - 600,00
0585 . 600.00
962?-.2.000.1)0
9641 - 600.00
96-12.. 600,00
9676 . 1.000,00
9676 - 600.00
96S5.. 500,00
9709 . 1,000,00
9725 ..1.000,00
9741 - 600,00
9742.. 600,00
9751 ..2.000,00
9776-
9785-
9811 ..
9X42 -
9876..
9885...
9941...
9942 ..
9976-.
99S5-.

7741 ..
7742 -
7776-
7785 ...
7841 ...
7842-
7876 .
7885...

600,00
600,00
600,01)
600,00
600,00
500,00
600,00
600,00

790S
10.000,00

tirinioi
7927 ... 1.000,00
7941 .- 600,00

500,00
600,00
600,00

7912 ..
7976 .-
7085'...

h

6
6001.1.000,00
6011- 600,00
6012 i 600,00
6076.. i500,00
6085... 500,00

6111T 10.000,00
OIDIIIIOI
0141.. 600,00
61-12- 600,00
6176... 600,00
6185.. 600,00
6225 . 2.000,00
6241 .. 600,00
6242., 500,00
6276- 6C0.00
6285 _ 600.00
0336... J.000,00
6341- 600,00
0342- 600,00
6364 ..1.000,00
6376- 600,00

500,00
600,00
600,00
600,00
600,00

4441...
4442...
4476...

500,00
600,00
500,00
500,00

4478 ...2.000,00
600,00
600,00
500,00
600,00
500,00
600,00
600,00

4485.-
4541...
4542...
4576..
45S5..
4641...
4C42
4670.. 1.000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600.00

4676-
4685-
4711 _
4742 _
4776-
4 7SI ..1.000,00
4785.. 600,00
•1811 _' 500.00

63S5..
6441.-
6442..
6476...
6485-
6509 ..1.000,00
6531 ..1.000,00
6511 _ 600,00
6542.. 600,00
8576... 600,00
6685.. 600.00
6599 .,,1.000,00
6641... 600,00
6642... 500,00
6647.-2.000,00

& 6662
} 10.000,00
OIDIIIIOI
6676... 600,00
6685- 600,00
6694 ...1,000,00
6741 .. 800,00
6742.- 600,00
6745.-1.000,00
6763.. 5.000,00
6776... 500,00
6785.. 600,00
6841 .. 600,00
6842.. 600,00
6845.-1.000,00
6852.-1.000,00
6S69 ..1,000,00
6870.. 600,00
6885.- 600,00
6904.. 2.000,00
6926.. 3.000,00
6911 _ 600,00
6942..
6976..
69S5..

500,00
600,00
600,00

7015 ...1.000,00
7032 ...1.000,00
7011.. 600,00
7012.. 600,00
7049 ...2.000,00

8041,.. 600,00
8042- 500,00
8076- 600,00
8085 .„ 600,00'8141.- 

500,00
8142... 600,00
8162.. 1.000,00
8176- 600,00
8185.- 600,00
8194.-1.000,00
8201...1.000,00
8241- 600,00
5212- 600,00
8247-2.000,00
8257 ...6.000,00
8238.-2,000,00
S267 ..1.000,00
8276... 600,00
8279 ...3.000,00
8285... 600,00
8,108 ...1.000,00
8331 ...3.000,00
8341.. 500,00
8342.- 600,00
8376- Í00.00
8379.-1.000,00
S3S3 ...1.000,00
8385- 600,00
8397 ...1.000,00
8441.- 600,00
8442- 600,00
8476- 600,00
S4S5- 500,00.
8531 -1,000,00
8541 ... 600.00
8542.. 600,00
8576.. 600,00
8585.-1.000,00
8585... 600,00
8603 ...3.000.00
8608.-1.000,00
8641... 500,00
8642... 600,10
8614 ...1.000,00
8676.- 600,00
8685... 600,00
8741... 600,00
8742... 600,00
8776... 600,00
8785... 500,00
8841... 600,00
8842... 600,00
8876... 600,00
8881 ...8.000,00
8835... 500,00
8938.-2.000,00
8912.-1.000,00
8941... 600,00
8942... 600,00
8968 ...5.000,00
S976- 600,00
8982.-1.000,00

.8985... 500,00

9
9041... 800,00
9042... 600,00
9073.-1.000,00
9074 -1.000,00
9076.- 600,00
90S5- 600,00
9141.- 600,00
9142... 600,00
9176- 600,00
9183... 2,000,00
9185... 600,00
9241... 600,00
9242... 600,00
9276... 600,00
9282.. 6.000,00
9285... 600,00
9341... 600,00
9342... 600,00
9376... 600,00
9385.. 600,00

600,00
600.00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

Prêmio» CRI
11742- 600,00
11705 .5.000.00
11770-1.000,00
11776-
11785,.
11 sor. -
ns 11 .
i-i 8-ias
11876-
U8S5-
11941
11942

500,01'.
600,00

..900.00
600,00
500,00
600.00
600,00
600,00
600.00

10
10U11
10042
10066
10073
10076..
10085.-
10141 ...
101-12..
10176..
10182-

600,00
600,00

a 000,00
1.000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

3.000,00

1195! _ 1.000,00
11976- 500,00
11985- 600,00
11995-2 000,00

. 11998
10.000,00

OIDIIIIOI

12
12011 _
12012 -
12076 -
12085 ...
12141 i
12142 ...
12144 ..
12176-
12185-
12241 _
12242_
12276 _
122S5 ..
12323 .
12311 ..
12342 .

Prernloi

14176-
141S5-
14241 -
14212

10185- 600,00
10196 .1.000,00
10207.. 2.000,00
10241- 800,00
10241
10276-
10285 -
10341_
10342
10376

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

10382.-3.000,00
10335- 600,00
10441
10142
10476
10485 -
10489

600,00
600,00
600,00
600.00

1.000,00
10518.-1.000,00
10541- 500,00
10512 _
1().')76 _
10585 -
10641 -
111642 -
10676-
10685..
10741_
10742

800,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600.00

5.000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

3000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,01)

2.000,00
600,00
600,00

12345... 1.000,00
12376- 600,00
12385 - 600,00
12393-.8.000,00
12441
12442-
12476 _
12485 _
12541 -
12542 -
12572
-12576
12585 -

600,00
SOO.OO
600,00
800,00
600,00
600,00

1.000,00
600,00
500,00

12600-1.000,00
12629-3.000,00
12611 _ 800,00
12642- 800,00
12676- 500,00
126S5- 600,00
12700-2.000,00
12741 _ 800,00
12742 .6.000,00
12742... 600,00
12764.. .8.000,00
12778-i. 600,00
127S5- 600,00
12841 -

CM.
600,00
600,00
500,00
600,00

14258 - :i.00ü,00
14270 - 600,00
14285- 600,00
112S? - 3 000,00
14:103-1.000,00
14341  600,00
14342- 600,00
1437(5 _ 600,00
li:185_ 600,00
14409 .2.000,00
14411 - 600,00
14442- 600,00
14103 .2.000,00
14476.. 600,00
14485 - 600,00
14538 _.3.000,('O
14541 ... 600,00
14512 - 600.00
14576- 600,00
14585- 500,00
14005-1.000,00
14611- 600,00
14012- 600,00
14669 _ 1.000,00
14676-, 600,00
14685.. 600,00
14692-l.OOO.OO
14711
li742 .
14776 _
14785-
14841 _
11812 _
14876 _
1488.-) .
14911 -
H942 -
14956 -

600.00
600,00
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600.00
600,00
600,00

'.000,00

Prêmio» CM
16741 . 600,00
16712 - 600.00
10754 - 1.000,00
16776 . 600,00
16785 . 500,00
107.SS . 1.000,00
ins-i i - 600,00
165-12- 600,00
16870 6.000,00
16S76 - 600,00
16885 _ 600.00
168S6 . 5.000,00
16941- 600,00
16912- 600,00
16976 - 800,00
16985 ; 600,00

1 7
1701! -
17012-
17076 -
17,080 _
17110
17121 -1.000,00
17141 . 600,00
17142 .. 600,00
17156 -2 000,00

Prêmio» CM
18811 - 600,00
18842 - 500,00
188-13 -1.000,00
18876 - 600,00
18885:- 600,00
IS923 .1.000.00
1S925 ..1.000.00
18929- l.OOO.OO
18935 1 2.000.00

Prerrilm CM
20742 . 600,00
20749 ..1.090,00

18911
1S9I2 .
189(6
1S9S5

600,00
600,00
600,00
600,00

600,00
600,00
600,00
600,00

1.000,00

17176 -
17185 -
17211 ..
17212-
17276 _

500.00
500,00
600.00
600,00
600,00

10742- 600,00
10749-1.000,00
10761 -.1,000,00
10776- 

'600,00

10785- 600,00
10826-6.000,00
10841- 600.00
10842.- 800,00

10845
10.000,00

n l i-1 ¦ 11 o I
10876- 800,00
10SS5- 600,00
10S97... 6.000,00
10941- 600,00
10012. 600,00
10976- 600.00
109SS- 600,00

11
11041- 500,00
11012- 600,00
11076- 600,00
11085- 500,00
1112.")-1.000,00
11134-1.000,00
11141- 600,00
11142- 600,00
11176- 600,00
11185- 600,00
11210 ..1.000,00

12842
12876
12885
12R92
12941_
12912-
12976-
129S5-

600,00
. 600,00

800,00
. 600,00
,2.000,00

600,00
600.00
600,00
500,00

13
13041 -
13042 _
13076-
130S3-
13098

600,00
500,00
600,00
600,00

8.000,00
13141- 800,00
13142- 600,00
13176 600,00
lâlSS- 600,00
13195-1.000,00
13241- 600,00
132-12- 600,00
13276- 600,09
13285- 600,00

600,00
600,00
600,00

600,00
600,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

11241
11242-
11276-
11285-
11341 -
11342-
11376-
11385-
11441-
11442...
* 11475
10.000.00

OIDIIIIOI
11476... 800,00
11485- 600,00
11525.5.000,00
11641... 800,00
11S42... 600.00
11561-3.000,00
11576- 600,00
11585- 600,00
11641- 600,00

11642
200.000,00
(IIIIIIOI

RIO

13341 _
13312-
13376- _
13385-.1.000,00
13385- 500,00
13-102 _ 3.000,00
13411- 600,00
13142- 500,00
13476- 600,00
134S5- 600,00
13539.-1.000,00
13541... 600.00
13512... 600,00
13576... 600,00
13585.-2.000,00
13585- 800,00
13503 ...1.000,00
13641., 500,00
13642- 800,00
13650 ...1.000,00
13663... 3.000,00
13676- 600,00
13685- 600,00

M 13732 •>
UO.000,00
(IIIIIIOI
13741- 600,00
13742- 600,00
13776- 600,00
13785- 600,00
13820 ...2.000,00
• 13826
no.ooo.oo
OIDIIIIOI
13841- 600,00
13842- 600,00
13876- 600.00
13S85- 500,00
13912.-5.000,00
13918-1.000,00
13941 - 600,00
13942- 600,00
13976- 600,00
13985- 600,00

1 14

14961 -1.000,00
14976... 500,00
14985 « 600,00

15
15011 - 600,00
15042- 600,00
15060-2.000,00
15U70- 600,00
15085- 600,00
15101-1.000,00
15141 _ 600.0U
15112- 600,00
15176- 600,00
15185- 600,00
15231 -6.000,00
15241 _ 600,00
15242- 600,00
15276- 600,00
15282 _ 2.000,00
15285 _ 600,00
15336-1.000,00
15341- 600,00
15342- 600,00
15370- 800,00
15385- 500,00
15404-1.000,00
15403 ...1.000,00
15441 ... 600,00
15442.- 600,00
15476- 600,00
154S5-
15541_
15542 _
15576._
15585 _
15602
15641 _
15642- 500,00
15076- 600,00
15685- 600,00
15095 -1.000,00
15741 _ 600,00
15742- 600,00
15749 ...1.000,00
15776.- 600,00
15785- 600;00
157S9 -.2.000,00
15841- 600,00
15842- 600,00
15876- 600,00
15885- 600,00
15927-1.000,00
15941 _ 600,00
15912 - 600,00
1Ô903-1.000.00
15976- 600,00
15985- 500,00
15988-J.000,00

\

17283
10.000.00

OIDIIIIOI
17285... 600,00
17312...5.000.00
17341 .- 600,00
17312- .500,00-

17357
10.000.00

oidiiiioi
17370- 60ú;00
17385- 600,00
17417-1.000,00

19
19040 -R 000,00
19041 _ 500,00
19012- 600,00
19076 - 500,00
1908") - 600,00
19092 .1.000,00
19096 ...1.000,00

19121
10.000,00

OIDIIIIOI
600,00
500,00

5.000,00
600,00
6UO.00

191-11 ...
19112..
19160...

.19176...
19185

:o7.!
2.0776 .
20783 .
20X:t2 .
20S41
20812 .
20870
20885
20911 .
20912
20976
20985

1.000,00
68.0,00
600,00

.2.000,00

. 600,00'
600,00

. 600,00

. 600.00

. 500,00

. ¦ 600,00

. 600,00

. 600,00

21
21041
21041
21042 _
21076-
21085-
21141-
21142 -
21176-
21185 -
21218 ..
21241

,. 1.000,00
- 600,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
600,00

1.000,00
500,00

17441
100.000,(10
OIDIIIIOI:

Poç,oi de Cildis

600,00
600,00
500,00
500,00
600,00

1.000,00
600,00

17441 -
17-142-
17476.
17485.

600,00
600,00
600,00
600,00

17520.-1.000,00 600,00
600,00
600,00
800,00
600,00
600,00

1.000,00
,1.000,00
. 600,00
. 600,00
. 600,00

600,00

17511 _
17542 _
17576_
17585-
17641_
17642
17659
17667
17676
17685
17741
17742

11042- 600,00
11676- 600,00
11685.- 600,00 I
11693 ...2.000,00
11741. 600.00

14041 _
14042-
11076-
14U85 _
14141 _
14142-
14168..:

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

1.000.00

16\
160-11 -
10042 -

600,00
800,00

f 16057
20.000,00

OIDIIIIOI
16076- 600,00
16085- 600,00
16124.-1.000,00
16,1-11- 600,00
10142- 600,00
16176-. 600,00
16185- 600,00
16192-6.000,00
16205-1.000,00
16226.-2.000,00
16241 _ 600,00
16242- 600,00
16276- 600,00
16285- 600,00
16305-1.000,00
16311- 600,00
16342- 600,00
16376- 600,00
16383-1.000,00
16385... 600,00
16303-1000,00
16441 - 600,00
16442- 600,00
16476- 600,00
16183- 600,00
16508-2.000,00
16541 _ 800,00
16542- 600,00
16367-1.000,00
16576- 600,00
16585- 500,00
16607.-1.000,00
16633 ...1.000,00
16641 - 500,00
16612- 800,00
16076- 600,00
16685- 600,00

17761 -1.000,00
17769-1.000,00
17776™ 600,00
17785 _. 600,00
17806 -8.000,00
17S-11 _ 600,00
17842- 600,00
17876- 600,00
17885- 500,00
179)1-
17912-
17976 _
17985-

19219 ..3.000,00
19241 .- 800,00
19242- 500,00
19253.-1.000,00
10260 ...2.000,00
19268 1.000,00
19276- 800,00
19285.. 600,00
19292%. 5.000,00
19341'- 600,00
193.42- 600,00
19378- 600,00
19385- 600,00
19399 . 3.000,00
19141- 600,09
19112 . 600,00
19-176- 800,00
19185 - 600,00
19196-1.000,00
195JI _ 600,00
19512- 800,00
19576- 600,00
19585- 600,09
19598 _l.00O.00
19601 -2.000,00
19G3S _ 3.000,00
19641- 600,00
19642- 600,00
19076- 600,00
19677-1.000,00
19685- 600,00
19734-1.000,00
19741 - 600.00
19742- 600,00
19762.-1.000,00
19776» 600,00
19783- 600,00
19841- 800,00
19842 _• 800,00
19855-1.000,00
19876- 800,00
19885- 600,00
19911- 600,00
19942- 600,00
19974-1.000,00
19976- 600,00
199S5- 600,00

20

21242- 600,00
21276... 600,00
21878 ..,5.000,00
21285 - 800.00
21341 -

Preraloi CM
23141 - 600.00
23112 .' 600,00
23170- 600,00.
23179-.2 000,00
23185- 600,00
2321-7 .2 000,00
2323H . 1.000,00
23231,- 1.000,00
2M241 1 600,00
23212- 600.00
23259 . 3 000,00
23276 - 600.00
23285 _ 600,00
23291 . 1.000,00
23331 -.3 000,00
23341 _ 600,00
23342 - 600,00
23376- 600,00
23383- 600,00
234211*2.000,00
23441 _ 600,00
23442.. 500,00
23476 . 600,00
23185- 600,00
23501 -1.000,00
23533 - 1.000,00
23511 .. 600,00
23542- 600,00
23576- 600,00
23585 ..

Premioi CM
25576 - 600,00
25585 . 800.00
2.')nl6 .3.000.00

Prêmio» CM
27791 . 1.000,00

25641
25612 -
25676 -
25685 -
25711 .
25712 .
25752 -
25758 .
25772
25776

21312 -
21376-
21385-
21441-
21412-
21476-
21485 _
21511-
21542
21575
21576 _
21585 _
21641 _
21642

800,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00

.2.000,00
600,00
800,00
600,00
800,00

23641 ..
23042

600,00
500,00
500,00

21662 _ 2.000,00
21676- 600,00
21685 - 600,00
21711 -8.000.00
21711 _ 800,00
21742- 600,00

23651 ...5.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
600,00

1.000,00

23676
236S5...
23741 .-
23742 -
23776..
237115 -
23841 _
23842 -
23876.-
23885
23907

600,00
600.00
600.00
600,0»

. 600,00
600,00

. 8.000,00
1.000,00

. V.000,00

..«. 600.00
25782 .1.000,00
25783 . 600,00
25S24 . 2.000,00
2584! - 606.00
25812- 600,00
25876 . 600,00
25885 - 500,00
25934 .,.3.000,00
25941 - 500,00
25912 - 600,00
25976 - 6(10,00
25985 _ 600,00
25997 .. 1.000,00

26
26040 ..1.000,00

27841
27812
27851
27876
27885
27933
27911
27912
27*110
27970
27985

600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
600,00

23931
• 10:000,00
OHFIIIIOI

600,00
500.00
600,00
600,00

23911_
23942 -
7.3976 -
23985 -
1

21776
1.000-000,00'
<• Cruzolro*

PcrtoAlegr» *

24
24041 -
21012-
2-1076-
2-1085 _
21141-
21142-
24176-
24185-

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

20041_
20042 _
20076 _
20085 -

500,00
800,00
800,00
000,00

21776- 800,00
21785 _' 800.00
21792-1,000,00
21839-2 000,00
21841- 600,00
21842- 800,00
21876- 500,00
21885- 600,00
21911-
21942-
21976-
21985-

600,00
600,00
600,00
600,00

22

600,00
600,00
600,00
600,00

181
18005-3.000,00
18041 _ 600,00
18012- 600,00
18076- 600,00
18085- 600,00,
18124-1.000,00
18133.-2.000,00
18141 _ 600,00
18142- 600,00
18164_1.000,00
18176- 600,00
18185- 600,00
18Í95 ...1.000,00
18241 _ 600,00
18242- 600,00
18243-1.000,00
18276- 600,00
18285 _ 600,00
18302-3.000,00
18341 - 600.00
18342- 600,00

18359
10.000,00

OIDIIIIOI
18376- 600,00
1S385- 600,00
18441 - 600,00
18142- 600,00
18455-2.000,00
18461 -1.000,00
18476- 600,00
18185.- 800,00

18541.
20.000,00

eirixiioi
18311- 600,00
18542- -600,00
18510.-1.000,00
18576- 600,00
18585- 600,00
18636.-1.000,00
186-11 - 600,00
18042... 600,00
18671 ....6.000,00
18670- 600,00
186S5... 600,00
18694 ...1.000,00
18741... 600,00
1S742... 600,00
18776... 600,00
18785... 600,00

20133
ApraxImaçBt'50.000,00

OIDIIIIOI

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

20134
Cruzalraa
PAOLi

-" 201,35
Apr»xtmaça«
50.000,00
CIDIII101

20141 - 600,00
•20142- 600,00
20152-l.OOO.OO
20162 -.3.000,00
20176 - 600,00
20185- 600,00
2021)1 il.000,00
20241- 600,00
20242 _
20276 _
20285 _
20341 -
20342 _
20367-

600,00
600,00
600.00
609,00
600,00
.000,00
600,00
600,00
600,00
800,00
500,00
600,00

20376
203S5 _
20441 _
20112 -
20176-
20185 _
20303 -2.000,00
20529-1-000,00
20511 _ 600,00
20542- 600,00
20571 -2.000,00
20576... 600,00
20585.- SOS.0O
20641... 600,00
20G42 .. 600,00
20664 ...1.000,00
20676... 600,00
20685... 600,00
20741 .- 600,00

22041_
22042 _
22076 _
22035 -
22141 _
22142 _
22143.-1.000,00
22176- 600,00
22185 _ 600,00
22241 _ 800,00
22242- 600,00
22270 _J.00O,00
22276- 600,00
22285- 600,00
22289 -1,000,00
22300 -.8.000,01)
22341 - 600,00
22342 _ 800,00
22376- 600,00
22385- 600,00
22397 -1.000,00
22441 - 600,00
22442- 600,00
22476- 500,00
22485... 600,00
22490 ...2.000,00
,22524 ...8.000,00
22540.-1,000,00
22541- 500,00
22542- 600,00
22559 ...1.000,00
22576,.. 500,00
22594 -1.000,00
22585- 600,00

P 22633 i*
20.000,00
OIDIIIIOI
22641 _ 600,00
22042- 600,00
22676- 600,00
22678 -1.000,00
22685._ 600,00
22697 -1.000,00
22741 - 600,00
22742.- 600,00
32776 -1.000,00
22776- 600,00
22785- 600,00
22836.-1.000,00
228-11 _ 800,00
22812 _ 600,00
22876- 600,00
22885- 600,00

24193-6.000,00
24241- 600,00
242-12- 600,00
21235.-1.000,00
21274.-1.000,00
24276- 600,00-
242S5 _ 600,00
24311-1.000,00
21311 _ 600,00
24312- 600,00
21376- 500,00
24385- 500,00
24401 _S.000.OO
24441 _ 600,00
24442- 600,00
21476.. 600,00
24485- 600,00
245II _ 600,00
24512- 600,00
24543-2 000,00
24570- 600,00
24585- 600,00
24611 -1.000,00
24641 _ 600,00
2-1642- 800,00
24676». 600,00
24683... 600,00
24721 -1.000,00
24741- 600,00
24742... 600,00

24760T 
10.000,00

OIDIIIIOI
24769.-2.000,00
24776... 600,00
24785... 500,00
24S33 ...2.000,00
248-11- 600,00
24842 _
24876 .„
24885 „
24941. -
24942...
24976.-
24985...

26011
20042 -
26070 _
20085 -
26111 _
26142- ......
26145.-2.000,00
26167 - í.000,00
26176.. 600,00
26183- 600,00
26203-1.000,00
26211 _ 600,00
20212- 600,00
26276- 600,00
26283- 600,00
26326 -1.000,00
26311- 600,00
26342 - 600,00
20313 - 1.000,00
26376 - 600,00
20383 . 2.000,00
26385- 600,00
26126 -.3.000,00
26141 - 600,00
251-12- 600,00
26443-1.000,00
26447 - 1.000,00
26176- 600,00
20185- 600,00
26511 _ 600,00
26542- 600,00
26570 ...1.000,00
26576- 600,00
26585- 600,00

600,00
. 600.00
. 2 000.00
. 600,00
. 600.00

2 000.00
. 500.00
. 600.00
. 1.000,00
. 600.00
. 600,00

28
28010 .3.000,00
28041 - 600,00
2S012 . 600,00

28064 "

20.000,00
cinlinoi

28076 - 600,00
2S0S5 -
28141 -
28142 -
28176 -
28185 .
28195 .
28233 -

. Premiou CM
30142 . 600,00
30176- 600,00
30185 . 600.00
SOMO . 1.000.00
30241 . 6011,00
30212 . 600.00
30259 . 2.000.00 |
30276 - 600,00

PrP.mlo» CM , Prêmio» CM

600,00
500,00
600,00
600,00
600,00

2.000,00
1.000,00

28241 - 500,00
28242 - 600,00
28266 ...1.000,00
28276- 600,00
28285 - 600,00
28288 .1.000,00
28328 - 1.000,00
28340 -1.000,00
28311 _ 600,00
2S3I2 - 600,00
2S350 -1.000,00
28358 - 2.000,00
28370- 600,00
23385 - 600,00
!83S7 -1,000,00

600,00
600.00
600,00
500,00
600,00

30285 -
30341 -
30342 -
30376 ..
30385 ...
.10127 ..1.000,00
30111 _ 600,00
30112- 600.00
30476 - 600,00
30185 .. 500,00
30521 .2.000,00
30541 _ 600,00
30512 - 500,00
30361 . 3 000,00
30576 _ 6ÚO.00
30585- 500,00
30603 .1.000,00
30626 . 1.000,00
30641 - 600,00
30612... 600,00

30660
10.000.00

OHFIIIIOI
30076- 600,00
30685 . 600,00
30695 . 1.000,'JO
30733 -.1.000,00
30738... 1.000,00
30741 - 600,00
30742- 600,00
30776- 600,00
30785- 500,00

3237P - 500.00
323S5 . 600.00
3239? - 1.000,00
32415 -1.000,00
32438 - 3,000,09
32111 . 600,00
;|~>II2 . 600,00
32470 . 600,00
3'» 183 -1.000,00
32183- 600.00
32538 . 3.000,00
32511 - 600,00
32512 - 600,00
32576 - 600,00
32585 . 600,00
32616 . 2.000,00
32611 . 600,00
32642 - 600,00
32665 - 1.000,00
32067 -1.000,00

31070 -
34685 .
34726 .
31711 -
31712 .
31776 -
3I7S1 .
31785 -
31511 -
31512 .
31876 .
3I8S5

600,00
600.00

1.000,00
600,00.
600,00
600,00

1.000,00
¦ 600,00
600,00
600.00
600.00
600,90

31880 . 1.000,00
500,00
noo.oo
600,00
600,00

31911
31912 -
31976 -
31985-

,000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00

600,00
500,00
600,00

26641
26642.-
26676- ..
26081 -2.000,00
26685.,. 600,00
26741.-
26742..
26776 -
26785 _
26812
26841

500,00
600,00
600,00
600,00

6.000,00
600,00

26812- 600,00
26876- 600,00
26885- 600,00
26908.-2.000,00
26941 _ 600,00
26942- 600,00
26976- 600,00
26985- 600,00

27

600,00
600,00
600,00
500,00
600,00
600,00
600,00

22911 *
22912 -
22976 -
229S5 -

600,00
600,00
600,00
600,00

23
23038
23041
23042
23075
23076...
23085...

