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(CONCLUI NÀ »i» KACINA)

A UDN APLAUDE

Fac-símile do abaixo-assinado com-a assinatura do ex-Prèsidehte

Dutra com a

Princípios morais

Outros proceres da UDN, embora
eximindo-se de j . fazer declarações,
concordam em ressaltar a importáneiu do pronunciamento do Governador de Pernambuco e em a votar, cocomo um passo para um encaminhameno objetivo do problema sucessorio a declaração dt que essencial não
é o candidato partidário mas a pre| servação de principios morais.

semana qlêsa
dós barbeiros

0 PSD mais discreto

.'. O .marechal Enrico Gaspar Dutra solidarizou-se
com os barbeiros, apondo sua assinatura ao memorial
da classe em causa pedindo a instituição dò regime de
"semana inglesa", çom o fechamento dos salões ao
meio-dia, nos sábados. X Xx ¦ -,. \-, ¦'¦¦''/¦¦¦ r-fi x í.V-^-^í -,
„.,, O ex-Presidente da República assinou'-'simplesmente'
na coluna destinada aos nomes: Eurico Dutra; e deu
como profissão: Reformado.;
MUITOS NOMES ILUSTRES

0 Senado se unirá a
Câmara com adesão oficial à
'Homem
Livre'
festa do
A "Festa do Homem Livre" está constituindo um
acontecimento marcante na vida nacional, devendo o
Senado, esta semana, aprovar um requerimento de adesão oficial à homenagem à imprensa livre do país.
Associar-se-á, assim, à; Câmara, que aprovou; por
unanimidade uma indicação do-deputado1 Armando Falcão, determinando que o"expediente"da sessão do.próximo dia 4 seja destinado à,comemoração parlamentar
daquele acontecimento..
V
ADESÕES GENERALIZADAS
Inúmeras personalidades de destaqu: continuam a aderir diariamente
au banquete no Copacabana Pálace,
com o qual .será homenageada a
imprensa livre, na pessoa do jornalisia J. E de Macedo Soares..

O presidente da UDN, sr. Artur
Santos, em declarações que nos fez
esta noite, aplaudindo as palavras do
governador Etelvino Lins, aceita implicitamente a colocação do problema
succfsóiio em termos altos, livre da
vinculação partidária.
Eis as declarações do presidente da
UDN:
"As
palavras do governador Etelvino Lins fogem dos padrões comuns,
com que constumam falar os homens públicos revestidos de responsabilidade no momento político nacional. As suas declarações, de que precisamos efetuar um tremendo esforço
de recuperação moral, para a sucessão presidencial, ainda que fora dos
quadros do seu partido político, dão
a justa medida do senso objetivo, da
isenção dt animo e da sensibilidade
do governador pernambucano".
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Na terceira página, j publicamos amnoticiário sôbre a. iniciativa dá
pio
"Tribura da Imprensa",'
que, logo
depis de lançada' se transformou
num movimento dt tôda a imprensa
independente.
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APOIA ETELVINO:
NÂO PARTIDÁRIA
A SUCESSÃO

Bom,

O primeiro passo da conspiração do Catete via Jango
.— a criação da Comissão Inter-Sindical Permanente VENTOS: Do quadrante •>
norte, moderados
(CISP), destinada, a unificar num bloco político \ os di- ,
«ersos sindicatos e federações sindicais do.país —' é re«ultado da inspiração e participação dos comunistas nas MINIMA: 81,0
articulações subversivas que o Ministro do Trabalho con; V*4*************************.
li nua a desenvolver para €>•
golpe de Estado, assim, que
',--'' 'X/Jzjáiwfpfí.
"-"'-.
'*
,
' - '
.
?' * •¦- v possível.
'palá'
Rsultado dirtaniehte da
vra de ordem emanada da reunião'
de Montevidéu da Confederação
dos Trabalhadores; da América Latina, (CTAL)r de: agosto do ano
passado. E o próprio delegado brasileiro àquela assembléia comunisA entrevista do governador de. Pernambuco, abrinta continental, o deputado Roberto
o
do
problema da sucessão presidencial, está alcançando
Morena, foi-o:introdutor^ da iniciarepercussão hos meios políticos.
a
devida
tiva que o sr. Jango fez executar
sr. Etelvino Lins. que, governador do PSD, foi
através do seu Congresso dé PreO
vidência Social; V ¦ eleito por uma coligação, e com a mesma coligação gocolocou o problema sucessório em termos morais
verna,
0 Congresso dle Montevidéu ¦ *¦»«*€
.'.^'pr'^
:
nacional, séndojêle o primeiro líder do seu
interesse
e
de
e o de Jango
a possibilidade de um candidato escoa
admitir
partido
•
De fato, a unificação, num comas satisfazendo a condições que
PSD
do
fora
lhido
—
gi»¦.&****¦.;>
aliás, denomina-. [ ^^iWm^^Tx^'¦•••'•
mando central
essenciais
reputa
para ocupar a presidência da Repúdo mesmo de Comando Central da
blica rio próximo qüinqüênio.;
Comissão Inter Sindical Permànen!

Transcrevemo-la, nas palavras
textuais do lider comunista .que,
por trás das cortinas (e até pela
frente mesmo), liderou o congresso do sr. Jango, nele aplicando a
experiência c as recomendações do
.,
comunista. Escreveu Morena:
"Entie os dias 13 e. 21 de agosto,
realizou-se, em Montevidéu, no Uruguai, a reunião de delegados' da Confederação dos Trabalhadores do Chi-,
Ic, do Movimento Pró-democratização dos Sindicatos da Argentina,' dp
Consslho Operário do . Paraguai,' da
União Geral dós Trabalhadores1 do
Uruguai o da Confederação dos Trabalhadores do Brasil para prosseguirem na aplicação das Resoluções e
Acordou da Conferência Regional.do
Sul da Confederação dos Trabalhadores"Ksta
da América'LStlhá'.'
importante reunião sindical,
ds trocas do experiências e para or-

Provada a firma
Wainer-Vargas
MwtimaHora'
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TEMPERATURA: Estivei

À palavra de ordem

EmtaW&sérWsmiBà*

Diário Carioca

Toda articulação
éoriffltãé
peloscoiminisiüs

te, cuja composição examinamos na
nossa reportagem de ontem, desta
série — destinado a dar unidade
dc ação politica aos sindicatos e
Fcderaçãões Sindicais brasileiras,,
constitui a recomendação capital,
do congresso comunista de Montevideu que inspirou o congresso
janguista do Rio.
Tal palavra de ordem, trazida ao
nosso país pelo delegado do Partido Comunista do Brasil, o deputado
Morena, e posta cm pratica pelo
ministro Jango — está exposta, pelo próprio Morena, secretário ¦ geral de uma Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), em relatório publicado pelo- jornal do
Partido Comunista ("Imprensa Popular"), de 4 de setembro, do ano
passado, sôbre a formação do Secretariado da Zona Sul da CTAL.
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ANOOCXVI

f\ conspiração Jango êtn marche

¦jí;:í'

E' recebida com otimismo, entre os
udenistas, também, a manifestação
do sr. Etelvino Lins pelo que ela revela de disposição dos governadores
estaduais de intervirem ativamente na
sucessão presidencial.: .¦
. No seio do PSD. a repercussão, embora vivp, foi mais cautelosa. As pnnr
cipais figuras do partido, ouvidas ptj.
la reportagem, inclusive o ministro^oã
Justiça, sr; Tancredo Neves, exaltaram
o pronunciamento do sr. Etelvino/Lins
sem contudo fazer considerações sôbro ò.seu conteúdj político pfópnamente dito.

; A adesSo dos fregueses à campanhu dos barbeiros que trabalham no
centro da cidade foi promovida pela
Comissão encarregada dc coordenar
ás opiniões dos profissionais interêssados i são inúmeros os nomes de
pessoas de destaque, em tôdas as
atividades, que prestigiam: o movimemo.,

A forma de aderir

!

FütíBOL OÜ "BMlími"?
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DEPENDE DAS AUTORIDADES
-Disse o sr. Diegues não ter dúvida
de que o movimento-fracassará. A
menos que as autoridades policiais não
queiram oferecer garantia» aos patrões contra ameaças ou depredações
de suas propriedades. Tais garantias,
por sinal, já foram solicitadas ao
DFSP cuja ação deverá se estender
ate à garantia de llBerdade de traba.
desejarem comparecer ao
lho áos,que
"
serviço.

Trabalho foi feita perante o sr. Gilberto Crockratt de Sá, procurador do
Ministério e causou o maior espanto
aos-presentes.
. Osr. Diegues, ainda que em pleno
reduto "janguista", falou com firmeza, acusando o serviço de Fiscalização do DNT, de ipsuflar os garçSes
à irrupçSo da gKve, dando-lhes ipclusive meios de propaganda à maior ampliação do movimento ft cuja fren<
te- se encontram .pelegos. conhecidos
Espanto geral
e dà confiança ilimitada do sr. JoSo
Belchior. Marques Goulart.
'.A
denúncia contra ò Ministériodo (Jango)

¦•Tf -'.V.*í -i gS...-***.;*
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Quatro seções.
Dois suplementos a
cores.

Suplemento de Eco-'
nomia e Finanças.
Letras e Artes.
Seção Imobiliária.
Revista feminina a
cores.
Suplemento esportivo a cores.
Todos os círculos

Semana
internacional
em revista

prestigiam a festa de
imprensa livre (3.a

Por um acidente com • piSina que publicamos todos os
domingos sob tst* titulo,
¦brindo o caderno do nosso
suplemento, deixamos de publicá-la na edição de hoje, o
que, entretanto, voltaremos •
fazer no próximo domingo.

página)
"Laranjeira" caiu
mas não se rendeu
(12.° página)
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Finalidade da reunião

mmum
TEL.^86299

A denúncia do sr. Diegues foi feita
durante a reunião realizada com fim
de debaterem, os hoteleiros e a
COFAP, o aumento do cafezinho,
como solução para a greve dos garções.
Nesse encontro, dò qual damos noticia na última página dêste caderno,
o cèl. Idino Sardemberg, vice-presidente da; COFAP prometeu levar a
plenário, para novos estudos, a majoração (de 60 para 80 centavos) no
preço do cafezinho.

Convocação
da massa de
marítimos

ROMA —- Acompanhado de sua bela esposa, a Imperatriz Saroya,*
que ficou,nesta capital; em tratamento de saúde, o Xá Reza Pahleyi
chega.ao Aeroporto de Campino, para tomar o "Constellation", éspecialmente fretado, que o levaria de volta a Teerã, depois-que. os
monarquistase o Exército, em contragolpe, depuseram Mossadegh.
— (Foto INP-D. C, via aérea)

Os representantes sindicais que
continuam fiéis ao Comando Geral da Greve dos Marítimos convocaram para o próximo dia 25
uma assembléia conjunta de tôdas
as classes que participaram do recente movimento grevista dos marítimos.
Essa reunião terá lugar na sede
do Sindicato dos Taifeiros, às 18
horas, e será preparatória de uma
assembléia-monstro a realizar-se no
Teatro João Caetano para o dia 31.

Começam Amanhã, Segonda-Felra "Os

Grandes Dias Canadá"
Apenas Dez Dias

Órgão sem função
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EDIÇÃO

0 prédio será comprado

agremiação foi ao ponto de adotar para efeito
O sr. Gustavo Capanema
demagógico uma legenda socialista, sem a menor
é um excelente orador.
ouligação
com seu conteúdo social e ideológico.
temos
Poucas pessoas,
vido com a elegância e a |
Mas isto 6 história velha. O PSD que aí
'propriedade no dizer, a par
está nada tem mais em comum com o sr. Gede um extraordinário dom
^£ik2«H8Bffi^H
'
B^^T^IR^^H
T 8Sh9V«« _
HÉk ^^Êm\m<m^aa\í-ÉSSm mWS $rtji£S8ÍÍ&sSB y ^S
túlio Vargas; Sua vocação para ser um "velho",
mm&W9&%£t$ííuU**
partido
;!r\r^^W ff'.^*
M
BE3BTS3 ti mWmwM-mm&fím mWwÊWMmí
de improvisação, reveladas
de Governo esbarra na malquerença do
pelo líder da maioria na
que não esquece a candidatura Dutra e o 29
Câmara.
'
de Outubro.
""íje,
sK: wdBLKifflr
S_K
BK^^B^^
HfeMvLiM
'^^^^^^^^^HKwfl^^?j^^^M^^^BMBMÉ^^M^B8|l|^c
mwÈfelfr&&*'' f'm^mWLi ià \ MMmWmY^^mt
Mas, anteontem, na Convenção do PSD, o
o PSD se compõe aparentemente com
S ^? ' Jl^^_T^^B^BlPwÉ»^-y^P-'^^BMBM
sr. Capanema sofreu um acidente oratório.. A | Vargas apenas porque se trata de um partido
certo passo de seu discurso, referiu-se êle ao fano Governo em-vários Estados e medularmente
to de que o grosso dos homens do PSD proviconservador. Sabe o sr. Getulio Vargas que com
t*Jj-r I m
mzmaW^ mVmmWmUmmM m-. <^J^Hff9
nha da Ditadura. Era uma verdade, mas neni
êle nãó pode contar na hora decisiva, quando
tôdas as verdades se dizem. Não tinha o líder
vir forçado a entrar no jogo da sucessão. Por
se
concluído a frase — a que deu, por sinal, um
outro
lado, o PSD já viu que Getulio só espera
remate feliz — quando irromperam protestos
algo de sua política trabalhista, confiada à made vários pontos da sala.
nipulaçãò golpista do sr. Jango Goulart.
No Eclesiaste deveria acrescentar-se um
. Mas, dirá o leitor, não é o PSD o partido
"Há
tempo de dizer a verdade e há
versículo:
no Congresso? Não chefia o sr. Camajoritário
emse
sabe
tempo de silenciá-la". O PSD
que
i
na
Câmara, como o sr. Álvaro Adolfo
panemà,
balou no regaço da Ditadura, mas já nãp gosta
sólidos núcleos pessedistas, com
I
Senado,
no
não
que lhe recordem as origens,. Na realidade já
criar
sérios embaraços ao Governo ?
forças
I
para
ex-Ditado
o
considerem
o
deseja que
partido
De
fato,
sr.
Presidente da República.nasr.
o
dor, identificado no corpo e na alma com o
da
senão pela força da
consegue
do
Congresso
Getulio Vargas.
inércia da maioria ou pela influência pessoal de
A atitude de "ballet", que assu- •
Nasceu o Partido Social Democrático a
«SÃO PAULO" t sombra do Governo ditatorial, pela mobiliza- seus líderes. Questões
nte o goleiro Arizona (Bangu),
fechadas — que são, de
"moções de confiança"
foi fotografada no clássico de
do regicerto
as
modo,
ansiosos
de
várias
de
procedências
ção
políticos
ontem, no Maracanã, em que o
VIDA '
NACIONAL DB SEGUROS DE
COMPANHIA
—
Pràtiexistem.
não
criada
me
estas
situação
já
presidencial
Botafogo venceu (Jácil) o Banpor se beneficiarem da nova
D l R ETO RES
os
Conentre
cameníe,
há
mais
relações
totalidade
não
A
do
com
redemocratizaçâo
a
gu, por 3 x 1. O jogo, com púpaís.
Dr. Josô Maria Whitàker
blico de 90 mil cruzeiros, foi
e o Presidente. Há meses que estão
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpç&o
eram conservadores emperdenidesses
gressistas
políticos
morno como a tarde ensolarada.
Dr. José Carlos de Macedo Soares "aj dos. Como, porém, seu chefe, sr. Getulio Varvirtualmente rompidos os contatos, pois o sr. $
{Noticiário e fotos na 7a página
Sede — Rua 15 de Novembro, 324, 3.° andar — São Paulo
a
nova
Getulio Vargas arranja sempre um pretexto pamassas,
nas
Jíste caderno).
de
—
andar,
Rio
Branco;
173—10.°
popularidade
Ay.
gas, gozasse
Sucursal no Rio de Janeiro
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O engenheiro que se recusou 4 fazer' nova avaliação de um prédio que
ò ri Matarazzo pretende vender ao
IAPI, foi suspenso pelo presidente
daquele Instituto, sr. Afonso César.
O sr. Matarazzo queria 65 milhões
dê cruzeiros pelo prédio. O engenheiro
avaliou Lc imóvel em apenas 57 milhõw» ot cruzeiros. O , sr. Matarazzo
insistiu nos 65 milhões e o sr, Afonso Cf sar ; determinoi que fôsse feita
nova'avaliação. ,Recusando-se a majornr sus avaliação anterior, o engenheiro foi suspenso do serviço.
Sabe-se agora que o IAPI deverá
fechar o negócio pela importância
desejada pelo sr. Matarazzo.

Na reunião havida ontem no Departamento Nacional do Trabalho, o sr. José Gil Diegues, presidente
do Sindicato dos Hoteleiros, declarou que a greve dos
garções está sendo ostensivamente fomentada pelo .próprio ministro João Goulart cujos principais auxiliares,
articulados com pelegos, fazem intensa propaganda do
movimento através de boletins distribuídos pelo Serviço
de Fiscalização dó D. N. T.
— Ainda assim, — acrescentou o sr. José Diegues
— derrotaremos a greve. Segundo nossos cálculos, um
total de 90 por cento dos garções comparecerá ao tra-,
balho". ,

K
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ym Etelvino Lins

trias Reunidas Matarazzo,
mateespecificando que o"última
rial se destinava à
Hora", aos cuidados do sr.
Lutero Vargas".

fomenta a greve
dos garções': Denúncia do
Sindicato Hoteleiro

TEERÃ, 22 (Condensado de telegramas da UP, AFP «INS,
especial para o D. C.) — Esta capital recebeu com satiifaçío, ambora fortemente policiada, o Xí Raia Pahlevl, da volta do sou
curto exílio am Roma. Usando um uniforma de gala, o Imperador
particular, sorridente, sendo imeassomou a porta da seu aviio
"premier"
Zahadl, qua lhe beijou as
diatamenta saudado pelo
'¦
'
. ¦'"
mãos, em sinal da respeito.
Poucas pessoas puderam com-a
parecer ao aeródromo da capi*
tal, em face das medidas da se*
gurança adotadas.. Viam-se, apenas, o chefa do Governo, Gover*
nador militar da Teeri, o Pre*
feito de Policia, o Chefe do Es-Entrego do Memorial
tado-Maior do Exército, todos
da Casa Imperial,
O memorial dos barbeiros, dirigido príncipes
ao Prefeito do Distrito Federal, será membros do Corpo Diplomático a
entregue terça-feira próxima, às 2C algumas notabilidades.
PRODUTO PALHETA
Para prevenir qualquer manifesta,
hora», ao- vereador Levi Neves, que
o .receberá, na. redação ¦ do DIÁRIO ção contrária,ao Xá, pelos comunis(CONCLUI NA>.» KACDÍA) ...
CARIOCA,' assumindo o compromis'seu
apoie
so dè encaminhá-lo, com o
pessoal, ao. cel. Dulcídio • Cardoso.

^Ht'^K »s^-:^Ee3sÍ

'Janao

OXá voltou em triuníoá
Teem mas debaixo
de medidas de segurança

E' do seguinte teor a redação do
documento pelo qual os' clientes dos
salões firmam sua adesão à Campanha Pró-Senama Inglesa dos Barbeiros: ,
"Nòs, abaixo-assinados, clientes dós
salões de barbeiros do centro da. cidade, vemos com tôda simpatia a
medida pleiteada para: modificação do
horário da "semanti inglesa", de modo a que os salões. passem a fechar
aos isábados,.às. 13 horas, reabrindo
cada segunda-feira, às 8 horas".-.

1 ^m Wm

77- S. PAULO, 22 (D. C.) —Uma firma desta capital
tem prova documental da"Última
participação do sr. Luthero
Hora". As faturas e
Vargas no escândalo da
feito
serviço
a
um
referentes
para aquele jornal
recibos
"S. Ai Última
Hora-Lutero
foram extraídos em nome dà
Vargas".
O trabalho foi executado» —————
por encomenda das Indús-

1
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ra não receber os deputados e senadores no dia
da audiência de praxe.
.
Entretanto,-o Congresso se tem esforçado
ultimamente por desempenhar com decência
suas funções, reagindo a seu modo, como cstamos vendo com a atitude das comissões de
inquérito e a derrota de vários vetos e projetos
lesivos ao interesse público.
Cremos, porém, qúe a situação criada é benéfica para o PSD, que vai enrijando no aban, dono. Pouco a pouco irão os pessedistas aprendendo que nada podem esperar do sr. Getulio
Vargas, mas que ainda está em tempo de conquistar a confiança real da Nação. O exemplo
de algumas bancadas estaduais'dissidentes,-entre
as quais a do Rio Grande do Sul, começa a frutificar, como vimos na Convenção, em qúe não
ousou a mesa fazer discutir e votar uma simples
moção de simpatia ao Presidente Honorário do
Partido.
I
Talvez o PSD esteja vivendo a sua última
1 oportunidade de estruturar-se fora da -utela go! vernamental. Se êle não se decide a encarnar
briosamente os interesses conservadores, combatendo a demagogia janguista apadrinhada pelo
sr. Getulio Vargas, bem como a irresponsabilidade da administração em face dos problemas
básicos nacionais, desaparecerá, fatalmente,
como um órgão sem função, no primeiro teste
eleitoral que tiver quc enfrentar.
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CARTA DE PARIS

DIÁRIO CARIOCA — Domingo, 23 de AgSsfo d» 1953

Dependente a índia das
nações latino-americanas

Internacional

J. Guilherme de Arauão

REFORMA RELÂMPAGO

Paris — Julho (Pela Panair do
Brifiil) - A Assembléia Nacional
está discutindo aceleradamente ó proNa
jeto d« reforma constitucional.
realidade, falta apenas o ajuetamenuma
nevrálgicos,
to dos pontos mais
vez que a discussão geral da materiu idi encerrada a semana passada.
dos
"A União Soviética
uma
M. Barrachin, coordenador
WASHINGTON, 22 (AFP) —
.Possuí
*>- trabalhos, está correndo atrás de dos
¦*™°'f*<>
atómko
ataque
um
de
lançar
capaz
a
fim
quo
poderosa «viação
declarou líderes parlamentares
bre qualquer pente da Europa ou dos Estados Unidos",
passe o projeto ainda esta semana,
da
Congresso,
no
Talbott,
Harold
deputados
os
partam
para
que
M. o secretário da avlaçío,
Norte- antes
as férias.
Associação dos Oficiais da Ativa • da Reserva da Aviação
alguns, a revisão aparece as.
Para
Americana.
sás limitada. Para outros, ela se ali»>
SÇsfíj* çKJvSü'»*» vft-^^^lfi^^^í^^ww^SPÍS*'^'
í
um
gurs quase radical. Há, mesmo,refor— A
o qual a
NAÇÕES UNIDAS, Nova York, 22 (Bruce Munn, da UP)
para
terceiro
grupo
Tóquio, 22 (AFP) — Cento e cinco ma não tem sentido nem é necessadelegação norte-americana à Organização das Nações Unidas espera,
Cidade do México. 22 (INSV— Enaeiacentoa e vinte e cinco norte- ria. Os partidários de De Gaulle. eshoje, qne seja vitoriosa sua campanha para excluir a Índia da Con- contra-so nesta capital, em visita de mil,
num total dos 750.000 que
americanos,
norte-americana,
embaixada
à
Inspeção
re- tão no primeiro grupo; representanferencia de Paz da Coréia.
participaram da guerra —da Coréia, um
o secretário de Estado norte-americano ceberam
tes de partidos do centro pertencem
anuncia
condecorações
Donald
administrativo!
assuntos
para
DECISIVOS OS VOTOS DOS LATINO-AMERICANOS
comunicado oficial do comando dos Na- un sípundo. finalmente, os comunisr(__x__W\f
^W^
•&
*
Lourie.
foram
que
acrescentando
cõe» Unidas,
tas surgem anti-reformistas, com o
Espera-se que a votação ofereça extrem;»'— a uma solução de comproconferidas igualmente 2.056 condecora- que obtêm dois trunfos políticos:
¦¦^^¦fl
H3amÊÊ!êmW^um^ WÊH-íM^^^^i^Bwm * -:'%jètâifl^flflMV^^flK flLlfc-r./ flfl ¦¦Ht
mesmos
os
acrescentam
misso,
não-americanos.
os'
é
ções a aul-coreanos
pouca margem de diferença para
colocam-se contra qualquer tentatideclaTóquio, 22 (AFP) — Foram libertados
doía lados. A Inglaterra, os paises da círculos E' a Assembléia Geral,
va de fortalecimento governamental
de guerra das Naadotar
437
agora
hoio
prisioneiros
cabe
por
niima,
se
oi
que
Russia
a
Britânica,
Cc-iMiiiiuade
de- ções Unidas, entre os quais dois fran— Paul van e mostram-se, mais do que os outros,
22
(AFP)
Amsterdam,
sesens satélites e a maioria dos mem- ocasião do uma votação, uma
colombiano,
"movimento
"Fuehrer" do
ceses, um turco e um
na- fiéis à Constituição, evitando alteraalia- Tlenen,
bros oir Europa Ocidental se opõem, cisào a respeito. . . •
rão libertados «nanhi 400 soldados
tem sede la.
europeu",
que
social
cional
manifestavam
londrinos
«ulcírculos
Os
250
e
no porte de. vista dos Estados Unidos150 norte-americano»
estão
Três pontos fundamentais
nesta cidade e cuja atividade neo-na»
sr. dos:
Os» vetos decisivos serão so das vin- hoje a opinião de que o própriodecicoreanos.
zista é proibida pelas leis holandesas, ainda suscitando debate.: a estabili!e n»v"es latino-americanas, quo ain- Ntliru poderia provavelmente
foi preso pela policia.
dade governamental, a recolocação,
do seu país
dn se acham muito divididas a' res-. dir íerirar a candidatura certo
no quadro do Poder Legislativo, do
que a
não se afigurasse
caso
do México, 22 (INS) — O
Cidade
do
caso;
'^IItI
peite
o a fixação
\m_*____\\\_^___ ''«fas-w^g».?»» «a^a^tlHr
IíbW<Ifl
fl1
Câmara doa Vepattáot
— O inquérito aber- Conselho da República,
HPPlí^^HflR'':;* %> *^MÍm
O' embaixador Henry Cabot Lodgeu Índia poderia conseguir a necessária ex-presidente da
22.
Oulia,
(AFP)
trabalhosanuaCampora.
da Argentina, dr. Hector
incidentes que de novo período para os
dos
Tumor declarou, categoricamente, que» maioria de dois terços.
conseqüência
em
to
quinta-feira
ciou. hoic, que partirá na onde
dia lí do corrente em do Parlamento. Quanto à estabilidadesenrolaram
se
¦Ifliífl^c^jL' -: -' -.«^^^w-'^fe^S«!^3 flT^j^j flW^^nHl ÃW os Estados- Unidos já dispflem de vo-» Declirações do Embaixador Lodge
cumWaíhtafton.
Naçõts Unidas, Nova Iorque — 22 próxima parafuncionários
que grupos de matadores de de governo, o texto revisto recor.
tos suficientes e que a candidatura da,
norte-america- Oujda, revelou tinham
sido constituídos. re it dissolução da Assembléia, semdos primentará
profissionais
índia será derrotada a menos que»! (INS) — O embaixador Lodge,
nos.
A polida precisa que esses homens ha- pre que o governo se encontre em
objetivos
seus promotores a retirem antes dai EE.UU., declarou que osconferência
somas cm minoria durante a discussão de um
importantes
recebido
viam*
dos EE.UU. na próxima
votai-bo na Assembléia Geral.
dinheiro.
sôbre a Coréia são tão pe.
— Observadores ociprojeto de importância fundamental
(¦f-íií- 'X^H B^w^ra» flflHtt^^^sfl ma-sr^
4B Il9^l M^'*i>:»'-ViyflflJ
veteranos
quei
política
22
Observadores
julgam
Parts,
(INS)
i||jipti**tf] B^^Hr
-^^^Ê _________ \\_^v-7vtJm
*» quenos quc uma paz estável pode ser dentais manifestaram, hoje, que uma 1U«ÍBJ^fe
nt.j-»T3
votos.
para o país. Tal solução, que parte
36
no
máximo,
índia
obterá,
u
fe'^SS!
HüB
|V£k^^*jfl Hk^% -*'''ü'í*H br ¦fe#T?<;'i'í'».'|Ça'iif':
teriam obtid» rapidamente.
tória publicada pelo ."Pjjvda\f**m*22 (AFP) — de uma idéia de há muito assentado
Estados
Unidos
caso,
bs
Nesse
Wtdttm
(Minnesota),
na
%»*¦¦
ííímsM
de
£Bk»:S
HKfMI
i
notadamenque
Insiste, n6 entanto, em que a Rus- nhã. assinala a possibilidadeum mqylmenFaleceu o sr. Harold Knutson, antigo pelos grupos do centro,
conseguir 19 para bloquear os
esteja se operando
eleito pela pri- te os Independentes, pretendo conduW^IflV^v-iflB ¦flE^-^-^^efll flflW^^iàii^aBlH!
flKvSiy^^B
flfl qua.
dois' têiços exigidos. As abstenções tsia deve sentar-se ao lado da China Polônia
anticomunista. representante emrepublicano,
resistência
do
to
efetivo
fêz
forças
e
das
conferência.
parte
1940
à
união
que
zir mais
políticas
meira vez
náo entram no cômputo do resultado. comunista na próxima'
dos cinqüenta representantes que vota- do Parlamento em momento difícil,
Se- at razão estiver do lado dc Loda entrada dos Estados Uni- do
nm
contra
de
novo
ciclo
instauração
à
dos
que
ge, é" provável quc o programa
dos na guerra.
governamental, por meio de novas
Estados Unidos seja adotado sem aiSfewflBl
fl5PPfl|™BBSP^
Bb
eleições. M. Barrachin definiu-a nesteração. A Assembléia Geral recomenrealizar
daria, pois, o convite aos 17 países
Salzburg, 22 (AFP) — Desapareceram ta frase: A Assembléia deve
de conciliação,
um após outro, de maneira misteriosa, um grande esforço"referendum".
JflflMnl^fll flailll»- :|ljg|jjgjgjjjjgj»jj^J Bfl$^^ãS^^S^^^^^BB BUH que combateram pelas Nações Unidas
Em
indepen- se quer evitar o
três homens que procuravam, "tesouro
Coréia, convite extensina guirrr da "se
denteraente uns dos outros, um
o outro lado assim
suma, o que se pretende é a exisvo à Rússia,
de
Alpes
nos
da Gestapo" enterrado
tência, por uma ou por outra forma,
SAMI, Cefalônia — Habitantes dessa devastada ciiade dò Arquipélago das Jônicas, vítima durante desejar"Salzburg, segundo rumor público.
da maioria parlamentar do governo,
O sr Krfshna Menon, chefe da decinco dias de arrazadores abalos sísmicos, ainda sob emoção dos terríveis acontecimentos, aguardam
necessária ao funcionamento do re.»
Guardar atenta^ legação indiana, ao que consta, recetransporte para uma região mais segura, onde postam recomeçar uma nova vida-.
do sr. Ándrey Vishlnski
beu
garantia
gime.
INP-D.
C).
22
e
a
(United
Argentina,
evitar
(Foto
Mendoza,
de
pilhagem.
pânico
mente vigiam a operação de embarque, a fim
Como atualmente o Conselho da
dí que a Rússia, a despeito dos seus
Press) — A região andina foi atingida
prete»"**», acabará aceitando o convipor uma tormenta com ventos de 80 República é mais um órgão complele
km/hr, forçando o adiamento da partida mentar do Poder Legislativo, o prode quatro expedições que lam tentar es- jeto de revisão procura fortalecê-lo,
T:rminada a batalhai da participacalar o Aconcagua e paralisando to- embora mantenha o princípio de
á
Assembléia
restará
da
índia,
ção
dos oi meios de transporte através da "preponderance de 1'Assemblée". Nes»
Gorai pouco qun decidir, a não ser
cordilheira.
uma» resolução apoiada pela índia,
so sentido, estreita mais as relações
Birmânia, Indonésia e Libéria,, no
de trabalho legislativo entre as duas
todecisões
sentido de que» todas as
Bonn, 22 (Uniled Press) — Heinrich Casas, limitando o rodízio no andamadas pela Nações Unidas serão enSchroth, candidato do Partido Socialista iner.to dos projetos e, especialmente,
o
GoTÍrno
hoje,
vi idas a. China Comunista e à Coréia
aprovou,
—
a Assembléia só
italiano
a uma cadeira do parlamento como rc- estabelecendo que"avis"
O Senado
WOMA. 22 (UP)
da Norte: com a solicitação de codo Ruhr, moveu uma ação decida após o
completo c
do Conselho de Ministros, Giuseppe MU., presentante
di
apolUko
presidente
Kondifamação contra o chanceler
msntârio» » respeito.
consumado do Conselho da Rcpúblicrise política do pais desde por
mais
à
acusou
o
modo,
prolongada
mesmo
tal
o
de
Adenauer
fim,
rad
o
início
«ondo
porque
adiar
Tal processo poderá
da esquerda se
haver recebido dinheiro de procedeu- ca
da conferência dc paz, assentado pa- Him dá guerra. Somente os comunistas e os socialistas de,17 ministros de
Enfim, o período de trabalho parcia comunista para financiar sua camra onte» de 28 de outubro; mas abri- ôp us«amao Gabinete apresentado por Pella, composto,
lamentar foi deslocado do mês de
panha eleitoral.
ria ceminho para que os velhos co- "técnicos", tirados do próprio Partido Democrata Cristão .
janeiro para o de outubro. Diz o ar"Regie Autonoitie De» Trans- presentante» a respeito da validade comuricassem à organização mundial
tigo revisto que a Assembléia NacioPARIS, 22 (AFP) — Os agentes da
CÂMARA
NA
deputados
APROVAÇÃO
em:
os
A
telegramas
compodos
a
AGORA
que
s?u« ponto» de vista sôbre
Londres, 22 (AFP) — O sr. Aneurin nal iniciará sua sessão ordinária na
ports Parisiens" (RATP), membros do sindicato CGT,' decidiram prós- reclama a convocação das Câmaras ..ição do conferência.
acompaembora
favorável,
do
Paritdo
atitude
Bevan, líder da esquerda
em
primeira lêrca-feira de outubro,
Além dos democratas cristãos, nhapdo dia a dia o desenrolar dos Trabalhista,
seguir hoje a greve por uma duração de 24 horas. Recorda-se que e a respeito da necessidade de' uma
regressou a Londres à noite vez de igual dia do mês de janeiro.
Lodge declafou aos jornalistas que
o Ministério organizado pconde
consideração,
da
Iugoslávia
em
todas as outras organizações sindicais deram ordens de reinicio do tra- convocação imediata.
vindo
tomando
de
ontem,
e
a rigorosa atitude dos Estados Unidos apoiaram
fatos
os
acrescido
o
liberais,
eslá
Tambén
período
Pella os
tair.rn a participação da índia <i de lo sr. Giuscppe
como disse o mei autorizado prede- passou três semanas de férias, a con- de trabalho de modo a possibilitar
balho pela manhã dc hoje.
Atuação dos Socialistas
monarquistas.
baseia noardsn- republicanos ií os democráticos e os cessor, as atitudes de certos países vite do governo iugoslavo.
se
beligerantes
outros
do
da
atividade
rendimento
maior
Comunismo e Bom Tempo
Os socialistas
Os socialistas, conseguiram; pelo te dest io de um eventual regresso à
dera de greve geral até completo atenO nessa matéria".
Pai lamento.
Parte, 22 (Por Edward M. Korry, dimento das suas reivindicações.
definitiva per- pátrttt de meio milhão de soldados neofacistas se abstiveram de votar.
a
decisão
menos,
que
UniOuiios pontos menores de discusFalando a respeito dos Estados
da, UP) — A propaganda comunisoficial da votação foi o se..Londres. 22 (AFP) — O sr. Edgard
Se nos oCrreios, Telégrafos e Tele- manert-sse em suspense até- segundaquo se acham i'no resultado 140 a favor; 86 contra; e dos. o presidente do Conselho acen- Sonders,
o industrial britânico que vol- são figuram no ajuste final. Mas o
ta», de um lado, e o bom tempo rei- fones nota-se uma melhora, geral, es- feira, data em que pode esperar que lume-americanos
guinte:
"Não
Oriente.
'
Extrtmo
ter
nenhuma
após
a
Londres,
existir
tou
tuou:
quinta-feira
poderia
riante, de outro, contribuíram para que pecialmente no interior, a volta ao cheguem, finalmente; as confirmações
_
governo Laniel já venceu a prova da
Acrescentou Lodge que os Estados 10 abstenções. de Pella necessita, suieição aos Estados Unidos,
aos ficado preso quatro anos na Hungria Reforma e vai respirar um pouco,
milhares de funcionários públicos dei- trabalho estâ sendo feita cora muita assinadas, legalmente indispensáveis. Unidos
O Ministério
esteve
mais
de
espionagem,
o
se
esforçarão
acusação
possível
a
rcencetar depois
da Câmara dos quais, no entanto, não podemos recu- sob
xassem de comparecer, boje, a seus lentidão nesta capital.
Esse prazo foi concedido com maior
no "Forelgn Office", onde con- com as férias, para
que a conferência de paz permi- ainda, da aprovação
como certo sar ; nosso tributo de reconhecimen- ontem
se tem
locais de trabalho.
o caminho da sobrevivência.
-,-- .c'-riir-rli.
de ferro as_ordens de facilidade porque os adversários» da para
Deputados, o- que
ferenclou com o Marquês de Readlng.
estradas
Nas
realização
dêsse
objetivo,
i
rranzaçao
oesse
oojenvo.
„„,,.......-...,
ta
innos
prestaram,
segunda to pelo auxílio que
Os representantes do Partido Popu. reinicio do trabalho estão encon- iniciativa socialista contam cora» noDivergências Entre os EE. UU. ^'deverá ocorrer na próxima
clusive os dois mil milhões de dólalar Republicano fizeram, ontem, um trando viva oposição e em numerosos vas retiradas de cartas enviadas por
E A Grã - Bretanhha
^feira.
anos".
últimos
nestes
res
tecebidos
"Ha
acordo com os dirigentes dos sindica- lugares os operários resolveram con- depiilauos pertencentes aos grupos da
Aplaudido o Resultado
muito
tonarei, 22 (A.F.P.) —
tos não comunistas — socialistas e tinuar o movimento ou aguardar pre- maioiía.
Social
Inspiração
de
Governo
—
a
ofi»
se
chegue
de
Anuncia-se
esperanças
que
22
poucas
(AFP)
.Roma,
católicos —i e o governo aceitou a cisões a respeito da situação de seurr
Finamente, a mesa da Assembléia um compromisso entre os pontos de ciumento que o gnvêrno Pella obNo começo do seu discurso o presolução encontrada, para as. greves de colegas atingidos por medidas de susa teve a confiança do Senado por 140 sidente do Conselho havia insistido a
britânicos
e
virta
norte-americanos
tempo
conceder
e
quis
provavelmente
minas, hôibus, ferrovia subterrânea
da
pensão.
.
participação vote» contra 86 e 10 abstenções.
observar os efeitos da ordem respeito da questão
respeito do caráter limitando, no temserviços de eletricidade.
Nos outros setores afetados pelas para
lançada pe. da índia, na conferência política sôOs resultados do escrutínio que de- po, do seu governo, salientando notaEmiO Ministro de Informações, "coneletricidade, minas, cons»» de reinicio do trabalho,
nos
hoje
gás,
declara-se
uma
greves,
Coréia",
bro
*
seu
de
ao
governo
sindicais, apesar
damente o caráter administrativo dêsram ,a Pella e
Hughes disse que havia
le
tmções o metalurgia a situação não far confederações
círculos londrinos.
maioria no Senado fo- ss governo. Mas — disse ainda —
confor.tadora
fusSo nas empresas estatais", com o sofreu alteração de monta, do mesmo a sua tarefa se limitar constitucio- compuentes
do
Auós a declaração de ontem
das
ram saudados pelos aplausos da As- o governo terá uma profunda inspiraque quis indicar que havia muito mais modo que para o pessoal de terra da r.almentc a constatar a realidade
Cabot Lodge, chefe da delegação sembléia, com exceção da extrema ção social que preparará o terreno,
operários em greve do que o govêmo "Air France" que prorrogou a greve 209 esrihatura. Se» o* conflitos so- sr
deci»
a
anunciando
norte-americana,
ciais entrarem no caminho do apaesquerda' e da extrema direita neo- nesse domínio, para o próximo govêra princípio supusera.
até depois de amanhã.
— 20 • 22
empreendido ago. no.
z-guamento, <r número dessas assina- são doi Estados Unidos dena votar
GUIGHETS
comunicado, disEntretanto, em um "grande
con» facista. D,evcrá ser
Recomeça a Vida
o debate a respeito
turas,. que é» presentemente 203, não contra a participação indiana
Câmara
melhora"
na
in— 43-467«
ra
de
às
se que se nota uma
43
política
Passando
questões
23-4003
difiTELEFONES:
Pern, 22 (De Jean Chomette, da porte aumentar sensivelmente e pode ferêncis. parece extremamente
"in da declaração ministerial. Espera-se terna, assinalou Pella, entre outras
na situação operária.
— Trancorreu ura dia n-estro ser reduzido.
senão impossível, chegar-se
cil,
váPresse)
Ftance
se
por
nao
debate
prolongue
êsse.
como
tradicionalmente
Os franceses,
que
considfrações:""Eu consideraria
e se inteiro após. »o acordo geral entre o
rios dias.
um dia de luto para a democracia e
gostam de trabalhar aos sábados, haver
e at centrais sindicais livres;
gfivêrno
"feliz"
de
fato
acrescenta
o
o Parlamento o dia em que teisto
se
a
diz-se
para
Pella
a
lentamente
marcha
sua
a
RUA MÉXICO, 148 - SOBRELOJA — FONE: 32-9513
reinicia
vessemos de ver, também na Itália,
feito hoje bom tempo, há-de se en ¦¦esuda máquina dos serviços públicos.
—
Giuseppe
O
sr.
22
Roma,
(A\FP)
=======
contrar a razão do absentismo.
o país se dividir em país real e em
1 B U S
O
Esse reinicio de marcha é seriaPella, presidente do Conselho, res- país legal".
Os comunistas fizeram um apelo pa- mente
de grediscurso
PARA BARBACÈNA PARA IUIZ DE lORA
oontido
em
palavras
manhã,
pelas
de
hoje
mantenham
se
pondeu
ra que seus partidários
bis a todo transe mantidas ou lanrercas. Quintas e Sábados, às 5,35 horas ^s 6,05 - 7,05 (luxo) - 8.05 - 10,05
freqüentemente aplaudido pelo cenem greve ainda uns dias, com o obje- cados
Confederação Geral do
DE BARBACÈNA 12.05 - 13,05 (luxo) - 15.05 - 16.05
tro, a diversos oradores que haviam
- 18,05 (luxo)
tivo de obrigar a que se convoque a Tralia.hopelr.(de obediência comunista).
SejundíS, Quintas e »*-xtas, às 7.15 lioras. 17.05
expressado nestes últimos dias a opiAssembléia Nacional e forçar o go- Sem ouvida o reinicio do trabalho
JUIZ DE FORA
HORIZONTE
OE
a
BEU»
PARA
prode
voto
respectivos
partidos
um
dos
nião
- 8.05 - 10,05
Vêmó a submeter-se a
lambem » prejudicado pelos prazos
Secundas, Quartas e Sextas, às 6.30 boras. A» 6,05*. - 7,05 (luxo) '
«^ " 16'05
pósito de declaração ministerial.
confiança sôbrc o programa econo»¦•» «»»>
reclama, dc. parte das organiza•jlà^Talu. a*'#
HORIZONTE ™
DE
BELO
quc
Lanicl,
do
primeiramente
que
*
O
chefe
governo
Joseph
.chefe,
V
'J',"
seu
de
mico
exao
e
locais,
boras.
I7-°5
às
6.30
departamental
e
Sábados,
l^0**
exterior,
rersas, Quintas
a- çúes
à política
declarou, quanto"feliz'"
MUR,Afi
provocou, o. movimento que ainda
me das condições da trégua registaPARA CAMBUQUIRA PARA
por ter conse.
que se sentia
flíge o país.
-W** boras.
última
noite.
da
lirr.
tio
dii
horas.
A»
os
6,40
As
todos
reunise
quase
A Comissão Parlamentar
guido constatar que
Um último obstáculo, finalmente,
DE MURIAE
DE CAMBUQUIRA
BANCO NACIONAL
oradores haviam encorajado o govêrrá segunda-feira, para determinar se resulta aa incerteza política provocaA» 6»00 horas.
As 7,15 horas.
no à observância leal e fiel do PaeLTDA.
convocará, ou não, os deputados. Ja da
CRIDITO
DE
a
uma
decisão
de
ausência
Aledas
pu.a
PARA CARATINGA PARA PORTO NOVO
to Atlântico. Repelindo depois as afirforam recebidas 204assinatuias,
BERLIM, 11 (UP) — Os trabalhadores da zona soviética da
da convocação da AssemAs 5,55 - 11.55 e 15,55 horai.
teriam surAl 5,30 horaa.
ver66
as
o
contra
quais
segundo
da
209 que são precisas para se tornar proreto
governo
mações
clandestinas
Rua
atividades
som
Quitanda,
Partido Socialista manha continuam
l/iéia Nacional. O "absolutamente
DE PORTO NOVO
DE CARATINGA
essas gido dissenções entre os aderentes do
obrigatória a convocação.
sabido
haver
que
hoje
informaram
ne«Hado*
melho. Fandonárioe
Adminlttração de hens
As 5.55 - 11,55 e 14.00 boras.
persiste em julgar
As 5,30 horas.
afirmou Pella que,
Atlântico,
Situação Ainda Confusa
Pacto
organizar
decidiram
Parlamento
do
comunistas
os
reunião
a
atividades sâo tão «tensas qne
PARA CATAGUAZES PARA SAO LOURENÇO
Paris, 22 (AFP) — Logo depois das cessaria
muito ao contrário, a livre discussão
DEPÓSITOS — DESCONTOS
"tropas de choqne" oa» fábricas para coibi-las.
tra- em sessão extraordinária, simultâneaAs 7.05 horas.
At 6,15 e 12,15 horaa
dos pontos de vista dos diferentes
— COBRANÇAS —
palavras de ordem de reinicio dolivres,
a
discutir
goverpolítica
menti
para
conSAO LOURENÇO
um
de
•
ausência
a
DE
CATAGUAZES
DE
balho lançadas pelos sindicatos
Trabalhador»
Eatre
provava
Choques
ecopaíses
em matéria financeira,
As 8.00 horas.
GADA CLIENTE UM AMIQO
Wal» formismo perigoso e a plena facul.
As 6.15 e 12,15 horas
ordenara
nos Correios, Telégrafos e Telefones a nan.ciiial
que
Polícia
a
Soviética,
e
União
a
debater
social e
situação ainda é confusa nesses seto- nômica eno Marrocos.para
Berlim, 22 (INS) — Fontes do ter Ulbricht, secretário-geral do parti- dado de cada país se colocar numa
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ao jornalista J. E. de Macedo Soares

Domingo, 23 da Ago*fo da 1953 — DIARIO

23 de Agosto
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CASTELLO
BALBINO E O CHA
O sr. Simões Filho anunciou ao regressar ao Brasil que ainda da
Europa mandara retirar seu famoso estoque de chá do gabinete do
,
Ministério da Educação.
.
O sr. Antonio Balbino, seu substituto, comentou a propósito que,
é
que com
saindo do Ministério o sr. Simpes Filho, o mais lamentável
êle tivesse saido o seu bom gosto.
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em prestações mensais, SEM ENTRADA

ANAPIO
O general Anapio Gomes será ainda convocado a depor perante
a Comissão Parlamentar de Inquérito.