1.000,00
600,00
600,00

1.000,00
600,00
800,00

25
25041- 600,00
25042.- 500,00
25052.-1.000,00
23074-1.000,00
25076- 600,00
25085- 600,00
25141- 600,00
25142- 
25176-

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
600,00
500,00
600,00

28107
28141 -
28442 -
28476 ..
28185 _
28541 -
28512 
28570 - 2.000,00
28576 . 600,00
28585 - 600,00
28592 - 1.000,00
28622 -1.000,00
28641 _ 600,00
28642- 600,00
28676- 600,00
28679-1.000,00
28085- 600,00
28741 - 600,00
28742 „ 600,00

600,00
600,00

28776..
28785- -
28802S..2.000,00
28841... 600,00
28812... 600,00
28868.-1.000,00
28876- 600,00
28885- 600,00
28925-1.000,00
28941 _ 500,00
28942- 600,00
28976 _ 500,00
28985- 500,00
28907- 1,000,00

29

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

25.183 _
25241-
25242..
25276- _ ...
25279.. 3.000,00
25285... 600,00
25322,-1.000,00
25341- 600,00
25342... 600,00
25354 ...2.000,00
25376- 600,00
•25385... 600,00
25404 - 3.000,00
25441- 600,00
25442- 600,00
25478- 600,00
25477... 3.000,00
25485... 809,00
25499.-1.000,00

jft- 25512 *
20.000,00

OIDIIIIOI
25527...2.000,00
25541 ... 600,00
25542... 600,00

27041 _
27042 _
27076 -
27083 _
27141 _
27142-
27176 _
27185 _
27241 _
27242 a
27276...
27285...

. 27334
r10.000,00
OIDIIIIOI
27341 - 800,00
27342.- 600,00
27351 .-1.000,00
27376... 600,00
27385- 800,00
27420-1.000,00
27441- 600,00
27442._ 600,00
27476- 600,00
27485- 600,00
27497 ..1.000,00
27535 ...1.000,00
27540... 3.000,00
27541 - 800,00
27542- 600,00
27558-1.000,00
27560-3.000,00
27565... 2.000,00
27576... 600,00
27578.-1.000,00

29041_
29042 _
29076 -
29085-
29141 -
29142-
29176-
29185 .
29241_
29242 -
29276 _

60tf;oo
600.00
600,00
600,00
690,00
800,00
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00

30841
30842
30849
30876
30885 _
30941 -
30942 -
30976 -
30985 -

600,09
500,00

1.000,00
600,00
600.00
600,00
600,00
600,00
500,00

32676 .
32085 -
32711 -
32712 .
32776 .
32785 -
32SI1 .
32842

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
800,00
500,00

35
35027 . 1.000,00
35011 - 600.0I)
35012> 600,00
35070- 800,00

32846 .2.000,00 i
mm-s* cnn nn !32S76 .
32885 .
32911 -
32912 -
32976 -
32985 -

600,0"
600,00
600,00
600.00
600,00
600,00

3 3

292S1 -.3.000,00
29285
29311 -
29342 -
29376 -
29385
29388
29392
29441
29442
29447

600,00
600,00
600,00
600,00

. 600,00
1.000,00
3.000,00

, 600,00
: 600,00
1.000,00

27585
400.000,00
OIDIIIIOI

m no Ste

27585- 600,00
27617:.. 1.000,00
27611 ... 800,00
27642... 600,00
27665.-1.000,00
27676 _ 600,00
27685- 600,00
2770S ...2.000,00
27741... 600,00
27742- 600,00
27746.-1.000,00
27763.-8.000,00
27776... 600,00
27785... 600,00

29461-1.000,00
29476- 600,00
29485-. 600,00
29490 ...1.006,00
29525.-1.000,00
29511- 600,00
29542... 600,00
29552.-1.000,00
29576- 500,00
29585- 600,00
29611... 600,00
29642- 600,00
29675.-1.000,00
29676... 600,00

,29685- 600,00
29694.. 3.000,00
29724.-1.000,00
29737. 2.00C',00
29741 _ 600,00
29742- 600,00
29776- 600,00
29785- 600,00
29836.-1.000,00
29837-1.000,00
29841- 600,00
29842- 600,00
29873 .,.1.000,00
29876- 600,00
29S85.. 500,00
29906.. 1.000,00
29941 _ 600,00
29942- 600,00
29976... 600,00
29985... 600,00

3 01
30005... 2.000,00
30027.-1.000,00
30041 ... 600,00
30042... 600,00
30076... 600,00
30085.. 500,00
30089.-1.000,00
30141... 600,00

30990 .1.000,00

l 31
31023-2.006,00
31011 _ 600,00
31012- 600,00
31062- 1.000,00
31070- 600,00
31085 _ 600,0!)
31093 _ 6.000,00
31141- 600,00
31142... 600,00

." 31165'
r10.000,00
OIDIIIIOI
31176... 600,00
31177.-2-000,00
31185- 600,00
31233.-1.000,00
31211 _ 600,00
31212- 500,00
31254 -1.000,00
S1264-2.000,00
31276- 600,00
31285- 600,00
31341 _ 600,00
31312- 600,00
31361-1.000,00
31376- 600,00
31385- 600,00

1 31404
r 20.000,00
OIDIIIIOI
31439-1.000,00
31441... 600,00
31442... 600,00
31476'i- 600,00
31485 -. 600,00
314S9 ...1.000,00
31530 -1.000,00
31541- 600,00
31542- 600,00
31576- 600,00
31385- 800,00
31639-1.000,00
31041- 600,00
31612- 500,00
31676- 600,00
31685-. 600,00
31694 ...2.000,00
317-11- 600,00
31742- 600,00
31776... 600,00
31785- 600,00
31809-1.000,00
31841... 600,00
31842... 600,00

§» 31845

V

33011 -~ 600,00
33012- 600,00
33003 -1.000,00
33076 - 600,00
33085.-6.000,00
33085- 600,00
3312.8 -1.000,00
33111 - 600,00
33112 . 600,00
35170- 600.0U
33185- 600,00
33222 . 2.000,00
33211 - 600,00
33242 - 500,00

33247 I

10.000,00
(iiiiiim
33250 ^2.000,00
33256-.1.000,00
33276- 600,0'J
33285- 600,00
33326.. 1.000,00
33341- 600,00
33312- 600,00
33351 ,.1.000,00
33356-2.000,00
33301 -6.000,00
33376- 500,00
33385 - 600,00
33389.-1.000,00
33141 _ 600,00
33142- 600,00
33143-1.000,00
33465-1.000,00
33173 -.1.000,00
33170- 600,00
33185"... 600.00
33500 ..,2.000,00
33541 .0 600,00
33312 -. 600,00
33562 ...2.000,00
33576- 600,00
33585- 600,00
33600 -1.000,00
33641 _ 600,00
33642 _
33676 _
33085 -
33741...
33742.-
33776 _
33785.
33807

. 600.00

.2.000.00
2.000,00'

. 600,00:
600,00:
600,00'
600.001
600,00
600,001

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

_ 600,00
.1.000,00

33830 -.6.000,00
33841 ... 600,00
33812... 600,00
33846.-2.000,00

:i5ns."i
33112
35126
35111 -
35112 -
35170 -
35185 -
35211 -
35242 -
35203 - Í-000.0O
35276 - 600,00:
35285 - 600,00 j
35318 .2 000.UH
35311 - 600,00;
35312 . 500,00
35376 . 600.00!
35385 . 600,00
35380 . t-OOO.OO
35392 1.000,00
35394 - 2.000,00
35103 . 2.000,00
35439 . 1.000,00
35411 . .600,00,
35112 . 500,00
35155 .. 1.000,00
35173 . 1.000,0)
3">I7(> . 600,00
351SI _-l.000.0O
35185 - 600,00
35511 - 600,0(1
35512 - 600,00
35363 .6.000,00
355()l -2.000,00
3550*'- 10CO.0O
35370 - 2.000,00
35570 - 600,00
35535- 600,00
35605-1.000,00
35625 - 5.000,00-
33641 - 600,011]
35612- 600.0O1
35055 .1.000,00
35670 - 600,0(1
35673 -1.000,00
33683 - 600,00
35711 -2.000,00
35741 - 600,00
35742 - 600,00
35743 .1,000,00
357.70 - 600,00
357S5- 600,00

f~ 35827,
10.000,00

OIDIlllOli

35841 _ 600,06
358-12- 600,00
35870 - 600,00
35885- 600,00
3589O_l.000.0O
35941 _ 600,00 \
35942- 600,00
35960 ...3.000,09
35976- 600,00
35985- 600,00
30000 ...1.000,00

33876.
33885.
33941.
33942
33976.
33985.

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

10.000.00
OIDIIIIOI
31876-
31885 _
31911 _
31942-
31976...
31985...

600,00
600,00
600,00
500,00
600,00
600,00

32
-1.000,00

600,00
500,00
S00.00
600,00
500,00
600,00
600,00
500,00

\
32019
32011
32012...
32076..
32085.-
32111-
32142 _
32176-
32185- -
32217.-1.000,00
32211- 600,00
32242- 600,00
32248 ...8.000,00
32255 ...1.000,00
32273 ...1.000,00
32276.- 600,00
32285... 800,00
32341... 600,00
S2342... 600,00
m 32355

10.000,00
OIDIIIIOI

34
34041 _. 600,00
34042- 600,00
34073 ...1.000,00
34076... 600,00
34079.-1.000,00
31081-.1.000,00
34085... 800,00
34141... 600,00
34142.- 600,00
31176... 600,00

Prêmios maiores

20134
2.QQ0.QQ0.QQ'
d* Cruzelras

3. FAOLI-

600,00
600,00
600,00

34185
34241 ,.
31242... ....
34267 ...1.000,00
34276.. 600,00
34285... 600,00
34341 ... 600,00
31342... 600,00
34349 ...1.000,00
31363 ...3.000,00
34370... 600,00
34385 „
31401.,
34441..
34442..
34476...
34485 _

600,00
2.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00

34489 ...2.000,00
34521... 3 000,00
34541 _ 600,00
34542- 600,00
34576... 600,00
34582 ...1.000,00
34585... 600,00
34587 -.1.000,00
3404J-. 600,00
34642'.:: 500,00
34073... 2.000,00

i 21776

1.000,000,10
da Cruzalrn

Porto Alegre

27585 '

400.000,00
OIDIIIIOI I

RIO

; 11642
200.000,00
O I O Z11I Dl

v 810-1

, 1.74411

100.000,00
OIDIIIIOI

Poços de Caldas

'Todos* os números terminados «em 4-tém Cr$ 400.00
\ O ESCRITÓRIO A RUA PENADO* DS« TA3 N.- 84 ESTARÁ ABERTO fARA rAGAMEUTOS TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS 9 AS 11 Vi E DAS 13'/, AS 16 HORAS, EXCETO NOS DIAS FERIADO»

> A ADMINISTRAÇÃO PAGARA O VALOR QUE REPRESENTEM OS BILHETES rREMIADOS. DURANTE 03 PRIMEIROS « MESES DA RESPETIVA EXTRAÇÃO. AO SEU PORTADOR. E NAO ATENDERA RECLAMAÇÃO ALGUMA POR PERDA OU SUBTRAÇÃO DE

BILHETES. NO CASO DO PRÊMIO MAIOR CABER AO N0MEROÍ, SERÃO CONSIDERADOS COHO APROXIMAÇÕES O IMEDIATAMENTE SUPERIOR E O ÚLTIMO DOS MILHARES QUE JOGAREM) SENDO SORTEADO O ULTIMO, SERÃO APROXIMAÇÕES O

i IMEDIATAMENTE INFERIOR E O PRIMEIRO, ISTO t, O NÚMERO I AS EXTRAÇÕES PRINCIPIAM AS ,14 HORAS >
A- .. _J _
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BIÁRXO CAIÍICíèS Rio cie Janeiro, Domingo, 20' de Jullio 
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Segurança de Voo

J>ampos de Pouso Deficientes
M PAIS IMENSO, deficitírlo

era estradas e navegação oos-
teira ou fluvial, com a maioria
dás prefeituras em situação oco-
iiôniioa precária... eis o estado
de qoisas que fêz do Brasil o
segundo em volume de tráfego aé-
roo no mundo ocidental. Não di-
zemos isto por espírito de descreu-
ca ncim futuro que, ao contrario,
vaticixiamos necessariamente bri-
llianto para nossa Pátria; ruas
«penas é necessário constatar lio-
je qu« o desenvolvimento do txá-
fego aéreo brasileiro não se pro-
cessa sólidamente num conjunto
harnivôniço de atividades nacionais,
com fundamento firmo na inchis-
tii.-t naiiva. Aqui o transporte aé-
reo tem desempenhado nos últi-
nios anos o papel de pioneiro, li-
derando a marcha do progrei-so
para o interiofi tal como as cs-
iradas de ferro fizeram na Ac:é-
rica do Norte cm outro século.

E' claro que- em tais condições,
a operação de uma linha aórea
brasileira, salvo nas rotas mais
estáveis da costa leste, se resseu-
te das mesmas vicissitudes que
afetam todos os pioneiros em tô-
das as épocas. Não lhe fait.im
nunca passageiros e cargas de vá-
rios tipos, dispostos a pagar tari-

Luix F. Perdigão
fas elevadas e para quem a «u*
sência de outros transportes faz
com que o risco, por maior que
seja, vire consideração secundária.
Porém, mesmo as tarifa» eleva-
das têm um limite, além do qual
passam a ser proibitivas; e, num
país desprovido de indústria ae-
ronáutica, o custo exagerado do
material aéreo se soma com a máo
de obra para consumir toda a
renda oriunda da operação. Para
o aparelhamento e os serviços de
infra-estrutura, dos quais depende
grande parte da segurança de vôo,
pouco sobra; nem o* Estado ou
os municípios podem arcar pie-
namente com tais encargos.

Sim, o gigante tem os pés 
'de

barro. A imensa frota aérea co-
mcrciàl brasileira, hoje integrada
no conjunto da nossa economia
e impossível de dispensar sem gri-
ves prejuizos. assenta numa infra-
estrutura antiquada, sem grandes
esperanças de renovação a curto
prazo. Não é. em tese, uma falha
ou descuido das autoridades: c a
situação objetiva que precisamos
encarar de frente e equacionando
melhor modo, para garanljr nível
razoável de segurança e v°r cobro
a descuidos e abusos. E' possível
operar com segurança dentro de

ÃCHOÉiRÒ BE IIÂPEMIRIM
iens diárias

INFORMAÇÕES:
Sobre-Loja da Estação de Passageiros do
-AEROPORTO SANTOS DUIMONT-

Telefone: 42-1610

^JAkn&m

CARGAS

SENAC
AtlHsiinüaírfiçâo Regional do Distrito Federal

Cursos Diurnos e Noturnos, Inteiramente
Gratuitos Para Comerciados e Candidatos .

a Emprego no Comércio

MATRÍCULAS ABERTAS ATÉ 25 DE JULHO

CURSOS DE APRENDIZAGEM (nível primário)
¦CURSO DE PREPARAÇÃO COMERCIAL

—CURSOS PRATTCOS DE HABILITAÇÃO COMERCIAL
(Contabilidade, Datilografia. Estenografia, Inglês, Matemá-
tica Comercial, Português, Redação Comercial e Admlnis-
¦trativa)

—¦CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO (Estenografia e In-
pés)

¦ Juntamente com os Cursos, mantém o SENAC do Dis-
tribo .Federal: Serviços de Alimentação, Médico, Dentário e
de Encaminhamento Profissional, além de um Centro Social
para ginástica, desportos e recreação.

QUALQUER INFORMAÇÃO PODERÁ SER OBTIDA
NOS SEGUINTES LOCAIS:

SEDE — Rua Santa Luzia, 735 - J.° andar, de 8 às 22 horas.
ESCOLA MODELO — Rua 24 de Maio, 543 (Estação de Ria-

; chuelo), cie 8 fts 22 horas.
-YLíDUREIRA — (Escola Normal Carmela DutraV — Estrada

Marechal Rangel, 31, de 19h.30m. às 22 horas.
OLARIA — (Escola Chile) — Praça Belmont, s/n., de 18 às

22 horas.
COS&ACABANA — (Escola Cócio Barcelos) — Rua Barão de

Ipanema, 34 — de 18 às 22 horas.
BRÍ((kZ DE PINA — (Escola Sào Paulo) — Rua Najé, 160, de

18 às 22 horas.
TIJUCA — (Escola Underwood) — Praça Saem Pena, 35 —

0 andar, de 20 às 22 horas (somente Datilografia e
Estenografia).

CO.PfKlífíAílSO: Aproveita a oportunidade qiic o
SE.V.4C níeroec de te Instruires e progredi'
res sem despesa -.,

uma Infra-estrutura deficiente, dês-
de que não se ultrapassem os.li-
mites impostos pela mesma.

,*No que toca aos campos de
pouso, entra pelos olhos que a
grande maioria das cidades brasi-
leiras não comporta despesas para
construção de pistas pavimenta-
das. Mesmo as capitais dispostas
ao longo da cosia sé chegaram
a possui-las como herança da cam-
panha anti-submarina ali desen-
volvida no curso da guerra. Em
todo o interior só se encontram
pistas de grama ou, quando mui-
to, de saibro, freqüentemente com
n.cnos de 1.000 metros, e nem
sempre orientadas para o vento
dominante; isto sem falar dos
declives acentuados, das faixas de
aproximação cheias de obstáculos,
ou da lama que se allema com
a poeira nas várias estações do
ano.

Na série de reportagens reali-
zada há algumas semanas pelo
DIÁRIO CARIOCA o estado -pre-
cario dos campos de pouso foi
i pòntado como causa de redu-
ção na segurança de vôo. E sem
dúvida uma verdade: mas não po-
de ser interpretada drasticamente,
comparando de modo mecânico a
nossa realidade com os padrões
técnicos recomendados pela O.A.
C.I.. Ao contrário, precisamos an-
tes de mais nada reconhecer que
a economia brasileira — a mesma
economia que já não pode-dis-
pensar o transporte aéreo — nao
está em condições de construir-
lhe. os acrodromns drsejados. E
somente dentro de tal ponto de
vista poderemos então localizar o
nosso verdadeiro problema: como
operar com segurança em tais
condições?

EM 
PRIMEIRO lugar, salta logo

aos olhos que, mc«mo tendo
erri vista todas as dificuldades, há
campos de tpouso onde o desleixo
geron tondições abaixo da criti-
ca, e cuja utilização por linhas
regulares não pode encontrar jus-
tificativa. Claro está que, para
estes, o único remédio é interdi-
tá-los até serem postos cm con-
dições. Sem desculpar a respon-
sabilidade que cabe cm tais ca-r
sos aos órgãos físçàlizadòrçs do
Ministério da Aeronáutica, deve-
nios, porém, acrescentar que sua
ação é freqüentemente embaraçada
pelas próprias empresas-que. uli-
lizam o campo, de uma parte, e
pela população local, de outra,
ambas olvidando completamente o
risco, em face da conveniência
material..

Ressalvados porém tais abusos,
os campos de saibro ou grama-da
maioria das nossas' cidades [podem
ser utilizados com razoável segu-
rança, desde que se respeitem os
mínimos meteorológicos previstos
para tanto. A segurança fica, afe-
tada é quando certos comandantes
pretendem operar numa diminuta
pista de grama com' as mesmas
condições meteorológicas adversas
que seriam aceitáveis no Galeão:
por exemplo. Depois é muito fácil
dizer que as dimensões do âero-
dromo são inferiores às preco-
nizadas pela O.A.C.I., mas o
que «e evidencia em tais casos é.
na verdade, um erro de julgaracn-
to.

Claro que operar cie tais pistas
impõe maiores sacrifícios ao pes-
soai de vôo e maior desgaste ao
material, aumentando também poi>
tanto os serviços e a responsabi-
lidade da manutenção. Porem cs-
te é um tributo a que a nossa
aeronáutica não pode fugir, no
estado atual das coisas, precisan-
do apenas enfrentá-lo coro per-
severança e bom-senso para ga-
rantir um tráfego aéreo que nos
é vital. < '

Em resumo: a maioria-dos nos-
soj campos de pouso está real-
mente abaixo de um mínimo de-
sejável,' e não se pode poupar es-
forços no sentido de melhorá-los.
Mas devemos reconhecer que, ex-
cetuados certos casos de inegável
desleixo, não há por.' onde ¦ fugir
desta situação que nos c impôs-
ta pelas contingências gerais da
vida nacional. E assim, sem per-
der de vista as melhorias possí-
veis ou a restrição aos abusos,
nosso verdadeiro objetivo se situa
em utilizai aqueles campos com
segurança, respeitando as- limita-
ções necessárias. Não há outro
caminho.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
fProdução Agrícola) —1951

pr0d, \ 
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".".¦;.'.'.'.'  
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I,,,''„  ' 

, ,. 42.139 43.417 222.382.000,00
Larairln'".'.'.'.'.'..:'.'. '14.379 834.048

(Frutos)  
'¦  68.724.000,00

MamonS?  380 «44 850.000.00
vrwVn  134.573 1.435.748 399.137.000.00
rrilln 

"" 
 860.000 1.268.000 1.172.318.000,00

Tnmato   i 240 1.543 3.429.000.00
w'la* 

¦'""  
537.07S 352.989 864.774.000,1)0

rlmmim  .  1.59R 2.838 3.578.000.00
uva ...!!!!!!  27'041 159.180 140.078.000,00

T R I G.»

A produção total de trigo em todo o território nacional, cm 1931,
atingiu as seguintes citras:

Área Cultivada Tonelada» Valor

705.296 495.104- 1.214.941.000,00

Diante de tais cifras, íornecidas pelo Serviço de Estatística da
r>roduc;5o, podemos verificar quo o Triüo no Rio Grande do Sul re-
presenta quase a totalidade da nossa produção.

FAZENDAS

Culturas Inlercalares m Horticultura

Perguntas e Respostas
DISTRITO FEDERAL — Sr.

A. Borges — O melhor adubo
para as hortas é. realmente, o
estéreo. Como adubo eleve êle
ser usado conforme as cultu-
ras que v. s. desejar fazer em
sua chácara. Assim, dependen-
do do que se pretenda cultivar,
o estéreo deverá ser empresa-
do bem curtido, ou fresco. Pa-
ra certas culturas, o mais indi-
cado é misturá-lo mesmo nos
canteiros, algum tempo antes
da semeadura. Informe o que
cTesejá plantar c lhe 'indicarc-
mos. precisamente, qual o tipo
de estéreo mais conveniente.

ESTADO DO RIO — Adalmir
Brandão — E" mais aconselha-
vel ferrar os seus cavalos. Os
animais ferrados estão mais
bem protegidos, mesmo quando
só sejam utilizados nos servi-
ços do campo, em terrenos não
rochosos e onde nSo existam
calçamentos. Quantos aos ani-
mais que v. s. possui para as
pequenas competições realiza-
das no seu município devemos
informar-lhe que a ferradura é
um elemento de velocidade por-
que diminui as reações sfibre
o solo, dando mais segurança ao
cavalo, protegendo-o da violên-
cia do choque durante o galope
e aumentando-lhe a amplitude
do passo.

ESTADO DO RIO — Sr. Dé-
lio Santos — A amputação do
rabo dos cães deve ser proces-
sada durante a primeira sema
na de vida. Deita-se o ani-
mal sôble um tablado, colo-
ca-se o vabq sobre um toco de
madeira, devendo o corte ser

ALGUMAS 
das plantas cultiva-

das nas hortas têm uma ve-
gctação tão demorada que, se
as deixarmos sozinhas a ocupar
um canteiro, desde a semcntcl-
ra ou plantação até à colheita, o
rendimento da teria fica muito,
escasso.

E' por isso que o bom horte-
lã precisa conhecer bem o de-
senvolvimento relativo das es-
pecies para delas tirar o efeito
necessário. Com as culturas in-
terculares cconomiza-sc terreno
e tira-se • duma área pequena
um grande rendimento.

Uma boa associação, reco-
mondada por Aumaire, no seu
"Tratado de Jardinagcm", é a
seguinte:

Semeiam-se primeiro, a lan-
ço e um tanto ralas, cenouras
Orclot ou vermelha vinda pre-
coces e que podem colher-se,
por isso, em março. Antes de
se enterrarem as sementes das
cenouras, espalham-se algumas
pitadas de sementes de rabane-
tes temporãos rosados de ponta
branca, tão regularmente quan-

to possível. Em seguida, anel-
nha-se o terreno para se enter-
rarem, superficialmente, as se-
mentes das cenouras e dos ra-
banetes. ,

Em seguida traçam-se nos
canteiros linhas equidisitanttes
Om.25.

Depois, a partir do centro e
alternadamente, isto é, linha
sim linha não, plantam-se nes-
tas linhas couves-flor, a uma
distância de 0m,50 umas das ou-
tvas, dentro das linhas, prove-
nlentes de alfobres, semeados
em janeiro.

Entre cada duas couve-flor,
planta-se em seguida, uma ai-
face romada.

Nas linhar, traçadas e qua nao
levaramú conves-flor e alface
levaram couves-üor e alfaces
Milly Rainha de Maio ou Sans
Rivale, variedades prococec.

Desta forma num mesmo can-
teiro, colhem-se, sucessivamen-
te, e por ordem: rabanetes, ai-
faces, alf'ac:s romanas, cenou-
i-as c couve-ílor. (Sitios e Fa-
zendas)„

Diminui o Número de Fazendas
nos Estados Unidos

feito de um só golpe, com uma
faca bem afiada. E' recomen-
dável logo após a amputação
colocar-se no coto um chumaço
de algodão embebido em Pe-
tro-Lano. a fim de estancar o
sangue. E' também convenien-
te protejer o corte contra pos-
siveis infecções. mediante em-
prego da sulfanilamida em pó
ou composto similar.

*»*
ESTADO DO RIO — Sr. Ri-

beiro Dantas — Pela descrição
feita nor v. s. a larva que ataca
o seu milharal é a chamada "la-
garta do milharal". Esta pra-
ga é a larva de uma borboleta
que ataca os milharais desde
novos, alimentando-se das fo-
lhas e ocultando-se ontre elas.
Para exterminá-la indicamos-
lhe a seguinte fórmula: Para
cada 10 litros de.água. adicio-
nar 15 a 20 gramas de Arsénia-
to, de Chumbo.

Pode-se também usar ao In-
vés do Arseniato o Verde Pa-
ris na proporção de 10 gramas
para cada 50 litros de água.
Todavia, a solução com Arse-
niato de Chumbo 6. mais acon-
selhável pois é menos cáustico
do que o Verde Paris.

ESTADO DO RIO — Sr. Ra-
faet P. França — Fará informa-
Io convenientemente enviare-
mos, pelo Correio, um exemplar
da revista Sítios e_ Fazendas
onde v. s. encontrará a respos-
ta completa à sua consulta. O
assunto é por demais longo pa-
ra que possamos incluir nesta
seção uma resposta capaz de
orientá-lo a contento.

TAPETFs6 Hum PERSA:j m±
Particular vende valiosos Tapetes Persas: 1 Kirman

2,05x1,23; 1 j! Kirman 2,09x1,21; e Meeca Shirar
2,29x1,38; 1 Zdmavkan 1,74x1,08; 1 Sennee 1,97x1,35;
1 Zaruck 1,54x1,07; 1 Bahatiar 1,94x1,26; 1 Shirar
1,50x1,07. — Rua da Alfândega n. 85 — 3.° andar.