-.ur df Siqueira Cavalcanti, Hélio FerMANCHETE
Manoel Pin.lande?, OsvaldoCosta,
O deputado Guilherme Machado aludiu, em conversa, a uma gafe
o de Sousa Dantas, Virgílio Tavora,
Valter Sá. Adail Barreto, Deodato do jornal udenista do seu Estado, recentemente fundado e por sinal
odlvSó Coimbra, Fernando Pessoa bem fundado e bem feito.
.
Pardelas, Fernando Cleto Nunes Pefoi- a seguinte: nos primeiros dias em que circulou, o CorA
íeira Jose Gomes de Lemos, João reio do gafe
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Austregésilo Ataíd'., Rufino* Gomes
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Pint;
reira
Pir.to Murilo Lavrador, Manoel Mendes Campos Ademar Leite Ribeiro,
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Mendes e Mário çalves, qut não sabia do assunto e o novo Secietariado
Marccha. Eurico Gaspar Dutra e sar Gumle Paulo
ser
n seguinte: Fazenda — Teodoro
Incorpora • vende imóveis desde 1933
os
Kelly,
Prado
si.
o
Vascoi
celos:
não
da
tinha
conhecimento
Arlur
proposta Quartin; Viação — Nilo do Amaral;
srs. Caie Filho. Raul Fernandes,
CaTenório
Júnior,
Dantas
deputados
res
a
êsse
e
nem
de
conversações
Braga,
Odilon
Arinos,
Rua. da Assembléia, 104 — 4.°
Santos, Afonso
Saúcle
Paulo de Azevedo Antunes;
Cincurâ, o general peito
— Mário Beni; Agricultura
José Augusto, Heitor Beltrão, Nestor viilcarti e Rafael
Governo
PasGabriel
sr.
o
Duarle. Arnaldo Cerdeira, Bilac Pin- Mendes de Morais Magalhães; almiG dcpUttcio Mariano Martins de- - Renato Costa Lima; Reitoria da
to, Herbcri levi, Luís Jardin, Rui sos e o sr Mário de Macedo Soa- clarou-i-os que igualmente lhe era es- Universidade — Ernesto Leme; EduAprígii..
Celso
rante
San*os. Alberto Deodato, Luís Santa
Virgílio Tá- tranlio o assunto e que dentro do cução - — Moura Resende; Segurança
Cru;, Etíclidés Figueiredo, Guilherme res Guimarães, deputado
Elpidio Renle (atual tiMariani, Juran- Partido Social Democrático não se Pública
Fiçucircdo, Alzjro Angione, Coaraci vora, srs Clemen"** Hélio
Silva, José esla tratando de sucessão. Concluiu, (ulai).
Nunes, Ascendino Leite, Virginio San- dir Pires Ferreira.
Nino
ta Rosa, Antônio Roussoliere, Alcides jobim, Dirno Pires Ferreira,
Ferandcs, VaiCarneun, Ferreira de Sousa, Flores Galló, Antônio AvelaiCarvalho,
Paulo
di Cunha. Afonso Matos, José Gela- demar Mjgno de
horas l^-^-y >íi J VK
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A
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pessoal do DIArio Rocha, João Carlos Machado, Noel Mcnles. e lodo o Horacio
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CarvaBercamini Mário Brant, Adolfo Ber- RIO CARIOCA:
Augusto de Gregorio,
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Diimori Jobim, Pompeu de Sousa,
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neto, Otávio
PiuJeiiie de Morais
Tirso, Carlos Castelo Branco,, Emahuit ds Morais, Luís Paulistano, Even.rdo Guilhon, Domai Campos, Deoduo Maia, Antõnic Monteiro, Carlos
Albeitc Tenório, Newton Braga Melo; M.*urírlo Naslausky, Mariano Júrior, Rinato Jobim, Carlos Nunes,
Otávio Bonfim dc Oliveira, Alarico
da
Oliveira Soulo, j. Ferreira Gomes,
Recebemos do .presidente
Rui Duarte. Gilvan Carvalho, AntôChegará depois dc amanhã, ns 11,30 horas, a esta Capital, cm avião União Nacional dos Estudantes:
da da Fôrça Aérea Brasileira, o General Manuel A. Odria, Presidente da
IIL'/
"Inteirada minuciosamente das
. „. QUE o sr. Prado Kelly, nio Bento, Aparecido Baioncta
,.., SB.aíJJ
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• (Mil
Siiva. Décio Viein. Otoni, Marcial República do Peru, acompanhado
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Paulo,
S.
de
Maria
Delgado
senhora
esposa,
onde
regressou
sua
Goiânia,
de
perpor
ocorrências
que
Dias Pequeno, Jacinto de Thormes,
aonde levou a missão de pa- Gildn Robichez, Haroldo Damásio, de Odria. O sr. Getulio Vargas estará presente ao desembarque, no Aero- deu a vida um jovem jornalista,
. ,„ ¦ ,*:-.
* iOMSUCIStO *
Sued, Nei Peixoto do Vale, porto Santos Dumont.
ficando gravemente feridos dois
cificar a UDN paulista, di- J.lbraun
Dide
A COMITIVA
Chiinca, Antônio Lopes Sobrinho,
um
universitários goianos,
vidida em torno do proble- Sabino Monteiro Lemos, Armando Da comitiva
presidencial fazem par- vista do Destacamento Misto das Frô. reito e outro tre Belas-Artes, a
Palha, Sebastião
ma do apoio ao governo es- Nogni-ira,do> Américo
Exteriores, ças Armadas que lhes prestará as União Nacional dos Estudantes, reAnjos, Raimundo dc Sou- te o Ministro das Relações
Pública e Assis- honras de estilo.
tadual, teve êxito na sua saFrança
presentando, neste momento, urna
Ds»ntas. Fernando Lara Rezende, o Ministro da Saúde
O Programa
Rômulo Jarclasse que, pelo atentado a dois
Alberto Rego, Manuel Rodrigues Pe- tencia Social, o oSenador
missão...
15
dia
25,
às
horas,
o
PresidenNo
Lincoln
deputado
dan
Canepa,
reira Filho. Alberto da Cunha, Belde seus componentes, se sente
do
Peru
visitará
Presidente
da
te
o.
Manuel
Pinzás,
Gencral-de-Divisão
o
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for! ''e Oliveira, Roberval Almeida,
Che- República no Palácio do Catete e se- tambem atingida, vem manifestar
... QUE o dito Prado Nilson Viana Paulo Mendes Campos, Moria Concha, Comandante em Rivera
S>f\T"lTTfi£ jjk»íi««*í_sj
rá recebido por todo o Ministério e publicamente seu veemente protesAlberto
Exercito;
sr.
fe
do
o
GasGaleno,
Ricardo
Maria,
Antônio
Kelly, antes de deixar São lão Nogueira, Jose Auto, Epitacio y Pierola, Secretário Geral da Presi. Gabinetes Civil e Militar. A's 17 ho. to pelo que, barbaramente, se perras, a Senhora Odria visitará a senho- petrou naquela capital.
Paulo, conseguiu fazer uma Tinibaúba da Silva, Barnabé dc Cam- dencia da República.
ra Getulio Vargas. Ern sessão solene,
Júlio do
reunião do diretório ude- pos, Funchal Garcia, Mário
V -éífecão: ARMANDO COUTO
Honras de Estilo
às 18 lioras, na Reitoria da Universi- LIBERDADE DE IMPRENSA
Oíâvio Cardia, Henrique de
Caimo,
.
pçino^ciiis
c«»i»i
reem
crime
Os
do
dois
causa
a
presidentes
passarão
Considerando
nista regional com a pre- Moura Liberal, Arlindo Prudente, Ardade do Brasil, será conferido ao Preataque a irregularidades, feito
sidente Odria o título de membro
sença de todos os seus mando Peixoto, Valter da Rocha Ra- te de Carvalho, Antônio Benel, Re- honorário
do Instituto Brasileiro de através da imprensa, cuja liberda*Ubirajara Soares,
Fortes,
Lauro
mos,
membros, exceção de um... José Lha, Gilson Campos, Darci Ne- nato ''ortela, Nict Figueiredo, Otá- Cultura Hispânica.
de nos é assegurada constítucio* * *
Entrevista, Coletiva à Imprensa
Sérgio Porto,
pomueeno, Roger Pardini, Ivone Mo- vio Silvério de Castro,
Na quarta-feira, às 10 horas, o Pre- nalmente-,
lle Oliveira Mitriuei Rodrigues Pereira Filho, Car.. .QUE, entretanto, na- rais du Pinto,MárioAlarico
Considerando que o estúpido
Hugo de Alvarcn- los Gomes, Mário Marques, Eugênio sidente da República, do Peru conceFilho,
Soulo
da ficou resolvido até ago- ga, Edvar Mendes Dominice, Álvaro Torres, Horacio Soares, Duarte Pousa, dará sudiência aos jornalistas brasi- atentado a três vidas humanas
Jorge M. Varela, leiros e correspondentes estrangeiros também o são à liberdade de para sôbre o problema UDN- Borges Leitão, Rafael França dos An- Guilherme Gomes,
Hiidcbrando Pinto Ferreira, Al- Miguel P. Neto, Adriano Barbosa, Nel- no Palácio das Laranjeiras.
lavra e ao próprio regime;
GARCEZ, tendo Kelly dito jos,
fredo Cruz, Romualdo Perrota, Eli- üiin M Varela, Newton G. Ferreira, Visita ao Senado e à Câmara dos
Considerando (o que vem agraAssis,
de
Deputados
a amigos que o essencial, dio Loia, Joaquim Soares Maciel, Per- Pnulo Demby, Heitor Rafael
Borges
No dia 26, o Presidente do Peru vai* sobremaneira o ocorrido) a
Pmto de Sousa, Antônio Aleva- Alcindo de Oliveira,
em primeiro lugar, era pa- cilio
to, Adempilo Brevigliére, José Maria Costa, J. Matos Veloso, Adriano Ara- visitará o Senado e, tt Câmara dos provável conivência do governador
--a- JtB<.
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cificar o partido...
de Almeida, João Evangelista T. Lei* újo Jorge e Domingos Pereira Lima. Deputados, respectivamente, às 15 e do Estado, senão no crime pró- ^m\ ¦_____________F:*:*L_*M**!-***í3^*^
;-^Ülk-; .i)mWmf&V&
16 horas, quando lhe serão prestadas priamente dito, mas na homiziahonras militares.
ção dos autores intelectual e maNo Itamarati
No Ministério das Relações Exte. terial do crime;
Considerando o clima de inseriores, às 20 horas do dia 26, o Pre'^
____k19
sidente Manuel A. Odríá receberá o gurança que reina na cidade de
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Colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, Goiânia e quiçá no Estado de
seguindo-se banquete e recepção ofe- Goiás;
recidos pelo Presidente da República
Vem a União Nacional dos
e senhora Getulio Vargas.
Estudantes sugerir ao Congresso
Programa do Dia 27
voH»
9 horas — Demonstração de pára- Nacional a urgente necessidade da
de id»
d»
quedistas no campo de Gramacho; constituição de uma comissão in11 horas — Parada Militar na Vila terparlamentar de inquérito a fim
Militar; 12,30 horas — Alfhôço ofe- de apurar a verdade sôbre o ocorrecido pelas altas autoridades, na Vitn* w~
...tv'*
la Militar; 17,55 horas — O presiden- rido, reiterando, caso tal comissão
te Odria depositará uma coroa de fio. não seja constituída ou até a sua
no monumento ao Duque de. constituição, que o senhor Minisres
partida
Caxias; 18 horas — Recepção no Pa- tro da Justiça tome imediatas prov^
Ám\
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condecorado
Odria
será
presidente
os fatos, pôr cobro a tais
da República com a elucidar
Presidente
pelo
classe,
regressando
PERCORRENDO i
Grã-Cruz da Ordeni do Mérito Mi- abusos quc enlutam uma
litar e receberá a espada do General envergonham um povo' e concor9 de Dezembro
rem sensivelmente para o aumento
do Exército Brasileiro.
MONTREAL
N. YORK Assinatura de Tratados
da crescente desmoralização em que
TORONTO
QUEBEC
As 11 horas do dia 28 serão assi- se vê o Brasil presentemente.
nados tratados de natureza econômiMIAGARA FALLS - DETROIT
Exigimos, outrossim, que o Mica e cultural.
nisterio
da Justiça ou a proposta
CHICAGO — SANTA FE
Almoço na A.B.I.
Desfrute dessa excursão maraviA Associação Brasileira de Impren- comissão dc inquérito, inteire a
GRAND CANYON — LOS
No PSD, gaúcho é sinônimo de independência. Forain os gaúchos os responsáveis pela reviravolta
sa oferecerá às 12 horas um almoço Nação do andamento das providenlhosa, compartilhando de um dos
sensacional que levou o partido a adotar, na prática, uma atitude de expectativa diante dos atos do,
ANGELES — HOLLYWOOD
D. Federal,
ao presidente Ma cias que o caso exige.
homenagem
em
'-, RENO
govêmo. Foram os gaúchos que conseguiram, com o seu exemplo, engrossar o bloco dos independeu-^
nuel A. Odria.
22 de agosto de 1953.
itinerários organisados, com difeSAN FRANCISCO
tes, que acabaram por dominar a convenção nacio nal do partido, encerrada anteontem, à noite. E, foi
Visita ao Supremo Tribunal Federal
'
a) João Pessoa Albuquerque,
SALT LAKE CITY — DENVER
o sr. Amaral Peixoto encerrar os trabalhos •¦ toque de caixa, desprezando a lista de inscrições
rentes prazos de duração.
O Presidenle do Peru visitará às
preciso
da
UNE".
presidente
15 horas o Supremo Tribunal Federal
de oradores, na qual constava o nome do deputado Vieira de Melo, que estava preparado para dizer,
ST. LOUIS - WASHINGTON
onde lhe serão também prestadas honmuita coisa que o governador fluminense e os co laboracionistas da PSD não desejavam ouvir. O sr.
—
MIAMI
PHILADELPHIA
ras militares.
O sr. Vieira de
Amaral foi mais longe: deu a convenção por encerrada sem franquear a palavra.
No Palácio das Laranjeiras
do presidente pessedista. "Farei o discurso na Câo
saiu
aborrecido,
lamentando
Melo
procedimento
LaranAs 20 horas, no Palácio das
mara, na primeira oportunidade", foi o que o rep resentante baiano disse aos jornalistas, com a iniINSCRIÇÕES LIMITADAS
jeiras, o presidente Odria fará a en—
quando o sr. Gustação natural dc quem foi golpeado. A reação dos independentes tornou-se ostensiva
Imtrega solene ao presidente Getulio
22
(Asapress)
Paulo,
São
disse que "o grosso do PSD destavo Capanema, num trecho infeliz do seu discurso de improviso,
Vargas da Grã-Cruz com brilhantes poitunte reunião foi realizada ontem
"não apoiado" e imediatamente quase todo
da Ordem "Al Mérito por Serviços à noite pelo Diretório Regional da
caule da ditadura". O sr. Daniel Faraco repeliu com um
Distiniugdos". As 20.31), Banquete ofe- UDN,. Na ocasião, foram lidas as
o plenário repreendia o líder da maioria, tumnlttiando-se a sessão solene. O sr. Capanema deixou que
recido pelo Presidenle do Peru ao cain.s-apelos do brigadeiro Eduardo
cessasse o barulho c passou a explicar que suas palavras haviam sido mal interpretadas. No Jim da
presidente Getulio Vargas, seguido de Gomes e do próprio Diretório aos
sessão, o lider era visto nos corredores, segurando nos braços dos seus colegas que eram levados para
recepção e baile.
membros do partid-. que renunciaram
um canto, pura ouvir do sr. Capanema o alcance de suas palavras. O sr. Benedito Valadares desistiu,
Visita a Petropolis
aos sea!- cargos em conseqüência da
um aplauso sequer quando
de apresentar nova moção de solidariedade ao governo {que não recebeu "pronunciamento"
No sábado próximo, às 13 horas, decísín da última convenção udenisdc apoio
o seu nome era pronunciado) e os independentes lograram aprovar um
oferecido
manler-se
o
Petropolis,
decidiu
almoço
ta
em
pcpartido
que
¦•totosít***
lo Governador do Estado do Rio e cm posição de independência em reà atuação dos dois ministros pessedistas (somente os ministros). A decisão mais importante da conlação ao governador do Estado. Os
senhora Amaral Peixoto.
venção foi a redução, de seis para quatro anos, do do mandato do sr. Amaral Peixoto na chefia do
membros demissionários estiveram pre
Partida Para São Paulo
Uma outra alteração nos Estatutos do partido possibilitou a intervenção na seção maranhenpartido.
No domingo, dia 30 de agosto, o sentes à reunião e resolveram atender
o sr. Vitôrino. Freire pudesse voltar an ninho antigo. Os ganchos, quc movimentaram a
sc,
quc
para
óiclos.
reconsiderando a atitude
Presidente da República dò ....u par- ao**
¦jnlcrior
vistos na foto acima agrupados. Foi dêsse canto do plenário que surgiu o primeiro
são
convenção,
volta
a
Dessa
forma,
Daz
às
regresAV, RIO BRANCO, 66/74 - RIO DE JANEIRO
tira para São Paulo, donde
"não apoiado"
às palavras do sr. Capanemc
i hostes udenistas paulist*sara ao seu país.

A quota de terreno de qualquer apartamento, grande ou pequeno,
até 35% no
representa, em geral; na zona sul, 25% do seu valor aumentando
centro por
centro da cidade. Assim, quando se compra um apartamento no
Cr$ 400.000,00 — cento e. quarenta mil cruzeiros são representados pela quo-

Depois de aprovado unanimemente pela Câmara o requerimento do
para que
deputado Armando Falcão
da sessão do
i pa te do expedientedestinada à conróximo dia 4 seja
da "Festa do
memòTação parlamentar a aprovação
espera.se
Livre",
Homem
idêntico,
no Senado, de requerimentoh°™níL*f.m
oficializando-se, assim, a
do DIAdo Congresso ao fundador
RIO CARIOCA.
Personalidad.es do maior destaque,à
se associaram
da vida nacional já constara
de um
à homenagem, que
dia
banquete no Copacabana Pálace,
os
4 às 21 horas. Os oradores serão
Lacersrs Milton Campos e Carlos
nome
da" O primeiro discursara eme o scdos manifestantes em geral,
cundo pelos órgãos de imprensa.
Acontecimento Marcante
A -Festa do Homem Livre consna
tituira um acontecimento marcante
do pais.
história da imprensa livre aquilatada
Sua importância pode ser
comis.
pelos nomes que compõem a Eunço
são organizadora: marechal Eduardo
Gaspar Dutra, brigadeiro
Gomes, Café Filho, Nereu Ramos,
Luís Gallotti, João Neves da FontouCIúra Artur Santos, Afonso Arinos,
vis Pestana, Armando Falcão, Bernardes Filho, Flores da Cunha, Mano
Martins. Henrique Dodsworth, Luís
Camilo de. Oliveira Neto, Guilherme
Guinle, Carlos Brandão de Oliveira,
Guilherme da Silveira, Vieira MaMachado, Elmano Cardim, Herbert
Moses, Paulo Bittencourt, Roberto
Marinho, Assis Chateaubriand, Çarlos Rissini, Austregésilo de Atakle,
João Neiler Carlos Lacerda.. Çhacas Freitas, Othon Paulino, Joao Ribeiro Dantas, Anibal Freire, Costa
Rego, Paulo Filho e João Duarte Fl-

ta do terreno...

Novas modificações no
Secretariado do Paraná

Raul Barbosa desmente que tivesse feito propostas
à UDN visando a sucessão no Ceará

POLÍTICA
ESTADUAL

Esta explicação é necessária
que dará ao comprador, o nosso plano
poucos dias. oferecendo apartamentos
em simples prestações mensais, sem a

para ressaltar a indiscutível vantagem
de yendas que lançaremos dentro de
sem entrada, sendo o pagamento feito
exigência de promissórias, duplicatas ou

edifícios de magnífica loqualquer outra forma'Üe pagamento adiantado em
calização, em construção adiantada e pelos, menores preços do Rio.

A situação econômica e financeira da nossa firma, nos permite receber parceladamehtee;a longo prazo, os capitais representados por dezenas de
milhões de cruzeiros já aplicados nos terrenos e nas construções executadas e
em andamento rápido. Assim podemos proporcionar ao grande número daúnica de poder
queles que não possuem dinheiro disponível, a oportunidade
adquirir, em condições de excepciona* s garantias e vantagens, o seu apartamento próprio, já valorizado pela grande diferença existente entre nossos preços e os demais.

Apenas com o pagamento da primeira prestação o comprador se tornará proprietário de um apartamento cujo valor real em obras executadas e
mais a quota do terreno, é 18 vezes maior que o valor dessa primeira prestação.
Seja pois um deles, aproveitando êste plano, inédito no mercado imobiliário

SANTOS

VAHLIS

O programa da visita Protesto o
contra
UNE
mm mmw ir Pflllflll
do Presidente peruano
o assassinato ImiímWm^W \i I

O Que

Odria chegará depois de amanhã e visitará São
Paulo no dia 30, regressando depois ao seu país
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Diário Carioca
Fundado etn 18 de julho de 1928
Diretor Presidente: Horácio rie ( arvaJho Júnior
Diretor

Geral:

OS DEFENSORES DO REGIME
"i •*'.-,'

Augusto \>t (irfj»óno

Diretor Redator-Chetf., Danon joüim
RIO DE JANEIRO, 23 DE AGOSTO DE 1953.

A Nossei Opi ní fio
Discurso mistificador

C.)

Para o peronismo do sr. Ministro tio Trabalho, seus adversários são, antes, ad"fomentar a intranquiversários do regime, do quc dele. Se o combatem, é para
lidade social" visando o enfraquecimento ou quem sabe mesmo um eventual
"O Ministro,
colapso do regime em que vivemoi
porem, é inabalável, além dc
irrcmovível e não mudará de atitude, dou a quem doer".
Com êste pronunciamento, a situação começa a esclarecer-se. A opinião
"regime em
sente-se edificada e confortada. Sabe, agora, que o
que vivemos"
tem um defensor vigilante e intransigente: o puro democrata Jango, que tem
horror à intranqüilidade, abomina o regime peronista,-nãoEpode ouvir falar cm
justiciaüsmo, República Sindicai e outras coisas do gênero, como não admite a
,_
menor ligação com os comu nistas.

Os sacrifícios pela
democracia

Voltou o sr. Jango Goulart, apenas em melhor
istilo, aos seus liacursos de agitação. O lugar escolhido foi, agora, São Paulo. A título de prometer a
revisão dos salários mínimos em todo o território nacional, procurou o Ministro do Trabalho, mais uma
vez, lançar os tranalhadores contra as instituições
democráfocas.
• Para êle, os inimigos da classe operária são aqueles que lutam pela preservação do regime, os que se
encontram vigilantes contra as reiteradas tentativas
cie.supressão da liberdade, levadas a efeito pelos saudosis tas da ditadura que. se acham instalados nos mais
importantes postos do Governo.
A sua conduta 1e fomentador da intranqüilidade
social, procura transferi-la para os que visam, a todo
custo, manter prestigiada a_Constituição da Republica, defendendo-a da? violações e da constante ameaça de ruptura da parte dos espíritos irremediavelmente
.'autocráticos, incapazes de se habituar ao sistema dà
livre manifestação do pensamento e da crítica aos atos
do poder público.
Transpondo torios os limites da realidade, apontou
o Ministro do Trabalho as forças da oposição como
sendo aquelas que gozam do protecionismo governamental, ao mesmo tempo em que se contradizia, afirmando ser do intuito dessas forças subverter o regime
que, no seu dizer, as faz privilegiadas. E como se desconhecesse o infortúnio em que o povo foi lançado no
atual período presidencial, e os sacrifícios que lhe estão
sendo impostos pelos demagogos e negocistas que
' ocupam os cargos da administração do país, acusa a
. oposição pelo comportamento que é o seu e o do seu
grupo, como se aí não se achassem os aproveitadores
da debilidade e da desordem imperante no seio do
Govêrno

!

PEDRO DANTAS
Parlamentar do D.

(Cronista

Em suma, pela Constituição,
pela democracia, pelo regime vigente, Jango se rompe todo. Só,
talvez, o sr. Getulio Vargas seja
tão fiel quanto êle à República e
suas inst.tuições. Guardião da legalidade, por isso' mesmo é que
êle é combatido pela imprensa e
os partidos antidemocráticos, inimigos da ordem e do regime, co-'
mo a UDN, o PSD independente
(hoje em maioria), o PR, o PL e
todos esses jornais totalitaristas e

Solistas que combatem o
su |tW deGovêrno

rer manter-se fiel à Constituição
de 46, quc o sr. Getulio Vargas,
como é notório, ama acima de
todas as coisas, neste mundo de
Deus.
A devoção dosr. Getulio Vargas ao regime, a verdadeira paixão qúe êle tem pelo princípio da
limitação e da transitoriedade,
com prazo certo, dos poderes em
que foi investido, desde 1930 vem
impressionando e comovendo a
Nação. Foi êle ardente constitucionalista na revolução de 1932, o

tão apajXOnado qu'e foi inaugurar a avenida 9 dc Juiho> come.

Amazônia — cujos dirigentes foram nomeados e trataram de fazer funcionar os respectivos órgãos — no tocante ao Banco do
essa tarefa foi confiada
Nordeste
//•nENHO uma licença de ima uma comissão. Por que tal ex¦ portaçao para
500 carros.
ceção?
Quanto mc dá por ela"? Na
Dizem quc os candidatos aos
snle-sala da Cexim são comuns
cargos da diretoria do estabelecio
expressões como essa. Todo
mento não querem residir em
comércio já se habituou a tais
Fortaleza, onde a lei fixou a sede
"facilidapregões. O tráfico das
do Banco. Assim, através daquele
dc
modo
des" generalizou-se,
expediente, conseguem ficar no
"bolsas"
funcionando em
que há
Rio, exercendo as funções que,
tôda a parte, como a coisa mais
mesmo nessa fase inicial, deve"corretonatural c legítima. Os
riam estar a cargo do presidente
res" são, via de regra, amigos _e
e dos diretores legalmente invés- '
correligionários dos donos da sitidos. Na qualidade de membros
tuação. E, certos da impunidade,
da comissão implantadora, vão
agem com a maior dcscnvoltu-,
permanecendo na metrópole os
ra.
dirigentes do estabelecimento.
Os controles oficiais geraram V....E' uma anomalia
que está cauOs comerciantes
,\ji corrupção.
ao Nordeste. O '
sando
prejuizos
dilema:
. foram colocados neste
tempo passa e aquela região do
ou dão propinas, ou encerram
país não recebe o estímulo fi, suas atividades. E' que o sistema
"o
nanceiro que o Banco lhe deve
criou o favoritismo, sendo
proporcionar, nos termos da leregime da lei substituído pelo
gislação quc o instituiu.
¦ das pessoas".
Vejamos o quc vai decidir o iinão
assim
está
Claro
podeque
tular da Fazenda. O sr. Osvaldo
inrá haver no país comércio
Aranha precisa de dar ao caso a
ternacional. O quc prevalece são
solução que se faz necessária. Noas especulações e os golpes aumeie a diretoria c determine a
daeiosos. No final das contas, o
sua ida para o Ceará, tal como
consumidor paga mais caro, é exaconteceu com o Superintendente
havennão
orado
ignobilmcnte,
p
da Valorização da Amazônia, que
do para quem apelar. O mal rejã seguiu para o Pará.
side no intervencionisme estatal,
oue se organizou em termos quc
permitem manobrai as alavancas em benefício de alguns, sacrificando a maioria.
,E ò Gov,êrno' ainda fala em
Iv.nxar o custo da vida, quando
história da jogatina no
s;io os seus próprios atos que
ESSA
Estado do Rio é coisa velha.
criam o cãmbio-negro, ó suborno
Apesar de todas as campanhas,
;''ç todas as formas de exploração.
apesar de todas as declarações das
autoridades fluminenses, o jogo
na Velha Província é um cancro
que ainda não foi removido e nem
será, enquanto a sua existência cstiver ligada a interesses políticos.
alguma torna-se
Na Assembléia fluminense aca'necessário,
SEM-dúvida para atender' ao
ba de ser mais uma vez denungrande desenvolvimento que se
ciado o escândalo da batota em
verifica no Brasil, a mobilização
todo o território do Estado. Em
de novos recursos técnicos, humaBarra Mansa, em São João de
nós c financeiros. Não só o capiMeriti, cm Duque de Caxias e
base
na
estar
deve
tal estrangeiro
outros municípios o jogo é
a
serem
dús empreendimentos
franco, afrontoso e goza da probrasileiros,
realizados. Também a
teção das autoridades policiais.
ao povo cm geral, devem ser ofeO Cassino da Graúna voltou a
rceidas oportunidades de contriOs
funcionar, ostensivamente.
buição. Esta colaboração é mesconvocados
contraventores são
mo essencial, uma vez que pospor um deputado a fim de essibilitará maior soma de recursos
tabelecer as condições para manpara a efetivação dc obras urgenter a "caixinha".
tes no sentido de não haver uma
o
Afinal, não espanta
que
interrupção na marcha do proocorre no Estado do Rio. Essa
gresso.
da Federação, de tão
unidade
A iniciativa da S. Paulo Light,
¦anunciada pelo sr. Hen.ry Borgloriosas tradições políticas, foi
melannível
rebaixada a um
«Jen, Presidente da Brazilian Tracdo
eólico, graças à orientação
tion, em discurso pronunciado em
Govêrno Federal, na sua ânsia
São Paulo, na Câmara do Code destruir os grandes valores
mercio Americana, dc oferecer
morais do Brasil. E nessa situaao público as ações dessa comesperar
ção, jamais se poderá
panhia em incorporação, é, porque a Velha Província assuma o
tanto, das mais felizes..
seu- papel proeminente dentro da
A essencialidade dos investiFederação brasileira.
mentos no setoi da energia elétricaé assunto pacífico, sendo vultosas as somas necessárias para
atender aos serviços que u situaviolências caracterizavam a
ção econômica do Brasil exige
que sejam realizados nestes pró- AS política dc Goiás durante
ximos dez anos, para que não se
longo período da República. O
verifique um colapso da atividade
Estado Novo foi fértil em alenprodutora.
tados que encheram dc luto a faApesar de ser possível a colamilia goiana. Mas. entre 1946 e
boração de capitais estrangeiros, a
Estado conheceu
1950, aquele
verdade é quc, diante das dificuluma fase de tranqüilidade social.
do
dos
oriundas
dades
problemas
Parecia quc os velhos métodos de
tal
financiamento
a
truculência haviam desaparecido
' pós-guerra,
suficiente,
não c, por si mesmo,
definitivamente. A democracia,
sendo indispensável a cooperação
afinal, teria chegado à terra de
do capital brasileiro nos empreenLeopoldo Bulhões.
dimcnlos hidrelétricos.
Ao Govêrno voltou, porém, o
senhor Pedro Ludovico. E, coni
éle, os processos mais condenaveis. O Estado atravessa novamente dias de intranqüilidade. A falta
dc garantias é notória. Os cidaFazenda
da
MINISTRO
duos armaram-se até os dentes,
O avoeou o estudo relativa- certos de
que não contam com a
mente à implantação do Banco
Cada um lem
proteção policial
alguhá
Parece
que
do Nordeste.
de defender-se com os próprios
capítulo
nesse
errada
ma coisa
recursos. O trabuco campeia em
tias atividades governamentais.
tôda parle, como sc não houvesse
Desende
Ao contrário do Banco
leis.
volvimento e da Valorização da

0 cancro dos
controles

morativa do movimento que tanto
o emocionou. Em 34, chegou ao •
sacrifício de sc deixar eleger pelo
voto indireto dos classistas, pelo
temor de que o Governo fosse ter
às mãos do sr. Borges de Medeiros, cujos antecedentes, no Rio

Grande, faziam temer alguma
tentativa de prorrogação ou re-,
novação do mandato — hipótese
cuja simples formulação causa ao
sr. Getulio Vargas náuseas incocrcíveis.
Por idênticos motivos, cm 37,
o sr. Getulio Vargas mais uma
vez sacrificou-se à defesa das instituições. A Constituição dc r34
estava seriamente ameaçada. Havia dois candidatos à Presidência
e nenhum inspirava confiança aos
sentimentos democráticos do então presidente. Para livrar o país
da possibilidade de um golpe contra o regime, o sr. Getulio Vargas
reuniu todo scu fervor democratico e baixou a Portaria de 10 de
novembro, pela qual salvou o país
dos riscos de cair numa ditadura,
regime que êle não suporta, pois
que os poderes discricionários lhe
repugnam.

Amor ao regime
Em 1945, foi o sr. Getulio Var-

i
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gas, incontestavelmenté, o herói
do 29 de outubro. Havia um movimento, custeado pelo algodão,
que pretendia forçá-lo a continuar
no Govêrno, mesmo com a Constituinte. O sr. Getulio Vargas
manjou tudo: a Constituinte era
capaz dc reelegê-lo, como em 34
e seus sentimentos de republicano,
sua sensibilidade de democrata arrepjaram-sè,. de pensar na viabilidade de tais atentados. As Ciasses. Armadas vacilavam. Então, o
sr. Getulio Vargas não teve dúvida: nomeou o mano Benjamin
para a Polícia e derrubou a Ditadura, como cabia a um democrata sincero.
No momento, a situação nãp é
boa, não. Está novamente em risco a segurança das instituições. E'
natural e previsível que em sua
nunca desmentida fidelidade ao
regime, o sr. Getulio Vargas e
Jango, seu profeta, salvem, mais
uma vez, as instituições, como cra
45, por processo análogo.

Investimentos
essenciais

Violências em Goiás

1
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Que há com o
Banco do Nordeste?
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é uma hemorraAEPISTAXE
gia pelo nariz. Na maioria
das vezes a origem da hemorragia
está propriamente no nariz, em
outros casos mais raros o sangue
provém dos seios paranasais ou
mesmo do rinofaringe, que é porção retronasal do faringe. A epistaxe é um acidente que sempre
assusta pela dramaticidade do
quadro que então se apresenta,
principalmente quando ela é abundante, como acontece em certas
formas clínicas.
Formas clínicas da epistaxe são
as diferentes modalidades por que
ela se apresenta, variando de caso
para caso, de acordo com a causa
quc a determina. Assim, devemos
distinguir como mais freqüentes
as que estão ligadas à hipertensão
arterial, as chamadas epistaxe doença dos jovens e, finalmente, as
que dependem de uma hemopatia (doença do sangue) hemorrágica.
da hipertensão arAEPISTAXE
terial apresenta características
clínicas que permitem a sua evidenciação, a ser confirmada pela
tomada da pressão arterial com o
aparelho próprio. Ela se caracteriza, dentre outros elementos diferenciais, por acometer de preferencia pessoas com cinqüenta anos
de existência, quase sempre pletóricos (vermelhos, sangüíneos) e
que se traduz por sintomas como
sejam, uma intensa cefaléia (dor
de cabeça), zumbidos nos ouvidos
lonteiras, náuseas acompanhadas
ou não de vômitos, etc, A epistaxe da hipertensão é quase sempre
noturna, embora também possa

Existem quatro hipóteses dè brasileros

I

Não podem candidatar-se a
"ex-vi"
cargos eletivos federais,
dos arts. 38, parágrafo único, »
129, ns. I e II, da Constituição
da República, os brasileiros natuializados.
Quanto à elegibilidade para os
cargos eletivos nos Estados é materia sujeita a controvércia. A
Constituição, como sc viu, se refere à eleição para o Congresso
Federal e para presidente e vicepresidente da República. Não alude às eleições para as assembléias
estaduais, municipais c prefeitos.
Daí duas correntes. Há os que
entendem que o legislador constituinte teria deixado para os Estados a regulamentação da materia, e os que não admitem esta
hipótese, sustentando o princípio
de que é privativo do legislador
federal estabelecei a inelegibill
dade.' (Arquivo Judiciário, vol
LXXXY, pags. 120 e 146).
Adotando o segundo critério e
sob o fundamento de que as condições de inelegibilidade são sômentc as que estabelecem os arts. 139
e 140, da Constituição da República, é que o Tribunal Superior
Eleitoral tem autorizado o registro
de candidatos naturalizados para
as eleições estaduais, os quais sc
beneficiam, assim, de mais uma
omissão da lcl do quc, própriamente, dc um direito expresso.
Terminando, quero fazer daqui um convile ao sr. Osório Borba. Sou, dc fato, como êle disse,
um desconhecido. Mas se o vitorioso jornalista quiser aprender
um pouco de Direito Público
Brasileiro ou, mesmo, de doutrina socialista, apareça com papel
c lápis cm minha casa, para um
bate-papo amistoso".

mais raramente se manifestar durante o dia. Surge, como já dissemos, em conseqüência de um subito aumento da pressão sanguinea motivada por emoções, queda
da temperatura (frio), refeições
abundantes, principalmente quando são tomados líquidos em grande quantidade, e muitas veze^ sem
motivo quc se possa perceber. A
epistaxe da hipertensão se caracteriza, ainda, porque a saida do
sangue acompanha-se de um alivio. de todos aqueles sintomas
que acima descrevemos e que
da
constituem. os pródromos
episEsta
nasal.
hemorragia
taxe ou - hemorragia nasal e
considerada uma verdadeira válvula de segurança e por isto, já
de longa data os médicos consideram-na providencial e aconselham que antes de debelar a hemorragia se deixe sangrar o paciente até que os sintomas iniciais (cefaléia, náuseas, tonturas,
etc.) cessem. Acredita-se que esta
hemorragia é uma verdadeira válvula de segurança, porque o hipertenso está sempre ameaçado

forma clínica de episOUTRA
taxe é aquela muito benigna
que se manifesta em jovens, tanio
de sexo masculino como do feminino, de preferência na época da
motivo
puberdade c que por êste"epistaxe
se tem designado por
doença dos jovens". Com efeito,
pode-se dizer que realmente a
epistaxe c a única doença, pois,
por mais que se examine estes doentes nada se encontra de anormal no seu estado físico quc justifique esta hemorragia nasal.
Acredita-se que nesta época da
puberdade perturbações'puramente funcionais dos vasos sangüíneos
do nariz sejam a causa aparente e
cessa também da mesma forma,
sem que grandes recursos teiapêuticos (de tratamento) sejam
empregados. Basta, na maioria
das vezes, o reppuso com a cabeça elevada (repouso no leito) e
a compressão das asas do nariz,
com o.s próprios dedos do doente.
das hemopatias
AEPISTAXE
hemorrágicas é sempre grave, se acompanhada de outras liemorragias em outros órgãos, quc- J
da da pressão sangüínea, exigem
sempre o emprègc.da transfusão
de sangue e, não raro. terminam
pela morte do doente, apesar do
emprego de todos os recursos de
'
tratamento' possíveis e cabíveis no
caso. Estas hemorragias tèm por
causa uma alteração química da
composição do sangue ou das paredes dos vasos sangüíneos que os
torna frágeis e por isto hemorra-;
gíparos.

Parede interna das fossas nasais
onde ocorre hemorragias

EFEMÉRIDES

de acidentes graves, ligados ao
aumento da pressão sangüínea,
tais como acidentes cerebrais (angioespasmos, hemorragias), edema
agudo do pulmão, etc.
VELHA teoria de se deixar
A sangrar o hipertenso acometido por uma epistaxe está sendo
hoje combatida, dada a observação de que pequenas perdas sanguíneas são, muitas vezes, acorripanhadas por aumento da pressão
do sangue. Por êste motivo, muitos são os médicos que procuram
logo deter a epistaxe, mesmo
quando surge num doente com
hipertensão arterial elevada. A
epistaxe da hipertensão arterial
tem ainda como caráter .distinto
de outras d fato de se processar
nas regiões .posteriores do nariz,
nos ,-rambs da artéria csfenó^palaí.
? tina, e ainda pelo fato dc-ser mui-'
to abundante e, por êste* motivo;
sempre alarmante. ...