O censo rural americano aca-
ba de registrar que nos últi-
mos 10 anos houve uma dimi-
nuição no número de próprio-
dades rurais. Entre 1949 e 1950
verificou-se acentuada diminui-
ção — de 6.097 mil fazendas
existentes cm todo o pais pas-
sou-se, atualmente, a 5.384 mil
o que vem representar uma
queda de 12 por cento.

O tamanho médio, entretan-
to, ascendeu de 374 para 210.5
acres devendo-se esse aumento
ao desprezo que se tem presta-
do às propriedades com menos
de 3 acresce de produção infe-
rior a 150 dólares por ano.

. A JUTA NACIONAL
São-promissoras as perspecti-

vas para a indústria brasileira
de aniagem e sacaria. Segundo
informam as estatísticas pode-
remos, brevemente, dispensar a
importação de-Juta. Em 1950
foram produzidas em nosso pais
20 mil toneladas dessa matéria
prima, ocasionando uma baixa
no volume importado. A mé-
dia nacional de consumo de Ju-
ta é de 22 mil toneladas. Em
pouco tempo não mais será ne-
cessário que se importe essas
matéria-prima da índia — mui-
to cedo teremos uma produção
capaz de suprir o nosso merca-
do interno.

ENSINO AGRÍCOLA
AMBUL/ NTE

O Secretário da Agricultura
do Ceará acaba de introduzir
no seu estado um novo meto-
do de ensino agrícola. Duas

Soluções Das Charadas
da Seção "Decifra-me

ou te Devoro!"

camionetas e um caminhão per-
correrão o interior do-Estado,
munidos de auto-falantes, apa-
rêlhos de projeção, com tócni-
cos especializados, que farão
demonstrações práticas sobre os
mais variados métodos agríco-
Ias. Essa medida foi recebi-
da com muita simpatia por to-
dos lavradores daquele Esta-
do.

A FLORESTA DE KAINGA-
ROA — PLANTADA

PELO HOMEM
Revela a UNESCO que. em

Kaingaroa, na Nova-Zelândia a
maior floresta plantada pelo
homem começará a ser aprovei-
tada, proximamente, no íorne-
cimento de celulose para o fa-
brico de papel para jornal.
Trata-se de uma floresta de pi-
nheiros plantada em 1920 que
cobre, atualmente, uma área de
cerca de 28 mil quilômetros
quadrados. Em Marapura, lo-
calidade próxima a Kaingaroa.
já estãp sendo levantadas serra-
rias, uma fabrica de celulose
c uma usina de papel. Calcula-
se que essa floresta possa for-
necer material para uma pro-
dução de 100 mil toneladas
anuais de papel de jornal.'Além
disso, estão incluidas nos cál-

'culos do volume da produção
— 10 mil toneladas de outros
tipos de papel que poderão ser
utilizados também para impres-

Farinha de i loja - olfafà •

amendoim • Fubá inttgral -

milho • milho-pleado - Far«l»

d* algodão, lei»» era pó, cl«

fafa. Mineral Praft» para aves

• animais • Óleo de ftgad»

de eacão • Vitamina*.
*

RAÇÕES BALANCEADAS
PIRATIHINGA

(fabricadas desde 1930)
para

AVES, PORCOS l VACAS
Vendemos ptlos menorei
preços e garantimos, iem»
ore, # melhor cuõlidadti

*
PARU FACILITAR AO PÚBLICO
Ccmpra» de mal* de 1 laço,
entraga Imediata à rua do
Lavradlo, 17 - Tel. 22-7999.
Encomendas e pequenai quarw
tldades, à Av. Marechal Fio-
riano, esq. Andradai, 96-A.
Tel. 43-7813.

E*T jH ^A

«v9 Fornee«moí férmui*»
«^ d» raçitã par* iv«,

/5\ porefl* • v«e*».

+ *

Tudo para a Fazenda. Silio ou Granja.
" Ji Ináúsltli e Comilcii-- '

dt .|rfii(p;,-.Riirals;.
j|f D^paj<a|nek»'o] [<$»* rWagons
'çÃíf..Mare^aj;-FlorÍjino,'-ésq.;

._R'«Ía dos- Àndradiav 36 - A.
Tíêl.- 45-78ÍÍ-HÍÓ de Janeiro

Vtfia Publkldad»

AQUÁRIO
Plantas ornamentais — Cactus —

Samambaias — Avencas — Com-

pléto sortimento de vasos de bar-
ro — Louça — Xaxim para or-

quideas — Sementes de flores e
Hortaliças

* *
Grande coleção de peixes para
aquário e lagos — Plantas aquá-

ticas — Alimentação para peixes
— Folhetos de tratamento de

peixes

* *
Pássaros nacionais e estrangeiros

Grande variedade de gaiolas
Misturas — Remédios para

pássaros — Comedouros e Banhei-

ros de vidro — Louça e ulástlro.

*,* *

VISITE NOSSA EXPOSIÇÃO PERMANENTE
AQUÁRIO RIO — Rua da Alfândega, 180
.,;  Tel.: 43-8066 
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PROFISSÕES EMPASTELA-
DAS — Sscriturário, Dactiló-
grafa e Jornalista; Sim ou Não?
— slm-2, não-1 (é Washington),
sim-2, sim-2, não-1 (aos 120
anos), sim-2, não-1 (fica em
Sta. Catarina), sim-2, slm-2;
Portanto, a batalha de Water-
loo deu-se em 1815.

PEDIMOS RETIFICAR
Por maior cuidado que se te-

nha na revisão de provas, não
há meio de evitar que passe
um "cochilo", por este ou aquele
motivo. E\ pois, com pesar,
que pedimos aos amigos eing-
•mofilos — corrigir os seguintes:

Nas "Profissões Empastela-
das" — a primeira, — deve-se
acrescentar mais um R.
..,,..¦. i iíí ii 1111.. ¦V.WJA'.W.W.WJ..J!^|.|j. JJW-H.IJ.WJ j!

X A D R E Z Diagrama 98 Problema 94 Estudo 101
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As brancas com um lance ganham seguindo
ül1' esquema combinaíório clássico. rÁntm «m doi» lances.

zá um?A íwfr* w:-mm WáHa véêâ wÉm

As brancas jogam c empatam.
(S_oliisõç6 ua y." págiua)
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No fecho do jogo "Sim ou
Não?", deve ter o número 18,
que com a soma das respostas
numéricas, completa a pergun-
ta pedida.

IMPORTANTE
Para encerrar, repetimos o

clichê do Concurso Carioqui-
nha, por ter o mesmo saido com
alguns números falhados.

HOTEL IMPERADOR
Está Perto de Tudo

Todos Apartamentos de Frente
Rua Imperatriz Leopoldina, 8

Esquina da Praça da Independência
(Antiga Praça Tiradentes)

RIO DE JANEIRO — FONE: 52-2060

Prolcja-sc do vento e da chuva, instalando em seu apartamento mais uma belis-

sluia sala de estar, com caixilhos cm vários tlposl. Orçamentos sem compromisso.

Av. Graça Aranha, 19 — Sala 304 — Tels.: 42-6508 e 52-1696

W
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ATRIBUIÇÃO vai absorven-
do, no Brasil, parcela cada

vez maior da renda nacional.
Na ultima década ela cresceu
de seis vezes, praticamente, pas-
sando de 0,6 bilhões de cruzei-
ros em 1942 a cerca de 54 bl-
Ihões de cruzeiros no ano ei-
Vil em curso, segundo as esti-
inativas oficiais. Se admitir-
mos que a renda global do pais
venha a atingir, nesse ano de
1952, os 230 bilhões de cruzei-
ros, chegaremos à. conclusão
que os tributos absorvem qua-
se 25 fo da mesma, o que re-
presenta poderoso gravame lan-
çado sobre a coletividade pelo
poder público.

Ressalta, pois, a Importância
de sabermos em linhas gerais,
como se distribui o impacto
desse ônus sobre os contribuin-
tes, impacto ôsse de múltiplas
conseqüências, entre as quais
é difícil aferir-se exatamente
a mais importante.

A receita tributária do pais
— federal, estadual e niúnici-
pai — compõe-se, grosso modo,
de impostos diretos, que gravam
a renda produzida c distribui-
da e dos quais o mais impor-
tante é o imposto de renda; e
de impostos indiretos, que gra-
vam a vencia consumida; den-
tre esses últimos, os mais des-
tacados são o de consumo e o
de vendas e consignações.

A rápida análise dos dados
estatísticos concernentes à ar-
recadação tributária, indica que
os impostos indiretos têm gran-
de ascendência sobre os dire-
tos, bastando salientar que em
1952 eles concorrem com quase
75% da receita.

Tal estado de cousas demons-
tra que a renda consumida so-
fre violento impacto da tribu-
tação, dificultando sobretudo
o fortalecimento real do mer-
cado, dado o agravamento sen-
sivel do poder aquisitivo de
grande parte da população, de
padrão de vida reconhecida-

Ressaltada
Pelo Confronto
Com o Canadá

mente baixo e já rudemente
castigada pela inflação endê-
mlca em que vivemos.
JJARA BEM COMPREENDER-
' DERMOS essa incoerência
do sistema tributário brasileiro,
no que tange às conseqüências
do ônus com o que o contri-
buinte é atingido e segundo a
sua capacid.ade financeira, é
útil confrontarmos com o que
se verifica num país também
historicamente novo e que, em-
bora de economia estrutural-
mente diversa da. do nosso,
apresenta problemas razoável-
mente parecidos com os do Bra-
sil — o Canadá.

Em 1047, a renda nacional
do Canadá correspondia a 230
bilhões de cruzeiros, apreseu-
tando-se cerca de 80% supe-
rior à nossa. A renda anual"per capital", porém, era de
cerca de 800% mais elevada que
a do Brasil, pois atingia CrS
18.348,00, enquanto que em
nosso pais andava em torno de
CrS 2.330,00. Isto eqüivale a
dizer que, do ponto de vista
tributário, o canadense, indi-
vidu.alrri.ente, tem capacidade
muito superior à do brasilei-
ro, apesar de não ser excepcio-
nal a diferença entre as res-
pectivas rendas globais. Pois
bem, enquanto os impostos di-
retos concorrem no Canadá com
cerca de 62% da receita tribu-
tária, e os indiretos com cer-
ca de 38%, no Brasil a posi-
ção é diametralmente oposta,
uma vez que aqui são os im-
postos indiretos que fornecem
o cerne da receita, com uma
participação percentual da or-
dem dos 75%, cabendo aos im-
postos diretos os restantes 25
por cento.

cimo em 4 anos! E isso se deve
não só ao crescimento das
transações mercantis, mas tam-
bém ao aumento robusto das
suas taxas que, de modo geral,
mais que duplicaram no último
decênio, como, por exemplo, na
Bahia, no E. do Rio, em São
Paulo e no Paraná, onde pas-
saram de 1,25% a 3,00%; no'
Ceará, onde passaram de 1% a
2,70% e assim por diante. Tor-

se imperiosa, portanto, a
revisão das diretrizes de nos-

ibutação, tanto mais que
algumas providências recentes
demonstram que a tendência é
para o agravamento da situa-
ção, como o que se está verifi-
cando em Minas, onde as taxas
de vendas e consignações fo-
ram elevadas a 2,80% e 4,20%,
sob o título camuflado de taxa
de recuperação econômica.

Á RÁPIDAS considerações
estabelecidas acima tornam

cristalino o fato de que a ren-
da consumida tem suportado,

(Conclui na 9.» página)

H

A PRONUNCIAMENTO da
V Carteira de Exportação, e
Importação sobre as operações
vinculadas fornece a última
versão do pensamento oficial
sobre o assunto. Num trabalho
relativamente extenso divulga-
do nos jornais, os técnicos., da
CEXIM examinaram os diver-
sos aspectos desse recurso cò-
merclal. considerando desculpa-
vel a adoção das operações de
compensação em. 1948, como
medida provisória, mas conde-
nando-a como sistema, por no-
eiva à economia nacional.

COMÉRCIO VINCULADO?
Há alguns meses que vem

sendo debatida na imprensa o
estudado nos órgãos governa-
mentais, a volta do comércio
compensado como a forma df
incentivar as exportações bra
sileiras, coisa agora mais do
que nunca necessária para ate-
nuar o vultoso "déficit" de nos-
sa balança comercial em 1951,

1 w
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ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA
Bilhões de cruzeiros

1949 1950 • 1951
Can.

-9,1

I 21,3

Cmpostos
diretos

Impostos
Indiretos

VEM03, 
POIS, que são miei-

ramente diferentes os crité-
rios adotados nos dois países.
No Canadá, apesar de mais ele-
vadór os níveis de vida da po-
pulação, grava-se de preferência
a renda produzida; no Brasil,
a renda consumida,

Cumpre destacar, no entanto,
que, entre nós; o gravame maior
sobro o consumo decorre do
crescimento vertiginoso do im-
posto de vendas e consigna-
ções, o mais regressivo de to-
dos osimpostos, pois incide ine-
xoravelmenle em todas as tran-
sações comerciais, multiplican-
do-se, não raro, por 3 ou 4
vezes. E atinge êle mais sen-
sivelmente os gêneros de pri-

Bra.. Can. Bra. Can. Bra. Can.
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A CEXIM Repudia
a Sua Adoção
no Momento

e melhorar assim a aflitiva po-
sição cambial do país.

Certos produtos de nossa ex-
portaçSo estão acumulados nos
armazéns à espera de que os
importadores se interessem por
eles. A falta de mercados ex-
ternos derivados dos preços
mais elevados dos produtos
brasileiros dos que os vigentes
no mercado internacional, tem
provocado apelos constantes
das regiões produtoras para que
o Governo encontre uma soiu-
ção adequada para o caso, em
que se acendeu com crises só-
cio-económicas de gravidade.
Por outro lado. os atrasados co-
merciais do Brasil, que crês-
cem em velocidade alarmante,
sobretudo na área do dólar, di-
minuem o crédito brasileiro no
exterior, o que ficou demons-
trado recentemente com a pers-
pectiva seríssima da suspensão
dos nossos fornecimentos de pe-
tróleo e derivados, há poucos
dias agitada na imprensa.

- SITUAÇÃO dos produtos
brasileiros de exportação

que encontram dificuldades de
colocação nos mercados exter-
nos, pelos motivos já expostos,
que são muitos e pesam de ia-
to na balança comercial do país,
tem provocado também uma for-
te pressão por parte dos produ-
tores e exportadores, para que
o Governo volte a autorizar as

ç5o de outros países expjoratdo-
res concorrentes do Brasil, co*
mo è o caso da produção» tropjL»'
cal da África, cujos phíses li'
colônias, em sua maior parta
estão integrados na área daque*.'
Ia moeda. ;

Como é sabido, a desvaloriza-
ção da libra, foi realizada da
surpresa, encontrando o Govèr-
no brasileiro despreveniflo, sem
meios de defesa imediatos, As
compensações, portanto, So jusjtificam de vez que háviat uma
ameaça latente da desvaloriza,1
ção do cruzeiro, como o único!
meio de colocar nossos produ»
tos nos mercados da librj. esíèrJ
lina, e de enfrentar a conporrenJ
cia de produtos similares, cujo»
preços se encontravam avilta-
dos, em vista da desvalorização
da moeda Commoivwealth.'
adoção de taxas múltiplas ou
de outros recursos que náo pre-
judicassem a posição dlo café,'
e ao mesmo tempo, possibilitas.!
sem a melhoria da posição dos
outros produtos de expprtação
ainda que julgados convenlen-
tes. dependia de um tempo di-
latado, de vez que os nossos
compromissos com os òjfganis-
mos internacionais de qufe íaze-
mos parle assim o éxigiajm. Por
tudo isso. foi justificada aadoJ
Ção do comercio de coni pensa-
ção como medida provisória, j
ENTRETANTO o valor dt. nine-1
™ da inglesa tem se reja justa J
do e a posição do Brasil, frenta'
a asse fato e a outras ocorrênJ
cias da conjuntura internado.'
nal é bem diferente da de 1049J
Outros meios poderão ser teu-'

operações comerciais dentro do tados, sobretudo levanilo onV
regime de compensação como conta que o Governo attial dis-1
única fórmula de incentivar as pôs de tempo p»ra isso. A ati-i
exportações dos chamados pro- tude da CEXIM parece .revelar
dutos gravosos. Aos apelos dos esse propósito, repudiando d
produtores realmente atingidos sistema que pela sua cociplexiJ
e ameaçados por uma crise de dade encerra graves ifleonve^

meira necessidade, de consumo
genérico e, como tal, de comer-
cialização • maior e mais ampla.
Não distinguindo o tipo de
operação em que exerce sua in-
cidência, esse imposto se revés-
te de característicos nocivos,
como, por exemplo, o da injus-
tiça fiscal, uma vez que des-
carrega seu maior impacto sô-
bre os orçamentos domésticos
mais modestos.

Esse tributo, nefasto por to-
dos os motivos, tem tido bri-
lhante trajetória no sistema
tributário: basta dizer que sua
arrecadação passou de 7,4 bi-
lhões de cruzeiros em 1949 a
20.7 bilhões de cruzeiros em
1952, ou sejam 300% de acres-

fOSTUMA-SE dizer que em
* matéria de economia predo-
mina no Brasil o círculo vicio-
so, que os problemas, mal re-
solviflop, já geram outros, e as-
sim por diante. Os economistas
evidentemente têm a explica-
ção óbvia para esses comentários
leigos — dificuldades estrutu-
rais, país em expansão, etc.
Há, porém, quem não se detenha
muito nossos considerações, e
pensa que o fundamental seja
mesnio a administração inepta.
Embora não se possa negar qüe
objetivamente esse ponto de
vista não abranja toda a com-
plexidade do assunto, não *
menos verdade que para jusli-
ficá-lo há razões de sobra.

Sem pretender esgotar a lis-
ta dessas razões, nos limitare-
mos a mostrar alguns parado-
xos no comportamento da ad-

• NOTAS E IDÉIAS
País de Paradoxos..,

ministraçáo brasileira em ma-
teria econômica.

Comecemos pela política de
imigração. Apesar de ser con-
denável a Orientação xenófoba

çoes políticas internacionais, o
governo faz vêr que o problc-
ma dos materiais escassos é
mais premente que nunca. A1-.
gumas autoridades chegam mes-
mo a sugerir que a indústria
nacional está se desenvolvendo
a fítmo demasiadamente accie-
rado, e que sofrear-lh; um pou-
co a marcha nada tem de mais...

, , ., , „„ „ E, finalmente, o nosso comen-
l^^^^A^lZl? tário do domingo anterior foca-

lizou o paradoxo de sermos um

O governo faz profissão de fé
nacionalista, e a proteção à in-
dústria nacional é grande. No

país, como é o dos transportes,
uu>n *.\ uii^4»"f"u (H.UW4VWHJ _ .- l—i* j— **«•«« \j uniauuAU »-*t; sei iuuí uni
ientação adotada no Estado Parece que se deixou .relegado dM poVM de ma!g baixo JndU

Novo, em que a legislação criar
va toda uma série de dificulda-
des para o exercício de ativida-
de profissional por parte do
estrangeiro, não pode deixar de
chocar o contraste entre o es-

a plano muito secundário o es-
forço industrial indígena, e sa
delibera levianamente sobre a
importação de vagões. - •

No momento em que se di?
iniciar uma política econômica,

PRODUÇÃO DE AÇO
0 

SURTO INDUSTRIAL dos
últimos anos fez-se sentir

mais agudamente sobre a indús-
Iria siderúrgica. Apesar desse
fato já ter se tornado um "lü-

gar comum" na nossa imprensa,
é necessário que voltemos a êle,
não com o intuito de simples re-

Crescimento
Baseado
na Produtividade

gisto, mas para realçar alguns- suas semi-manufaturas, o que
aspectos menos conhecidos, li-
gados à expansão da nossa side-
rurgia.

Um deles é o rendimento in-
dustrial que vem evoluindo pa-
ralelamente. Entre 1045 e 1951,
a produção brasileira de aço em
lingotes aumentou de 309%.
Produzimos no passado 842 mil
toneladas de aço lingotado, con-
tra 722 mil de fero gusa, isto
é, menos 14% deste produto.
Estas cifras levam-nos a tecer
alguns comentários sobre o as-
sunto, pois, até 1948, o proble-
ma se apresentava de maneira
inversa — produzíamos mais
gusa do que aço. Conclui-se dai
que a nossa indústria de aço
está obtendo melhores rendi-
mentos, não só no que respeita
à total utilização dos fornos,
como também no tocante ao
maior aproveitamento da ma-
teria prima industrial.

de 300 mil toneladas de pro-
dutos de ferro e aço (D. 
1-6-1925), a fim de atender ao
consumo interno estimado em
quantidade acima de 1 milhão
de toneladas. A tendência as-
cencional do consumo brasileiro

gusa destinada à elaboração de de produtos siderúrgicos deixa

forço feito com a imigração da para conter, a inflação e fazer
cidadãos de outros países, mui- baixar o custo de vida, os pia-
tos dos quais não vêm com des- nos econômicos que são divut-
tino certo, e a política referente gados requererão um esforço fi-
aos íragelados das secas nordes- nanceiro gigantesco, cujo im-
tinas. Enquanto os estrangeiros pecto do paradoxo administrati-
são 

"localizados 
iuma conforta- de longe consideram,

vel colônia de férias, aguardan- Quando se anuncia que as
do providências que já deviam maciças importações de 1951 ío-
ter sido tomadas, os nacionais, ram autorizadas com objetivo
quase sem amparo oficial, vão anti-inflacionário, e para pre-
aumentando as favelas do Rio parar o pais -na eventualidade
e criando outras em São Paulo, de um agravamente das rela-

ce alimentar, ao mesmo tempo
que somos quase insuperáveis
na importação de mercadorias
supérfluas (menos essenciais
para o Cexim). Hoje podemos
ter nesta página mais um as-
peto do paradoxo administrati-
vq brasileiro:- num país de bai-

grandes proporções, juntou-se
uma campanha intensa de eu-
tro que vêem nesse comércio um
meio de intensificar seus nego-
cios.

Por tudo isso, temia-se que
o Governo, con» pressa de solu-
cionar o problema foiçado pe-
Ia pressão dos interessados, iria
deixar de lado outros métodos
de eficácia talvez, mais demo-
rada porém que menos preju-
diciais à conjuntura econômi-
ca do país, para adotar o co-
mércio de compensação. Ao
quo parece esse temor foi afãs-
tado com a divulgação dos pon-
tos de vista da CEXIM a res-
peito.

0 
SISTEMA DO COMERCIO
de compensações, também

chamado de operações vincula-
das, foi utilizado em grande es-
cala em 1949. com o objetivo
principal de atenuar os efeitos
da desvalorização da libra es-
terlina sobre o comércio brasi-
leiro. A desvalorização não sóxos padrões de vida. prevalece

o imposto indireto. Fará parte/ dificultava as nossas exporta-
da política anti-inflacionária...' ções, como melhorava a posi-

nientes para a economia nacio-j
nal. E' quase infalível dentro
desse sistema o aviltamento doj
preços dos produtos nacionais
no exterior enquanto que, pa«radoxalmente, se elevam inter-
namente. O comércio dè com-
pensação tende ao mesmo tem-
po, a valorizar os produtos es-
trangeiros que importamos. Por
outro lado, a experiência indi-
ca que sc-; torna quase impossí-j
vel evitar um aumento exage*
rado de importações de bens
não essenciais e da inclusionoa
negócios compensados do pro-«'
dutos essenciais da expc-rtaeão
brasileira, dificultando fcimbéni
os controles sobre as impwiV
ções de artigos competitiv«n
com a indústria nacional. Deva
ser salientado ainda que o in-.
centivo artificial das exportai
ções desça para outras ativi-J
dades o esforço da produção ria
bens necessários ao cansumd
nacional. E. por fim, é extre-
mamente difícil, no regiime da
comércio de compensação, ser

(Conclui na 9." página)
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Queda dos Preços do Pinho Serrado

certamente só elevaria do um
pouco mais a mesma, desde que
se considere a quantidade de
sucata aproveitada.

ESTAMOS 
INFORMADOS de

que a Cia. Siderúrgica Na-
cional está obtendo 5% a mais
de lingotes de aço, em relação ao
gusa empregado. Isso motiva-
rio principalmente do emprego
da sucata fria. que vem sendo
tranformada de modo mais in-
tenso nos últimos anos. Nos Es-
tados Unidos, a produção de aço
de algumas empresas em relação
ao emprego do gusa atinge uma
cifra de 50% mais elevada, isto
é, um excedente de 50% sobre
o gusa utilizado.

Também, numa indústria ai-
tamente aperfeiçoada onde a
matéria prima industrial nela.
produzida é integralmente uti-
lizada. a diferença para menos
entre o aço lingotado e os la-

Em 
1947, a produção de gusa foi minados dele resultantes cor-

de 481 mil toneladas, das responde to 
'acréscimo em rela-

quais 29 mil foram importadas, ção ao emprego do gusa. Este
resultando uma quantidade to- fato ainda está longe de ser
tal consumida industrialmente observado no conjunto da nossa
no país de 452 mil toneladas, indústria siderúrgica, exceto em
Ora, naquele ano a produção de Volta Redonda, que últimamen-
aço em linfotes foi apenas de te vem obtendo uma produção
387 milto toneladas, isto é, me-
nos 65 mil, o que põe em evi-
dência uma utilização mais in-
tensa do gusa em nossos dias.
Por outro lado, acredita-se que
não tenha diminuído o abaste-
cimento do mercado de semi-
manufaturados de ferro fundido,
mas, pelo contrário, que êle
haja aumentado, o que vem re-
forçar as observações aqui fei-
tas sobre o assunto.

Aliás, o fenômeno é observa-
do em quase todas as aciarins
do mundo, embora entre nós
êle tenha se dado a perceber a
partir de 1949.

Entre 1949 e 1951, a produção

de laminados bem próxima da
de gusa.

OUTRO 
ASPECTO digno de

nota da nossa indústria side-
rurgica é aquele que diz res-
peito à utilização do seu prin-
cipal combustível — o carvão.
No Brasil, somente a Cia. Ci-
dèrúrgi.cá Nacional utiliza o car-
vão mineral nos seus fornos.
As demais empresas trabalham
com carvão vegetal, o que, além
de reduzir a produtividade e re-
tardar o desenvolvimento da
nossa indústria carbonífera,
constitui um perigo, embora re-
moto, para as reservas fjores-
tais, sobretudo nos Estados de

brasileira de ferro gusa autili- Minas Gerais e Rio de Janeiro,
zada no país foi de 1.951 mil
toneladas. A produção de aço
foi de 2.245 mil. Isso significa
terem as nossa aciarias traba-
lhado com uma taxa media de
rendimento de 15% sobre o
gusa empregado, sem conside-

onde o fator minério de ferro
tem determinado uma maior
concentração da produção de
aço.

Apesar da expansão siderur-
gica verificada nos últimos ci.i-
co anos cm nosso país, ainda

rar, no entanto, a quantidade de continuamos importando cerca

prever que em 1955, êle deve
girar em torno de 1,5 milhões
de toneladas. Todavia, a pro-
dução prevista para aquele ano
na base do que atualmente exis-
te (inclusive empreendimentos
em face de construção e que nl-
quela época já deverão encasl-
trar-se em pleno funcionamen-
to) não ultrapassará 1,2 milhões
de toneladas.