23 DE ACOSTO
1808 - Alvará do príncipe regente D. João criando a Real
Junta do Comércio, Agricultura,
Fabricasse Navegação.
18,40 ts I^Jascc,. no Canadá,
Charles Frederick' Hjtrtt.
1847 r-'Nasce eni São Lyiz do
Maranhão, Luís Raimundo da
Silva Brito, que seria mais tyrde
arcebispo!, de Pernambuco é,,;um
dos nossos maiores e mais cultc
oradores sacros.
1878 — Morre, no Rio de Janeiro, o marechal Manoel Dcodoro da Fonseca, proclamador da
República e seu primeiro piesidente.;
1916 — Decreto criando a E,scola de Aviação Naval.
1919 _ Morre no Rfo de Jáneiro, Càpdido de Oliveira.
,' 1921. — Morre, no Rio de Janeiro ó marechal Taumaturço de
Azevedo.,

M. ALVES DA SILVA, já conhecido dos leitores desta seção,
OSR.
que, na pricomo prometeu, voltou a nos escrever sôbre o caso "estrangeiros
meira vez tratado aqui, loi apresentado com o título dc
dentro do PSB". Depois de sua última carta, publicamos uma entievista do médico Isaac Isccksohn, respondendo ao sr. M. Alves da
"estrangeiro" e
não residindo êstes a serviço dc
Silva. Era êle o
veio para o nosso jornal dizer seu país; 2 — os filhos de brasique não era. Agora, com a carta leiro ou brasileira, nascidos no csque publicamos abaixo, o sr. M. trangeiro, sc os pais estiverem a
Alves da Silva aponta outros as- serviço do Brasil ou, não o csIm M. Finzi pectos da questão. Esta seção c tando, se vierem a residir no país;
para quem quiser opinar a respei- 3 — os que adquiriram a nacioto de todos os assuntos. E se for- nalidade brasileira, nos termos do
mos criticados por isso, paciência, art. 69. ns. IV e V, da Constiorna) liberal é assim mesmo.
tuição de 24 de fevereiro de 1891.
«gral
* 5iSi&33S^.&ciS
Eis a carta:
Isto no art. 129. No art. 131,
''¦'' '"•'.•'..-"/"
y'/'/.-y^..''\i'''.-/''''y^y¦''^
"As Constituições,
,,
j
já dizia Ber- a nossa Carta Magna trata das
nard Shaw, são como os grandes condições de eleição e diz que são
poemas: todos falam delas, mas eleitores todos o.s brasileiros maiopoucos as conhecem. Esta con- res dc dezoito anos que se alissideração vem a propósito do quc tarem ha forma da lei.
'7
1 ^f"W 'MÊT
se tem dito e escrito em torno da
Este artigo trata, porém, tão
í
Wsm
minha carta que o DIARIO CA- somente da capacidade eletiva ati%Hí
,'J
&*
v^M^m
«^:^S:#í^'::'í::::'''""-;^'.,:'í^::Í^^B
'4%§L\W
va, não vingando a regra dc que,
RIOCA divulgou, fiel ao scu pro«%•£?;
T'-*'-*',::'ifaitoi i¥>iVÉfiif.iv
\ <mw
grama de abrir para todos uma quem possui essa capacidade, postnpM|f
janela ao sol, programa quc o está sui também a passiva, por isso
elevando cada vez mais na estima que tal matéria é regulada pelo
pública e deixa escabujante de rai- art. 38, o qual estabelece entre as
Mossadegh
va os que queriam monopolizar a condições de eleição para o Conliberdade
de ter opinião e poder gresso Nacional, a de ser brasi•rEERÃ — Várias pessoas foram
leito unicamente nos termos da
* feridas ao se renovarem as de- transmiti-la aos outros.
Ao profligar a atitude do P.S.B.,
duas primeiras hipóteses do art.
monstrações pelos partidários do
deposto "premier" Mossadegh em promovendo um russo-israelita,
129, hipóteses que estão também
Teerã. Os incidentes ocorreram embora naturalizado, a líder do entre as condições dc elegibilidaquando o Xá viajava por via
vice-presiaérea, procedente de Roma, co- partido, não quis defender nenhu- dc para presidente e
dente da República.
mo conseqüência da vitória mo- ma tese jurídica. Não mc preonarquista sôbre as forças do des- çupou nenhum problema, quer de
Esta c a disposição clara da
tituido Mossadegh.
Direito Constitucional, quer dc lei e assim entendeu o Egrégio
'¦•
O Xá chegou a Bagdá em um
Eleitoral, con\y^^^y^^
/^^^yyyy.
avião especial da Companhia Ho- Direito Eleitoral, que, porventu- Tribunal Superior
forme se vê na sua Resolução
landesa de Aviação, esperando-se ra, tivesse relação com o caso.
•'(Cliqrgc dc Eilcsio Esteves, exclusiva para o D. Cl)
O que me impressionou foi o n° 3.519, de 3 dc agóslo dc 1950.
que seja o seu próprio piloto na
viagem que deverá fazer da capi- seu aspeto
político-social.
tal do Iraque até o Teerã.
Não entenderam assim os meus
As tropas iranianas dispararam
contra várias centenas de manifes- contraditores e, como aqueles qua
tantes partidários de Mossadegh falam nos Luzíadas sem lerem
manuseado o poema de Camões,
MM-4.» ¦—.^
¦!
ÍIM aJÉW—aZ-^a^B»
que se tinham reunido na parte
esparramaram-se cm referências ii
Instituto oú. Caixa, tem o direito
central do Teerã.
e
oportuUITOilntcrcssantes
di chamar médico ai-donúcilio,
Mossadegh, que está enfermo nossa Carta Constitucional, que
tunas as palavras quc o prof.
DE
MEDEIROS
seja para si como' párU qualquer
MAURÍCIO
leram,
ou
leram
também
não
êlcs
'cregrino Junior dirigiu aos doue que tinha tentado usurpar tôda
pessoa da família. Essa assistênü
C.
o
Para
mal.
(.Exclusivo
Fluminenda
Faculdade
o
Xá
a
brandos
a autoridade, forçando
cia é proporcionada pelo Samdu.
sc
de
Medieisérie
de
erros
E,
daí,
uma
que.
ausentar-se por. cinco dias, está
Quanto paga, porém, o- Samdu
na ao recebea bem da verdade, é preciso comaos seus médicos? Pouco mais de
agora preso para ser julgado por
e
Caixas
Institutos
cionada
o
como
seu
pelos
capitalista,
sob
o
rem
num regime
4.000 cruzeiros! b o pior é que,
bater.
de Aposentadoria e Pensões?
um governo leal a Reza Pahlevi.
nosso, sem a socialização siméparaninfado o
dado o predomínio numérico na
dá
o
"premier"
nô-la
as
irritaram
com
sc
Todos
A
resposta
próprio
d e
diploma
que
trica das outras profissões, repreZaheOs oficiais do
população petropolitana de assoPeregrino Junior, com a.lição da
fim de curso
senta evidentemente uma violênciados de Institutos c Caixas, a
di aceitaram a rendição de Mos- minhas observações c escreveram
4
durante
dirigiu
experiência pois
cm 1952.
cia, uma mutilação, uma injustiça
tal assistência ampla está praticasadegh, que estava de pijama. nos jornais ou falaram na Càimportantes
mais
dos
anos um
tema
O
social contra nós".
mente extinguindo ali a ciência
—
do
o
Mossadegh se entregou menos de mara dos Vereadores afirmaram
médicos
desses serviços
dc
Sc. em princípio, esse deve ser
principal
privada!...
de
regime
o
12 horas depois que
levianamente que, de acordo com
lpase.
seu discurso
o julgamento da socialização da
Por que essa deficiência de me"Os
obeZahcdi exigiu sua rendição, ga- o nosso Direito Público, o estranela
foi a socialie
sc
burocralizam
mesmo
médicos
quando
medicina,
dicos em nossos Institutos c Caização da rnerantindo protegê-lo caso o fizesse. geiro que se naturaliza passa à
a assistência, lerd: e sonolenla,
dece a um plano preéstabelecido,
xas? Por-que essa desproporção
dicina, aboradormecendo no suplício intermicomo foi' o- caso da Inglaterra,
entra o trabalho que se pede a
Zahedi tinha instruções diretas do gozar de todos os direitos polítise
e
com a seguinte
c das protelações,
justísfilas
darido-o
das
socialização
que
da
nável
dizer
um médico de tais serviços de
que
Xá de proteger a vida de Mos- cos reservados aos nacionais, exsima afirmação:
vem processando entre nós, atramedicina socializada ,e sem remuse deautomatiza,
se
se
relaxa,'
sadegh.
"A socialização da medicina,
ceto aquele dc ser presidente da
vés da assistência médica proporneração?
sintegra, comprometendo o presO Xá, que fugiu de avião para República.
tigio e o bom nome da nossa
A resposta nós a encontramos
Bagdá domingo e partiu a seguir
classe". — São palavras de Perecm uma informação que PcregriOnde teriam.essas criaturas de
no Junior nos fornece em seu exgrino Junior.
para Roma com a Rainha Soraya, Deus aprendido isto? Quem, por
celente discurso.
A verdade é que a clínica priregressa agora só. A Rainha que pilhéria, . lhes (cria ensinado tal
'"Nos orçamentos das nossas
vada nos grandes centros urbanos
"desAdministração e Redação:- .
está repousando na Europa, de- absurdo? O sr. Domingos Velasinstituições de assistência as
¦' '-, AVENIDA RIO-BRANCO N 25
só vive graças às deficiências dos
os
¦
verá voltar quando o ambiente co estou certo que nãp foi. E' um
todos
em
pesas gerais", que
7. .',
¦
Sede Própria >, ¦;'serviços médicos dos Institutos c
5' }' •
estiver mais calmo.
paises civilizados do mundo, dí
SUCURSAL EM SAO I»ACLO :
Deficiências
homem circunspecto e sizudo. O
Caixas.
principal- Salas 131 e 132
AV IPIRANGA, 879 - 13." ANDAR
acordo com normas universais,
mente numéricas em face da deMossadegh e três auxiliares que sr. Hermes Lima, uma inteligénTelefones : 35-5369 e 36-4564
devem enquadrar-se nos rígidos
magógica e imprevidente ampliatambém foram detidos estão pre- cia lúcida-do Partido, lambpm não
URAS
I
ASSINA
IÉ.C& FONES:
limites de 6 a 8 ¦%, entre nós
dos beneficiários dessa assisVENDA.AVULSA
ção
superior
sos nos salões do andar
4:i-U4H5
— éle tem responsabilidades de- -Diretor-Geral
CrS
atingem correntemente a cifra
tência médica: — o associado e
1,00
Número do dia
Diretor-Bedator-Chefe ... 43-5574
do Clube de Oficiais, .onde Za- professor de Direito.'
considerável de 28%!"
sua família.
200.00
g ,"¦
Anual
Gerente
43 M:i!)
120.00
hedi tem sua chefatura.
Semestral
Teria sido, sem dúvida, algum
médico
E' a informação de Peregrino
a
um
Como c possivel
.23-4643
Gerência
BRASIL E PAÍSES DA
Junior.
A saudação feita a Mossadegh cabo eleitoral da agremiação paexarpinar cuidadosamente um doCONVENÇÃO POSTAL
4:1-5574
Chefe da Redação
ente quando sabe que mais dc 40
43-55:»
Secretaria ..'.
Na verdade, pois, nós não tepor Zahedi quando o ex-"pre- ra fazer propaganda junto às coloOUTROS PAÍSES
aguardam a sua vez? E como eximier" foi-lhe apresentado foi cor- nias estrangeiras aqui domiciliaCr»
mos uma socialização da mediei23-4437
Política
35(1,111
gir que o médico permaneça nesse
Anual
na, mas um arremedo ridículo e
dial, levantando-sc êste para re- das.
Economia e Finanças .. 43-31114
200.00
Semestral
estafante mister por mais dc 3
dispendioso feito à custa da cn23-4472
Esportes
ceber a Mossadegh. que estava
horas, sc a remuneração que reKfciJt.AMAÇOEs
esclarecer
Cumpre,
ploração dos médicos e com saportanto,
23-51.32
Hotlèia
choroso como sempre.
cebe mal chega para que éle paIrregularidade de talQualquer
crilício
do prestígio da medicina.
en.
da
República,
a'Constituição
ia rie jornais nas bancas ou
23-3'>3'.l
Suplementos
No enlanto, nem todas as pa- que
gue a moradia c a condução?
São as deficiências dêsse sistePrnm-Wnn
trega do DIARIO -^ARIOtA í,os
brasileiros,
I Depürln'ín nto
definir
são
os
ao
quais
deverá ser rema que ainda permitem que alnossos assinantes
Em Petropolis, por exemplo,
lavras dp Zahedi foram de corte.
•_ .ii.tíi
V-mlm
e
de
clamada ao "Departamento
hipóteses, a saestabeleceram o quc chamaram
guns médicos exerçam a clínica
sia, aproveitando a ocasião para estabelece quatro
de Publicidade 43-nOiW
e Vendns" '" T '«'Ia
Dépãrt
Promoção
"como você ber: 1 — os nascidos no Brasil,
de assistência ampla domiciliar.
privada, apesar dc todos os oesanu rolo frla-fin» *9.TW
Depart. dc Publicidade 23 <7U1
dizer a Mossadegh:
res!. . .
Qualauer associadp dc oualuucr
estrangeiros,
dc
ainda
imi i aW-wn-rr-irr
que
!!¦¦!
!¦¦
pais
._____-_ui.ljm—t.—i
vê as coisas poVem mudar". (INS)
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Demonstrações
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reivindicações da lavoura do café não foram atendidas pelo Govêrno
"Santos

Desânimo aritea redução das colheitas - Elevação do preço min imo, em cruzeiros, para o
São Paulo, 22 (Asapress) — momento, das ¦ reivindicações das Cooperativas do Eslado, infortambém ter a referida entiA TAR ESP examinou na reu- pleiteadas pelos, cafeicultores. niou
dade encaminhado ontem cedo ao
as
nião de ontem
providências
DecréscimoDasRendas'"'¦•¦ chefe do Executivo paulista méu/mudas pela Superintentíênmorial expondo a difícil situação
do Café _
cia da Moeda e do Crédito eo Entre outros,, o sr. Euler Jun- das cooperativas perante o fisco e
a adoção das medidas
descontentamento dos caieicul- quira Franca, presidente da As- reclamando
em favor da não' incidência das
tores, cujas entidades represen- sociação Ruiral..de. Colina e Jabp- cooperativas tão reiteradas ultimatstivíis prosseguem em suas rei- randó, assinalou - o desânimo rei- mente pelas, referidas organizações '
O Entendimento com »' ¦'
vindicações..: Estiveram presen- nante no interior ante a redução
das colheitas .e ainda da diminuiessa
reunião presidentes
te!- a
ção da renda..do beneficio de café,
c (te.ejjados de várias associa-1 circunstâncias 'estás,; agravadas péções rurais, as quais se referi- la_'• verificação dç que' o cafeicillram ao quadro reinante no in- tor não recebeu airida nenhum beInformações, idênticas foterior do Estado em vista da' nefício.
ram
por putrò^.rèpresenconstatação das r edu z i d a s tantes,prestadas
entre os"'" quais de Jaú e
(itiantidades de café disponível Ribeirão Prêtó. .
e do não atendimento, até ò ... Decidiu a ^diretoria da 'formula'-]
FARESP

fep^ílilflfftllHl C£OltÒmt£0 p wn MiiMnrt '

4", pjeiteada pelos lavradores

entendimentos vem sendo susten- IPomlngo,
Missão Alemã
tada a necessidade de ser garanTeles
Euclides
sr.
o
Finalmente,
.
da tida à agricultura prioridade na imrepresentante
como
Rudge,
de utilidades indispensáFARESP nas reuniões promovidas portação
a veis, como tratores, adubos, alucoin'
classe
da
entidades
pelas
mínio para conjuntos de irrigação,
Missão Comercial Alemã que ora
arames galvanizados e outros, asrecapital,
nossa
se- encontra ein
sim como de ser assegurada a colatou os entendimentos prelimina- locação de produtos agrícolas exdee
que
res ontem desenvolvidos
porhiveis, como banana, chá e
.''.. .
verão ser cotinuados hoje. Nesses outros.

O ouro do Brasil
Estatísticas o/icíals comprovarh que de 49 a 51
os'estoques dé ouro do Brasil permaneceram estacionarios. Como em 52 e até agora não houve novas aquisições acredítà-se quea situação não se tenha modificado, desde então. Oficialmente o país possui ouro no
valor de 281.570 mil dólares.
A reserva.de ouro vem sendo constituída desde
.1933. A partir de 1942 houve considerável acréscimo
dos estoques, devido à economia forçada dos saldos
de exportação. .Em 1942! os depósitos brasileiros em
ouro elevavam-se a 102.043 mil dólares. Nesse anó
foram adquiridos no exterior 32.816,9 quilos depuro
fino e, no país, 7.124,8 quilos. Em 1943 ás compras
de ouro chegaram ao máximo, com p total de
adquiridos no estrangeiro e 4,950,7
118.667,0
decresceHouve decréscimo apenas nás compras ao Brasil e ao México — Aumento em nosso quilos
país. Daí por diante as compras
49.
Venezuela
e
Cuba
em
.
Colômbia,
completamente
cessarem
Argentina,
até
à
ram
maior nas compras
médio do ouro fino, no Rio de Janeiro,
0
Otwxya, 22 (UP) — Do to- 420.600.000 dólares, o que é a 1.810.300.000 dólares, mui- atingiupreco
níveis mais altos durante a guerra. Depois
tal cie importações feitas pelo um novo recorde, elevando lo ao ma do total do mesmo péchegando a. Cr$ 20,82 por graincessantemente,
caiu
Canadá, - nos primeiros cinco suas importaçõesno ano riodo do ano anterior.
a
ma, ou seja, descendo níveis inferiores aos de 1938,
meses dêste ano, 6 por cento
Atualmente os preços do ouro registram acréscimo,
correspondem a compras reaem conseqüência da desvalorização da moeda. O Banlixadas nos países da América
. co dò Brasil continua, porém, fechado aos vendedoLafiníi, o que representa um
•
-.
res de ouro.
aumento de cerca de um por
o
maalcançaram
Brasil
do
ouro
tle
Üs depósitos
cento, com respeito ao mesmo
CAMBIO LIVRE
de 314.881 mil dólares em 46. Em 1948 cairam
ximo
anterior.
do
ano
período
~ b mercado dé
mil dólares e, em 1949, para 281.570 mil
e
281.606
funcionou
ontem,
calmo
livre
çom
pâmblo
para
Também isto significa que os
negócios.
entre os dois'últimos anos citados
pequenos
diferença
dólares. A
países latino-americanos passado Brasil ao Fundo Mocontribuição
O BANCO DO BRASIL OPERAVA AS SEGUINTES TAXAS:
à
corresponde
ram i. formar o terceiro, grupo
Fech.
Aberl.
rietário Internacional.
provf-dor do Canadá, precedi-

Aumentaín as importações
do Canada ná América Latina

reiterar âs solicitações" já
das ao governo no sentido de serem adotadas,, urgentes e imediatas providências para.a fixação de
preço mínimo em cruzeiros, em
Santos, na base de pelo menos
ÇrJ 270,00 por 10 quilos para o
tipo 4 mole Santos. Novo niemorial. à respeito, foi elaborado, a
fim dc ser imediatamente encaminhado ao Ministério da Fazenda.
Na mesma reunião foi aprovado,
por proposta do .sr. Clóvis de Sales Santos, um voto de solidariedade aos srs. Mário Petcado de
Faria e Raul Renato Gardosò de
Melo Filho, respectivamente _ expresidente e ex-chefe de gabinete
da presidência do I.B.C, a exemplo
de atitude idêntica adotada pela
Confederação Rural Brasileira, em
sua última reunião, por proposta
da Federação das Associações Rurais do "dar
Rio de Janeiro. Decidiu-se
ciência dessa manifestambém
tação ao governador do Estado.
O sr. Mário Penteado de Faria
c Silva reassumiu ontem o seu
cargo de diretor do Departamento
de. Imigração e Colonização da
FARESP, do qual se havia licenciado.

0 Chile não venderá
cobre aos russos
WASHINGTON, 22 (UI»)
— Uin funcionário do Deparlamento de Estado declarou,
hoje, que o Chile deu: aos
"garantias"
listados Unidos
de que não venderá cobre
hos paises comunistas, e que
os Estados Unidos confiam
ein que aquêle pafs honrará
sua promessa.
Recusou-se o funcionário a
dizer qne espécie de medidas
tomaria êste país, se o. Chile
fizesse algum negócio do gênero cont os comunistas.
O Chile depende do cobre
para uma quinta parte de. sua
receita, e sua economia atravessa uma séria crise, cm vir.
tnrie da baixa ná procura
mundial de cobre.
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A primeira Revista

Dr. Alipio S. Tocantins

produzida no Brasil,
«turno efeito especial dos cigar-

Üediofônico

ires Lincoln/
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_>."«.. S."s. e Sáb. de 16 ,ts 18 tis.
Cons.; R. México. 41 . i.° 1/3U8
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combinação com

em

Abert.
2.7752
0.7750
0.111
7.4885
9.0326
1.3545
13.4375
.5.6547
0.7740

37.70

Fech.
2.7025
0.7540
0.099
7.2950
8.7954
1.3157
13.0450
5.4086
0.7540

Radio

Teatro

e

mesmo

espetáculo

de
e

beleza

dade,

248,00
N. 4. - Est. Santos.
246,00
¦N. 4 -. StSí Radial.
243,00
N. 4' - S. descrição.
Firme
Mercado
32.676
....33.142
Embarques
36.500
....32.027
Hritràdãà
1.965.555 1.966.670
Exilséncia
43.384
25.385
Snídus

SINDICATO' DOS TRABALHADORES EM EMPREZAS DE
CARRIS URBANOS DO RIO
RIO DE JANEIRO
(Fundado em 2 de janeiro de 1931)
Sede — RUA MAIA LACERDA,
N. 170 — Edifício Próprio
TELEFONES: 22-2650 — 52-5971
Distrito Federal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
clèste
Convoco os associados
Sindicato para comparecerem ã
Assembléia Geral Extraordinária
à reàlizar-se no próximo dia 23
do corrente mês, na sede dêste
Sindicato, em primeira convocação as 18 (DEZOITO) HORAS, e,
em segunda convocação . às 19
(DEZENOVE) HORAS, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
a) — leitura e aprovação das
atas das assembléias anteriores;
b) — conhecimento dos memoriais entregues às autoridades sóe,
de
salários
bre o aumento
c) — atitude a, tomar íace a
aumenta.
do
demora na vigência
Rio de Janeiro, 22 de agosto
de 1953 — Benjamin Dantas de
Ávila -— Presidente.

taxa cie imposuif
signações.

sobre

vendas

e

22

Usina de primeira
Terceira Séri» *••••
Demerar»
Cristai5
ENTRADAS

Hoj» Ant.
220.00 «70,00
<~•"**
160.00 160,00
18000 180,00

ontem, ei»
Desde
de 60 quilos..
sacas
l>esde 1" setembro 8.118.074 8.118.074
46.569 7.535
Exportação
413.055
364.486
Existência
2.000
2:000
Consumo

ALGODÃO
Recite, 22
Aat.
Hoje
Sertões
.
Tipo 5 Com, .. .. ..315.00 í 15.00
Ma tus:
260,00 260,00
Tipo 5. Coro. .. ....
ENTRADAS:
acas
Desde onlem
.»
—r—
de 80 quilos ..
Desde .1° de setembro 229.348 229.348
—;—
Exportação
Exportação
....
—
700
Consumo
700

Prudente dt Moraes, neto
Albert Dou
ADVOGADOS
RUA DA QUITANDA, 17-3.»
Tel. 52-8796
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Em virtude' do» preços
atuais, o caie \i não
pode ser adquirido indiferentemente pelas donas
cie casa. «empre atentai
em obter o máximo pelo
ilinheiro de cida comprai
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Ultimas
dos terremotos
na Grécia
Aleiws, 22 (AFP) -— Os números ofi
ciai« relativos às vítimas dos tremorus dê.' terra nas Ilhas Jônicas indicam uai a as 3 ilhas, 381 mortos e
100.000 casas foram
768 feridos.
(Instruídas c os prejuízos se elevam a
imi.000.000 de dólares.
O g;>vêrno está preparando um propara
grama de abrigos provisórios
lOO.Ctll! sinistrados.
*. teconstrução custará de 25 a
.30.00') 000 de dólares.
;
Seuiindc os jornais gregos, "a Cruz
estaria
Vermelha Norte-Arhèricana
pionia para pôr à disposição do gode
dólares
milhões
10
verno helênico
paia essa finolidade.

Não foram
roubados os
segredos

Plano de
assistência militar

à Inglaterra
Waslungton, 22 .(AFP) — O Departamento de Defesa anunciou a abertura, depois de amanhã, segunda-feira,
"conversações enlre técnicos milide
britânicos,
norle-ahiericanos,
tares
franceses e iugoslavos relativas à assistéiKÍa militar coordenada dos Esculos Unidos Grã Bretanha e França
>) Iugoslávia1'.
Depi.is dess-as conversações os tnembroí da missão militar iugoslava cmpreentlfião uma viagem de estudos a
uni -.erto número de centros militaros cios Estados Unidos a fim de se
familiarizarem como os mais ' recentes
exército
do
de
instrução
ntcto,-'pv
o
como com
none-pmericano bem
funcionamento e conservação de certus tipos de material.

Getulio mandou
visitar Simões

AGU A
INGLESA!
GBANADO
ttRICA

IMINJVAI

0 R TI fl

C fi M í í

Reunião do Conselho
Nacional da UDN
. Reuniu-se,' ontem, de manhã e ix
tarde, O Conselho Nacional da UDN.,
VilasJoão
presidido pelo senador
boas. As reuniões. compareceram 54
membros. Foram eleitos para Secre.
tário e Subsecretário do_ Conselho res.
pectivamente os srs. Plácido Olímpio
O
Lorenzoni.
Argêo
de Oliveira e
Conselho resolveu que as teses apre- ,
sentadas por vários de seus membros
fossem estudadas para discussão final na próxima reunião, que, de acôrdó com as determinações do Regimento Interno do próprio Conselho,
se realizará em 21 de outubro prósirno.

O Presidenie da República mandou visitar, ontem, pelo sr. Hélio
Dornelcs, o sr. Simões Filho, que
regressou da Europa. O ex-MinisWathinston, 22 (AFP) — O subdi- tro da Educação tic-verá retribuir
retor fia Imprensa Nacional, sr. Phi- a visita esta semanr.:
lip Cole, desmentiu ontem que um espião pudesse se apoderar de segredos
relativos à bomba atômica ou à bombá «ie hidrogênio na citada repartiçao. Cole opôs-se assim' ao senador
Mac Carthy, o qual declarara ter pro'
vjs de que um empregado comunisRoths
tn o encadernadpr Edward
Cliild. havia se apoderado de estatística via marinha mercante norte-amerciana. Segundo Cole, ós 250 doimpressos anualtumenlos secretos
nvnte na Imprensa Nacional repreuma
sentam apenas
quantidade fnfin\a da sua produção anual e, acrescentoii, úm comunista não poderia
tar am.sso a esses documentos.
A junta governativa ila Federação Nacional dos
O ir Cole concluiu o sen desmentido acentuando: "De qualquer maMarítimos c Fluviais, com sede ua
Trabalhadores
neira finalmente, os' documentos reri. 81 — 3." andar, convoca
Cabral,
Rua
Sacadura
lativos à bomba atômica não seriam
impressos aqui''.
os membros do Conselho de Representantes para

Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos

TSdas as terças-feiras - das 12:30 às 13:30 hs.
Teatro

Produção de feijão

con-

AÇÚCAR
Recite,

num

•

no

foi encaminhada a questão ao exame das Comissões de Economia e
Finanças e Exportação e Importação.

- FalanS. Paulo, 22 (Asapress)
do sòbrc o problema da Imigração,
«V sr. Antônio de Queirós Teles afirmou na última reunião da Soeiedade Rural Brasileira que, nestes ullimos decênios os Rovêrnos nao tem
mostrado real Interesse pelo assunto,
nu, pelo menus o interesse què êle
na verdade merece, visto ternos país
novo, de vasto território e escassa população.
',
Citou o orador, oprojelo que n»
anos se encontra no Congresso, criando o Instituto de Imigração, qua
virá aiprlmir a interferência de diversos ministérios no assunto. Afirmou que no momento a melhor fon¦
te de braços que possuímos' é a Es»
panha e concluindo, salientou a necessldadedas nossas autoridades enIrai eni eni entendimentos diretos com
aquêle país e com Portugal para n
fornecimento de imigrantes destinados
à lavoura.
Lembrou ainda o sr. Antônio, de
Queirós Teles quc três medidas se impõem pura Incentivar o uso da terrat
cessar definitivamente o govêmo fesuicida das emissões
deral a política
com que estamos tornando a nossa
terra mero objeto dc especulação e
não de produção; isenção dc Impôstos e fretes ferroviários para todos elementos quc contribuem para a produção do solo, inclusive adubos e
inseticidas; e, organização do crédito parn n lavrador, especialmente pasitiante, com juros
ra
pequeno
baixos e difusão pelo interior do Hsdos. estabelecimentos oficiais
tado
desses serviços dc empréstimos. Sugeriu que a SRB sc dirija à Câmara
Federal encarecendo a necessidade de
converter cni lei o projeto que ! cria
o Instituto de Imigração.

Mercados Estaduais e Estrangeiros
CAFÉ'

a Rádio Mayrink Veiga.

reunidos

Abertura de credito e
financiamento no
Exterior

38.70

105.10
108.00

Fede a lavoura a cria
ção do Instituto de
Imigração

- Na
Embora o triênio 1949-1951 deva
São Paulo. 22 (Asapress)
ser assinalado como o período de
Comercial . de
Associação
maior incremento da produção, de
São Paulo, o sr. Hélio Muuli de
feijão no Brasil, observa.se que,
Sousa, relcrindo-se à necessidade de
dentro dêsse período, á produção
estabelecer pontualidade em nosvem caindo de ano para ano, ainso pagamento no exterior advogou
da que de forma, bastante atenuaa adoção dc obrigatoriedade da a1951 produdu.i Assim é que em
herlura de cartas de credilo. Ex'
1240
mil toneladas, conzimos
pondo a sua idéia, diste que as
tra. 1250 mil em 1950 c 1260 mil
PARA O CONVÊNIO)
negociações para normalização da
em 1949. Nos anos anteriores, a ptosituação brasileira «é encaminhnm
Abert. Fech.
dução nacional orçou- em ¦ l milhão
auspiciosamente, Já tendo chegado,
34.70 34.70
de toneladas, com pequeno aumenDólar (comfrra)
•
lèrmo os entciidlmenios com
u
bom
35.70 35.70
to em 194S, quando foi de 1,1 niiDólar (venda)
os Eslados tinidos e ludrt indlcunTAXAS
lhões.
do que o mesmo êxito terá a1 liOS OUTROS BANCOS AFIXARAM AS SEGUINTES
Confronlando-se os dois últimos
Fech
quidação dos nossos atrasados coAbert
anos 1950 e 1951, consoante os
merciais com a Grã-Bretanha.
38.20
38.20
do Anuário Estatístico do
dados
relaCom outros países as nossas
Dólar (compra)39.00
39.00
Brasil (edição de 1953), verifica-se
comerciais sc normalizarão alraDólar (venda) ..
ções
106,00
106.00
vés de convênios que eslão sendo
que em tôdas as regiões sc procesLibra (compra)
108.50
108.50
"elaborados com a cooperação das
sou ligeiro aumento da produçSo,
.
.Libra (venda)
exceto no Nordeste. A produção
classes produtoras, esperando-se que
conjunta das sete Unidades nordeso estímulo à exportarão, resultando
conlivre
tinas caiu, nesse biênio, de 35J ou,
do'câmbio
facilidades
das
itouvo» poi 10 quilo.)
211,10
••..*>..¦
CAMBIO
em cifras, de 240 mil para 160
Hranco cristal .',
tribua para ó,alívio de nossu bar
142,10
Cristal amarelo «¦**••••
mil toneladas. Em 1950, forneceu
lança financeira Internacional.
188,00
O mercado de cilmbio oticial tuneio. Mascavinho .*..* •••
o Nordeste 19% do total brasileiro
170,00
Advertiu, porém, que nada benenou. ontem, em posição estável e com Mascavo
em 1951, apenas 131?.. Somente em
aüeraçíics nas taxas. O Hanco do Braficiará ao país o acerto de nossas
ALGODÃO
Pernambuco e no Maranhão liouill para cobranças vencidas em fceral,contas Internacionais, se não foram
ve aumento na colheita dessa lenara remessas e quotas autorizadas der
sustenoritctii.
Esse mercado regulou,
previstas medidas'que impeçam veinalterados.
clarou vendei libras a visto para eiltrepí
guminosa. No Ceara, baixou de
,e< <ado e com ns preços
atual
situação.
a
repetir-se
nha
a
.omprav»
Banco
".STATISIICO
Aquele
18,82.
Cr$
MOVIMENTO
Acreditava quc se deveria estudar
iras de exportação a CrS 5I.40SO sôbie
Entradas 383 fardos,: sendo 150 do
Londres e a Cri 18,36 uitire Nov. \oik
nma medida destinada a evitar a
liio Grande do Norte e 233 de Cabe772 lar-:
Fechou inalterado
25
Existência
Saídas
138."
delo.
possibilidade de novos atrasados, a
«*;
»s
ntlxou
O Banco do Brasil
dos.
INDUSTRIAL
qual lhe parecia enconlrar-se na
PRODUÇÃO
CANADÁ
IU
* Ulli les Uxas:
quilo»
CoU.-Am
poi
abrigaloriedade de abertura das carVenda Cuwpr»
longai
Fihr»
cobertura
Ias de .crédito, devendo a
. 52,6M<) 5I.40SO
I.ibra
• tipo S .,
320,0u 325.11»
1S.J6 Seridó 18,
imediata' desses documentos ser gaDólar
.'
315.00 318.00
194.8 = 100
ÍNDICES
SASE
tipo 4 •'•....
1,3520 1.3161 ldem
.....
Peso argentino
ranlida pelo Banco dr Brasil, denFibrr. nêdl>:
6,5689
6.J093
.
Fêso uruguaio
295.00 .«10,00
tro do orçamento cambial prévio.
0,0538 0,0525 Sertão - tipo 3 .. .
... .
Franco Iranc6i
265,00 270,00
tipo 5 •• •
F.m apoio de sua tese, alegou que
4,4269 4,2834 ldem
.
260 tm
Franco suíço255.00
tipo
S
..
.
Ceará
ela removeria a necessidade de-ter
Alencastro Guimarães, Franco belga
O senndoi
0,3794 0.3639
.
Fibra curta:
na
3,641):
3,5513
comparecerá
.
a
convite,
o importador de recorrer a finan'
atendendo
Coroa suecà
210,00 220,00
- tipo 3 .. ,
2,7499 2.6341) Mata-,
Associação Coroa dinamarquesa
à
ciamento externo, o qual onera as
185.00 188.00
quarta-feira
próxima
Paulista > tipo 3 _
6,331
6,5919
...
......
a Coroa tcheca
mercadorias , e dá azo ;a ataques
Comercial para um debate sôbre
*.
GÊNEROS
Soles
peruanos
licença prévia.
ao comércio, a que é atribuída a
4,9534 4.8324
.*•.*
Florim
VERIFICA»»O
MOVIMKNTO
da
inculpa pelo encarecimento.
Representantes do comércio,
i,
OURO FINO
j oo
mmmÊÊÊÊÊZ-Z.—I
L— 1
FOI O SEGUINTE: «
ontem
estarão
lavoura
comprou
da
presentes
dústria c
• Observou ainda, o sr. Hélio Mu«ialdas
O Banco do Brasil
Entr
Í9«fl
A0
50
5»
»95«?
!
erama Ue ouro fino na hase de 1.000
ao debate
1.246
2.592
niz de Sousa que as despesas còm
..;
sacos
e 1.000 em ouro ou amnedado. «o preço Arroz, sacos
9.641
.2.100
as cartas de crédito são pagas em
Feijão,
de Cri 20 817*
1.768
4.640
Açúcar, sacos
cruzeiros, enquanto as despesas com
1.630
Banha, caixas
AÇÚCAR
financiamentos externos são cubarOs índices gerais da evolução industrial do Canadá referentes
5.670
6.722
Farinha,
sacos
O mercado 11 açúcai regulou, ontem,
tos cnm divisas, .devendo-se consi5 324
11.040
ao ano de 1952, apresentam um aumento de 19f. em relação a 194S,
Milho, sacos
inalterados.
nrecns
os
com
e
sustentado
"Monthíy Bullelin of Statistics". Durante os diderar quc. nesse caso. «lesem íircvii...... 361
Manteiga, quilos
segundo dados tio
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
220
tecer os interesses do Brasil. Finalfardos
240
Entradas 500 sacos de Pernambuco. Cliarque,
da
economia
canadense a produção mineral figura
versos
setores
cxs...
9.842
argentina,
dc
a
caria
Cebola
mente, ponderou que
Saídas 8.200. Existência 46.174 sacos.
destacaclaineiite com um aumento de 43% no mesmo período. Nesse
crédito desestimuln a procura' «le
ramo, o petróleo contribuiu decisivamente nos últimos anos. Cerca
divisas nò câmbio livre, evitando
Instala-se no próximo dia 25, nesde 7.872 milhares dc toneladas do produto foram extraídas .em 1952
tambem o refafuramehtn, que facilita Capital, a Reunião anual do Cota o desvio de ' cambiais para o
apresentando; em relação a 19411, um aumento de quase 4001..
ESPIRITO »AIMTO
PanExecutivo do Instituto
mité
mercado. negru.
A indústria do gás c eletricidade atingiu o ano de 1952 com mn
Vlt Arta, 22' .
Hise
Geografia
dc
Americano
delialargos
8,
assunto
mereceu.
•
O
7
tipos
disponível,
Preço
EM SANTOS
aumento de 36% ein relação a 194S, enquanto as manufaturas apre•.
:
tória, organismo especializado da Ore.
Mercado
coniras,
e
10
por
tes,
coni
166.00
quilos
Cr$
por
prós
Santos, 22
sentaram uma evolução da ordem de 14% em igual período. j
estável. No preço acima está marcada a
ganização dos Eslados Americanos.
. Anl.
Mnl*
proposta do sr. Emílio tang Júnior,
Comparecerão à Reunião os seguin.
Executivo:
tes membros do Comitê
Randall (USA).
II.
Uohen
ENCi
Presidente do Instituto; General Ra(Cliile), Vicemon Canas Monlalva
(MéDr. Silvio Zavala
Prrs-òente;
de
Comissão
da
sico). Presidente
da
História- Cci. Edmundo Gastão
Cunha (Brasil), Presidenie da Comisl'iederico A.
são !'• Geografia; l'iol
Daus (Argentina), Vice-1'residente da
Eng Guide Geografia;
Comissão
(Argentina),
lhermo Riggi 0'Dywer
l.e.
Carlos
General
representando o
vene, Presidente da Comissão de CarSimonpictografia; e o'Dr,.André
do
Geral
Secretário
trii
(USA),
IPGH, e Prof. Jorge Zarur, Secreta•
«Ia
(..omissão d' Geografia.
rio
As reuniões diárias serão realizadas
no período de 25 a 29 do corrente,
tendo o IBGE cedido para a realização das mesmas o 13° andar do
à
Conselho Nacional de. Geografia
Av. Beira Mar. n° 436.
serão
Dentre ás, homenagens
qüe
prestadas àquelas pcrsanalidade consserá
oferecido
ta um coquetel que
peio Presidente do IBGE e uni almoço
de
Geograotc: icido pela Comissão
fia. ¦ ;

"SHOW*
0 MAIOR
Dã CIDADE
^^^mm

37.70
(compra)
38.70
(venda)
_.;.
105.10
(compra)
108.00
(venda)
OUTRAS TAXAS DO-BANCO DO BRASIL:

Peso argentino ....
Franco belga ......
Franco francês .....
Coroa sueca
Franco suiço
Escudo
Peso argentino ......
Coroa dinamarquesa
Coroa tcheca .......
TAXAS

INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFIA E
HISTÓRIA

RUA SANTO AMARO N.
121 - Fone: 25-7756

Ru» do P»ss»io. 42/53

Dólar
Dólar
Libra
Libra

77 mil toneladas em 1950 para 22
mil tra 1951, no Rio Grande do
Norle, de 24 mil'44.para 14 mil, 8
na Paraíba, de
para 27 mil.
No còmputo do ano de 1951;
coube ao Sul fornecer 50!f do nosso feijão, e ao Leste, 323. O Nordeste, ò Gentro-Oeste e o Norte
4,53! e
13.Í,
contribuíram com
0,5Í, respectivamente. O grosso da
produção se concentra nos Estados de Minas Gerais, São 1'aulp,,
Parimã e Rio Grande do.Sul, que
-dão 70:S,do total brasileiro, sendo
Minas c Paraná os dois produtores
mais importantes, com 23Ü e'20?.
No quadro de nossa produção
agrícola, o feijão éuma das cultu-ras mais importantes. Sei valor da
produção anual ultrapassa os dois
bilhões de cruzeiros* em 1951, chegou ti 2,8 bilhões.
. A. produção do leijão é quase loda consumida no País. Dos 3,7 rm.
lhões de toneladas produzidas no
triênio 1949-1951, exportamos apenaa lí, ou seja, cerca de 40 mil
toneladas. No entanto, dessas 40
mil, 34 mil constituem, a exporia1944
ção de um só ano, 1950. De
a 1951, exportamos 180. mil '25tone-,
de
a
ladas, o que corresponde
nossa produção durante êsse peno- •
<
•do.

Alencastro irá à
Associação Comercial

Madánie. seus tapetes estão valorizando diàriamen
te, portanto cuide deles..
Lavagem e consertos em
•qualquer tipo de .tapetes
Persas, Chineses, Aubussons. nacionais. Santa HeLimpeza de forralena.
ções de passadeiras. No
local, com máquinas ame
ricanas. Os únicos no Brasil. Orçamento sem compromisso

,

• utefé dt eixeraí

(DEPARTAMENTO

Fisco

O sr. Dario Ferreira Guarita,
presidente da Associação RuraNla
Alta Noroeste, informou tèr sido
encaminhada ontem pela referida
entidade uma representação ao governador do Estado contra exigências do fisco relacionadas com a
comprovação do pagamento do imposto de vendas e consignações
nas transações de compra e vendo
de gado abrangendo um período
r,ue<vai desde 1946, transações essas de difícil senão impossível proya depois da ocorrência dêsse periodo. O sr. Ciro Werneck dc Sousa' e Silva, presidente da União

clòs í-ó dos Estados Unidos e da
"Commonwealth" britânica.
Total: 27 Milhões
de Dólares
r-ste ano, as importações da
Amé'ica Latina alcançaram
um tor.il de 27.680.000 dólares,
c.uante o mês de maio, com o
que sj total se elevou, no referido período, a 114.503.000 dólares, em vez de 113.967.100,
no anc anterior.
Áiipientaram ãs importações
procedentes da Colômbia, Venezueia, Argentina e Cuba, enquadr decresceram as procedentes do Brasil e México.
Também a Grã-Bretanha e
a ((munidade de países britânicos aumentaram suas exportações ao Canadá, em 15 por
cento. Todavia, apesar dos aumentos, êste país continua com
pran/c 75 por cento do total
de suas importações no mercado norte-americano.
Durante o mês de maio, —
infon ,.a o Serviço de Estatística -—. Ja Canadá importou

CARIOCA — S

' . w

* • ;

e Fluviais

REUNIÃO ORDINÁRIA

Advocacia Civel
e Comercial
R. Orlando Guilhon
e
N. Penalva de Farias
ADVOGADOS
74
MÉXICO,
RUA
Sala 50?
FONE: 42 • 0644

uma reunião na Forma Etatuária, no dia 25 do corrente, às 18 horas, pára tratar-se de assuntos de interêsse da classe.
Rio de Janeiro, 23 dc agosto de 1953
A JUNTA GOVERNATIVA
Mamede Caetano Teixeira — presidente
Antônio Soares Campos — 1." secretário
José Paulo. Filho — 2." secretário
Phüadelfo Pacheco dos Sautos — Tesoureiro
Aguinaldo Gonçalves Mitra — Procurador

6 — DIÁRIO

CARIO .A — Domingo, 23
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de

1WKI

INTENSO E REAL COMO A PRÓPRIA

VIDA...
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AMAR-SE

Com MARTHA ROTH - VfCTOR MANUEL MENDOZA
TITO JUNCO - ANDRES SOLER - DALIA INIGUEZ
Direção de RAMON PEOH — (Impróprio até 18 anos)
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Um filme mexicano (produção de
SAMUEL ÁLAZRAKI) -Distribuição
METRO-GOLDWYN-MAYER
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AZTECA
IPANEMA
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DE 2.» « 5.» PEIRAt
AVENIDA
RYAN
CAPITÓLIO (Petrop.)
DE 5.» a DOMINGOt
MEM DE SA
ICARAI
DE *.« A DOMINGO:
__ MARACANÃ
MADUREIRA

i
¦
fe-

(> Presidente Ua
República assinòu os sé gu tnl es
decretas na paSla (ins Relações
Exteriores:
Designando
o
iliplutamu -Álvaro
Teixeira Soa res
para exercer, interipamente . funçao de chefe da
do Departamento Pol ído Ministério dns Kcla-

ecretos no Exterior

PRESIDÊNCIA

Dl VÍ5ÍÍ0

Pilli

tico e Cultu
ções Extcrio

Hrnsll
no
designando; delégduos dh
VI Congresso de Lçprplõgiai a realizar,sc eni Madrid, dc 3 a 10 dé outubro próximo. o-; í\t%. Frn:ini Vgrícola e Francisco Eduardo Acioli Rtibçlo;
designando ;i seguinte Pçlegaç j paConrn representar o Brasil
nó" 5o
gresso Internacional dé Impaludismo c
no 5o Congresso Internacional ile Me-

dicinh Tropical, a sc realizarem em. lslumbul, de 28 dc agosto â 4 de selembro do corrente auo — chete, dr. Fernando Machado Bustamantc: e, delegados, drs. ' ileitor 1'rasuer Próis, Ronc
Guimarães Rachou. Durval Tavares dc
Modesto
de
Sousa,
Lucena,
Carlos
Josá Rodrigues dá Silva, Frederico AdolIo Simõcy Barbosa. Emanuel Dias e Roberto de Sousa Coelho

DO

ÚNICA

CONCESSÃO

Colônia de férias em Petropolis para estudantes

BRASIL

Extração

da

ÁÁ7-':Á:]ÁÁAÁ:

MAIOR:

CR$ 2.000.000,00
Lista

AÁ:X..

1!)50 na conformidade do Decreto-Lei 6.25* dc 19 de FeTereko d« 1944

PRÊMIO

281." EXTRAÇÃO

'

Paranhos de Oliveira ao -presidente
dá U.N.E. João Pessoa de Albuquerque, deverão comparecer diversas íu.
toridades e representantes*'de enfidádes-estudantis. Três ônibúY especiais',
IWtlliit', da sede- da U.Nlií às 9,30
horas, com destino a Petropolis.- ,

REPÚBLICA

DA

GOVÊRNO

Lui-.io em 22 dc Setembro de

A Un ito Nacional dos Estudantes i
recc-beiá. durante um churrasco que
se relizará hoje às 12,30 horas em
Araras Petropolis, um terreno para a
construção de um-i Colônia de Férias destinada aos estudantes. A enIrcga, que será íeila pelo deputado

Foi transferida para o próximo dia
2 de setembro, às 17,45 horas, no audilóriò do IPASE, a palestra do sena.
dor Álvaro Adolfo sôbre. o "Plano de
Desenvolvimento Econômico tia Ama
zônia" que deveria se realizar na prósim. quarta-feira.