Ressalta, pois, que o Brasil
durante ainda alguns anos de-
penderá de uma importação de
ferro e aço do mesmo nível da
dos dias atuais.

AS 
POSSIBILIDADES de ex-

pansão da nossa indústria
siderúrgica refletem-se no mo-
mento através de dois èmpreeri-
dimentos principais: ampliação
das usinas de Volta Redonda e
o início da construção no Esta-
do de Minas Gerais, das usinas
Manessmann. Esses empreendi-
mentos não irão impedir à Cia.
Siderúrgica Belgo-Mineira e ou-
Iras de apresentarem maiores
progressos no futuro. Este fato,
há alguns anos verificado, está
estritamente ligado à linha de
produção de cada uma das em-
presas, acordes,' entre si, em não
produzir os mesmos tipos de
produtos a fim de aliminar a
concorrência no mercado,

Enquanto a Belgo-Mineira
vem se dedicando ã produção
de perfilados para a construção
civil e outros fins industriais, e
arames de variados tipos, a Usina
de Volta Redonda produz cha-
pas de diversos tipos, trilhos c
folhas de Flandres. Convém sa-
lientar que este último produto
vem aumentando de volume
produzido. Com a ampliação da
usina, á Cia. Siderúrgica Nacio-
nal irá produzir também estru-
turas de aço — único produto
novo na sua linha de fabrica-
ção. As usinas Manessmann
vão fabricar unicamente tubos
de aço sem costura, em quanti-
dados suficientes para cobrir
todas as necessidades do nosso
consumo. A atual produção bra-
sileira desse bem siderúrgico
ainda é inferior à metade de
nossas necessidades, o que nos
abriga a importar cerca de 45
mil toneladas anuais.. ^

CAÍRAM 
substancialmente os

preços do pinho serrado nos
dois últimos meses. Como mos-
tra o nosso gráfico, os do pinho
serrado de terceira decresceram
de 2.500 cruzeiros por 1.000 pés
quadrados em fevereiro, para
2.300 em março e abril, e 2.000
em maio e junho. Sabe-se que
esse decréscimo, também veri-
ficado em São Paulo, continua
se acentuando. Durante alguns
dias do mês de junho, os ire-
ços voltaram a subir em vista
da intensa campanha feita em
favor das compensaqções. Esse
fato contudo não chegou a in-
fluir na media mensal embora
tenha contribuído para conter a
tendência estatística para o de-
clinio no mês passado.

Atribui-se a queda dos preços
do pinho serrado à impfessão
dos produtores de que o Go-
vêrnp não cederia aos seus ro-
gos de que fosse autorizada a
volta das exportações na ba-
se do comércio de compensa-
ção. o que aliás foi confirma-
do com o pronunciamento da
CEXÍM desfavorável' ao siste-
ma, cujo assunto está comenta-
do em artigo nesta mesma pa-
gina.

Quais as conseqüências desse
fato? Seguramente não serão

favoráveis aos industriais da
madeira. O produto dificilmen-
te poderá ser exportado em
quantidades apreciáveis, em
vista do . desajustamento dos
preços do nosso produto em re-
lação aos vigentes no mercado

CONTRARIO do que se
julga geralmente, o pensa-

mento liberal em economia, e
sobretudo, em matéria cambial,
está ganhando terreno atualmen-
te na Europa, num contraste
paradoxal com as restrições que
predominam na maior parte das
emoconomias nacionais euro-
péias •

O exemplo mais frisante e
mais surpreendente, ao mesmo

¥ Alemanha:
^ Nova Campeã

do Liberalismo
a fim de neutralizar-se as flu-
tuàções a curto prazo e de
compensar-se certos desequelí-
brios estruturais. Se os ame-
ricanos tivessem reservado uma

ve êle, a Alemanha tem íntro<
duzido medidas que visam deli.
beradamente o restabelecimPNH
to do regime de concorrência.
O "deutsche mark", quando da
onda de desvalorizações de se«
tembro de 1949, já se encontra*
va em posição de tal modo con,
solidada, que a sua taxa pode-
ria ter sido fixada na base ds
verdadeira paridade de podef-
de compra, em lugar de procc«'internacional. Por outro lado, o tempo, dessa tendência é dado Parle áe sua a3uda P.ara susten- der.se a um ajustamen},

mercado interno, embora apre- peja Alemanha Ocidental. De 1ar as moedas européias, em lu- cial e arbitrário> N5o obstante
sente rápido crescimento, é íat0) de algum tempo para ca a gar de empregá-la na constru- sob Q regime dessa t 

* 
arW,'

ainda insuficiente para absor
ver a produção nacional caleu-
lada em mais de 3,0 milhões
de metros cúbicos, enquanto
que o consumo brasileiro vai
pouco além de 2,0 milhões.

Entretanto todos esses aspec-
tos negativos c os prejuízos que
venha a sofrer a indústria ma-

imprensa financeira, as revistas cao de aciarias na Itália, por traria, operou-se o char jrio
econômicas e os porta-vozes ofi- ..exemplo. 0 objetivo da recupe- "milagre alemão", conseguido r.s
ciais, de modo quase inânime,' raca0, estaria possivelmente mais realidade por uma política rw

próximo. Sao todas palavras do gorosa de equi]ibdo m.çanu,,mdsr. Erhard, que ve o problema rio e por um allmt!nto 
"continua

a ser resolvido em conjunto pe- da produçfio e sobretudo dn pr0Jloa países europeus. Tal. porem, dutividade, ao mesmo tempo quanao é o conceito unanime da no exterior predominava a no-imprensa e dos técnicos ale- litica irifláciòhária. Atenuar" os

vem insistido na necessidade
que tem o desenvolvimento eco-
nômico da supressão do contrô-
le de câmbio. A surpresa decor-
re sobretudo de que a tradição
germânica é visceralmente con

dereira talvez possam ser ate- traria aos critérios liberais. Para maes- PaEa P Deustche Zeitung, efeitos desse contraste
nuados por outros positivos
que o fato encerra para a eco-
nomiá nacional. Por exemplo,
o efeito anti-inflacionário da
queda dos preços de um pro-
duto largamente consumido no
mercado interno, problema ês-
se também de fundamental im-
porlância para o país.

Existem muitos problemas a
serem comentados que não ca-
bem em nosso espaço nem o que
foi exposto tem a pretensão de
mostrar à solução para um ca-
so que envolve múltiplos e
complicados detalhes a serem
considerados; talvez tenha si-
do melhor assim.
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não ir muito longe, basta lem-
brar as experiências de Schacht
e as trinta e seis categorias -dite-
rentes, de reichsmarch que êle
criou.

Em. recente pronunciamento,
o professor Erhard, Ministro da
Econonomia Nacional da Aie"
manha Ocidental, afirmou de
modo incisivo: "uma das tare-
ias mais importantes e mais ur-
gentes da política econômica da
Alemanha consiste atualmente
em preparar o fim das regula-
mentações sobre câmbio". An-
teriormente já havia declarado
que a receita se impunha igual-
mente a todas as - outras eco-
nomias nacionais da Europa.
Suas palavras textuais: "O co-
mércio intra-europeu poderia
sem dificuldade ser aumentado
de 50%, se os governos tivessem
bastante sabedoria e coragem
para deitar por terra o regime
das taxas de câmbio "cimen-
tadas".
CONDIÇÕES PARA A LIBER-

DADE CAMBIAL
VIDENTEMENTE a primeira

pergunta que se impõe é a

a ajuda e a cooperação interna- êvoYüção"da~ economia" aleraS sicionais seriam certamente dese- e das outras oconomias nacionais
jáveis, mas o principal obstá-
culo residiria na insuficiência
das reservas cambiais de que
dispõe atualmente a Alemanha.
Essas reservas devem ser tanto
maiores quanto a taxa oficial
da moeda fôr superior à que
vigoraria no mercado livre. To-
davia, esse mesmo jornal obser-
va que se acrescentar às reser-
vas e divisas que a Alemanha
possui atualmente,
de que ela pode dispor junto
à União Européia de Pagamen-
tos, o total das reservas atingi-
ria cerca de 50%, isto é, uma
proporção que não é muito in-
ferior à reserva em divisas que
possuía o Reichsbank durante
o ano da crise de 1930.

INTERESSE DA ECONOMIA
¦ ALEMÃ

pOR OUTRO LADO, é indis-
¦ pensável observar a que in-
terêsses da economia alemã cor-
responde essa advocacia da li-
herdade cambial. Nos próprios

européias, eis o ponto básico,'
No comércio exterior, o impas«|
se originado desse fato se tra-
duz principalmente pela difi-
culdade para a Alemanha de co-
locar os seus produtos de expor-
tação.

Quanto aos investimentos, os
alemães parecem acreditar qua
é necessário um regime de li-v

os créditos berdacle de câmbio para asse-1
gurar-se uma solução sntisfa*j
tória ao problema da transíí1-
rências de capitais, ao mesmo
tempo que a política monetária
e a de crédito se encontrarão
desembaraçadas de todas as in«j
tervenções dirigistas. A supres*
são do controle de câmbio seria
o único meio eficaz para atrait
os capitais estrangeiros e evitar
a fuga dos capitais alemães.
Através dela se poderia perrfli«i
tir o restabelecimento de uni
certo equilíbrio das texas da
juro nos diversos mercados.

No plano das considerações

E
da possibilidade de concretizar- definição desses interesses. Da termos: 

"ou 
um país teíhi coni

jornais e boletins alemães qua mais gerais, o Banco Hatrdy ci
a advogam, vamos encontrar a locou o problema nos seiguintd

Jdn. Eev. Hir. hh-TK Waio ilon. Yf"
nsi
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se esse programa liberal. Do
que se pode deduzir dos pro-
nunciamentos publicados na im-
prensa alemã, os responsáveis
pela política econômica da Ale-
manha Ocidental não estão se
colocando numa posição radical
em relação ao problema. Como
disse o seu Ministro da Eco-
nomia, já referido, seria inicial-
mente necessário que se consti-
tuisse uma massa de manobra,

modo geral, a Alemanha pareço dições de vida, e neste caso,
considerar que a supressão do exatamente sob um ref[ime de
controle de câmbio no inundo é
um objetivo a ser atingido para
facilitar sua expansão comer-
ciai e estimular o desenvolvi-
mento dos investimentos de que
tanto carece atualmente a sua
economia. Um boletim do Ban-
co Hardy & Cia., confirma de
modo preciso essa versão. Des-
de a reforma monetária, escre-

concorrência livre que a sua
vitalidade se imporá e •triunfo*
rá; ou não possui essas condi-
ções, e então nenhum controla
de câmbio e nenhuma taxa ar«
tificial evitarão ã sua decadência

Tem-se, assim, a impressão,
nítida de que a economia cl

í
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Assim como o Xá£à

, reilete toda a tranqui-
lidade de sua placidez,

:a pele perfeita, espe-
íha toda a beleza feminina. Pele

sadfa reflete beleza, encanto e sedução...
três características que atraem e prendem i

Aotisardina. em suas três formulas, garante às mulheres

«ma pele perfeita e as três características que as tornarão
mais sedutoras, mais belas e encantadoras.

Anilnurülna. o mágico encaata
da enlls feruínina

Paro proteger a cutis o servir 4»
creme caso no maquilage.

Combafe rugas, panos, sardai,
manchas, cravos, espinhas o rodai
as imperfeições da pele.
Remove impurezas e defeitos.

Protege o colo, ombros, braços •
pernas e quando a pele •
muito manchada.

í

HA MUITOS DIAS NÃO TE VEJO... E.O MUNDO
ANDA VAZIO! .. A VIDA INEXPRESSIVA. ..
O SOL DE OUTRORA, OUTRORA TÃO BRILHANTE,
JAZ MORIBUNDO, FRIO, AGONIZANTE,
E A LUA TRISTE, TRISTEMENTE ESQUIVA,
ALHEIA, ANDA A VAGAR NA IMENSIDADE
DA SUA IRREMEDIÁVEL SOLEDADE.

HÁ MUITOS DIAS NÃO TE VEJO... E EM TUDO
UMA TRISTEZA VAGA ANDA ESPALHADA:
PELA PAISAGEM... PELO FIRMAMENTO,
ATE" NAS QUEIXAS TÍMIDAS DO VENTO...
E AS FOLHAS OUTONAIS, FRIAS, MAGOADAS,
PENDEM DOS BRAÇOS MORTOS DA RAMAGEM!
— HÁ UM DESCONSOLO IMENSO NA PAISAGEM...

HÁ MUITOS DIAS NÃO TE VEJO ...EA TUA
ESTREMECIDA IMAGEM, E A TUA AUSÊNCIA
EM TUDO SE PROJETA E SE INSINUA:
NO CÉU, NO MAR, NA MINHA IMPACIÊNCIA,
NO CANTO AFLITO DOS PARDAIS, À TARDE,
EM TUDO FALTA UM POUCO. ..EA SOLEDADE
ANDA A ME ENVENENAR A MOCIDADE...

$icrmm M
. INÊS — (Tijúca) — Não é íá-
cil tirar por completo as man-
chás de transpiração nos teci-
dos. Entretanto, podem ser ate-
nuadas e até desaparecer quase
por completo, lavando-se os te-
cidos com,o uma . solução .muito
fraca de amoníaco, para que
não ofenda a côr. A água amo-
niacal, que é alcina, neutraliza
os princípios ácidos.

MARIA HELENA) — (Ra-
mos) — Pode dispor a mesa "pa-
ra sua festa com flores. Um va-
zinho apropriado para centro
de mesa, com flores de ervilha
ou botões de rosa entremeados
com avenca. A sua reunião ga-
nhará um ar festivo e os seus
convidados ficarão encantados
com o gosto da anfitriã.

JOSEFA — (Cascadura) —
Procure o Bureau de empregos
da Associação Critã Feminina
que será muito bem atendida
pela secretaria. O endereço é
Av. Franklin Roosevelt, 84 —
10.°. Não desanime, você arran-
jará uma boa colocação nessa
instituição.

CASADINHA DE NOVO —
(Grajaú) — Aqui está a receita
de pão de minuto. que nos pe-
diu: 2 xícaras, de farinha' de tri- .
go, uma. colher de manteiga,
uma colher de banha, quatro- co-
lherinhas de chá de Royal, uma
pitada de sal. Misture tudo e
amasse o mais ligeiramente pos-
sível. Deite as colheradas da
massa para assar em assadeira
ligeiramente polvilhada com ia-
rinha dè trigo. Leva mais ou
menos dez minutos para assar.
Sirva bem quente.

fôtflJlííASI
LíGIA — (Botafogo) — Helè-

na — (Meier) — Júlia — (Cam-'
pos) — Maria Lúcia atenderá
os seus pedidos no próximo do-
mingo.

CLEUSA — (Vassouras) —
Para limpar pérolas, coloque-as
num saquinho com sal e sacüda-
as em água morna até dissolver
o sal.

LETÍCIA — (Rio) — O livro
"Psicologia da Personalidade" é
da autoria de Renato Kehl.

CARMEM — (Riò) —' Inicia-
mos hoje a seção Prendas Do-
mestiças. Sua filha agora terá
muitas idéias para os seus tra-
balhinhos. Obrigada pela su-
gestão e continue colaborando
conosco.

MARTA — (Rezendel — Pa-
ra a festa de seu cadete, Ma-
ria Lúcia lhe desenhará um bo-
nito medêlo e lhe oferecerá ai-
gumas sugestões.

MARIA DA CONCEIÇÃO —
(Uurca) — O modelo número
cinco, publicado hoje, é desti-
nado às senhoras obesas. Pode
ir ao casamento com essa "toi-
lette".

Para Correspondência: Daisy
Revista do DIÁRIO CARIO-

CA — Avenida Rio Branco, 25sobreloja — Rió.

PELES
Seu agasalho fica novo —
Lava — Conserta e Reforma-
se, oficina especializada. Rua
Marquês de Olinda, 88. Bota-

fogo — Telefone: 26-7973
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CIAM-TAI PREVIU TUDO
Couto de WALTER C. BKOWIV

Tradução de Áurea Vasconcelos
Ciam-Tai ensinava a história

da dinastia dos Han; era um ho-
mem abastado, alto e magro,
cujos cabelos grisalhos testemu-
nhavam a idade- Mai-An, sua
esposa, era uma senhora bela e
miúda, de olhos negros, jovem
e teimosa. Havia ainda Yuan-Ki,
c fiel secretário de Ciam-Tai, da
mesma idade da formosa Mai-
An, um bonito rapaz. Dois ho-
mens e uma mulher. Uma situa-
ção tão velha quanto o mundo.

No ocidente diríamos: "o éter-
no triângulo", mas no País do
Dragão, na província de Ciam-
Tai, chamar-se-ia um "nó". E'
um fato que recebeu muitas de-
nominações diversas, mas o pro-
blcma continua o mesmo em
qualquer língua. E cada homem
deve resolvê-lo por si.

'•Siam-Tai é um homem de
grande instrução", diziam to-
dos", "um homem de vasta
cultura, mas não possui sabe-
doria. Conhece, de cor, a his-
tória de todos os imperadores
dos Han o os casos, escândalos,
de imperatrizes mortas a dois
mil anos. mas não se apercebe
do que há sob o seu próprio te-
to".

Enganavam-se, todos, contudo,
porquê, com o que aconteceu
deoois. ficou claro que Ciam-
Tai sabia do "nó" na sua casa
e que o seu plano, para desata-
Io. devia ter sido elaborado em
seus mínimos detalhes, antes de
sua partida para o Vale dos Cem
Túmulos.

Ê^te Vale .era descoberta se-
creta c pessoal de Ciam-Tai. o
coroamento de uma vida con-
sumida cm pesquisas o explora-

. cões do que pertencia à dinastia
Han. Situado cm uma região re-
mota e árida das montanhas
Calvas continha centenas de tú-
mulos dos principais Han, sepul-
cros selado sque permaneceram
intatos nor séculos e séculos.

As cxolorações de Ciam-Tai,
no valo. tinham sido interromoi-
das quando a fúria da guerra
passou pela Montanha Calva,
compelindo-o a deixar o seu
trabalho e salvar-se pela fuga.
Mas. agora, os Diabos Negros
haviam sido derrotados e exoul-
sos do país e. Ciam-Tai, podia
tornar a explorar os inestimá-
veis monumentos do vale.

Assim partiram — Ciam-Tai,
Mai-An. e Yuan-Ki, o jovem se-
cretário.

Depois de alguns dias, atin-
giram a cidade onde se reu-
niam as caravanas para a mar-
cha através as planícies deser-
tas e desoladas das regiões oci-
dentais. Ciam-Tai contratou
para juntar-se a uma caravana
de comerciantes de chá e, por
alguns dias, ocupou-se cm con-
tratar carregadores, adquirir
provisões, comprar cavalos e
mulas de carga, necessários à
expedição.

Finalmente, no décimo dia da
Lua do Arroz, tornaram a par-
tif. seguindo uma antiga es-
trada de correio assinalada,
ainda, pelos túmulos de pedra
eregidos muitos séculos atrás,
por ordem de Gengis Khan.

Dos três. somente Ciam-Tai,
guardava o humor habitual. A
lociuaz Mai-An. cavalgava em
silêncio, os olhos escuros e tris-
tes. os lábios vermelhos, com-
primidos, cheia de ressentimen-
te. porque Ciam-Tai não se im-
portara com seus protestos con-
tra segui-lo naquela incômoda
viagem pelo deserto. O jovem
Yuan-Ki calava-se mas estava
alerta e desconfiando.

Ao atingir o trigésimo sétimo
túmulo, ou seja, a Montanha da
Rola Vermelha, o grupo sepa-
rcu-se do resto da caravana.
Por sete dias seguiram Ciam-
Tai para o sul. por vales pro-
fundos e estreitos, semelhantes
a fendas deixadas, por uma gi-
gáritèscã espada, entre as mon-
tanhas despidas e rochosas. O
vale, areia ardente ao sol. ar-
gila e pedregulhos. não possuía
água, nem árvores, era desDro-
vido até mesmo de ervas. Uma
terra de desolação, cuja calm3
irreal reduzia todos, patrões c
servos, ao silêncio, interrom-
Ipidó: somente, pelo "cheque-
cheque" e o gorgolejar da.água.

nos odres amarrados aos flan-
cos das mulas.

Em Mai-An a zanga havia
cedido lugar ao medo. Umi-
decendo os lábios com a ponta
da língua, lançava olhares an-
siosos à face pálida e incerta
de Yuan-Ki e à máscara dura,
impassível, de Ciam-Tai.

Ao anoitecer do sétimo dia,
entraram no Vale dos Cem Tú-
mulos:

Ciam-Tai ficeu radiante —
nada havia mudado, nada ha-
via sido tocado! — Os Diabos
Negros não souberam chegar
até aqui!

Main-An contemplou, com
terror e desgosto, a paisagem
escabrosa e núa. Ficou angus-
tiada: já há muitos dias tenta-
va sussurrar, seu temor, a
Yuan-Ki. mas. todas às vezes, a
sombra de Ciam-Tai se introme-
tia entre êlcs.

Ciam-Tai. deu algumas or-
dens bruscas para levantar as
tendas: a sua no meio, à es-
querda a de Mai-An e à direita
a de Yuan-Ki. Depois, ordenou
que os guias e carregadores fõs-
sem acampar a alguma distân-
cia. "Por hoje nada mais fa-
remos", anunciou cm seguida:
"depois de comer iremos dor-
mir. para levantarmos^ frescos
e descansados, amanhã.

Pela manhã. Ciam-Tai ioi
despertado por gritos de pâni-
co.

"Levanta. Ciam-Tai", gri-
tava Yuan-Ki. "caímos nas
mãos dos bandidos! Nossos ho-
mens fugiram. Desapareceram
cr. cavalos, os víveres, a água.
tudo!

"Desperta, senhor!" — cho-
rava Mai-An. "Fugiram duran-
te a noite! nos deixaram sós,
aqui. para morrer!

Mas Ciam-Tai levantou-se
sem pressa. — "Deixem 

_de
gritar, vocês dois", ordenou, "os
homens não fugiram. Foram
pagos e despachados. Eu foi
quem os pagou."Mas, mas porque, senhor.
Porquê? — balbuciou Mai-An.

"Por uma questão que de-
ve ser resolvida aqui", repli-
cou Ciam-Tai calmo. E nao
convinha que. as orelhas dos
criados, escutassem as nossas
palavras.

Mai-An compreendeu e a3
suas faces lisas empalideceram.
E Yuan-Ki também, compreen-
deu e comprmiu os lábios.

"Falarei francamente" —
acrescentou Ciam-Tai. "Ouvi
falar de ações indignas sob o
meu teto. Murmura-se que,
minha mulher. Mai-An, esque-
ceu os seus votos de esposa.

"CiamiTai olhou duramente
Mai-An: — "E' verdade"?

"£' uma mentira!"( gritou
Mai-An. "Uma mentira três
vezes maldita. Meu senhor, eu
te jure que...". Mas depois os
seus o hos encontraram o olhar
desapi<:dado de Ciam-Tai e ela
se retijaíu.

"E tu. Yuan-Ki", Ciam-Tai
voltara-se para o secretário,"que pie respondes"? pergun-
tou. iijexorávcl.

Yuan-Ki estava de pó. rígido.
— "Eis a verdade", disse, en-
fim. cbm a voz rouca, "entre
nós foram trocadas palavras de
amor"

Mai-An deu um grito de' pro-
testo aterrada; mas Yuan-Ki
prosseguiu sem fazer caso. —
"Não bosso negá-lo. Ciam-Tai.
Mas a | culpa não é minha nem
de Mai-An. Juro. por Tao, que
o amojr nos prendeu sem nos-
sa vontade e sem que o pro-
curássemos. Mandou-o o senhor
dos Dpstinos. um presente.

:"Um presente?" repetiu
Ciam-Tai amargamente. "Não
dividi isuficientemente os meus
bens ! contigo Yuan-Yi? Não
te abri a minha casa? Não re-
parti contigo a minha instrução,
as minha esperanças e projetos,
para que trabalhessemos, leal-
mente, lado a lado, como pai e
filho?";

Yuan-Ki abaixou a cabeça ru-
bro de; vergonha.

:"E tu. Mai-An?" A voz de
Ciam-Tai fez-se mais áspera."Não te elegi como minha espô-
sa? tu,! de família miserável;
vieste a mim com as mãos va-
sias e dei-te o meu nome, a mi-
nha casa, os meus haveres. Tra-
jei-te de seda e dei-te servos
atentos às tuas ordens. E agora,
em sinal de gratidão, apartaste
três vidas em um nó-

A sua • voz endureceu-se. —
":Esta mancha sobre a casa de
Ciam-Tai deve ser lavada. Re-
corda,. Mai-An, a longa espada
dos meus ancestrais e o lema
inscrito nela: — "E' melhor
morrer de morte honrada do
que viver uma vida de ignomi-
nia".

:"Tu, tu não me assassina-
rás?" soluçava Mai-An, tremen-
do de terror.

Yuan-Ki deu um passo: —
"Peco-te, Ciam-Tai, "se somos
culpados, deixa que todo o pê-
so recaia sobre eu só. Estou
pronto; a dar-te em penhor a
minha | vida, se isso poderá res-
gatar Mai-An da morte.

Mas ; Ciam-Tai sacudiu a ca-
beca: -I- "E" impossível; Mai-An
amarrqu este nó; ela mesma o
desatará. Porei a tua sorte nas
suas mãos. Será ela quem deci-
dirá, sç deves viver ou morrer.
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Os dois o olharam, surpresos,
sem compreender.

Ciam-Tai voltou à própria
tenda e apareceu, pouco depois,
com um odre.
— "Nós três estvamos sós nés-
te deserto, sem esperança de nos
virem salvar. Quando mandei
embora os servos conservei este
ôdre de água. Usando-o, com
economia, um homem, só. pode-
rá manter-se com vida o bastan-
te, a ponto de atingir a estrada

das caravanas. Será tu. Mai-An,
que escolherás este homem. Se
deres o odre a Yuan-Ki, êle po-
dera ir-se embora, e eu, teu ma-
rido, ficarei contigo, esperando
a morte pela sede. Se deres o
odre a mim, eu me irei, Yuan-
Ki morrerá contigo.

Com as faces banhadas de lá-
grimas Mai-An ficou, imóvel,
sem palavra, fixando o odre nas

(Conclui na 13.* página)
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Dorothy Malone, uma das belezas do
cinema

LANA APAIXONADA POR LAMAS
Por LOUELLA PARSONS

Fiquei confusa quando começaram a circular
rumores sobre um romance secreto entre Lana
Turner e Kirk Douglas."Quero que você compreenda", — disse-me
Lana — "que a história tem que ser esclarecida
de uma véz por todas. Não gosto de íazer "SHOW".
Não sei quem íoi o autor desta brincadeira de mau
gosto"."Tenho desmentido centenas de vezes. Nao me
avisto com Kirk Douglas, senão no "set", mas
de tempos a tempos aparecem intrigas nos jor-
riais. Estou apaixonada por Fernando Lamas e
nenhum outro homem me interessa".

Vi Lana na sala de almoço da Metro, no ban-
quete em homenagem à rainha Juliana, da Ho-
landa. E quando ela saiu nos braços de Fernando,
todas as celebridades que ali se encontravam, vi-
ravam-se para admirá-los. Também a comitiva da
rainha mostrou-se curiosa, especialmente, em re-
lação a Lana com seu lindo vestido em flores

Lana sempre desperta atenção. Não é tanto a
sua beleza e sim o seu encanto pessoal. Entre
os homens, então nem se fala. Todos, acho,
brigariam, para conversar com ela, se fosse
preciso... . ; , ' -.-'.. ,

Tenho visto Lana Turner saindo do estúdio da
Metro, dirigindo o seu Jaguar branco com suas ini-
ciais na porta, despertando curiosidade popular.
E para eue o resultado seja mais eficiente, ela co*-
tuma vestir-se de branco para dirigir o carro.

Recordamos os tempos de Jean Harlow, de
quem dizem que Lana é a substituta em prestígio
e elegância. .

Lana, a moça que nao cresce, lana, contudo,
qualquer coisa no mundo para ser apenas uma
moça igual a outra, normal e natural. Mas parece
que há sangue de artista correndo-lhe nas veias e
ela não pode evitar de assumir atitudes espectacu-
lares.

Desde os tempos em que lançou a moda dos
sweaters que o seu prestígio continua crescendo
e não há um só filme ou peça de teatro em que
ela trabalhe que não resulte num grande sucesso
de bilheteria.

Quando esteve casada com Bob Topping per-
deu dois filhos e o golpe foi dos mais duros.

Agora, ela está novamente feliz amando apai-
xonadamente Fernando Lamas e por isso é que
quando surgem histórias sobre novos amores seus,
ela fica magoada e com raiva.

Jane Withers e seu marido William
Moss

Marie Wilson e seu esposo Bob FaU
lon, ator e produtor da televisão

?5 es-Harry James e sua "glamorosa

posa Betfy Grablc, no dia das raças,
.cm Hollywood Park

Rhonda Fleming, uma das mais po-
pulares artistas em companhia do

Dr. Letv Morrill
D:~ 20 de Julho de 1952



jmjmm l

MIíé ' £ üê Ts > t^HlH lliiililBll «I tJui ilK

t lilIM HÉpSSHI I^MI HPliillM mÊÊÊÊ&iM

Mil i JMPInii ^?^^ffl^^^^^^^^^^^^^^^i ¦

i| 11 11 . ItfÉÉf I
^(T^BrlnWTTirrTli llllHii ilrrlWMfflBr^lrTPrcifflr"^^

MAIS UMA RAINHA "MUS NAÇÕES UNIDAS" Na foto aparece ao centro
René Lalhame, de Líbano,

que conquistou o título de "Miss Nações Unidas", ladeada pelas concorrentes Blan-
ca Alvares, da Venezuela, e Myra Yaròn, de Israel (TELEFOTO I. N. R.)

'CRÔNICA 
DO DIS

Perfis Femininos

Lygia Maria: Esportista, Professora
e Política; "Ação Para o Bem" *
• Nascida em Botafogo, ali vi-
veu- grande parte de sua vida.
Muito querida por seu avô ma-
terno, general João Gomes, so-
íreu grandemente sua influên-
cia, acostumando-se á discipli-
na rígida daquela nobre figu-
ra, pois, residiu em sua compa-
nhia, durante um período de vi-
da onde as impressões ficam re-
gistradas permanentemente, in-
do formar a personalidade. O
ambiente onde foi educada Ly-
gia falava de pátria, ideal hones-
tidade, disciplina, firmeza de ca-
ráter, ação direta e corajosa,
dando-lhe uma noção séria e
correta, da vida e dás coisas. O
exemplo do avô ensinava-lhe
que, a vida disciplinada e nu-
ma linha reta de conduta, dar-
lhe-ia a consecução do seu ideaL

A adolescente
A época era do despertar do

esporte feminino. A-jovem alu-
na do Instituto de Educação
foi das primeiras a participar,
ativamente, das equipes de Vo-
ley, Basquete e Tênis de Mesa-
Aos gritos de Lygia, Lygia, seus
fãs concorriam para que ela

Como Professora Obteve 100.°
Em Suas Classes * A Neta Que-
rida de General João Gomes

mm
Não perguntes pela esposa ou

pelos filhos a um rapaz casa-
do que está conversando com
uma mocinha bonita. E' falta
de "camaradagem".

Não denuncie o esposo de sua
amiga, contando a esta os seus
Inocentes namoriees. E' falta
de "caridade".

Não fale mal da mulher de
eeu vizinho. E' falta de "soli-
dariedade".

Não seja desatenciosa com
Um rapaz, mesmo com um pa-
pel-qneimado que lhe dirige um
galanteio. E" falta de "íduca-
ção".

Não indague da vida de seu
ínarido, principalmente, se so-
ire do coração. E' falta de "pru-
dência".

aprimorasse a sua técnica, ad-
quirisse o sentido do trabalho,
em conjunto, para um mesmo
fim, aumentando ao mesmo
tempo o senso de confiança nos
outros e #em si.

A par'dos esportes e dos es-
tudos, outra preocupação pas-
sou a ocupar seus dias: o amor.
Como toda moça, Lygia sonha-
va e viu concretizado seu ideal
num. jovem cadete, mas...
COMEÇO DE AÇÃ PRATICA

Suas tendências para os car-
gos de direção revelaram-se
ainda no Instituto de Educação,
fazendo com que a escolhes-
sem para monitora de Educação
Física, ação esta que a fez en-
tusiasmar-se pela cultura físi-
ca a ponto de, concluído o cur-
so de professora, procurar o
Curso de Educação Física, on-
de foi das primeiras colocadas.

Com a regularização e funda-
ção da Escola de Educação
Física, Lygia foi chamada para
lecionar a parte de esportes co-
letivos terrestres.

Muitos dos cargos exercidos,
ela o fez gratuitamente, diante
de absurdas exigência legais,
mas sempre com o maior devo-
tamento e entusiasmo, além de
disciplina admirável.

Figura central, quanto aos es-
portes que praticava, nos vá-
rios clubes que contaram com
sua coloboração, não descuidava
da prática do magistério, pois,
como professora primária obte-
ve de suas classes um aprovei-
tamento de 100%, coisa bastan-
te difícil nos lugares onde le-
cionava, devido ao grau de cul-
tura do meio ambiente. Sua
competência didática é, pois, in-
discutível.

Juntamente com numerosos
fãs e a intensa simpatia que
despertava, chegaram os primei-
ros despeitados e invejosos que
trouxeram a Lygia injustas
transferências, perseguições sem
motivo, etc. o que serviu ape-
nas para estimulá-la em seus

ideais, levando-a^a ingressar na
política, sob os princípios da
U. D..N., na oposição.

A VEREADORA
Iniciada na política em 1945,

revelou-se a lider ardorosa e
destemida, falando, no comício
brigadeirista do Largo da Ca-
rioca, em nome dos educadores
brasileiros.

Sofreu mais uma vez a ação
do detentores das posições, o que
não a fez desanimar, antes ani-
má-la, pois, apesar de mulher,
ela tinha recebido de seu avô
um espirito bravo, que não se
dobra ante as provações- Como
desagravo, a U. D. N. amparou-
a, dando-lhe um lugar em sua
chapa como vereadora,, conse-
guindo uma honrosa colocação
entre os primeiros votados.

Sua magnífica ação como por-
tadora de um mandato foi de-
monstrada pela sua reeleição,
sábia e proveitosa, pelo eleito-
rado carioca, para a legislatura
1951/1954. Tem sido uma defen-
sora dos direitos, muitas vezes
desprezados e esbulhados, da
heróica classe das professoras,
que depositam nela inteira con-
fiança.

Inúmeros projetos seus estão
hoje transformados em justas
leis devendo-se destacar entre
muitas a que criou a Escola
de Readaptação de Menores, a
que instituiu o Banco de Leite
Materno, a que facilitou ás
crinaças pobres a matricula em
estabelecimentos particulares de
ensino, por conta da Prefeitura,
a que deu aos professores pri-
mários o direito de jubilarem-
se desde que completos 25 anos
de serviço, a que instituiu o Sê-
Io de Cooperação Popular, em
favor da assistência a Cancero-
sos e Morféticos, a que regula
as férias dos servidores muni-
cipais, o que fê-los atingir uma
situação privilegiada, perante os
servidores federais.

Além de suas principais preo-
cüpações, não desprezou a con-
sideração do conforto para os

Copacabana, WUdksüi ds. Tftu/taÁ Jacaâ
ELIANE MATOS

Você vai andando pelas calçadas, esburacadas e sujas de Co-
pacabana, vai pensando na vida; nas contas a pagar; na cozinheira
que vai embora para os Estados Unidos, levada pela vizinho do
outro andar; nos meninos encaixotados no apartamento e que não
querem comer; no problema da roupa lavada que o síndico proi-
biu de estender; nos clientes do seu marido que chamam de ma-
drugaãa e esquecem de pagar as contas; no aniversário da amiga,
a quem você não pode presentear; na sua aparência envelhecida
e nas brotoefas tentadoras...; na alta dos preços; na guerra da
Coréia; no existencialismo; na corrupção que ameaça seus filhos;
e que vê você, se levanta, de repente, os olhos do chão?

Mulheres magníficas, com vestidos supercolantes e do tipo sa-
rong, numa combinação louca de cores e estilos, Paris x Honolulu;
tipos neutros em calças compridas, existencialistas (sic); negras
superesticadas, supersofisticadas, superiludidas; pobre mocinha*
do subúrbio com enormes pacotes de roupa que tentam, envergo-
nhadamente, esconder; grande número de senhoras, com vestidos
tipo gestante, porque, aqui, é o paraíso das crianças; empurrando
carrinhos, com as crianças mais lindas do mundo dentro, passam
babás convencidas e mamães orgulhosas; negrinhos esfarrapado*
pedindo dinheiro, para cinema, cigarro e raramente, para comer,
mendigos de todos os tipos, desde velhas sadias e preguiçosas t
pobres doentes sem hospital; estrangeiros jatando línguas, com-
preensíveise incompreensíveis; empregadinhas decasa de modas.
manicuras, cabeleireiras, com o olhar contente de quem achou ov
com olhar ansioso de quem procura, pensando sempre no "bc-j
rica" que as íire da escravidão; domésticas despreocupadas, qut
olham as alucinantes vitrinas, pensando em exigir aumento pare
jazer face ao luxo que as rodeia: funcionárias públicas, apressa1
das, tomam, elegantemente, os lotações; meninas de colégio, sen
pintura e olhar incerto; trabalhadores, nos edifícios, aos grupos,
descansando e gargalhando piadas infames; meninos, precocemen-
te adultos, que falam em buraco, canastra, jóquei, futebol, uísque
crimes e... pequenas...

¦ Você cumprimenta a vizinha ãe apartamento, que cada dia
muda de marido, baixa a cabeça e aolía aos seus pensamentos:
por quê, essa, é só uma das faces multicores de Copacabana.', 
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cariocas, cuidando da situação
dos transportes e da limpeza de
sua cidade.

Há a exalçar ainda a sua im-
pecável Unha e assiduidade, o
que a torma admirada, entre
seus pares, por seus correligio-
nários e o homem das ruas.
Atendendo diariamente, quer
na sede da U. D. N. quer na Câ-
mara Municipal, aos numerosos
pedidos e reclamações, que a
tantos aborrecem, nota-se em
Lygia uma constante paciência e
o desejo de atender, da melhor
forma, ás aspirações dos que a
procuram.

LYGIA
Deixando de lado a esportis-

ta, a professora, a política, va-
mos olhar a Lygia, moça do nos-

so século, que sabe tão bem unir
a vida do lar e a vida pública,
sem desmoralizar-se, quer nu-
ma quer noutra. Vejamos Lygia
em sua vida de moça normal,
que sonha também com um lar
só seu, que gosta de dirigir seu
carro em passeios pelo seu tão
querido Rio, que aprecia o bom
teatro, que vai ao cinema, reu-
niões familiares, que também
arranja tempo para ler...

Lygia que vive no lar, rece-
bendo constantes chamados ta-
lefônicos, atendidos por seus
maiores colaboradores, seus pais
não querendo só ser feliz, mas
tornar felizes os que a ela le-
vam seus problemas, realizan-
do seu lema: AÇÃO PARA O
BEM.

RÁDIOS - GRANDE LIQUIDAÇÃO!
Vamos sair do negócio! Nossa secção de rádios, fonografos
e eletrolas será extinguida! Eis a sua grande, oportunidade
para adquirir qualquer um desses aparelhos com UM DES-
CONTO DE 20% SOBRE O CUSTO REAL! Grande e va-
riado sortimento de rádios nacionais, americanos e europeus.
Preço excepcional para revender aos particulares. Facili-
tamos o pagamento até 3 prestações, assim como aceitamos

oferta para o lote todo on separado.
LUIZ COSTA LEAL DE MOURA

RUA DA ALFÂNDEGA 111-A — 4.° AND. — SALA 401
QUASE ESQUINA DE URUGUAIANA
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Notamos nesse conjunto a colocação da mesa de centro que proporciona conforto e comodidade aos que se utilizam d'
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Kesta ilustração apresen-
íamos uma interessante
mesa de lado, com duas
prateleiras. A prateleira
superior deve ficar mais
ou menos na altura do
braço do sofá ou poltrona,
de modo a facilitar a sua

utilização.
I ls mesinhas de centro, de

** lado, de café, etc. são ele-
mentos indispensáveis à deco-
ração moderna, independente do
gênero ou estilo.

Já temos frisado várias vezes
que as cadeiras ou poltronas
não devem ficar isoladas no cô-
modo. Para maior conforto, de-
vc-m estar sempre acompanha-
das de um pequeno móvel ou
de uma mesinha de lado, onde
possam ser distribuídos os cin-
zêiros, abat-jours, etc. que, es-
tí.ndo convenientemente coloca-
dos. proporcionam maior como-
didade. E' nesse ponto que as
gncninhas têm grande impor-
tância na decoração.

' Uma unidade de palestra, com-
posta geralmente por um sofá
e duas poltronas, não pode dei-

xar de incluir, em seu conjun-
to, um desses elementos. Nessa
unidade é comum a utilização
de três pequenas mesas. Uma,
no centro do agrupamento, ser-
vindo igualmente às três pe-
ças estofadas e duas, dispostas
em cada lado do sofá. A pri-
meira é geralmente chamada de
mesa de centro ou café. Quase
sempre é retangular ou redon-
da, e bem baixa. As duas ou-
trás são denominadas mesinhas
de lado, e, entre outras íinali-
dadcs, suportam os, abat-jours.

Essas mesas devem ficar,
aproximadamente, na altura do

SJXv*S :¦'¦:¦:--:•>:¦:•:•:•:¦'¦:,'. :::-:¥yíwx¥V-"KxW:írfl

Mesinhas
braço da poltrona e ter áíea
suficiente para receber um
abat-jour, um ou dois cinzeiros,
livros, revistas e outros peque-
nos objetos.

Na aquisição de uma mesi-
r.ha, além de seu aspecto, deve-
mos observar as que melhor
possam servir às nossas neces-
sidades. Encontramos à venda,
para cada caso, uma infinida-
de de tipos e desenhos.

Entre outros tipos, é interes-
sante notar as chamadas mesas
ocasionais. São mesinhas cons-
truidas para que, quando não
estejam em uso, possam ser co-
locadas em um determinado lo-
cal, uma sobre as outras, (fig.
4) havendo assim uma grande
economia de espaço.

"idade de palestra

mm
Outro tipo de mesa de
lado, também bastante in-
teressante, aparece nesta
figura. A prateleira mais
alta serve, quase que ex-
clusivamente, para susten-
tar o abat-jours. As de-
mais, possuem área sufi-
ciente para comportar li-
vros, revistas, cinzeiros,
etc..

CORRESPONDÊNCIA
A correspondência para esta página deverá ser en-

dereçada à seção: «A ARTE DE DECORAR INTERIO-
RES" do Suplemento Feminino do DIÁRIO oakiuoa.
Avenida Rio Branco, n.° 25.

Solicitamos às nossas leitoras que tenham sido aten-
didas nesta seção, que- tornem a nos escrever informando
sobre a aceitação de nossas sugestões e expondo os pro-
blemas encontrados na sua execução.

Conforme se~óaserva dessa ngura, independente do gê«
nero ou estilo da decoração, as poltronas devem estar
sempre acompanhadas por uma mesa de lado ou outro

pequeno móvel

Apresentamos nessa figu-
ra. as chamadas mesas
ocasionais. Conforme já
vimos, elas economizam
espaço servindo, ao mes-
mo tempo, a diversas fi-

nalidades.
- • - Hg _ REVISTA DO D. C.

Vemos aqui, o emprego das mesinhas de lado e de cen-
tro, num outro conjunto-

Rio, 20 de Julho de 1952-



Quando a Mullier Quer
Ser Robinson Crusoé

LANA TURNER nos últimos instantes da "make up",
preparando-se para uma cena do filme "Tribute To a
Bad Man". Ao lado, Vincent Minnelli, diretor do filme,
assiste e orienta a maquilage de Lana. No clichê, apa-
rece também Del Armstrong, técnico de "make up" do
estúdio. Nessa nova história dramática da "Movie-
land". Lana se apresenta no papel de uma atriz. Se os
planos atuais da loura estréia do cinema se concretiza-
rem, ela fará uma viagem, em companhia dó seu me-
Ihor amigo, Fernando Lamas, à América do Sul, para

um novo filme

Thionville, na França, é uma
região áspera. Fontes abando-
nados, casamatas úmidas, lem-
brarri os tempos em que os prus-
siahos ocupavam a Lorena. Ho-
je,' apenas uns pastoi;es, insta-

. lados ha orla das matas, moram
em Thionville.

Pois foi para essa terra deso-
lada que se voltou o interesse de
uma jovem de 23 anos. Aí ela
quis viver, longe dos homens
é de suas obras, sozinha diante
de Deus como um selvagem.
Vaudrey morava na casamata
79.

Em maio último, a jovem
reuniu alguns trastes em sua
casa, onde vivia com a mãe, e
partiu para Thionville. Ela áin-
da estaria hoje em sua "colina
sagrada", se a polícia não a ti-
vesse surpreendido no momen-
to em que ela voltava do bos-
que, as mãos cheias de moran-
gos. Andrée foi levada nova-
mente para casa.

Quando a noite tomba, An-
drée se põe em marcha e vai
passar umas horas em sua ter-
ra de solidão. E explica:

— O meu demônio está lá.
Tenho que ir, não posso decep-
cioná-lo.

A casamata 79 é um refúgio
diminuto, em que uma pessoa
só pode permanecer agachada
e lembra as casas dos troglodi-
tís. Contam os jornalistas íran-
cessas que Andrée acabou lem-
brando fisicamente uma «nu-
lher das cavernas: é frágil,
emagreceu dez quilos, os cabe-
los .descuidados, olha os inter-
locutores com o olhar fixo dos
alucinados.

Na casamata, a jovem insta-
lou um colchão de folhas se-
cas. Aí dorme, em intimidade
com as aranhas e outros inse-
tos, sem ligar para a umidade
constante e as tempestades in-
termitentes.

Quando vem a aurora, ela se
levanta, rega as plantas que
semeara à entrada de sua "ca-

sa", e segue para a nascente
mais próxima a fim de lavar as

¦poucas roupas que levava con-
sigo. Depois, some no bosque.

Andrée, como os pássaros, es-
perava de Deus o alimento de
cada dia. A natureza é avara

'erri 
Thionville, e eram parcas

suas refeições: morangos e
água fresca eram quase • tudo
que podia encontrar.

Andrée, que teve uma infân-
cia muito triste, filha de um
pai alcoólatra que martirizava
sua mãe, se crê possessa do de-
mõnio. "É um diabo velho —
diz ela — que mora em mim.
Eu vejo sempre a sua sombra."

Quando procuram lhe dar
conselhos, ela pede persuasiva-
mente: "Diga a todos que o de-
mônio me possui."

O pai de Andrée se matou
acidentalmente há alguns ai- .

. guns anos atrás. Ela vive erri
companhia da mãe e de uma ir-'
vã.Um irmão seu, mobilizado no
exército alemão, morreu na Rus-
sia. A mãe não acredita, e diz
que o filho está vivo mas que os
vizinhos e todo mundo a odeiam.
A irmã de Andrée, Marthe, tam-
bem reza pela mesma descon-,
fiança, afirmando: "Êle nos
odeiam porque somos honestos;
nós os deixamos em paz ?om
seus vícios, o cinema, a dança,
ã bebida e o adultério. A vir-
tude está conosco. Eles nos
odeiam porque sabem que somos
eleitos."

O ETERNO FEMININO * jw«
Em Massachussetts. Linda Lee King, de dois anos, inad-

rertidamente fechou sua mãe do lado de fora da casa, não
conseguindo reabrir a porta. Linda, no entanto, fez uma pre-eza
mais difícil: seguindo as instruções que sua mãe lhe gritava
do lado de fora, telefonou à polícia, que compareceu e abriu
a porta. * * *

Uma notícia para os pais do mundo inteiro: o tratamento
preventivo da paralisia infantil está sendo tentado, com fun-
dadas esperanças de ser bem sucedido, nos Estados Unidos,
com uma nova vacina descoberta pelo doutor Bodian e a dou-
tora Hortsmann.

Sessenta mil crianças, que habitam regiões com alta fre-
quência de paralisia infantil, serão submetidas ao novo medi-
camento. * *

Jacqueline Auriol, nora do presidente da republica fran-
cesa, bateu o recorde de velocidade feminina em avião, voan-
do em um aparelho a jacto a 820 quilômetros por hora. O re-
corde anterior era da americana Jacqueline Cohan.

A mulher de Bertrand Russell requereu divórcio, alegan-
do -que o marido "abandonou o teto conjugai em 1949". O fi-
lósofo está com 80 anos; a mulher. 41. Casaram-se em 1946,
tendo no ano seguinte nascido um filho do casal.*

Realizou-se em Paris um concurso para mostrar "o mais
belo pé de toda a Fiança". Foi vencedora a atriz Michèle Phi-
lipe.

« * *
A atriz italiana Silvana Mangano deu à luz uma menina,

que pesou três quilos e 600 gramas. Silvana, que é casada com
o produtor cinematográfico Dino de Laurentis tem uma outra
filha, Verônica, nascida em 1950. O nascimento coincide com o"lançamento 

do filme "Ann", dirigido por Latuada.*
Na Suécia, Betilda e Nisls Jonsson festejaram o 76.Ò ani-

versário de casamento. Têm a mesma idade: 102 anos.*
Vincent Auriol inaugurou em. Paris a "Kermesse aux Etoi-

les": 400.000 visitantes. 1.500 artistas do palco e de cinema.*
A diferença entre os óbitos e nascimentos é de 55.000 pordia no mundo inteiro.

¦¦ 

* 
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" 
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Há atualmente 15.000 variedades de rosas, sendo que exis-
tiam apenas cem no princípio- do .século XIX.

... . sf. ,. . ._ * »
Uma estatística na" França mostra que a procura de crian-

ças para adoção é de duas meninas para um menino. ¦ >'
• •. •

O maior "magasiri" dos Estados Unidos foi fundado era
188Ç? ipossttk 63j0fs,uc.UEJiai£i£ v.\¦£,

O eterno galináceo... Para fazer que as galinhas botem
mais. um avicultor de Munique venda-lhes os clhos.* * •

Todas as atrizes francesas estão aguardando ansiosamente
um telefonema do produtor Georges Combret, que vai girar em
outubro próximo uma super-prodüção em tecnicolor, "Marie des
lies". Até agora, o produtor ainda não encontrou alguém que
correspondesse exatamente ao personagem.

Edith Piai e Edouard Henriot foram laureados pela Aca-
demia francesa do disco. » * »

Perguntaram a Edwige Feuillère se o jovem poeta que
era visto freqüentemente em sua casa era um de seus amigos
íntimos.

• — Não... êle é apenas íntimo.* *
"Nossas virtudes são hoje mais masculinas e nossos vícios

mais femininos". (Presidente Truman).

Um convidado a um baile, baratinou a célebre Elsa Maxell
para saber a veracidade dos rumores que correm em torno de
uma separação do casal Windsor.

.— Gostaria de saber a verdade toda nua — disse o rapaz.
A jornalista milionária não gostou dessa intimidade.— A verdade então com um "peignoir"...

• •
Um médico inglês está fazendo partos indolores, e sem

uso de qualquer anestésico, através de um tratamento hipnó-
tico da gestante. Essa durante o sono hipnótico ouve o médico
que lhe repete várias vezes que o parto é um processo fisioló-
gico, que não doi, que tudo corre normalmente. O método
tem dado 76% de resultados satisfatórios.* •

Conselho: E' preciso tenacidade para conseguir de crian-
ças que escovem os dentes habitualmente e convenientemen-
te. Escolha uma escova ligeiramente mole para seu filho, li-
geiramente curva e pequena e uma pasta dentrifrícia espu-
mante. E' preciso também ensinar a criança a escovar os den-
tes no sentido vertical, a fim de que os interstícios fiquem bem
limpos.

Escovar os cabelos é também importante. As meninas de
cabelo, curto ou grande, devem aprender a escovar cuidadosa-
mente os cabelos com o uso de uma escova semi-dura. O pen-te deve ser usado levemente a fim de evitar ferimentos no cou-
rocabludo. Para evitar caspas, usar sabonetes pouco alcalinos
e óleo de cedro, este a ser aplicado em fricções no couro cabe-
ludo com o auxílio de algodão hidrófilo. Se você não sabia,
aprenda que a água da chuva é excelente para os cabelos.» »

Kathleen Windsor, a autora de "Amber", um dos maiores
sucessos de livraria nos últimos meses nós Estados Unidos, vi-
sitando Paris fez como todo mundo: — correu as casas de'haufe^cbutüre" e comprou*. ' "
da-roupa.

comprou! jáijo^^e^UàQa-^aa_o_^ü_guar- i
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GâMÊGS
DE PELES
Fabricação própria
Estolas e Boleros

PREÇOS DE
RECLAME

Cr$ 350 00
400.00

e 650,00
jm. Casacos de Bru-

mel, Lontra, PI-
tigris e outras
qualidades. P e -
les Importadas
da França e

Inglaterra
Av. 13 de Maio, 23
19.' - S/1903 - 1915

Tel.: 32-0305
E D. DARKE

3|íÇ§g| -
flfllfaX

DRA. RUTH ELKIND
Clinica de senhoras - Par-
tos — RUA MARIS E BAR-
ROS, 470 — apto. 313 —

Telefone 28-6152
Segundas, terças, quintas, e
sextas-feiras, das 13 às 15

horas

Dr. Alipio S. Tocantins
ELETROCARDIOGRAFIA

DOENÇAS DO CORAÇÃO
E DOS VASOS-

3.»s, 5.»s e Sàb. de 16 às 18 hs.
Cons.: R. México, 41 - 3.» s/ 308
Tels.: 32-9184 — Res.: 26-3335

DOCES, SALGADOS
E BOLOS

lime. WANDA aceita en-
comendas. Preços: Doces -
Cr$ 1,50 — Salgados - Cr$
1,80 — Bolos de aniversá-
rios casamentos, etc. —
A partir de CrS 300.00 —
Mostra-se álbuns com ío-
tográfiasi RUA JOAQUIM
PALHARES, 112 - casa 16— Telefone 28-4498- —

VESTIDOS PRONTOS
GRANDES SORTIMENTOS
Fjcilita-se o pagamento.Edifício ODEON, Sala 815

Cinelãndia. Tels.: 25-6697 e
52-2306

Adaucto Cezar
Fróes

Wilson de Oliveira
Luiz de Arêa Leão

ADVOGADOS
Escritório: Av. Rio Branco,
81 (esquina de Pres. Var-
gas). 7.° and. - Sala 706
(Edifício do Banco Mer-

cantil de São Paulo).