FEDERAL DO

LOTERIA
Contrato celebrado com o Governo da

Adiada a palestra
sôbre Amazônia

PIAN0"1"

SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 1953

de

5.617 Prêmios
NESTA LISTA não figuram por extenso os números premiados pela terminação do último algarismo, mas figuram os premiados pelos finais duplos do 2.° ao 5.° prêmios

Os bilhetes são litogratacJos em papel branco, tinta café, fu ndo verde e laranja, numeração preta na frente, com a inscrição: EXTRAÇÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1953, às 14 horas
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273.1 „

CRI

Prumlnf

CJlJ

600.00 (CIO 3.000,00
6II0.HO 4050
l.uou.mi
600.00 4l',r,:i...
600.00
I 000,00 4íi."iS
i.OOO.OO
600.00 41)77 .. 600.00
2000.00 «7I2 S. 1)0(1,00
500.00 4721
600.00
600.00 4733
600.00
6011.00 (711
I 000.00
600,00 4753.. 600.00
600.00 4777.. 600.00
600.00 4321.. 600,00
600.00 4833 .. 6011,00
500.00 4SÓ1 .1000.00
I 000.01' 485.1
500.00
2 000.00 4.S77
600.00
2.00(1.00 41121
61)0.00
600.00 4Í/33
G0H.0I)
600,00 4:15(1., 500.00
600.00 . 41134
5 000,00
600.00 4077
51)0 00
600.00
5 000.00
600.00
C

10.0110.0(1
OIOlílIDl
!753 .
500.00
600.110
2777
i onn.tie
2781
600 00
2S21 .
2~33 . 600,00
2S.-.3 . 61.0 (1(1
2K77 .. 500,1»
600.00
2021
20.13 . I (100.00
2033.. 600.00
21153 . 600.00
2077
600.00
2092 . 1.000,00

6011.(10
3021 .
3033 .
fillü.OO
3010 . i iKio.oo
3053..
600,00
3077 .,
600,00
3121 . 6-10.00
3133..
600.011
3ti.ll.. 2 600,0(1
.1153.
6011,110
3156 . . 1 000,0(1
6011.00
3177...
3221 .
5110.00
6('li 00
60(1.(10
3271 - í.odo.do
3275 . 1.oon.oo
327? - 600.00
3321 . 6011,00
•J333..
600.00
.1337 - í.ooo.oo
,1.153.. 6011.00
32C; . 2.000,00
3.17,1 . í.ooo.oo
3377 . 600,00
,*t.'*!t:i . í.ooo.oo
3I2I . 600.00
3123 . 600.00
.1140 . I.OOO.OO
3153 .. 600.00
3177.. BltO.Ufi
.1506 . I.OOO.OO
.1521 .. 600.00
3528.. í.ooo.oo
3533 .. 500.00
3553.. 600.00
3577 . 600.00
.159S.. 3.000.00
3C.I4. 3000,0(1
600.00
3021
600,00
8S33,
.3053 .
600,00
2.000,00
3651

20.000.00
onni HIUI
.'1577 .... 600,00
3721 .. 500,00
3733 .. 500.00
3753 „ 600.00
*'.1.000.00
3777
500.00
3795.. 1.000.00
3S21 .. 600.00
3833.... 600,00
3S41 .. 1.000,00
3853.. 500,00
3377.-. 600,00
302) . 600,00
80M - 600,00
3933 .. 600.00
3077 .. 600 00
8071' , 2.000,00

4
4021 . 600,00
403.1 . 600,00
4053- 600,00
4077. 600.00
411* . S.OOO.OO
4121 . . 600,00
4133. 600.00
4153.. 600,90
4177- 600.00
•IIOO.. 6.000,00
4221 . 609,0"
423.1 . 60II.OO
4236 .. . 1.000,(1"
4233 .. 600,00
1277 „ 600.00
4233.. . 1.000.0"
43I0 - 1.000,00
4321 .. 600,00
4.133.. 600.00
4,-i.VI .. 500.00
4377 . 600,00

':j'J'

10.000,00
ciiiiimi
600.01
4121
500.0"
4133
600.09
4 153
44.0
1.000,00
¦ 600,00
4177
3 000.00
41-SI
600.00
4321
600.0'J
4531
4635 , 1 000.00
4 ,3 .. 500.00
4577 ... 600,00
4621 ... 600.00
4633 ... 600,00

6021
603.1
6053 .
60(10
5077 .
6113
5121
5133
6142
6153
iiur, .
6177
5221
623V
5233.

600.00
500,00
500,00
2000,00
¦ 6110.00

rooo.oo
500.00
600,00
j ooo.oo
600.00
i.ooo.oo
600.0(1
600.00

; ooo.oo
600.00
600,00
500,00
600.00
600,00

5277
5,121 .
6333 „•

miig
10.000.0(1
cl

r • * i * oà

•>:f-l7

2Ü.UOU.O0
( I M I I ¦ II I
600.(10

l ooo.oo
6(111.00
500,(10
600.00
50Ü.Ó0
600.00
600.00
600,00
1.000.00
65.14
5553 . 600,00
557(1, . í.ooo.oo
600.00
600.01!
600.00
5053
500.00
5077
600.0o
6715 . 1 000.00
500.00
6377
6121
6433

5733
200.000,00
111 u 11 u i

SAHT0S

673.1... 600,00
5753... 600.00
6777 ... 600.00
6800 ... 1.000,00
5S2I ... 600,00
. 58.13 - 600.00
6853 .. 600.0(1

5864
10.000.00
CIDIIIIOI
6S77 1.
6921 ..
693.1..
5953 ..
6977 ..

600.00
600,00
600,00
600.00
600,00

6
(9121 ..
6033 .
11040..
6053..
0O77 .
603( .
B(iS7 .
pi 21 ..
6133 ..
6153.6177..
6205...
6221 ..
f233 .
6253 .
62/7 ..
6313 .
0321 ...
6333...
6353..
6377 ..
S.1SI ..
6-101 ..
6421 6-133 ...
615.1..
64776521 ..
6533..
6533...
6577 „ ,
6621....
6633 „.
6636.. .
6644. .
6659....
0053. .

600.00
500,011
1.000,00
609.00
500.00
2.000,00
2.000.(10
600.00
600.00
600.00
600,00
2.000,00
609,00
600.00
600.0"
500.00
1.000,00
500,00
500.00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
600,00
600,00
600.00
600.00
600,00
600.0C
500.00
600.0')
600,00
600.00
3.000.00
1.000.00
I.OOO.OO
600,00

i-mmtoi

CKJ

6677
400.000,00
0 1 P I I I I U I

Ou riu hos
S. Pi 0 LI)
600,00

6677 „

f.68fí
10.000,00
C I ti I I I I U I
6717... 2.000.00
6721 ,
600,00
6732.. 1.000.00
500,01)
673,1..
6753..
OOO.OO
6777 ..
600.00
6S2I „. 600,00
6833...
600.00
6853...
600,00
C?53... 1.000,00
6877 ,
500.00
600.00
6921 ..
600.00
6935 .
61)37 .2.000,00
6OO.00
69.13 .
filXíl . íi OÜO.Ofl
600.00
6977 .

7
600.00
7021 .
600.0(1
7033..
7063 ..
600,00
600.00
7077 ..
70K6 ,. J.000,00
7113 - I.OOil.OO
600.(81
7121 ..
600.00
7133..
7163- 1.000.110
7153 .- 600.00
7177 ... 600.00
7221 .. 600,00
7233...
600.00
7214 .. 1.000.00
7217. r-.lKld.Oli
7253 ..
600,00
7277 600,00
3.000.00
7288
7295. 6 OOO.OO
7321 ..
MO ,01)
600,00
7333..
7353..
600.00
7377 ... 600.00
7421 .
600.00
500.00
7433..
744(1- 1.000.00
7153 500,00
7(77 ..
600,01)
7103... 1.000.00
7521 ... 600,00
75T1 ,-.
600,00
7546 . I.OOO.OO
7553 ..
600,00
600.00
7577 .
-7621
600.00
..
600.00
7033 .
7Mt -.6.000.00
7653...
600.00
7S65;. 8.000.00
600,00
7677 _
768? .. S 000,00
7721 ..
600.00
600,00
77.11.7753 „
600,00
7764- 1.000,00
7777 ii 600,00
7788 . 1.000.00
7821...
600,00
78S4.. Í.OOO.OO
7638-.' 660.00
784(1.. 1.000,00
7S44 ... 1.000,00
7851 ;'. 2 000.00
600,00
7S53...
7877 ... 500.00
600.00
7921...
7933..
600,00
7963..
600.00
7977..600,00

8
8004...
8021...
8033...
8053..
8077 .8121 ..
8126...
8133 815.18177 .;
8221 ..
8283...
82,':U,.
825,1 „
8277 ..
8289 ...
8321 S3338.15.1..
6377...
8121 ..
8433..
8153,.
8477 ...
8501 .
8521..
S633...
11553 .

1.000,00
600,00
600,00
600.00
600.00
600,00
J 000,00
600,00
600,00
,'00.00
500 00
600.00
1.000,00
(,00,0o
600,00
«000.00
600.00
600,00
600,00
600,00
600.00
600.00
500,00
600.00
Z.000.00
600,00
600,00
6O0.0P

8572
20.000,110
C I tt ¦ 1 1110,
8577 - 600.011
8621 .. 600.00
8683.. 600,00
soio..: 6.000.00
8653 .. 500.00
8677.. 600,00
500.00
8721 ..
8782... 2.000,00
8733... 600.00
8745 .. 1.000.00
8763.. 600.00
8773.. i.OOO.OO
8777 ... 600.00
8S2I ... 500.00
8S33... 600.00

Premlof

Ctl$

8853..
600,00
8877 . 600.00
8902... 2.000.00
8919... 1.000,00
8921... 600.00
8933... 600 00
8945.. 1.000.00
8953... 6110.00
8977..
600.00

9
9021 ..
3033..
9IQ3 .
90509077 ..
912! ..
9133915.1..
9177..
917,1..
92(1192210223..
9283 9253 .
9277 ..
9321 .
9321 .
9383 9.W .
93 71 .
9877 .
9802..
93969421 .
9133..
0444 .
91539477_
948094929621 9533..
9553 .
9Õ77..
9621D63.1..
965.1 „
9C77-

600.00
600.00
500,00
2 000,00
6011,00
600,00
6'JH,(tlf
6(10,00
60(1,00
1.00(1.0(1
1.000.011
600.00
1 000.0(1
600.00
60(1,00
500.00
000,00
600.00
500.00
600.00
I.OOO.OO
600.00
í.ooo.oo
000.00
600.00
500,(10
1.000.0(1
600.00
600.00
1.000,00
1.000,00
600,00
500.00
600.00
600.00
600.01)
600.00
600.00
500,00

9678
10.000.00
rimiiioi
9692... 1.000,00
9721.. • 600,00
9788...
600.00
9737 .. 2 000,00
9753..
600,00
500.00
97779791.. 1.000.00
9821 .; 600,00
9S33-. 600.00
983.1.2 600.00
600.90
9377 .

11880

10.000,00
Oltllllllil
9921 .. 600,00
9933- 600.00
9910.. 8.000,00
9953.
600.00
9977 „ 500.00

IO
10021 „ 609.00
10033-. 500.00
10051.. 500.00
10077.. 600.00
10121_ 600,00
10133- 600.00
10147.. 8.000.00
1015.1.. 600.00
10177... 600,00
1018.1... 6.000,00
10221 ... 600,00
10224... OOO.OO
10227... 1.000,00
102.1.1.. 600.00
10253 .. 600,00
1(1277.. 600,00
1032!... 600.00
10333- 600,00
10349 - 2.000,00
10551... 600,00
10.177.. 600.00
10-121 - 500,00
10183... 600,00
10153- 600,00
10-1711.. 6.000.00
KM 77 £ 600.00
10521 .. 600,00
10523.. 600.00
10553. 590,00
10077 .. 600.00
10P2I .. 600.00
10633.. 600.00
ilIO.M . 600,00
10064 . 1.000,00
10077 . 600.00
107(15 . 2.000.00
1072) . 500.00
10733.. 600.00
10734 ...
090,00
10753- 600.00
10777.. 600,00
10804 ... 1.000,00
10821 ... 600,00
I0R32-. 2.000.00
10833- 600.00
10838-. 1.000,00
10.15.1... 600.00
108775 600.00
10921 . 600 00
10933- 600,00
10953.. 600,00
10977 .. 600,00

11
íioio...
11021110331103611053 ..
11077...
11121..
111331 11 15 11153..
1117611177 .
11221112331125.1-

2.000,00
600,00
600,00
1.000.00
500.00
600.00
600,00
600.00
2.00O.00
600.00
I.OOO.OO
600.00
600.00
600,00
600,00

Premiai

Clll

,

600.00
11277.ii
¦' "OO 00
II285 .
3.000.0"
11293 ií
11321 .„ 600.00
11333 ... 600.0"
11350 .. I 000.00
11.153 .. 500.00
11374 .. 2 OOO.OO
11377 .. 600,00
113»7 .. S.OOO.OO
11421 . 600.00
11-133 .. 600.00
1115.1 . 600.00
11473 .. I 000.00
11477 .-. 600.00
11809 .. I 000.09
600.00
11521 .
11522 . 6000.00
600.00
11683
fOO.OO
11853 .
11556 .. t.000.00
11577 .
600.00
11621 ..
500.00
11624 ... 2 000.00
500.00
11633 ..
600.00
llli.VI
11056 .. 1.000,00
600.00
11677 ..
11721 .
600.00
11733
600.00
11750 . 1.000,00
11758 . 500,00
11750 „ 1.000,00
11777 . 600.00
1182) .
600.0(1
US33 .. 600.00
11853 . 600.00
600.00
1187? .
11921 ..
600.00
11920
11931
119-16
1)953
11977

. t.000,00
600.00
..
. i.OOO.OO
6(10,00
660.00
.

12
12021 .. 600.00
1203.1.. 600,00
1206.1.. 600.00
12077 .. ,600.00
12121 . 600.00
12133.. 600.00
1215.1 . 600.00
1217?.. 600.00
12221 . 600,00
12223... S.OOO.OO
12233 - 600,00
12253- 600,00
12277 .. 600,00
12284 .. 1.000,09
12221 .. 600,00
12333 .. 600,00
12353 . 500,00
12377 .. 600,00
12421 . ÍOO.OO
1243.1.. 600.00
12440. 1.000,00
1245.1.. 600,00
12477 . 600,00
12503;. 2.000.00
11505.. 6.000,00
12521 .. 600,00
I25T2.. 8.000,00
125.13.. 500,00
1255.1- 600,00
12577 .. 600,00
12821 . 600.00
12638.._ 600,00
1265,1,-;. 500.00
12677 -.. 600.00
12721 -.. 600.00
12733 ., 600.00
12753 _. 600.00
1277? . 600,00
12821 -.. 600,00
1283.1 . 600,00
1261.1 . I.OOO.OO
1285.1 .'-;. 600,00
í.ooo.oo
12872
12.877 -. 500.00
12891 . 1.000.00
12921 600,00
12933 .
500.00
12953
600,00
12977
600.00

Pmmloa

CHI

I ;I7L'9
Aor«xbiuçf«
50.000.00

r i ii i ¦ i ¦ o i

13730
2.000-000,00
d*

Cinzeiro»
S, u>urc*t*;u
Miiian

i:t7:u
Apr«»Knac*«

50.000.00
OIOIIIIOI
1.1733..
1375.113777 ..
13821...
18833..
13851 .

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600.00

lÜHIill

10.000.00
I' I I

I 11

I 'II

1S877..
600,00
13917..1.000,00
13921 ..
600,00
1,19.13...
600,00
13963 600.00
13958-. 1.000,00
13977 .
600.00

14
600.00
609.00
2.000,00
600.00
1.000,00
600,00
1.000,00
600,00
600.00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
1.000.00
600,00
600,00
600,00
600.00
600,00
50O.00
1.000,00
600,00
1.000,00
600,00
600,00
600,00
11177-3 1.000,00
1447723 500,00
11621 .. 500,00
14527 .. 1.000.00
1453.1.. 500,00
14553.. 500,00
14577- 600,00
11D2L 600,00
1103.1.. 600,00
14045... 1.000,09
14653... 600.00
14(160... 5.000,00
14677... 600,00
14707.. 1.000,00
14721 ... 600,00
1473.1-.. 500,00
147(3.. 1.000.00
14753... 600,00
14777- 500,00
II78I . 6.000,00
14821 ... 609.00
14833.. 600,00
1-1851 ... 2.000,00
11853 ,. 600.00
14864... I.OOO.OO
14876- 1.000,00
14877- 600,00
11921 - 600,00
149.13.. 600,00
14953 - 600,00
1-1964.. 2.000,00
14977 - 600,00

14021..
14033140481495314075149771409714121...
11133...
14153..
;117714215..
1422! ..
1423(1...
1423.1...
1121314277'..
14.121 ..
14333_
14353_
14.16.1..
14877 14406..
14421..
141331445.1,.

11 995

13

10.000,00

1.1015 . i.oou,;io
13021 . 600.00
131133 S. 600,00
13058 . 600,00
600.00
i:«»13119..... S.OOO.OO
600.00
13121 .
13133- 600.00
18153 . 600.00
13177 - 500,00
13221 . 600.00
'13233
.. 600,00
Í3239 . 1.000.00
13253 .. 600.00
13267 . 2.000,00
13277 .. 600,00
13321 .. 600.00
13333.. 600,00
13351- 600,09
13377 .. 600,00
13121 .. 600,00
13433 „ 600,00
13453- 600,00
13477.. 500,00
13521 . 600,00
13633. 600,00
t.1553 . 500,00
1.V.77 . 600.00
13621.. 500,00
13633.. 500,00
1365.1.. 600,00
13670- 2.000,00
13677- 600,00
13705 „ 1.000.00
13721 ., 600.00

15
15921 15027 .
15(133 .
15053 ..
16077 .
15121 .
15133 ..
15153 .
15177 ..
15221 ..
152,1315253 I
1527115277 .
15281 .
15321 .
1533.1 15853 „
15377 IM2I ,;
15133 ..
15153..
15177 ..
15521 .
15533..
15351 „
15677 .
1558916621 ..
156.13 . .
I5053. .
1567716678;

600,0(1
1.090,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,0(1
600.00 J
600,00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
3.000,90
600,00
600,90
600,01)
600.00
600.00
600,00
600,00

r.oo,oo

500,00
500,00
600,00
600,00
1 000,00
600.00
600.00
500.00
600,00
1.600,00

F*r«mloi
15721 ...
16727...
16728...
15733..,
18753...
15777 .
16787 .
15821 ,.
1683,1 ,
15853 ..
15877 ..
15909 .
15920 .
15921 .
16933.....
15953
15977

CU*
600,00
1.000,00
Í.OOO.OO
600.00
6OO.00
600.00
2.000.00
600.00
600.00
600,00
600.00
2.000.00
1.000.00
600.00
600.00
600,00
600,00

16
16021 ... 600,00
16032... 1.000,00
16058..
500.00
16053- 600.00
16077 ... 000.00
16090... 1.000.00
16121... 500,00
16133 .. 6O0.00
16153 _ 600,00
16154- 1.000,00
16167... 8.000.00
16177 . 600.00
16217... 1.000.00
16221 . 600.00
162,13 .. 500,00
16233 . 600.00
10277 . f-00.00
16521 . 500,00
16333 . 600.00
16353 .. 600,00
16377 . 600.00
1611.1- 1.000,00
16419... 1.000,00
16121 . 600,00

Kil

10.000,00
llllll IIIOI
16433... 600,00
16447 .. 1.000,90
16(53.... 600,00
16102.... 1.000,00
16477..., 600,00
16002....1.000,09
16512... 2.000.00
16518.. 8.000,00
10521 .. 600,00
16533... 600,00
1655.1- 600,00
10560.. 1.000,00
16577.. 600,00
111621.. . 600.90
16S33... 500,00
1605.1.. 600.00
16677 - 500.00
16095- 6 000,00
16721 ... 500,00
16733... 600.00
16741.. 1.000,00
16745... 1.000,60
16753 - 600,00
16777 .. 600,00
16821 2 600,00
163.11... 600,00.
16553... 600,00
16806... 1.000,00
16877 .. 600,00
16897 ... 1.000.00
16921.- 600.00
1693.1... 600.00
1695.1.. 500.00
16977 ... 1.000,00
1697? _ 600,00
16995.. 1.000,00

17
17007 ..2.000,00
17021 ... 600,00
17033..
600,00
17053..
600,00
17062.. 1.000,00
17077._
600.0(1
17115,. 1.000,00
17121 ._ 600.00
171(13 _. 600,00
800,00
17153...
17177...
600,00
17210.. 1.000,00
17221 ... .500,00
600,00
17233..
17233..
609,00
17268-I.OOO.OO
17277 ... 600,00
17301 .. 2 000,00
17310.-3.01)0.011
600,0(1
17821 500,00
17333 .
500,00
17353 .
1.000,0"
..
17369
17371 - 1.000,00
600,00
17377 .
17354 .. 1.000.00
600.00
17121 17430 .. 1.000,00
600.00
17133...
17139.. 6.000,00
600,00
! 715.1600.00
17177 I75III ... I.OOO.OO
17512... S.OOO.OO
17513... 1.000.90
1732! ..
600.00
17529- 1.009.(1"
17533 .. 600,00
600.00
1755.1..
17577 . 600,00
600,00
17621 600.00
1763.1...
600.00
17653600.00
17677...
600.00
17721 ..
600,00
17733600.00
1775.1..
600.00
17777.
17737... 8.000.00
17796 - 1.000,00
17821 .. 500.00
17829... 1.900,00
600,00
1783.1...
17353..
600.00
17877 .. 600.00
17921 .. 600.00
600.00
1793.1..
600.00
1795.1 _
17977600,00

PruslM

CRI

18
18016- 1.000,00
18021 ... 600,00
18033 -. 600,00
18043-1.000,00
18049.. 6.000,00
18058... t.000,00
18053...
600,00
18077 .. 600,00
18096 - 1.000,00
18099 -8.000,00
18102... 1.000.00
13101-5.000,00
13121 .. 600,00
600.00
1813.1..
18153600,00
18177600,00
18181 . 1.000,00
18221 - 600,00
18231... 1.000.00
600,00
18233...
18253 .. 600,00
16277...
600.00
18321 ... 600,00
18322 -f. 000,00
183.13- 500,00
18340-1.000,00
18.153 ... 600,00
18377600,00

184LMI

10.000.00
OIPII1IOI
18121 . 600.00
18432 -3.000.00
18433.. 600.00
18453 . 600,00

18464
20.000.00
OIOI ¦ lao»
18477.. 600,00
18483- 5.000,0(1
18521 ., 600,00
18533... 600,00
135-13..., 1.000,00
600,00
18553
18577... 500.00
18621 .. 600,00
18033- 600,00
1865.1... 600.00
18672....3.000.00
18077 ... 600.00
18712.... 1.000,00
18721 -. 600,00
187.13 . 500,00
18753 . 600.00
18777 . 600,00
18321-. 600.00
18S3.1-. 600,00
1885.1... 600,00
18877... 600,00
18916... 2.000,00
18921 - 500.00
1893,1.... 600.00
1895.1.,. 600.00
18977.. . 600.00