SENHORAS!
SENHORITAS!

Professora diplomada ensinacorte e costura. Mensalidade
CrS 100,00 — Executa-se qual-
quer modelo de vesüdo den-
tro do prazo desejado pelafreguesa. Preços básicos. CrS200,00 e CrS 250,00 — Mme.

Luna. Tel.: 28-0058

DISCOS
COMPRO — TROCO

E VENDO
Clássicos e Populares

Violenta remarcação
Preços a pariir de

„ Cr$ 5.00
RUA SÃO JOSt:. G7
Iel>4a.8577 1

REVISTA DO D.C. — 7.

xr



—smm '^-¦^^Sí^0fi0t^m^

D ESPORTE FAZ
BEM M MULHERES?
f< 

benéfico para a mulher dedicar-se à prática do esporte
- em geral? Pode o exercício de uma determinada ativi-
ade esportiva ser prejudicial à saúde íeminina?

Antes de tudo, é conveniente à mulher excluir de modo
absoluto toda e qualquer atividade erportiva profissional.*T No que diz respeito ao esporte amador, depende de ser
acuradamente praticado de forma. adequada à capacidade
b possibilidade física de cada mulher. Qualquer esporte exe-
cutado erradamente, sem disciplina e sem nenhuma orien-
tação ou controle médico, pode ser fortemente prejudicial e
mesmo perigoso para quem o pratica-, 

"mas, sobretudo para
o sexo feminino. De fato, a mulher, observada e estudada
âo ponto de vista da medicina geral, pode mesmo ser decla-

^rada não apta ao exercício dos esportes ativos que o homem,
fto contrário, pode praticar impunemente.

D hipismo, a marcha, o tems, etc, aâaptam-se à mulher

Todos sabem que a mulher, de modo geral, pela sua
ftonstituição física mais leve e graciosa que a do homem,
ipela sua menor resistência íísico-orgànica, pelas suas mais
Ilimitadas faculdades de recursos e de recuperação físico-
muscular é, em confronto com o homem, menos apta aos
esportes em geral.

; Mas, por ser menos apta em geral, isso não significa
que a mulher não deva fazer espdrte. Tudo depende do es-' 
tudo acurado e na seleção dos esportes em relação à pessoa,
à idade mesma da pessoa, ao seu temperamento, etc., bem
como a seus hábitos e possibilidades' de dedicar-se a um »¦
determinado esporte (circunstância particularmente impor-
tante para os desportistas em geral, sem distinção de sexo).

!• A mulher, como o homem, desde que seja sã, normal e
[imune de moléstia orgânica,, pode, deve mesmo, sem preo-

f&$L£ & é.' jft i

fluo só o box como ainda o ski, etc-, são impróprios para a
mulher.

cupação alguma, dedicar-se ao menos a uma racional e coti-
diana forma de educação física que poderá, sem dúvida ai-
guma, trazer vantagens notabilíssimas à sua saúde íisico-
constitucionalmente e que contribuirá a salvaguardá-la con-
tra muitas doenças, e ajudá-la a suportar e vencê-las, en-
contrando-se em condições favoráveis depois de uma ines-
perada doença, mesmo grave.

Os esportes indicados e não perigosos são: o atletismo
ligeiro, a marcha, corridas sem obstáculos, o lançamento de
javelina, de disco e de peso, os anéis, a corda, tênis, patina-
ção, o trenó, boliche, o automobilismo, a aviação e o hipismo
e, naturalmente, a boa ginástica, bem como o ballet artís-
tico, rítmico, plástico, etr-.

^waS??!™..-

¦ ¦. .-.- jj.v .-*-:*• Igi-ç: "•¦¦'.¦ .-¦ ¦¦??*? ¦-'.';¦"-1:. !¦'"¦' '"•','' --«T ,...-..¦

XZSfiSS? Jss*Jr^//?*wff3'.W;.:3n!fees.!i ^sfaSIlíar ¦ —

T K ZJ^

: ^^-.K^ssf**^"-

«O — Man**sn ta a -
Tavjlhoso com pala
e saindo desta a saia
i com mangas plis-

. cadas. Em preto

jr> — VeStino ««a tn-
fealhoso piissado, de
tafetá seda pura,

icrde mutuo

SURGE 
em cena o plíssadc'¦*¦¦

logo »c torna tiríünfal. Caraleitora não pense <i«e se traio
de uma nomãüdCi- p^s o :jpiis-
sado nasceu em iSM.« *ff« usa-
do apenas parii. ffWníòs;:«<3c$í<ií-:
ticos, cm.1733 as damas da evite
da Inglaterra passaram a usá-lo
por algum íempe, nascervmè-¦nios do PaTétío. h«go depois
ilêsie período os plissados cai-
ramno ostracismo só reàpare-
cendo agora, e foi tão "bem re-
cabido pelos costureiros como
se- fosse um grande ator que
voltasse . à plntcie : depois de
longos anos de ausíncia.

.'. Os modelos que nos têm. che-
gado de Paris são verdadeiras
cascatas de ¦¦¦babados;,¦¦'.sinas, ou
faixas saindo tio deçoteypprérn
todas plissadas -e bem 

'trabalha-
das. :.; :¦¦':¦

Quanto às fazendas as mais
em moda.-sno:; o íc/tíú, ít-ti»,!
orgnndi» « g. íulle í*n : áivertas
cores. ' ¦'..>.'•;:;::;:-.;.::;.;:::;. x.'/--:: ::;!-"::

íx^fíP.PT. ínlar cm t(sr está e a
mais ^mpartaritc expressão da
rnfxla ¦/aíiiat,.: suas combinações
ícibiènffiíi óue Vão do azul or-
têneia para o ÍHTQUfra, o ácido
rosa írnmboêza ou ainda o ama-
rvlo ciíroen que nos faz trincar
os dentes. Enfim caras leitoras
essas são. as cores da moda

¦ postas a: siiadispÓsíçiYa:^ps_ ar
cessõrios dersemser de. gasto
pessoal, porém não se esqueça
dc.darumíoqiie ríe üíeçrsa na
sva.toillette. Use htvas de cores
vivas tais como: alaráhiaáçi, li-
Jii.% framboeza,- óú'turqiièzüZ

Quanto aos chapéus<,asrulti-
mas que nos chegam dç Paris é
írue devem ser pequenos co-
brindo ioda a ¦.¦tàbpç$ifyi;i&itão ¦.
um simples- toqíte no alio da
mesma. Faça-os bem bordados
com pedras, pórolcs ou>jais..

Eis qucrCia leitora, uni resu-
»no dos -rnuis rtcíjjífs noticias
àa capital dá éiegâiiKiíá'¦'¦'::'ú- ¦-:¦:-¦ 'r^MÁ LÚCIA

S) — Wstiâo rilt
senhoras tn cetim
jnsto, uiiíe nnoz
parte plissada «oe
Vai do busto, pai-
rando pelo cinto e
caindo em cascata
até o comprimento
da saia. Em- azul

torqueza

"No íundo da mulher mais j'eviana há sempre uma mulher j
íiél, ao passo que no fundo do!
homem mais íiél, há sempre
um traidor" íLeon Farge)

Smã mm -s{juéMftatm
MATERIAL: — 75 crs. de linha ou

iíd pr.ra Irícõ: 5 :;:\\ú<;•.?¦ de mm.
TONTOS EMPREGADOS: — Pu-

íihos — sanfona de 1 em 1 (1 malha
pelo direito, 1 pelo avesso).

Mão c dedos — Ponto ajour — 1>
rai reira: "2 malhas 1tícô, passar a
Jíi por trás do trabalho, 1 espinha (1
malha deslizada. A malha de meia
arebater a malha deslizada por cima-,
3 volta. 1 malha de meia, 1 espinha,
2 \•olla,'.

2.» carreira — "2 malhas tricô, 1
Walha meia, 1 malha tricô, 2 malhas
joneia".

Execução: — Montar 56 malhas sô-
lire 4 agulhas. Fazer 5 centímetros
cm ponto de sanfona de 1.; tricotar
depois 28 malhas de meia para a pnl-
3ma da mão c 28 m. de ponto ajour
para as costas da mão. Executar 4

r- -~-~_._ - . ¦¦¦>-»¦_ — ¦¦ ..;.. •-'•-, ¦v.r-

carreiras retas e depois tomar 1 m.
da palma e 1 malha das costas para
começar o polegar. De cada lado des
ias 2 malhas aumentar 7 vezes 1 ma-
lha cada 4.» carreira. A 11 centfme-
tros da borda do punho deixar as
54 m. da mão a espera. Tricotar em
meia as 16 malhas do polegar, jun-
tendo mais 5 malhas, para a aber-
tura do polegar. A 5 centímetros de
altura em cada 2 carreiras dividir
2 vezes 5 diminuições depois tomar
todas as malhas 2 a 2 e passar o lio
nas malhas restantes fechando-as.
Levantar as 5 malhas da abertura do
polegar, tricotando durante 4 centi-
metros 30 malhas em meia e 29 ma-
lhas em posto ajour.

Indicador — Tomar 8 malhas das jcostas, 8 malhas da palma; juntar 4"
m. para o espaço entre os dedos; ]
tricotar 6 cms. reto e terminar como jo polegar.

Médio — Tomas 7 malhas das cos- ]tas c 8 da palma da mão; levantar j
4 m. do intíex; juntar 3 m. para o j
espaço inter-anular; tricotar 7 cms. j

Anular — 7 m. das costas, 7 ma- ;
lhas da palma; levantar 3 m. do Mé- j
cio; juntar 3 m. do lado do Mínimo; j
tricotar 6 cms.

Mínimo — 7 m. das costas, 7 m.
da pnlma; levantar as 3 malhas do
Anular; tricotar 4 cros e 5.' ;'- ¦

Com a earestia da vida, que
irnm crescendo assustador se»
torna cada vez mais difícil, os
preços subindo, subindo, os or-
denados estáticos, ou então, pa-
ra não dar muito o que falar,
aumentando um pouco que é
nada, em face do circulo vicioso
do aumento progressivo e si-
multâneo, é interessante ouvir
a opinião das esposas — verda-
deiras malabaristas da eco-
nomia doméstica, — despenden-
do esforços inauditos para con-
ciliar o escasso salário dos ma-
ridos com as múltiplas e indis-
pensáveis necessidades família-
res.

Passemos a palavra ã primei-
ra de nossas entrevistadas, que
apesar de não ser esposa de um
legitimo "barnabé", luta, igual-
mente, com as mesmas dificul-
dades com que lutam as genui-
nas caras-metades dessa tão
conhecida e decantada classe...

FLAGRANTES DA
VIDA DOMÉSTICA

O rapaz foi visitar uma se-
rihora e sua filha justamente
às VINTE HORAS de uma
porta e nada de ser atendido.
Tornou a bater; havia as senho-
ras que iam lhes fazer uma visi-
ta mas com toda essa insistên-
cia ninguém lhe apareceu. In-
trigado encostou o ouvido na
porta da casa e, então com toda
clareza compreendeu — não
podia ser atendido naquela hora
porque estava sendo irradiado
o DIREITO DE NASCER.

O rapaz foi a um café, sen-
tou-se. permaneceu ali durante
meia hora e depois retornou à
casa de suas amigas, sendo re-
cebido, com satisfação, apesar
dos olhos lacrimejantes das ou-
vintes do tão complicado í?i-
reito.

Falam as Esposas

MAIOR PROBLEMA: EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Trata-se da senhora Alcina

de Morais, residente à rua Pe-
dro Américo.

Sua opinião quanto a atuali-
dade econômica é a mesma de
todas as mães de íamilia —
considera a situação verdadei-
ramente caótica. Tudo pela ho-
ra da morte, confirmando o ve-
lho dito popular que assegura
que o pobre só vive de teimoso.
O café, a manteiga, o arroz, o
açúcar, as frutas, enfim, tudo,
tudo sobe alarmantemente.
sem nenhuma providência que
possa sustar tal disparada de
preços. E se esse aumento íôs-
se somente nos gêneros alimen-
tícios. já era dos males o me-
nor. Mas acontece que êle se
íêz acompanhar de idênticos
aumentos nas passagens de ôni-
bus, de bondes, e até mesmo
do cineminha, que é a única
distração a que o pobre podedar-se ao luxol Tudo isso, po-rém, não se comparam às des-
pesas que acarretam os filhos.
Ah! os filhos! Quanto dinheiro
é preciso para criá-los, educa-
los, encaminhá-los na vida!— E' esse o ponto crucial das
lides domésticas. A educação
dos filhos. Não há dinheiro quechegue, principalmente quandoeles atingem a idade escolar.
Aí é que é preciso fazer verda-
deiras reviravoltas, verdadeiros
golpes de magia, para espichar
o ordenado do marido — diz a
nossa ealzevistadai

A pergunta da repórter quan-
to ao número de filhos que pos-
sui, responde, levantando os
mãos para os céus:

— Graças a Deus apenas dois.
Um casal, mas só eu sei o quetem me custado a sua educação,
que ainda está no começo, pois
a mais velha está cursando o
segundo ano ginasial e o caçu-
Ja prepara-se para o exame de
admissão". Mantínhamos, a prin-cípio, ambos em colégios parti-
culares, entretanto, últimamen-
te a menina foi transferida pa-ra o Pedro II — e economizei
quinhentos cruzeiros mensais
nessa transferência. Em com-
pensação, há ainda as aulas de
piano com os respectivos livros
de música, sem falar nas im-
preseindiveis despesas com li-
vros e cadernos — despesa essa
que sobe astronômicamente no
inicio das aulas, em que àsal-
tas taxas escolares se somam as
notas dos livros e cadernos, que
este ano, só para o garoto, che-
gou a quatrocentos cruzeiros.
Creio — continuou ela — ser
desnecessário falar em outras
despesas como fardas, sapatos,
que são gastos vertiginosamente,
nessa fase despreocupada e fe-
liz da vida, nas merendas, ge-
ralmente compradas nas escolas,
na assistência médico-dentária,
etc., etc.
CASAMENTO. SONHO DE

. TODA MULHER...
A' nossa pergunta sobre •

que pçpsava do casamento, res-
pondeú\

E' o sonho de toda mulher.
Por mais independências que
possua a. mulher moderna, que
trabalha fora e compete com os
homens em todos os setores, no
fundo o que ela mais deseja é
encontrar a alma gêmea, a pro-
curada "metade" que constituía
parte integrante dos antigos an-
drõgenos de que nos fala a mi-
tologia, enfim, o seu "prince
cbarmant".Mas como os "princes char-
mants" andam escassos — inter-
rompi eu — muitas se conten-
iam com um bom emprego que
ajuda bastante a prolongada e
incerta expectativa...

Sem dúvida — continuou
ela — até nisso .os tempos an-
dam difíceis... Contudo, o ca-
samento é coisa mais séria do
que muita gente pensa antes de
consumá-lo. Se as mulheres,
antecipadamente, soubessem das
responsabilidades o preocupa-
ções que êle traz «onsigo, tal-
vez que desistissem, muitas de-
Ias, da arriscada experiência.
Mas o sêr humano, é por demais
curioso. Necessita ver para
crer e a experiência alheia de
nada lhe serve. Não digo que
esteja arrependida do matrimô-
mo. Em absoluto. Já comple-
tei quinze anos de casada e
não tenho de que -me queixar.
Ademais, sempre'- foi meu de-
sejo casar, ter um lar e filho».

que são prolongamentos nos-
sos através da vida...

Desculpe-me a indiscrição
— disse — mas se a senhora fi-
casse viuva, casaria novamen-
te? Não. Creio que não.E se, no reino do "faz de
conta", a senhora, após ingerir
uma droga especial, fechasse os
olhos e por um passe de mágl-
ca, pudesse retornar à mocida-
de mas com a memória da ex-
periência matrimonial passada,
teria, então, coragem de casar-
se? -

Naturalmente, pois confor-
me já acentuei há pouco, sem-
pre foi meu desejo possuir um
Jar e'filhos.

O DIVÓRCIO, UMA
NECESSIDADE SOCIAL

IMPRORROGÁVEL
Que pensa do divórcio? E'

favorável ou contra essa medi-
da jurídica tão debatida nesses
úüimos tempos?

Sou francamente favorá-
vel ao divórcio, porquanto êle
viria resolver e pôr fim à trâ-
gica situação de uma infinidade
de casais desajustados e coloca-
dos à margem da sociedade, e
cuja simples separação ou con-
sequente desquite não solucio-
nam, de modo algum, os seus
problemas:-Creio também, ape-
sar de cristã, que a Igreja na-
da tem a ver com o divórcio,
pois os bem casados e os cato-
liri» militantes não Drecisarão

3e lançar mão dessa medida ex-
trema;, que se destina exclusi-
vãmente aos casais irreconciliá-
veis física e espiritualmente,
mas acorrentados um ao outro.
pela fatalidade do vínculo in-
dissolúvel — indissolúvel ape-
nas em sentido formal, já que
pela própria impossibilidade da
vida em comum, os elos matrl-
moniais despedaçam-se ' por si

, mesmos...
DEVEM AS ESPOSAS
TRABALHAR FORA?

— Acho que devem, quando o
ordenado dos maridos é insufi-
ciente para manutenção do Jar
i a educação dos filhos. Apesar
3e não trabalhar fora, ajudo um -
pouquinho com as minhas cos-
lurasv concorrendo, assim, para .
suavizar as vultosas despesas
feitas com as crianças no cole-
gio. Aliás, é pela educação dos
liihos que muitas esposas im-
põem-se o sacrifício de trocar
d lar pela repartição, inspira-
íás pela boa vontade e espíri-
Io de abnegação, pois, para ia-
ter face à earestia da vida atual,
no sustento da família, é im-
portantíssima uma. harmoniosa
cooperação a dois.

Havendo satisfeito a curiosi-
3àde de nossa reportagem, Do-
na Alcina pediu licença para ir
cuidar do jantar, pois estando
sem empregada no momento,
ela mesma tinha de enfrentar
d "batente", que o seu marido
estava para chegar..» _^
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"IDADE PERI60SA"
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BNDlSCtmVELMENTE,
I a atração da moda fe-
minina é a sua.frivolída-
de constante. Não íòra
isso, e talvez as mulhe-
3res não lhe dessem a im»
pprtância que lhe dão,
pois às mulheres só a va-
riedade agrada.-E a moda,
devido a essa frivolidade
constante, apresenta, dià-
riamente, novidades.'

Para as mocinhas, que
para ps costureiros e cria-
dores! de modas consli-
tuem uma espécie de

; clientes difícil de : coii-
tentar, já que elas que-
icexa 'coisaside mülbeí1*
assim que deixam de ser
meninas, é preciso um
laío especial no lhes criar
modas —i próeur ànàò.:ves-
ti-las; como fcrt, sèni }h<?s
dSr aquele toque infantil
de: antes.':¦:. í pn essa; "idade:pe-
rigosa". -as variações dá
moda sao hoje marcou-
tes. -

i;:-ps vestidos para fle
manhã sãó os Jmais sim-
pies possíveis/ :..:• Os modelos esportivos,
quando muito, podem ter
um-bolso dó lado direito
;{pii -esquerdo, conforme
o çósto). com um lenci-
»ho.: de;: cor contrastante
de pontas para fora.

Para passeios à tíiTde,
os costureiros insistem
jjos- conjuntos ?crass pe-
¦_¦ . —' •» - ¦¦'--y.-^-y. :¦.•¦-••¦ .*¦.-.¦'¦:¦

4 "íèátiôfts simulei, -fsâía
passeios à noite; segwrt-
i3&:>'-amàÍS:: >:<fn.:.:ménOJ5,:; ¦!&.:
tendências ™ voga para•a»:«*i}j<irASs evita rido :a»e
os: modelos sssumsrm
3quê3e ar de austeridade,
éasO não sc-^a levada m
:«Híta a idade de •eJSeníe^
¦:-:*.-:•:¦: 
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PARA FESTAS S.

;^::;.:.Çomo .joessa idrKie raS
festas são constantes, es
costirreiros não se esquè-
ceraro dos vestiddá PPra
dançar. Aquí, a joviali-
dade é majs acentuada,

:pois': ò simples fato:, dós
vestidos serem compridos

; jái da mais idade às mo-
¦ ciiibss. ¦ ¦

As saias bem rodadas
e oeítecidos leves evapq-
rosos lhes f av.oT.ecera

^ináíS.': ¦:.,- ::'-:":-:"-
V&LENTME
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Quando fala o coração, tudo o mais deve curvar-se ao imperativo dessa
voz poderosa e irresistível. E' um sentimento que vem das profundezas da
alma, tudo dominando e avassalando. Ninguém melhor do que Hitchcock

poderia descrever em termos cinematográficos as emoções perturbadoras
que são provocadas pelo amor, completo, incansável, violento. i

Dirigido por esse mestre do mistério e do "suspense", "Quando Fala o

Coração" (Spellbound), narra uma história cheia de intrigas e romance.
Os dois principais personagens são "J. B.", desempenhado por Gregory
Peck, um jovem sofrendo de amnésia e acusado de assassínio, e a psiquia-
tra que procura ajudá-lo a reconquistar uma situação normal no mundo,

papel interpretado por Ingrid Bergman. Como ela age para alcançar o

recesso do espírito do rapaz, e fazê-lo vencer a secreta batalha de sua tem-

porária perda de memória, que o levou a esconder importantes fatos da

policia, forma a base da história fascinante que David 0'Selznick levou
à tela. : \

"Quando Fala o Coração" (Spellbound)), foi adaptado de uma novela

^de mistério, escrita por Francis Beeding, e adaptado para o cinema pelo
famoso Ben Hecht, autor de muitos grandes sucessos literários. -j

de assassinio. Nada se recordando do passado, êle acredita que é o culpado.

i| Gregory Peck, no papel de um homem sofrendo de amnésia, é suspeito

Ingrid Bergmann é a médica psiquiatra amando Peck. Desesperadamente

ela tenta salvá-lo do castigo de um crime que está certa êle não cometeu.

•}j A análise de um sonho de Gregory Peck representa um elemento im-

portantíssimo pari* a solução. O famoso artista espanhol, Salvador Dali,

reconhecido "leader" de uma ultra-moderna escola de arte, desenhou as

seqüências do sonho. Marcando sua primeira associação à produção de

um filme americano, o artista visualizou e interpretou essas simbólicas se-

quências tão importantes para o "plot" estrelado por Begmann e Peck.

j] O diretor de "Quando Fala o Coração" dispensa apresentação.

Hitchcok fêz mais do que qualquer outro diretor para acabar com o velho

tipo das histórias de mistérios. Aqueles antigos métodos de expor na tela

os mistérios e horrores, desapareceram quando o grande diretor apresen-

tou a sua nova técnica.

Em "Quando Fala o Coração", Hitchcock mais uma vez provou ser o
"mestre do suspense". E mais uma vez, como acontecera em "The Lady

Vanishes", e em todos os seus outros grandes filmes de mistério, êle pene-

tra em um novo território completamente inexplorado.

Porém, este seu filme é mais do que um drama de mistério. Vai além

do certo e do errado, na consciência, para penetrar nos recantos escuros

onde os desejos dos homens são segredos para eles próprios.

Em "Quando Fala o Coração", além de Ingrid Bergman e Gregory

Peck, aparecem mais Jean Acker, Donald Curtis e Rhonda Fleming, além

de uma plêiade de artistas de renome.
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AS SEQÜÊNCIAS dos sonhos de Gregory Peck, que faz o papel de um amne-
sio, foj-am desenhadas por Salvador Dali, o grande pintor surreajista dos

nossos dias. Aqui vemos Gregory num momento do filme
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COMO; médica psiquiátrica, Ingrid Bergman revela aos seus inúmeros fãs
mais uma faceta de seu talento artístico, realizando um grande desempenho

nesta produção de Hitchcok para David 0'Selznick

Siffillliã ovgmBtõúõouCoHSoHI

Outro grande momento de "Quando Fala o Coração", no qual Ingrid Bergman
e Gregory Peck desempenham os papéis principais. Nesta estação da estrada

de ferro, por otasiãò das compras das passagens, Peck é cometido de uma crisa

1(1 _ REVISTA DO D.C

Eis outra cena.de "suspense", em "Quando.Fala o.Coração". Nesta produção
de 0'Sèlznick, dirigida por Hitchcok, Ingrid Bergman alcança um dos pontos

altos de sua carreira Üé<ártistaarinematogtáf iça >

Reúne In grid Bergman e Gregúry Peck
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GREGORY PECK vive o papel do homem que perdeu a memória e se julga

culpado da morte de um amigo. Para êle o limite da recordação .anterior esta

num traço preto num campo branco, de neve

INGRID BERGMAN está maravilhosa no desempenho de uma ps.qu.atra que

procura salvar a vida de um homem que ama. Sua luta em recuperar o enfer-

mo, seus momentos de alegria e de desân.mo, estão bem retratados
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ela também vive outra vido, que obrigam outros deveres e a belo ort.sta V»^ ^ °J^%^L^.^ 
cumpre brilhante performance

vive magistralmente esse difícil papei r ,, ': ,T ...¦',; i";.;.,. :.,,;., revista po p.ç,
Rio, 20: de Julho -de • 1?952 Vi* :a>' •**¦ ;!ct.!8. -.¦<>:! -i. íç»!Í.--ir5,->
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— Tarsan, avó.

m\ r

— Muita calma; o ..uco repele. Iodos os gestos e

^ papagaio as palavras. . .

DEMONSTRAÇÃO
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GARANTIPOS-tJAÒ ENCOLHB,
COMAA&UA DO MA<Z/
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Sociedade União Internacional
Protetora Dos Animais

(SUEPA)
Reconhecida Oficialmente de Utilidade Pública

PROTEGEI OS ANIMAIS ABANDONADOS
Mensalidade Mínima — CrS 5,00

Avenida 29 de Outubro, 1779
TELEFONE 29-0325

im v n* FOGÕES
JüHKER & KÜH, A GÁS, ELÉTRICOS E

A ÓLEO
A GÁS DE QUEROSENE
E AQUECEDORES EM

GERAL
PEÇAS E CONSERTO

EM GERAL
16, K. Santa Luzia, 799 ¦ B

\Ê TEL. 22-4261
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AJUDE SEU FILHO A VIVER!
SIDONE MATSNER GONENBERG S*

BRINCAR 
é o trabalho da

criança, sua mais impor-
tante ocupação, seu maior in-
terêsse. Através do brinquedo
ela adquire novos conheci-
mentos, aprende muito acerca
de si mesma e do mundo que
a cerca.

Muitos pais pensam que, pa-
ra que uma criança seja feliz
precisa, não só brincar com as
outras crianças da mesma ida-
de mas também saber brincar
sozinha. Mas quantos deles
não sabem que também e ne-
cessário que elas brinquem
com eles, os pais! Muitos pro-
genitores aprenderam que não
devem interferir nos folguedos
infantis, sem perceberem dos
benefícios que essas intromis-
soes acarretam, para uma maior
compreensão familiar. J

Mesmo as crianças de mais
tenra idade desejam e preci-
sam cie atenções que transce-
dam à categoria do conforto
que as mães usualmente dao
aos filhos. A hora do banho e
uma excelente ocasião para
brincar com um bebê. Segur
re-o com firmeza e deixe-o
flutuar sobre a água, fazendo
com isso que, tanto êle quanto
você sintam satisfação nisso. E
veja como êle aprenderá a
sorrir e mesmo a soltar suas
primeiras gargalhadas! Quanr
do êle fôr suficientemente
grande para poder ter um barr
quinho, um peixe ou um pato
de brinquedo, simplesmente
dê-lho, mas lembre-se que se-
rá muito mais interessante ver
cê brincar com êle, do que
deixá-lo fazer isso só.

Mais tarde, quando êle recej-
ber seu primeiro velocípede,
ou mesmo uma bicicleta, comi-
preenda que isso corresponda
a êle como um dos dias mais
importantes de sua vida em
botão. Acompanhe seu entusr-
asmo, veja-o passear, auxilie
seus primeiros passos. Faça isj-
so para que êle não perca a
confiança em si mesmo, 'ao cor
meçar. Se seus pés não alcan^
çam ainda os pedais, seu pai
poderá adaptar neles alguns
pedaços de madeira ou cortiça.
Com o tempo, deverá mostrar
interesse em saber como esta.
indo seu progresso como vop
lante. Cada degrau que êle suj-
bir nessas pequenas coisas,
será também mais uma etap^
em sua formação.

Novas coisas poderão ir sen?
do ensinadas a êle, novos brinj-
quedos, todos, porém, que atinf
jam sua capacidade de compreej.
são, de maneira que êle possa
perfeitamente empreendê-losj
por seus próprios esforços;
Com os blocos de armar, pot
exemplo, você poderá ir ensi-
nando-lhe construções grada-
tivamente mais complexas, ao
invés de deixá-lo apenas á
construir simples casinhas. A'
medida que seu filho fôr pro-j
gredindo, irá, de motu próprio;
engendrando novas concepções,1
que lhe servirão como um in-j
cremento da capacidade de ra-
ciocínio. Pelos cubos êle|
aprenderá a exemplificar os
diversos objetos da vida real,
tendo já uma noção abalizada
do que são em conjunto. Os
pais devem encorajá-los nesses
jogos do "faz-de-conta".

Brincar com suas crianças,
em vez de deixá-los sozinhos,
pode ser também a solução para
muitos outros problemas. Co-
nheço um pequeno garoto de
quatro anos de idade que ga-
nhou um revólver de brinque-
do, mas como não lhe tinham
ensinado o manejo certo da "pe-
rigosa" arma, começou a an-
dar pelo meio da casa, queren-
do matar a todo mundo, se bem
que empunhando o canhão de
modo errado... Mesmo quan-
do enfiava a arma no nariz de
sua mãe ou tentava suicidar-
se com gestos melodramáticos,
não conseguia reação alguma da
boa senhora, que acabou pondo
o assassino porta a fora, com
arma e tudo... Quando o pai
chegou, encontrando o terrível
bandoleiro com os olhos mo-
lhados e a dúvida no peque-
no coração, teve a grata idéa
de ensinar-lhe diraito o ma-

nejo e explicar-lhe que a pri-
meira regra daquele brinque-
do era a de não dar tiros den-
tro de casa nem cometer ma-
tricídio. Felizmente, apesar dos
muitos "Não pode", havia uma
infinidade de "pode", que dei-
xaram o garoto perfeitamente
capaz para encontrar encantos
na brincadeira.

Muitas mães acham que um
dos problemas mais sérios na
educação das. crianças é o de
mantê-los distraídos na cama,
quando doentes.

Uma senhora que conheço
tem uma filhinha de cinco anos
que é muito doentia. No inver-
no passado, ela teve, em res-
friados e indisposições, uma
norma acima dos prognósticos.
Quando ela estava com febre
alta, não havia problemas para
mantê-la quieta na cama. Mas,
assim que ela se sentisse um
pouquinho melhor, parecia ter
mais energia turbulenta do que
nunca. Mas a mãe dela não se
apertou com essas ninharias,
simplesmente dando-lhe revis-
tas velhas para cortar e cons-
truir desenhos coloridos e prin-
cipalmente deixando-a com um
jogo de cubos e vindo periódi-
camente ver Ncorao ia andando
a construção infantil...

Brincando com seu filho,
você, além de ensinar-lhe no-
vas coisas, contribui para que
ele adquira um invejável sen-
so de disciplina. Mas, mais im-
portante do que isso, é o in-
centivo da relações entre pai
e filho, fazendo com que êle
mais ame, compreenda e con-
lie naqueles que o trouxeram
à vida.

A classe das relações entre
os pais e os filhos não se deve
restringir apenas aos cuidados
domésticos usuais. Deve-se au-
mentar a troca de impressões
e opiniões, a fim de construir
um ambiente de pura e sadia
compreensão, o que contribui-
rá em muito nas relações futu-
ras dos filhos... Uma hora
muito adequada para esses con-
tátos é das refeições, onde to-
•dos podem conversar, discu-.
tir o que se deve fazer, e mes-
rr.o jogar um pouco.

Quero porém dizer que não

esqueço que, por mais cordiais
sejam as relações entre pais e
filhos, nunca uma criança es-
quece a diferença de idade en-
tre eles e por mais que um
pai pretenda igualar-se a um
garoto, não poderá superar o
que eu não considero, apesar
disso, um obstáculo.

Brinque com seu filho, inte*
resse-se por suas idéas e opi-
niões, acompanhe seu progresso
nos folguedos e na vida_e, tan-
to você quanto êle, serão feli-
zes e terão contribuído, a seu

'modo, para a harmonia do lar.

CONFECÇÕES —
CRIANÇAS

Modista especializada e m
roupas de récem - nascidos,
meninos até 6 anos, meninas
até 15 anos. RUA S. CLE-
MENTE, 120, apto. 311 - Bo-
tafogo - Telefone: 46-0202.
Mme. CECI — (Atende-se de
8 às 11 e das 14 às 18 horas).

PREÇOS MÓDICOS

Dr. Gilvan Alecrim
CLINICA INFANTIL

Diariamente das 8 às 11 hs.
Cons.: R. Dias da Cruz, 182

Te!.: 38-9652

Res: Av. Eng. Rlchard, 219

RAIOS X
TOMOGRAFIAS

Exames radiolójrlcos em
tesidência

Drs. Victor Côrfes

e Renato Cortes
Diariamente das 9 às 12 8

das 14 às 18 horas
Rua Araújo Porto
Aleg re, 70-9.° andar

Telefone: 22-5339

li w
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Apresentamos nessa ilustração duas originais roupi-
nhas para os seus filhinhos. O vestidinho em lã, azul
claro, tem na pala um delicado bordado em branco que,
juntamente com os grupos de casa de abelha, na saia,
emprestam toda a graciosidade a este modelinbo. De
linhas simples, o terninho do ''guri" feito em lã azul-
marinho tem como complemento a gola branca en«
gomada.

DR. ALBERTO R. ISRAEL
REGIMES ALIMENTARES

DIABETE — OBESIDADE E MAGREZA
CONSULTAS: Rua México, 41 — Sala 1.404

Diariamente — Das 4 às 7 horas
 Residência: Telefone 25-8689 
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 Legionário Quinto Lantullius, eu já lhe disse: nada
de fantasias no uniforme!

Ciam-Tai Previu Tudo
(Conclusão da 3.» página)

suas mãos, como se fosse uma
serpente.

'-Pensa bem, Mai — An!"
advertiu Ciam — Tai, brusca-
mente. "Nas tuas mãos tens a
vida ou a morte. Mas, não que-
ro constranger^te a responder,
imediatamente."" Yuan — Ki_ e
eu, esperaremos a tua decisão,
até a hora do poente.

Main-An entreabriu os lábios,
para implorar, mas ante o olhar
gélido de Ciam-Tai retirou-se,
desencorajada, para a própria
tenda.' Ciam-Tai procurou a
sombra de uma rocha vizinha
e sentc-u-se, em silêncio, im-
passível, fumando o seu ca-
chimbo de bambu. Yuan-Ki
jogára-se sobre a terra, a ca-
beca entre as mãos. Nada se
movia no vale fora das som-
bras flutuantes.

O sol, incandescente, tocou
a orla das montanhas longin-
quas e Yuan-Ki levantou a ca-
beca e pulou de pé. — "E'
a hora!" gritou, com a gar-
gania seca. "Mai-An!".

Mai-An não respondeu e
Yuan-Ki gritou de novo. De-
pois, Ciam-Tai levantou-se,
aproximou-se da tenda e abriu-
a. A tenda estava vazia.

—"Fugiu!" - exclamou Yuan.
Mai-An fugiu. Eis," foi aqui
que suspendeu a tenda para
arrastar-se para fora! Ela íu-
giu, Ciam-Tai!

'Eu a vi esgueirar-se pa-
ra fora, há pouco", replicou
Ciam-Tai, tranqüilo. Olha:
levou com ela o odre. Ao que
parece, decidiu salvar a si pró-
pria.

Yuan-Ki dirigiu ao outro um
olhar" incrédulo. —: "Tu a vis-
tes fugir", e deixastes que fi-
cassemos, para morrer, aqui?,
exclamou. Deixaste que con-
servasse a suar vida a custa da
morte de nós dois?

QwdÕsA tk üiâJJta
O cartão de visita nem sem-

pre foi o banal pedaço decar-
tão branco sobre o qual está im-
presso bem ou mal o nome da
pessoa.

Outrora foi um objeto de lu-
xo, muitas vezes até artístico.

O cartão de visita é de origem
chinesa. Folhas de papel d'arroz
de diferentes dimensões, confor-
me' a importância do destinatá-
rio; continham o nome de quem
o enviara, escrito com tintas de
várias cores. Certos mandarins
importantes recebiam-nos tão
grandes como folhas de biom-
bos.

Um embaixador inglês, que
era muito estimado em Pekim,
recebeu um do vice-rei de PET-
CHIU, de papel vermelho de
mais de trinta metros.

Na França, a princípio foram
as cartas de jogar que serviram
de cartões de visita.

Depois de nela inscrever o
nome ,era introduzida pelo bu-
raco da fechadura da porta do
vizinho ou da pessoa a quem se
ia visitar.

Madame de Pompadour, que

era uma verdadeira artista, de-
senhava ela mesma os mais lin-
dos cartões de visita do mundo.

Não existindo ainda a fotogra-
fia, certas pessoas mandavam
desenhar neles o seu retrato.

Em seguida apareceu o cartão
autografado, dando importância
à personagem: depois veio o
cartão glacê com o nome im-
presso, depois foi substituído
pelo de Bristol e aos poucos, o
cartão de visita desmoralizou-
se e banalizou-se.

MODISTA
Mme. MASCARENHAS, mo-
dista e alta costura dispondo
de contra-mestra habilitada,
aceita vestidos de baile, espor-

te e passeio
PREÇOS MÓDICOS. Praia de
Botafogo, 425, 9." andar apto.
905  3." elevador. Edifício
Turquesa. — Telefone 26-0777

PENSAMENTOS
E' sempre perigoso atirar o

passado ao abismo do esque-
cimento, sem estar certo de que
êle está morto. Shakespeare.

Quando me fazem uma ofen-
sa, procuro erguer a minha
alma tão alto que a injúria não

possa atingis- Descartes
O mal que fazemos aos entes

caros separa-nos deles mais que
os desgostos que eles nos dão
Jacckes Chirstophe.

Fabricam-se Jóias
A Fábrica de Jóias "Esser"

Ltda. ã praça Onze de Junho
75, 1.°. telefone 43-4176 (antisa
av. Presidente Vargas, 2.133)
vende: um relógio com pulseira
de ouro 18 k. garantido, para se-
nhora, por 1.500 cruzeiros:
l anel de ouro e platina e bri-
Ibante para senhora por 450
cruzeiros; 1 relógio de ouro para
homem, 18 quilates, garantido,
por 950 cruzeiros; anéis de grau
desde 800 cruzeiros. Conserta-
se e faz-se sob encomenda
qualquer jóia de ouro ou pia-
tina. Fabricam-se jóias em ge-
ral. especialmente colares de
ouro para bons preços. Preço
especial para depósitos e re-
vendedores.

Ciam-Tai deu um ligeiro
sorriso. — "E' evidente, Yuan-
Ki", disse, que Mai-An ama a
si mesma mais que a qualquer
homem, velho ou jovem; uma
verdade que notei, em outras
circunstâncias. Mas não te-
mas. Nós não morreremos de
sede como ela crê. Os homens,
que mandei embora, têm or-
dem de voltar, dentro de dois
dias.

Yuan-Ki fixou Ciam-Tai.
— "Então, então sabias que
Mai-An se mostraria indigna
de uma esce-lha favorável.

—: "Eu .o sabia".
Yuan-Ki inclinou-se, humil-

demente. — "Ciam-Tai", dis-
se, 'eis-me humilhado e enver-
gonhado, mais do que não o
posso dizer, por ter partilha-
do desta indignidade. Qual-
quer pena que tu..."

Ciam-Tai sacudiu a cabeça.
—: "Não tenho necessidade de
punir-te. Tu mesmo te puni-
rás. recordando que ofereceste
a tua vida, pela de Mai-An e,
como ela te recompensou. E's
jovem ainda e, a sabedoria do
coração, é lenta de adquirir,
como a sabedoria da mente.

—: "Também eu,", acrescen-
tou, "comparei a diferença en-
tre o latão e o ouro. E, dois
breves dias de sede, são um.
preço barato, para pagar a ho-
nesta solução de um "nó".

Depcis. acrescentou, com um.
sorriso sábio: — "E agora,
Yuan-Ki, emquanto esperamos
que os homens voltem, ponha-
mo-nos a. trabalhar. Ábrire-
mos a primeira tumba dos Han
e veremos quais os tesouros
que nos esperam. Não há uma
aldeia, nesta província, que não

¦ possa gabar-se de possuir uma
mulher tão bela quanto Mai-
An. Mas a descoberta de uma
tumba de um Han, não, por
Táo, isto acontece uma só vez
na vida!".

^^^¦ESKüSsh

você \á assegurou sua vitória na vida ?

Já se notam, no seu.filho, sinais pre-
nunciadores do homem que êle será
dentro de dez anos. Com o máximo de
esforço, você vem preparando-o para
essa época cerca-o de todo conforto,
incute-lhe princípios morais, fá-lo cur-
sar boas escolas Mas será isso o bas-

Sul America
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Fundada em 1895

SEESD

tante? Em dez anos muita coisa pode
acontecer - e talvez, nesse ínterim, tal-
tem a seu filho a assistência e o apoio
que você lhe proporciona agora As
conseqüências - ninguém pode prevê-
Ias: uma carreira interrompida, espe-
ranças que se desfazem... Proteja seu
filho contra qualquer hipótese, através
de am seguro de vida. Um agente da
Sul America lhe mostrará, sem com-
promisso, qual o plano de seguro de
vida mais adequado a seu caso.

mm» m Piodé
Ãtêmcat

Ouça, como
a vox do um
amigo, a palavra
do Agonie da
Su; Ansrica.

À SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO

Queiram enviar-me um folheto com injommções sobre o seguro de vida.

Nome '
Data do Nasci cíia__ mês ano .

Profissão __Casado? Tem filhos?

/?«a_ JV."_ Jiairro.

Cidade. , Estado.

Rio, 20 de Julho de 1952
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DONALD
G. COOLEY

Emagreça
Comendo

EDITORA GLOBO
KIO 1)1 JAMKIKll
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Os Alimentos e a
Sedução Pessoal:

COMIDA E
FASCINAÇÃO
FEMININA

Permanece o fato de que os camundongos, submetidos á
dietas deficientes em proteínas, apresentaram redução de fer-
tilidade. atingiram à mudança da vida anormalmente cedo, e
tornaram-se velhos e decrépitos muito antes do que deveriam.
Mas quando alimentados com proteínas de origem animal, o
período de vigorosa atividade reprodutiva foi notadamente
prolongado. O mesmo acontece com os ratos, cuja aptidão re-
produtiva aumenta, como o gráfico de uma indústria flores-
cento, quando suas rações de carne verde passam a ser três ou
quatro vezes maiores.

Durante a Guerra Mundial, as populações das Potências
Centrais foram tão severamente privadas de alimentos protéi-
cos. quê tiveram edema (retenção de água nos tecidos): ainda
que subnutridos, apresentavam excesso de peso, devido aos te-!=> cidos sobrecarregados de água. Significativamente, a natali-
dade foi muito reduzida. Quando os alimentos proteínicos tor-
naram-se acessíveis, não só a aparência retornou ao normal,
como verificou-se um considerável aumento de natalidade.
Uma colônia de ratos, na Universidade de Yale, adquiriu fa-
ma científica, por sua potência reprodutiva, pois eram alimen-
tados com o dobro da quantidade de proteína considerada co-
mumente como suficiente.

Não é qualquer proteína que tem esse efeito. Animais
cujas proteínas provinham exclusivamente do trigo, falharam
na reprodução. Acrescentando-se apenas um aminoácido, a li-
sina. normalizaram-se, e restauraram o interesse pelo sexo opôs-
to. Experiências com aminoácidos têm sido tão limitadas, por

| motivos devidamente explicados, que não foi possível provar
q.ial deles, ou se algum deles, é indispensável para a atividade

í sexual. Mas o valor das proteínas de origem animal, no fome-
cimento de todos os aminoácidos. conhecidos e desconhecidos,

( já foi abundantemente demonstrado.
As dietas para emagrecer, apresentadas neste livro, ofe-

; rocem muitas proteínas. O propósito elementar é tornar a re-
. dução de peso mais agradável, mais saudável e mais eficiente.
| E' de supor (corrija-nos se estivermos errados), que ninguém
i centeste a utilidade de realçar os seus encantos e o seu "sex

'• appeal" para lograr sucesso na vida sentimental...
Talvez os homens se apaixonem por moças que comem como

um passarinho, desmaiam ao cair de um lenço, têm vertigens, são
desanimadas e rabujentas. Talvez as moças modernas prefiram
rapazes que gostam de sentar-se com um bom livro na mão, ao
invés de sair. Mas isto não está direito.

Há anos. tais sintomas femininos eram respeitados e atribuí-
dos a languidez. Os médicos tinham-um nome para esta doença :
"clorose". Hoje em dia, estas flores de estufa são consideradas
Vitimas da anemia por deficiência nutritiva.,

O sangue vermelho dá côr ao romance e empresta uma tota-
lidade rósea ao prisma por que vemos o mundo. O sangue rubro
é. em grande parte, devido a uma assimilação de ferro, e um bom
número de pessoas, especialmente as mulheres, carecem deste ro-
Inântico mineral.

Considere o trabalho de uma célula ativa do sangue. No pul-
mão ela se apodera de uma grande braçada de oxigênio, percorre
um trecho do sistema circulatório, de 7.000 milhas, deposita o
oxigênio numa célula faminta, pega uma batelada. de dióxido de
carbono e volta rapidamente ao pulmão, para repetir o ciclo. Ela
faz cerca de GO.000 viagens de ida e volta antes do seu desgaste
final.

O oxigênio é vital para a normalidade e atividade dos seus
tecidos. Mas, se você não. mantiver em estoque ferro suficiente
para fabricar um bilhão de novos glóbulos vermelhos por minuto,
o seu sangue não poderá levar suficiente oxigênio para mantê-la
viva. É como se você fizesse só meia respiração; em vez de respi-
rar livremente. Você não pode reunir energia suficiente para dar
um suspiro de amor. Você está muito cansada para sorrir às gra-
colas do seu namorado, e a idéia de dançar "swing" com êle é-lhe
intolerável. Então talvez êle vá atrás de uma Georgina Hemoglo-
bina aue possa manter o compasso.

Não que você precise de tanto ferro, mas você precisa dele
todos os dias. e mesmo os alimentos mais ricos não o contêm em
grandes quantidades. Uma vez estabelecida a deficiência, é de
todo impossível recuperá-lo em pouco tempo, com uma alimenta-
ção comum. Devido às perdas mensais, as mulheres requerem mais
ferro do que os homens, e são mais comumente vitimas da anemia
nutricional.

Por índole, o ferro não é desse tipo agitado que corre-corre.
Gosta mais de deitar-se à sombra de uma árvore. O cobre é uma
espécie de empregado vadio que o arrodeia e obriga a ir trabalhar
nos glóbulos vermelhos. O cobalto, de acordo com a última pala-
vra dos laboratórios, também toma parte na formação do glóbulo
vermelho do sangue.

Felizmente, o ferro e o cobre aparecem bastante nos mesmos
alimentos, e você muito raro precisa preocupar-se com as deficiên-
cias de cobalto. Os principais entre os alimentos construtores de
sangue são : o fígado, a vitela, o porco, a carne de boi, o frango.
As carnes vermelhas são também valiosas.

Bastante surpreendente é que os melaços comuns — quanto
mais escuros, melhores — surgem como sendo inesperadamente
ricos em ferro assimilável. Três colheres de melaço suprem cerca
de um terço das necessidades diárias de ferro. Ovos e damasco são,
também, ótimos construtores de sangue.

Os legumes contêm ferro considerável, mas nem todo é ab-
sorvido, e é raro que estes alimentos sejam ingeridos em grande
volume. A farinha de trigo integral contém cerca do triplo de ferro
encontrado na farinha branca, por conseguinte os novos alimentos
fortificados contêm ferro adicionado, que eleva os valores pràti-
camente às mesmas cifras. As laranjas — a polpa.-não o caldo
— contêm ferro. O leite e as verduras asseguram uma ampla in-
gestão de cobre : no leite também há ferro e, embora em pequenas
quantidades, é facilmente assimilado. Fígado e ostras classificam-se
em boa colocação por seu conteúdo de cobre, e as nozes, os cereais
e as frutas secas contêm-no em quantidade substanciosas.

A anemia perniciosa é diferente da anemia nutricional comum,
e nela a causa é a defiência específica de algum elemento des-
conhecido. A última palavra dos laboratórios indica que este fator
desconhecido é uma proteína — não é nossa culpa se esta importan-
te personagem está sempre aparecendo na história da nutrição.
Qualquer que seja a forma aceita de tratamento.

A anemia é também, algumas vezes, causada por falta de vi-
tamina C„pela perda de sangue da hemorragia característica do
escorbuto. ou por interferência com as células formadoras de san-

0. gue no tutano dos ossos grandes.

14 — REVISTA DO D.C.,

REGRAS DO BEM VIVER
Tia Há

REMEXENDO 
em coisas ve-

; lhas, heranças de minha
avó, deparei com um pequeno
manual de civilidade, muito in-
teressante, tanto pelos concei-
tos expendidos, como pela lin-
guagem usada. Muitas das re-
gras são, naturalmente, obsole-
tas. mas, a maioria, poderíamos
utilizar hoje, pois, conservam o
frescor da eternidade. Passarei
a transcrever o Epílogo, pois, é
o resumo de tudo o que fora di-
to, para a curiosidade das leito-
ras, conservando literalmente a
linguagem e a ortografia.

São de autoria do Pe. Manoel
Bcrnardes, as seguinies regras:

Primeiro, sofrei as íaltas e
imperfeições uns dos outros,
não nos escandalizando fácil-
mente.

Segundo, dar correção com
espirite de brandura e reconhe-
cimento interior de semelhantes
ou maiores misérias próprias;?
e com intenção reta do bem

espiritual de meu próximo e se-
gundos as regras da prudên-
cia.

Terceiro, prestar ao próximo
em tudo o que eu puder, e de
mim necessitar, sem me fazer
árduo e difícil neste particular,
antes previndo a sua necessida-
de com o meu socorro, e ante-
cipando os seus desejos com a
minha condescendência.

Quarto, não porfiar com ai-
guém, nem contradizê-lo dire-
tamente, ou com empenho; ex-
ceto os casos em que assim im-
porta em razão da mesma ca-
ridade.

Quinto, não lançar a alguém
em rosto, nem ainda por via
de gracejo, as suas imperfei-
çces e defeitos, nem morais,
nem naturais, e inculpáveis;
nem sobre esta matéria mur-
murar com outros.

Sexto, mostrar no gesto, mo-
do- grato e afável para com tô-
dos, sem tristeza, porém sem
puerilidade ou chocarrice.

Sétimo, não lisonjear a ai-
guém; porque não é ofício de
verdadeira amizade: antes cau-
sa dano espiritual em mim, e
costuma causá-lo nos outros.

Oitavo, ceder sempre, do cô-
modo próprio pelo dar aos ou-
tros, ainda em coisas mínimas;
mas, se eles se molestam de que
sempre nesta matéria os vença,
darei lugar a ser também deles
vencido: porque, assim, ou as-
sim, sempre a caridade, como
óleo, sobe acima.

Nono, se suceder molestar-me
o próximo com alguma palavra
ou ação menos atenta, ou ainda
grave, tornar bem por mal, co-
mo manda o Evangelho; e não
conservar rancor no peito, nem
ainda tristeza no rosto, ou des-
vio no trato.

Décimo, lançar sempre à par-
te as ações e palavras alheias,
quanto pode ser; pois, ainda
que erre, não faz mal a simpli-
cidade, antes me grangear gran-
des bens espirituais.

Afljo de Uniforme — (Resumo Dos Capítulos Anteriores)
O primeiro cliente de Mary Cartier, entretapt

feio e, de fato, doente. Foi assim uma decepção
ra, na qual ingressara sem a menor vocação, üni
feita quando foi substituída nos cuidados ao velho
cartão do novo paciente, saiu imaginando que iria
pensou ela. Mas, desta vez, ao contrário do que
tima de um acidente. Ficou encantada e desve
via em cima do piano o retrato de outra jovem,
acreditar. Contudo o romance prosseguiu e con
bressaltos a jovem enfermeira. Mary, apesar da
era tão ardente amorosa quanto dedicada enfer
pensados...

o, de romântico tinha apenas o nome: era velho,
para ela que esperava da profissão de enfermei-

camente muitos prazeres e alegrias. Ficou satis-
enfermo de nome romântico. Quando lhe deram o
sofrer outra decepção — o nome era de velho,

supôs, encontrou um jovem simpático que fora vi-
lou-se interessadissima em curá-lo... Porém, ha-

Será a noiva? — pensava Mary, mas não queria
solidou-se a ponto de acarretar uma série de so-
sua falta de vocação, mostrou, entretanto, que
meira. E os seus receios e dúvidas foram com-
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UM JANTARADO PARA DOMINGO
KJO comer, como em tudo na Tida, a satisfação dos ,

sentidos não deve ir além dos limites do bom-senso, I
das leis da natureza. Para tudo há. uma arte, e essa I
não consiste em ultrapassar o normal, cuja medida Jtieve íivar ao critério da capacidade de cada um. Os I
sentidos não devem arrastar o homem: o sensato é|
conciliar os desejos com as necessidades fisiológicas. I

tatas esmagadas, ou passadas pe-
lo expremedor.

Adicione agrião pifado.
Dê mais fervura e sirva.

PRATO DE LEGUMES

A gastronomia é a mesma para todos; mas a. ali-
mentação não deve ser igual. As aspirações da belo
podem ser comuns a todos, mas o que. é fisicamente
necessário a um, pode não ser para os demais. Cada
um deve seguir seu regime habitual.

Comer bem não significa comer multo, assim como
saber beber não é sinônimo de embebedar-se.

SOPA DE BATATAS
Junte, na caçarola, meio quilo de

carne, temperos, um pedacinho de
paio e meio quilo de batatas.

Condimente com sal.
Ferva em fogo lento, durante

duas horas. Passe, em seguida,
por peneira. Junte ao caldo as ba-

SEJA PIANISTA !
A prof. MARIA LUIZA ensina
piano e teoria preparando pa-
ra o Conservatório e Escola
Nacional de Música. Faça uma
visita ao seu curso, que é re-
gistrado e fiscalizado.

Rua Torres Homem, 1171
Telefone 58-1757

DR. ANTÔNIO J.
MARQUES

Clínica. Médica ¦— Çardio-
logia — Rua Ouvidor, 183

3." andar, sala 316 —
Fone: 23-4588'— 2às, õás.
e sába:dos'dé Í4 às 18. noras

3as, 4ás. e Gas. cdmnorá
marcada. Residência: Te-

Tefóne: 46-1462 ':*

Cozinhe uma couve-flor escolhi-
da, até ficar tenra. Ferva o "pe-
tit-pois" (duas latinhas), depois de
passá-los pela manteiga. Tire as
peles de uma dúzia de tomates e
corte-os ao meio. Arrume estes le-
gumes da seguinte maneira: no
centro, a couve-flor; em redor de
Ia os tomates, e, por fim. o "petit-
pois", os quais devem ser ligeira-
mente comprimidos com a faca,
para que fiquem círculo perfeito.
Enfeite com raminhos de salsa.1 ou
agrião. No momento de servir dei-
te sobre a couve-flor um molho de
manteiga dourada ."FILETS" DE GAROUPA

Corte a garoupa em "filets" bem
finos. Condimente com;sal e bas-
tante limão. Adicione um pouco da
febola rajada e alho bem socado.:-Ná hora de fritar passe os "filets"
na farinha de rosca, depois em
ovos, batidos, novamente em fa-
ririha.de 'rosca,, e, finalmerité, frl,-
íé em azeite quente'.

ARROZ DE FORNO ' "•"¦
' " Estando' pronto'o' arroz comum,'-

¦déspeje-o em uma'travessa grande¦ mtsturando-ihe, enquanto quente. s
uma. colher -.cheia, de < manteiga
fresca. Deixe esfriar.; junte.três _
gemas batidas,, ¦ é 

' misture ' por.'" igüaI.'Adicfone' ."queijo ralado)

revolva um pouco mais. Arrume
em uma travessa, que irá ao fõr-
no, deixando uma cavidade no
centro, a ser preenchida com "pe-
tlt-pois". Alise por cima, com uma
faca molhada na manteiga fres-
fa. Pinte a superfície com gema
e cubra com o pó de rosca. Enfei-
te com azeitonas; ao retirar do
forno vire com cuidado sobre uma
travessa.
CARNE ASSADA RECHEADA

Tome um peso do lagarto. Com
uma faca muito fina e amolada
retire, com cuidado, a carne do
centro, operação que deve partir
de uma das extremidades da car-
ne. Condimente bem e recheie com
a própria carne que retirou de
dentro, a qual deve ser pifada,
misturada com lingüiça, ovos cozi-
dos. pimentões e azeitonas:- De-
pois de costurada a ponta aberta,
a carne deve ser assada com bas-
tante tomate e pimentão.

SOBREMESA
• Salada ¦ de frutas* coberta com |

creme' de Chàritilly. * "
CREME DE LEITE

...... CONDENSADO. 
", '

Pará preparar esse excelente
creme 'haja desta ' maneira: uma- ¦
lata'de ; 'leite condensado; • igual

i quantidade.-.de leito de vacair três i
ovos. os quais devem ser muito
bem' batidos er uma colher-de-sôpa
Üe maizená. Mistúra-sè. tudo e'; põèm-se'pârá cozinhar, em banho-'
rnaria. " "-'.' r>-- > -•"- '•••'-, f

'ESMAGUEI flSLfíiSQíãlfíS .VOS
OLHOS E COR£l'Pfl2ff O Sffof-

METE W P/1SETOZ... "

vjckw&WBXm
.i *Tyicwáçimd^^ ^

I—Amarás- a luz do sol sobre todas à&£jttfy^~ jfofqúé'Slà.
é o simbolóldeDeus doadou -da i$^..,i .'....;'>:*;.;.¦; r-> ...

— Nãò juraras: nem te atornientarásícòa^ensamentos som-i <
brios e maus. . .-¦¦¦¦ ,-,?_, *«*»*-~'-f ' ¦" ¦. V •**'.

— Guarãarás os domingos e * neles. 'prohifar&s descansa /
para o corpo e espirito. ',':• - - -, •' 3 . . . •.

— Venerarás a vida de família, com horário certo, cóstu-
mes pacatos, limpeza e alimentação simples.

—Não te matarás com vícios como fumar, e tomar álcool.
— Não te deixarás levar pelos deleites da carne que gastam

tuas energias.psíquicas e corporais e podem prejudicar
até a teus filhos. ...

Não te furtarás aos esforços corporais, banho diário, ao
sonho durante 7 horas.

8 — Não levantarás pó nem vestirás roupa suia.
Não âesejarás conservar a saúde com remédios mas api-
dando a natureza

10 - Não cobiçarás a boa aparência do próximo, porque apa-
rência nem sempre corresponde à realidade, nem as suas
comodidades e facilidades porque é na luta e no esforço

que se fortificam e enrijecem o corpo e o espirito.

fojce Vnanpa $Aâo ?

V 1^-\N>J IM >V^--'\^_jp_y:t:
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Nesta vinheta humorística são encontradas, pelo
menos, 8 grossos erros. Se você for capaz de apontar
corretamente mais de 6 erros, pode considerar-se exce-
lente "manjadora". Mas, se só "manjar" a metade,
pode, considefàr-se péssima observadora. Muita aten-
ção, .pois,!( V '...•" ¦'•-':'¦•,¦• -.-:--: ¦¦•

Quad/tinhoA
Ninguém fale. em suas mágoas

A 
:<"A 

quem mais mágoas não tem.
Só tem mágoas à"'òúlras mágoas , \#
Quem mágoas tiver também.

lAm £piàódiò ÇwJoÂo da Vida
do (jékbte {phjiiâ^

Na época em que..a xnúsi- .
ca e os seus triunfos se lhe
tinham caros, Thalberg apai-
xonou-se em Viena por uma
senhora de rara formusura,
de muito espírito e conside-

: rável fortuna, e. pediu^a em
casamento.

Era, porém, terrivelmente
desconfiada a noiva. E re-
ceosa de que só sua fortu-
na atraísse o moço composi-
tor, impôs-lhe uma condição
formidável, o maior sacrifír
cio que êle podia fazer ao
seu amor : não tocar duran-
te um ano.

Thalberg chorou, mas,
amava-a muito, e cedeu.

Um ano. inteiro andou, èr-
rante, doentio, vagabundo e

BB

'í-í
'.-.-.'í-i
*&:

triste, de terra em terra por
toda a. Europa atacado pela
nostalgia do seu piano. ,

Acabava: o seu suplício a
30 de abril.

A. 29, Thalberg entra em
Avignon em casa de Pom-
martin e, deparando com o
mais soberbo piano de
Erard... não pôde resistir...
Faltam apenas algumas ho-
rasi.. toca... uma marcha
fúnebre da sua composição;
e no dia seguinte, alegre, ra-
diante, parte para Viena a
ver sua noiva.

No caminho sabe que ela
morrera exatamente na ho-
ra que êle, em Avignon, to-
cava uma impressionante
marcha fúnçbre. ,.

{fí&ópoAtaà do faíama ÚjJma
São estes os erros : — 1-2) O homem, à direita, escreve

com o lápis ao contrário e tem os punhos da camisa dife-
rentes ; 3-4) O homem, à esquerda, tem os óculos com lentes
diversas e o bolso do paletó está à direita ; 6) Uma perna de
poltrona — a que está à. esquerda,—-, é diferente da outra ;
6) O quadro está de cabeça para baixo ; 7-8) O puxador da
porta está muito em baixo e o "N" do VETERINÁRIO está
ao contrário. ' . ¦¦, • • j

A. R.

i

I1II

TAPETES E CORTINAS
LAVAGENS E CONSERTOS

Executam-se lavagens e consertos de tapetes, cortinas e pas-
sadeiras, com a máxima perfeição. Retiram-se e colocam-
se. Orçamentos sem compromisso. Telefone: 25-6478 —

Boa Pedro Américo, 69. 
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„,,»_ esde 1886, isto é,
desde a época das anquinhas e dos
tílburis, que Coca-Cola existe,

oje Coca-Cola é consumida
pelo público do mundo inteiro.
Quatro gerações já comprovaram,
com sua preferencia, a alta qualidade
e tradicional pureza dessa bebida

| que data de mais de meio século.

inspira confiança
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Um momento dePOtS... 7 ZUpUANTZ) LANÇO ESSAS'ABELHAS»
-T l ^BRE AS CABEÇAS DOS PERSEGUI-

. ftptfeS P£ CM^/f KENT.ACRESCEN-
TAREI UM RUIDO RBAL.UTILIZANDC

MINHA CAPACIDADE ÒeVENTRÚJDQUO/

PARE EDUARDO / AQUELEHOMEMCORRENDO*.
PARlSE:S£ MUITO COM O CLARK f<ENTÍ EUMU I r^fi (• í?f?Es PE ^^KKenYÀcrescen- n pprnMu^r^pm pm rauAimi/=K ^—.«r~-

MvM^thm \™mN%a 
Rm° RÉAty^nuzANI>c 

[ FXRTE/a^RlA^^^aUEf^S^^^\r

^^^^^^^^^S^^^E^I^SSSS^pSNT FOCUlRKKmTjGlM.Qtfur T TEM (RAZACX 
^1

E PELO RUIPtyG?UEESrAC>FAZEAlJ>q\ ASSIM NUMA CIDADE 1 MUITAS F&TOGRAFIAS &OMA 1SEI QUE ESMO ASSANHADAS/ ') DEVIA SER PRêSO k ^S^N^^NA% 2 ALWDRADA ' J'-^rr-*—r——-^___^- "— 
< FOR IMBECILIDADE/f/m^ PÊLE NOS ^^N^/S ^^L 1LJ
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FBRECE MUITO CAN^}
SAPO... MAS TORPEOO
PIZOÜEA MELHOR
MANEIRA PE VENCER
, ALGUÉM E' ATACÁ-LC
QUANDO ESTA

ESFALFAD&...

êsSE FALSO ENXAME DE ABELHAS
AFASTOU A TURMA POR ALGUNS MOMEN-
TOS. AOORA VOU APARECER. NO LUGAR
PE CLARK KENT E DAR UM SÜMIÇO NO
boneco... Mas... que e> aqüilõ ? /

ESPERE A&Ulj EDUARDO.
TALVEZ COM MINHA HA-
8/UDADE FEMININA

CONSIGA CONVENCER
O CLARK KENT A CON-

¦ FESSAR SE E> REAL-.
^/WE/VTTE O SUPERMANlj

>oK ELA TINHA QUE
APARECER JUSTA-
MENTE NA HORA
EM QUE EU IA TO-
MAR O LUGAR DO.
BONECO DE KENT.'

ffzM &EM,E> MELHOR } SENHOR KENTj EU SEI GUARDAR
USAR MINHA VfSAO J SEG&ÉDO... O SENHOR PODERIA
PE KAiGS-x rAxA

? NOVA VIDA m
AO BONECO r

c&nfessÁR uma coisa Que és-
TtpU LOUOUINHA PARA SABER.II••¦•:¦--/•/• v^-^f ISC KAíCJH-X f&Kfí \

MÍh'Í-"?Â DAR NOVA VIDAm }
Tíf mFw", AOBONECO£jL_ ~/

EU SABIA. AGORA QUE AS ABELHAS SE
FORAM VOLTA A VJRMA ASSANHADA. PORQUE APARECEU AGLiELA MOÇA PARA ATRA-

PALHAR MEUS PLANOS ?

W\A -• ¦• viIr ,

. m
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.ROMANCE DE __ ^-^cx* '—IliMilE ^-^««^sc^^rJ

^^EMRJOJALGARI | "^SfcJ^H^P ^"^ ;^#::

r- —; —1 ~Z ZIZ '¦¦ ' I I SEPAREM O -VO*. OlpZEKA'.
FERIPO, O ELEFPNTE ZUF X/EM \ ,*i BRfíMINPO PE PORES— ¦ i5l______ J
'p PPFHTE T&MSP... íj . \

I^LaIl '¦—l. , iV " t: Sa^-.r-—-J i.ít "^py -^ í—: : _____

1 UMOêLE^PEVE
TER., REOlòPOf

LOGO SÚSEREMOS,
FOGO SO&RE
AQUELE ALI/

MÀÍptâM
 \ TRÊS.' _\

r EÜ VEJO APE- h-~ V *T \- N___. -j ^ ^

1, 1 r— ^

C% OUfíT/ZO SOLDR&OS P/SPARAM PE- j'SORDENRPRMENTE CONTRPi OS PUãlTlVOS. 
J

Nenhum projétil porem aceita
O ALVO. YfíNEZ, POREM, TEM O TU/Z -

SANTE ARRANCADO
PÍOR UMA MAIS CEP-

\OU LHES EH5I- TElRA - - -
NAU A ATIRãR ¦¦^^¦,

ámkmW>v

O PDRTU6>UES zpoNTR CUIDADOSAMENTE
ro\;~Z2 O ELEFANTE E DISPARA..

W*ÊÈÊ£

FERlPO NUM WÔJbj O PR3WPERME.
SE DETÉM E SE- VOLTR CCNTZA Si

MESNíD

¦—i :—¦ :\ 
~~ *

o,t COMC L.OUÚO RVRNffíNPO P.RRP
R £XJTRR MRR&t-v}*,-

Ca.ESANDO A CDSTfíyZÁ ¦SEM FCRCRS
TOM BR MORTO... L :K ¦ _ J ,. ivi— I

CREIO QUE PO-
PEMpS NOS

l/Z-

iiES E£TâO VIVOS EFD-
OEM RECEBER REFORÍOS.
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<í^7 Í.it-J •! >.; - '' ! 4-'rf- -i'í 'i "¦ * *- ?'»liI
r >Of*D £B/£ dOÍ/S-f iüí- ) NAO tem IMPORTANC/A ,
\ pente* com você es- / SENADOR BLACKSTON... X
[TRAGOU-LHE A FESTA J o PIOR P Cí/F "" ^=i
\ PE ONTEM, NAO ^di \ QUEI'ABAFADA" EO ^7

Ç FOI, /5H| SEÜHOR FICOU &

^'CV?4;S£l/eraV/ SERÁ'QUE
OESEdA ALGUM ELOGIO ? POIS
LA'VAI UM—. POSSO AFIRMAR-LHE

QUE ESTAVO UNDA / E QUALQUER
HOMEM TERIA ORGULHO EM- )
FÚZER-LHE COMPANHIA f

O...OBRI
GAÜA/

*Ap/upa! você HCXJF
ESTA' ESCRBJENDÓ

MUITO DEPRESSA ^^^

„& você es" +pria °r
v0 inuei ^mem ^e com-IliÉIíilÉt

' p SOM MESMO QUE VOCÊ
I SÃ/Ü ESTA NO(TE,FRANKlEf

PROMETI'AO SENADOR
BLACKSTON TERMINAR ES-

TE RELATÓRIO..

-r-^tt^ri

^ç^wi^yu,

E' UM CRIME O QUE
ESSE HOMEM FAÜ
COM VOCÊ.' E NAZS

LHE PAGA HORAS EX.
TRA ORDINÁRIAS-' SERIA

MELHOR QUE
MOLE FôSSE MÁ*
SUAESRÔSúí.

ÊLE PRECISA PE UMA ESFtSSA
COMPREENSIVA ! A QUE TEM
AFASTA-O DO TRABALHO/
ÊLE QUERIA TRABALHAR
ESTA NOITE NO ES-
CRITÓRIO...MASA

. DANADA /~l PRENDEU 
o:

fj

BEMjAOUfESTOU,LEONA!
QUE E' OUE NAO F&DíA

ESPERAR*

]Ta RESPOSTA Mil
UMA PERGUNTA !
JOHN... VOCÊ ESTA'

SE ESTOU CANSADO
PE VOCÊ r OUE lOÊIà
MÓRBIDA E' ESSA,
LEONâ?

A DESCOBERTA ^
DE OUE VOCÊ ANDOU

COMPRANDO MEIAS
DE NYLON PARA SUA

iáfP^ÍL SECRETÁRIA «

^yg|^^^ \ l$0m
WuSjBk '-"•;•-..':.^^ bPjPSB '-¦"'":" .'>"'"'"'¦-'¦" BEBI

T\LEONA.SEEUNÁiO 
"*•

FOSSE UM HOMEM Ri -
CIENTE E CONTROLADO.*
BB/ERLV ESCORREGOU \
AO CHEGAR E RAS60Ü
AMEIA... O CAVALHEIRA-
MO MANDAVA QUE-..

EU TIVE UMA VEZ T £ HOOE VOSE TELE- }
UM IMPULSO IDIOTA ; Ç\ FONOU DfZEHPO I
PE DE BERJA-LA í \ QUE lA PASSARA NOI- \
PEDÍ-LHE DESCULPAS.:. \ TE COM ELA/ J
E AGORA TAMBÉM LHE J ^r-&
PE(Q OHE ME PEZQCE: WUf^i^M ^

b 1»íí^^bE^MvÍ 1 1
^^MmHi'*â> 7/ X cí ; * ialS MB

umWÊÊÊEmmwXmà. ív <*¦

CO/V? £i4— £ 5/A/Ü3 OUTROS
MEMBROS DE MEU PARTIDO.'
TZABALHAIJPO NO PROOETXO
MAIS IMPORTANTE QUE OA' MA-
GINEI/ DESWLPE TER FED/DO

DESCULPAS-? QUERIDA...
VOU... VOU MR

UMA VOLTA f

rífrs-^

' 
MISS HALE i UM TAL SENHOR
DOUGLAS VANCORT A ES- -

TA' PROCURAM PO... MANDO-
O ESPERAR NA SALA ?

sim! na sala mais afãs-
tada deste. lugar!p1qa-*
lhe que na'0 estou em
casa, emesmo que ,

._ ^% ¦¦«¦¦¦ ¦- _

flnlfnHBI J&&S$ywmmfii^

NA'0 FALE TAO AÜO,MlSS HALE.'
E PARA SEU GOVERNO, DA ULTIM/
VEZ QUE ESTIVE NO ORIENTE,

ANDEI EM COMPANHIA DE CAÇA
PORES DE MARFIM... E
VG.ÜIR.1 UM SOCADO PE

FACIÊMOA /

ÃMM P CHI! AQUI ESTÃO AGVELAS NOJAS )(^\ '

1 DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA. /{ \&
I BEt/ERLY NAO PODERÁ' TERMINAR. A WÍ|

A O RELATÓRIO SEM ESTAS HJOT&j^ íjA

1.EIA A CONTINUAÇÃO DESTA HISTORIETA NO DIAEIO C A R I 0 C A DE TERÇA-FEIRA
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>W_/>te ¥foi repentinamente quieto, te tuzes brilham sob/*,
'bola de pressão'e êle se concentra, sobre o mecasi/smo

do t.ontr£]e_
i

?* CLÁRENCE GRAY

l^__J..L_IJl_ __¦¦¦-'

WÈÊ!$r4mmÊi "wÊÊÊê. I

O INTERIOR PA BOLA PARECE CANTAR, QüAfJOO A
PRESSA'0 PE DESCJPA COMPRIME A PRÓPRIA ESTRA- j
TOSPERA. BRlOXy CURIOSO, OLHA ATRAVÉS PA
BASE TRANSPARENTE....

IBR/ck baqueia, quando ox "bota, depressão" sofre a/teracoes T

—<*^ÊZig&. (nsr ^^5w£Êgfâ£Ê^ÊÊ&mS^BiS& li í) 8 I (___?«8áif 
'^^^y^^yC^^^^^^^^Êy^'

\ Uma. par*ffa râpiota... e Brick € Jogado contra, a parede... 
/ '^ 

| IWEÊffi ) í $ÊÍÊ$.
g_aBp^S^| EKCELENTE! CONTATO PERFEITO COM ¦ NW\\\, ¦' ^Kjf l f * ^f|t§Í
WÊSÊFffltirN^ A VÁLVULA INTERMEDIÁRIA.' _____¦______¥ i /'/ 'wS3bF'-***:. .v

(Visse, iodo o inferior se torna, verme/h o. Brior qua
$e e'Jogaoio contra, opa/neichapará/Ao. A bo/o. todo.
pa-rete es-f-tw e.m -fogo. 3r/c/c treme..

________ _____________— )«¦
Ma£ uma sacud/deía_ ^uper-pressão.. Fêso... Myte¦PaJa e Brick apenas ouve como que uma. vibração

ém rode corpo.
LüBRIFLOW- 2 / CONTACTO COM

A MASSA CENTRAL! APROXIMAMOS ¦
NOS DO VÁCUO ABSOLUTO/

fW^W%^g%[LPRPRE$SAO... S-SINTO-NIE ~"*1 W^^^WWJWW:m<'i^m^^^m^<i^^ ^e-ENGRACADO.. CALOR.. 1 W^WSltoWVMVi

^¦(M^^Tfii //*$& 4«&3%ê$M @teá>_ÍT

J V t8_?_Íw ÚW0UU 1 íi <S&> r^S^ __^ ^T ^ VV V I ft^ /^ B_^l^_fc^

toK&v*44^^-
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' WA A CONTINUAÇÃO DESTA HISTORIETA NO DIÁRIO C A R I O C A DE TERÇA-FEIRA
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W^mÊm PROFISSÕES
EMPASTELADAS

Neste nosso primeiro
número não podíamos
deixar de fazer figurar
as tão queridas 

"profis-

soes empasteladas", pas-
satempo muito aprecia-
do por seus solucionado-
res, Aos que não sabem,
explicamos que recom-

pondo as letras que for-

mam os nomes de cada

personagem ao lado en-

contrar-se-ão as suas

respectivas profissões.

iBSaB»MjiMW||IMBBB|WIH|illM

SIM ©Ü 
"NÃO? 

Moeda Elástica
para caaa uma das respostas certas es-

creva um. SIM na primeira casa do lado e o

N. 2 na segunda. Para aquela que não é justa

escreva um NÃO e o N.l. Tirando depoia a

soma de iodos os números, se obterá a res-

posta com a pergunta que fecha o jogo.

"SALOMÉ" I
é um dnma de Oscar Wllde 

NOVA YORK ;
é a capital dos U . S. 

"A VIUVINHA" |
é de José de Alencar

DUQUE DE CAXIAS '

; nasceu no Rio de Janeiro .. 

OS LEITÕES NASCEM
aos 60 dias 

AS MÁSCARAS SIMBOLIZAM
: a Arte Teatral | 

ACIDADE DE TUBARÃO |
fica em São Paulo 

N U MISMATA ;
é quem cuida das moedas

O ÕVO CONTÊM MUITO
cálcio  

A BATALHA D£ WATERLOO I
DEU-SE EM . |:

. INSTRUMENTO: uma moeda de 20 cett-
tavos e uma folha de papel.

PREPARAÇÃO: faça um orifício de uns
15 milímetros de diâmetro no papel.

Feito isto, reuna alguns amigos e peça
a um deles que faça passar a moeda por den-
*ro do orifício, sem romper o papel.

Quando se derem por vencidos, dobre
cuidadosamente o papel e peça que coloquem
a moeda dentro- Sepatjgmdo com cuidado as
extremidades do orifício e retificando os con-
tornos circulares do viesmo, a moeda passará
sem rompê-lo. Belo, não?

?++¦+**-+ #^^*s^^*-^*«

ATENÇÃO — As soluções das rha-
radas aqui estampadas são encontra-
das na quarta página do Suplemento
Internacional.
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HORIZONTAIS
1 — Querer muito bem a; 5 — Guarnecer de abas;

9 — Medo, terror; 11 — Neste momento ; 12 — Leve-
mente molhado; 13 — Reduzir (uma substância) a
migalhas ; 14 — Ato de parar ; 16 — Patrão ; 17 —
Sufixo, designa ofício; 18 — Narrativa exagerada ou
fantasiosa; 20 — Brisa, aragem; 22 — Sétima nota
musical; 23 — Interjeição, exprime espanto; 24 —¦
Preposição, indica lugar ; 26 — Forma do pronome tu,
quando precedido de preposição; 28 — Carta de jogar;
30 — Muito versado numa ciência ; 33 — Do verbo
ser ; 35 — Ligue, atrele ; 36 — Armadilha que serve
para apanhar passarinhos; 38 — Papel com areia agiu-
tinada para pulir metais, madeiras, etc. (pi.) ; 40 —-
Ferir, contundir; 41 — Convite, chamamento ; 42

Rezada, suplicada; 43 — Grisalho; 44 — Lavrar
a terra.
VERTICAIS

1 — Vaia; 2 — Sugará (o leite) da mãe ou da
ama ; 3 — Ajustar, combinar; 4 — Fazer andar .à
roda ; 5 — Nome da letra H ; 6 — Bofetada (fam.) ;
7 — Fio de metal; 8 — Extraordinário ; 10 — Súpli-
cas; 11 — Instrumento de ataque ou defesa; 15 —•
Pôr em circulação ; 19 — Laçada ; 21 — Mexer mui-
tas vezes ; 25 —- Voz de cabrito ; 27 — Italiano ; 29

Enxuta ; 30 — Ciência da moral; 31 — Rasteiro ;
32 — Drama musicado, sem diálogo; 34 — Curar,
restituir saúde (a quem está doente) ; 35 — Fileiras;
37 _ Ter por costume; 39 — Espaço de doze meses.

QUAL A IDADE DE "DOM SIMÃO» ?
Se você somar os números que formam o desenho garatujado por

"Dom Simão", saberá qual é a sua idade. Depois que descobrir, escreva
a resposta no próprkfcupão e envie tudo direitinho à nossa redaçã* o
quanto antes, a fim de se candidatarem (em sorteio) a três bons livros.
Enderece sua carta assim : Concurso Carioquinha — Av. Rio Branco, 25,
sqbreloja—-Rio de Janeiro. O prazo, extensivo para todo o Brasil, é
de 20-dias a contar desta data.

CONCURSO CARIOQUINHA N.° \
Qual é a Idade de Dom Simão?

Dom Sinião tem ........ anos.
Nome ......... .". . . .'. . , .......... Idade
Rua
Cidade •

. Anoa
 N.° 

Estado