19
19011- 1.000,90
19021 .. 600,00
1S033... 600,00
19035- 1.000,00
19053.. 600,00
19077. 500,00
19121 . 600,00
19133.. 600,00
19143... 1.000,00
19153..
600,00
600.00
19177..
19216-6-000,00
19221 _. 600,00
19233 i 600.00
19253.-6.000,00
600.00
1925319272... 1.000,00
19277..
600,00
19296... I.OOO.OO
19321 -. 600.00
1933.1.. 600,00
1935.1600,00
19355-1.000.00
1936B . 8.000.00
19377600,00
19121 - 600,00
) 94(13... 600.00
19453...
609,00
19165 ...Í.OOO.OO
19477..
600,00
19501... 6.000.00
1950.)- 1.000,0(1
19521 ... 600.00
19533-2.000,00
I!I5'33600,00
19553 . 600,00
19577 . 600,00
19621 . 600.00
1962.1 .2.000,00
196.13 . 600,00
19644 ..S.OOO.OO
19647 .2.000.00
19653...
600,00
19077 . 600,00
19721 - 690,00
19733 . 600.00
19753- 800.00
19777 í 600.00
19821 . 600.00

19822
10.000,00
c i i> 1111

n l

19333500.00
19841 . 1.000,00
19353.
600.00
19S77
600,00
19921 . 600.00
19933 - 600.00
19953.. 600,00
19956 Í.OOO.OO
19977 ,. 600.00

20
20MIII , 1.000.00
20021 . 500,00
2002.1 . 2 000,00
20033 . 600,00
20053 ,. 600,00
20077 ,. 600,00
¦
20112 Í.OOO.OO
20121 -- 600,00
20133- 600,00
20153- 500,00
20177- 600,00

Premia»

CKt

20205... 1.000,00
20221 ... 600,00
20233 „ 600,00
20253 - 600,00
20277 ., 600.00
20321 .. 600.00
20333 ., 600,00
2035(1 . 600,00
20362 - 2.000,00
20377 .. 600,00
20421 ... 600,00
20433 ... 600,00
20463.. 600,00
20477 . 600.00
I.OOO.OO
20484
20521 .. 600.00
600,00
2053.1..
20553 .. 600,00
20577- 600.00
20621 .. 600.00
206.13 - 690,00
SKM48.. 3.000,00
20047- t. 000,00
20653 - 600,00
20677 - 500.011
20705.. 6.000,00
20721 ... 600,00
600,00
20733..
600,00
2075(1..
600,00
20777...
20792... 1.000,00
20821 .. 600,00
2083.1... 500,00
2085.1.., 600,00
20877 _ 600,00
20921 .. 600,00
20933 .. 600,00

LMI94II

10.000,00
niDllHOl
20944 . 1.000,00
2095,1... 600,00
20964 - 1.000,00
20977... 600,00
20983... 1000,00
20993 - 3.000,00

21
21021 ... 600.00
211124-1.000,00
2103.1.. 600,00
210.V
500,00
21077... 600,00
21121... 600,00
21133.., 600,00
21139- 1.000,00
2115.1- 600,00
21177- 600.00
2121.1- 1.000,00
21221 ... 600,00
21233... 500,00
21253... 600,00
21204... 2.000,00
21277... 600,00
21281 - 1.000,00
21392- 2.000.00
21321 „ 8.000,00
21(121 - 600,00
21.13.1 - 600,00
21353.
600,00
21360... 1.000,00
21361 -2.000,00
21372.. 1.000,00
21370.-1.000,00
21,177.. 600,00
21421 .. 600.00
21429... 1.000.00
21433 _ 600,00
21453- 600,00
21477600,00
21481-.1.000,09
21521 .. 500,00
21525.-2.000,00
21533...' 600,00
21553 ... 500,00
21576 ...1.000,00
21577... 600,00

2td0
20.000.00

emi ¦ ¦¦Dl
21621 - 600,00
21633 .. 600,00
2165.1... 600.00
21577 ... 500,00
21721 .. 600,00
21781 . 2.000,00
2173.1... 600,00
21753- 500,00
21777 .. 600,00
21817... 2.000.00
21821 .. 600,00
218.1.1- 600,00
21853 - 500,00
21855- 2.000,00
21877 - 600.00
2190.1.. 1.000,00
21915 . 1.000,00
21921 . 500,00
219.13.. 600,00
21953 . 600,00
21977 . 600.00

22
22021 .
22033 22(153 ..
221 IT 7 -.
22121 .
22133 .
22153 ...
2215-1-,
22161.
22177 ...
221.16. .
22221 .
22233. ..
22253 ..
'22277
. ..
,22278. .
22321 .
22333 ..
22353 .
22377 .
22418 .
22421 .,..
22-1,13 -.
22453 .,.
22177 . .
2248.V. .
22493 - .
22521 .,..
22533....
22353...
22577 „ .

500,00
600,00
600,00
600,00
500.00
500,00
600.00
1,000,00
2.000,00
600,00
1.000,09
600.00
600.00
600.00
600.00
1.000,00
600,00
500.00
600,00
600.00
2.000,00
600,00
600,00
600,00
600.00
2.000,00
1.000.00
600.00
500,00
600.00
600.00

Pt»dum
22595..
22621 22633 ..
22653..
2267322677.
22721 ,
2272S .
227.19.,
22753 2277622777 .
22816-,
22821 ,
22833 .
22838..
22833 ..
22877 .
22832 .
223S9 .
22921 .
22933
22951 22972 .
22977.

CRI
S.OOO.OO
600,00
600,00
600.00
5 900.00
600.00
500.00
t OOO.OO
600,00
600.00
1.000,00
500,00
I.OOO.OO
600.00
600.00
2.000.00
600.00
600.00
1.000,00
1.000,60
500,00
600 00
600.00
1.000.00
600,00

2 3
23010.. 1.000,00
23021..
600,00
23022., 2,000.00
21033.. 600.00
23051.. 500.00
23077 .. 600,00
23121 .. 609,00
23126.. 1.000,00
2.1133.. 600,00
2.11.5.1- 600,00
23169- 1.000,00
2.1177 . 600:00
23221 600,00
23233 . 600,00
23253 .. 600,00
•23277 ..
600,00
23320 ; 2.000,00
23321 ;
500,00
23338 .,
600,00
23.15.1.. . 600.00
23377 ..
100,00
2.1421 ..
600,00
281.13..
600,00
23153..
600,00
23477
600,00
23509 .. 2.000.00
23521 . 600.00
23528 .. 1.000.00
23532. . 1.000.00
23533.,
600.00
2355.1 . 600.00
23577 .. 600.00
28621 - 600,00
2.1632 - 2.000.00
2,1638 - 600.00
23653..
600,00
23672 - 1.000,00
2.1677.. 600,00
23721 - 600.00
237.13 „ 500.00
2.1753.- 8.000,00
23753
600,00
23777
600,00
1.000.00
2380.1
23820 1.000,00
2.1821
600,00
23833., £00,00
23853 .„ «600.00
2.1870 8.000.00
23877.._ 600.00
238S6., 3.000,00
28S89 .. 1.000.00
2.1921 - 600,00
2393.1
600,00

2:19^5
11.180.00

oiiiiiim

2895.1...
600,00
53977 . Ç00.00
23990.. 6.000,00

24
24021 ... 500,00
21031 .. 1.000,00
21033 .. 600,00
24049.. 1.000,00
24053 .. 600,00
24056... 2.000.00
24063... 1.900,00
24077 609,00
24101-1.000,00
24121 ... 600.00
2413.1600,00
2415.1...
600,00
24177 ... 600.00
21191 ...1.000,00
24221 .. 600.00
2-42(1(1 .. 600.0(1
24248 .50011.00
2125.1 . 600.00
24277 . 600,00
24310 _ 1.1100.00
24321 .
600,00
600,0(1
24(131 .
600,00
24351 .
24377 . 600.00
"24421
600,00
.
600,00
2443,1 .
500,00
2445.1...
600,00
21177 .
600,00
21521 .
21529 ...2.009.00
600,00
245:i,'l..
600.00
21533 600.00
21577 .
21021 . 600.00
600,00
2463,1 .
600.00
21653 .
600.00
24677 .
600,00
21721 .
24724 .. 1.000.09
600.0(1
2473(1 .
24753 . 600.00
600,09
24777 .
24778 .6.000,00
2480.1 .. 1.000.00
24816 .. Í.OOO.OO
21821 ... 600.00
24S25... 1.000,00
24829 .. 2.000,00
600.00
248.13..
24853 j. 600,00
24876 - 1.000,00
24877600.00
24921 „. 600.00
600.00
249.1.12495.1 600,00
24977600,00

Pramlo»

CRI

25
25021 - 600,00
25033.. 600,00
25053 .. 600,00
25077 - 600.00
25121 .. 500,00
25133» 600,00
25151.. 600.00
25177 .. 600,00
25221 ... 600,00
25222... t.000,00
25233.- 600,00
2525.1 .. 600,00
23277... 600,00
2529(1 .. 1.000,00
25321 . 600,00
253.11) - 2 OOO.OO
600,00
25.13.1
600.00
25353 .
25361 . 8.000,00
25377.
6110,00
25416. 1.000,00
25421
600,00

25426
20.000,00
miiliigi
2543.1...
500,00
25153...
600,00
'25104
... 1.000,00
25177600,00
25191 - t.000,00
25521 .. 600,00
25533..
600,00
600,00
25553...
25559.. t.000,00
25577 - 600,00
25621 .. 600,00
25033..
600,00
600.00
25653...
25601 _ 1.000,00
25869 - 1.000,00
25677 _ 500,00
25721 - 600.00
25721 ...1.000,00
600,00
26733..
25735... 1.000.00
600,00
15753.
25777 .. 600,00
25795.. 2.000,00
2582!. ' 600,00
258.1.1.
_ .
_ 600,00
2585(1... 600.00
25877... 600.00
25899... (.000.00
25907 - 1.000.00
25921 .. 500,00
259.1.1.
500.00
25949... 2.000.00
25953... 600.00
25977 ... 600.00

26
26021 600.00
26033 600,00
26053..
600,00
600,00
2607726087 -.3.000,00
23121 .. 600,00
261(1.1.. 600,00
26145 . 1.000,00
600,00
26153.
600,00
2617726221 -. 600,00
26221 - 1.000,00
600,00
262.18..
2625.1... 600,00
26277 . 600,00
26321 - 600,00
2633.1... 500,00
26353 - 600,00
500,00
26377..,.,..
26106.. t.000,00
26119.-1.000,00
26-121 . 600,00
600,00
26433..
26414 .. 1 000,00
600,00
2615.1..
26177 _ 600,00
26502 _ 1.000,00
26521 - 600,00
2653.1 _ 600,00
600.00
26551600,00
2057726690 - 1.000,00
26591.... 6.000,00
600.00
26621...
600.00
20633.. '600.00
2665326664 ...1.000.00
26677 . 600,00
26706- 1.000,00
26721 . 500,00
26733 . 600.00
600,00
26753 .
2l',7li6 . 2.000.00
26777 . 600.00
26821 . 600.00
600.00
2683.1 .
26853 . 600.00

26857
20.000.00
oifllliui
26877 . 600,00
26921 .. 600,00
20933 - 600,00
26953 . 500.00
26958 .. I OOO.OO
26977 . 600,00

27
600,00
27021
27033 . 600.00
2705(1 . 500.00
27071 . 1.000.00
27077 . 600.00
27089 . S.OOO.OO
27121 . 600,00
271.13 . 600.00
27143 . 1.000.00
27151 , 600.00
27177. . 600,00
27188 . 1.000,00
2719.1 . 1.000,00
27211 . I.OOO.OO
27221 . 600,00
2728.1. . 600.00
27260, .2 000.00
600.00
2725.1.
2727.Í . 1.000.00
2727Í j . 600.00
27321 . . 600.00
273.1.1 . 600,00

Pt«mloi

CRI

600,00
27351
600.00
27377
27121 ... 600.00
27133... 600.00
27.150 .. 1.000.0U
27453... 600,00
27477 - 600.00
27521 . 500,00
27533... 600,00
275ü.i... 600,00
275D4- I.OOO.OO
27577 ., 600,00
27621 - 600.011
27631 - 600,00
27653 . 600,00
27677 . 600,00
27700 - 1.000,00
27721 . 500.00
27731.. 600.00
27753 .. . OOO.OO
27777 . . 500.00
27821 .. 500.00
27828 . 1.000.00
27833.. 600.00
27853 . . 600.00
600.00
27877 .
27921 , . 600,00
27933 . . 500.00
2795.1.. . 600.00
27957 - . 1.000.00
27977 .. . 600.09
2799.1., .i.000,00

Premio*

CRI

29921 ...
2993329953-

600,00
600,00
600,00

PrtralM
3215.1
32177

32233
32236 .
82253 32277 ..
82280 „
32321 ..

29977
.10.080,00
nmillioi
29977 - 600,00
29981 . 1.000,00

f*
32383 ..
32351 .
32377 32421 ..
3248(1..
32453..'..
32477
82521 .
32533...
3233.1 ..
32577 ..
32621 .
32633 ..
3265.1 ..
32677
32705 .
32721
32722..
32733 .
32751.82777...
32821 .
3283.1. .
3285:i ..
32877 .
32888 ...
-32898.
..
32921 -.
82933. .
.1295(1 ..
,12977 .

30021 - 600.00
.10025 _ 1.000,00
30033 .. 600.00

3005*.
10.000,00

2 8

29
29021.. (00,00
29031 ..,. 1.000,00
29083- 600,00
29053 - 600,00
29069 „ 1.000,00
600,00
29077 .,'.£000,00
29092..
600,00
29121 .
29133. 500.00
2915.1. 600.00
29164._ 1.000,00
600,00
29177
1.000,00
291911
29221 . 600,00
29233 :„ 6OO.00
600,00
29253
2S205 . (.000,00
600,00
29277
29317 S 1.000,00
600,00
29.(21 .
29328 ... 1.000.00
29333 _ 600.00
500,00
2935.1
29373 „ S.OOO.OO
500.00
29877
29405 ... 1.000.00
29421 . 600,00
2.0133 . 600,00
29448 .. t.000,00
600,00
29453
29477
600,00
.29486- 1.000.00
1000.00
29193
29515
29521 .. 600.00
2953.1 . 600,00
29531
600.00
29577
600.00
29621
600,00
2963.1
£00.00
000,00
29653
29671
1.000,00
600,00
29677 .
29695 _ t.ooo.oo
600,00
29721
297.13. 600,00
29753
600.00
29777
600,00
29821
600.00
2983.1 .. 1.000.00
2983.1
500.00
600.00
29853
600,00
29677

s.ooo.oo

CRI
600.00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00

32332i
10.000,00
I D 1 B !¦•¦

30

«llllllllll
30053... 600,00
3O077 - 600,00
80083... 1.000,00
(1010.1.. 1.000.0(1
30121 - 600,00
3013.1 .. 800,00
30153- 600,00
30175... 1.000,00
80177 _ 600,00
30221 - 600,00
30233 .. 600,00
302.11 ,. 1.000,60
30253 .. 600.00
30277- 1 000,80
30277 _ 600,00
.10.100 . I 000.00
600,00
600.00
1.000,00 30321 ..
600,00
30333 . 600,00
30353 . 600,00
(.000,00
'
30377 .. 600,00
600,00
600.00
30882 - 2.000,00
500,00
.10389... 1.000,00
1.000,00 30-121 . 600,00
30433... 600,00
609,00
600,00
6.000,00 80153600,00
39165... t.000,00
30477... 600,00
600,00
,10187-1000.00
600,00
6O0.00
30521 ,
600,00
600,00
S0333.
600,00
(00.00
.10551.
600.00
600.00
1.000,00 30577.
600.00
30621
...
I.OOO.OO
30632... 1.000,0»
600.00
600,00
30633
..
600.00
30653 _. 600.00
600,00
600.00
.10677...
600,00
30721 .. 500.00
600.00
S0733600,00
600.00
1.000,00 30753.. 600.00
30777600,00
1900,00
8.000,00 80821 . 600,00
600.00
80833
_
600,00
6O0.00
600,00' S0858600,00. 36877 _ 600,00
30921 - 600,00
600,00
30933600.00
500,00
.10952 - Í.OOO.OO
500,00
600.60
3.000,00 30951...
.10968-1.000.00
1.000,00
30977 - 600,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
1.000,00
f imitiii
SOO.OO
600,00
600,00
'600,00

28021 .
28029 .
2803.1 ,.
2805.1 ,
2895.1 .
2S077 ..,.
2812! ..,
28130- .
28133 .,..
28139.. .
2815.1-.
28177.,.
2822! ...
28233 .„
2825,1,...
28277 .
28282.. .
26293., .
28321 ..
288.13..
28353 -..
28377
28I21
28453
28431
28437 28440 ,.
28431 .
28477 .
28521
28533 .
28553 ..
28577 ..
28600 .
28612....
28621 .í
28633 .
28647.,„
28653 , .
2867.1., .
26677 . ..
28721 .
28733 i
28763 „
28761.. 1.000,00
28767.. t.000,00
28777.. 600,00
500,00
28821
28833.,. 600,00
600,00
28853
28877
600,00
28901 . 6.000,00
28917 1.000,00
600,00
28921
28933.. 600,00
28942.,... 1.000,00
2895.1 . 600,00
28977 , 600,00

*

(00,00
600,00
600,00
600,00
600,00
(00,00
600,00
609,00
600,00
500(00
600,00
606,00
600.00
600,00
640,00
t.000,00
100,00
t.000.00
600,00
600,00
600,00
600,00
(00.00
(00,00
6O0.00
I.OOO.OO
1.000.1»
600.00
600.00
6M.00
500,00

33
,13021 .. 600,00
33033. 600,00
33053- (00,00
500,00.
33077

33129
10.000,10
•¦«¦•!•••
(00,00
33121 33132 . 1.000,00
(00.00
1.1133.
600.00
3315333177 . 660,00

33187
11.100,10
eiDiiiiei
33221 - -690,00
600.00
33231..
600,00
3325.1...
,1.1277 . «00,00
33312 ..t.000.00

30995
10.800.00

33321
tBI.IBS.6l

31

• imiiiti

31021..
600,00
.(00,00
3103.1. '600,00
31033..
600,00
31077,11091 ..1.000,00
.11121 ... 600,00
31132 ...8.000,00
311.13...
600,00
,1115(1-.
600,00
600,00
31177.
31193... 1.000,00
3121.1 -1.000,00
600,00
31221...
31233,..' 600,00

RIO

Pramlo» CRI
'
34453 - 600.0»
31155 .. I.OOO.OO
31477 .. 600,00
.11492 - I.OOO.O»
31521 - 600,00
34533.- 600,00
3465.1- 600.00
SOO.OO
34577
34U2I .. 600.00
346.13 ... 600.00
34611 .. I.OOO.OO
34653 ... 600.00
3465» . 1.000,011
34677 ... 600.011
600,00
34721 .
600.00
347.13 .
600,00
34753.
FOO.OO
34777 ,
600,00
.14821 .
34833 „„ 600.UD
34852 .-1.000,01)
.1485.1 ;.• 600.0».
.14877 -. 500,01)
31S9I ... 1.000.00
,11921 - 600,6»
319.1.1- 600.00
81953.. (00,00
31977 . IOO.0*
34931- i.OOO.OO

"'

35

-600,00

36021 ..
36033 - 600,00
35053.-.- 600,00 .
35059 . 1.000,00
35077-: 600,0»
600,00
S0J2I
3513.1 - («O.»»
1,000,00
351.17
85153 . 600100
35161 - 1,000,00
35177. 600,00
35185 .. LOOO.OO
35221 - 600,00
,13233- 600,00
35231)... 1000,00
35253 ., (00,00 ¦
3Í276 .. 1.000,00
S5277- 600,00
35321 . 600.00
:iõ33.1-. 600,00
35358-' «X.W-

35374

20.000,11
«¦•¦•¦•••
35J77.: (oo.oe
35121.. 600,00
35133. 600,00
35441 .. 1.000,01
35453- 600,00
'35477
. 600,00
35481 .1.000,00
35188 - 1.000.00
35491 - Í.OOO.OO
35521. - , (00,00
.15333- '00,00
3555.1-' 600.00
35577 . - 600.0»
35621 - 600,00
356(13 „. I.OOO.OO
35638..' 610,00

'

'

35637 !
10.000,01
.'¦ a 8 ¦ feia o»
.15653. (04,00 ,
33668'-1.000,00
35677,, 600,00
35680... 1.444,0».
35707 -1.044,00
(15720.. t.000,0»-.'!
35721.. 600.00
.15733- 600,6»
.1575.1- (04,00 1
35777. 640,0t

33321 . 600,00
600,00
33333..
(00,90
33353.
,18371 . ».000,W
33377 . (00,«0
33421 . 600,00
3343.1 . 600,00
600,00
33451 .
« ¦ B I• ¦ ¦ • • .
.1.1166 ...t.000,00
86840... 1.440.M j
33177 .. 600,00
.35821
. 640,0«
33507 .. 1.000,00
35833 . (04,06,
.13521 . 600,00
358.11.
6.000,0b
600,00
3.1533.
35811. 1 iOOO.OO
33551 . 500,00
Í.OOO.OO
35848,.
33577 . 600,00
600.00
.35853.,- 1 '600,00
3.1586 -2.000.00 ;,35'877'_
33611 -2.000,00
35912-.Í 1.000.00
600,00
33021 .
359I8. 1.000,60
33633 . 600,00
35921 . 600.0»
.13634. I.OOO.OO
3593.1 . 600,00
3.1652 . 1.000,00'
35953 - 600.0*
.1.ÍII5.I . 600,00
35977 . 600.00
3.Í677 . 600.00
.1372) .. 600,00;
600,00
33733.1.1751 . 600,00
33768 .1.000,00
600,00'
3.1777 .
.18807 . I 000,00
600,00
33821 .
3383.1 . 600.00
13853 . 600.00
600,00
33677 .
33897 „ t.000.00
600.00
3.1921 :
S.-l.ètjTfnt'*)
600,00
.1.19.1(1.
Mm»» :
33953 .1 600.00
33977 .
600,00

35781, ,
10.108.1»

31234
10.110.11
O ¦ D I ¦ ¦¦fll
3125(1... 600,00
31277 -. 600,00
(11321 .., 600,00
31331 . 600,00
31347 ... I.OOO.OO
-31353 - 600,00
31377 . 600,00
31421 . 600,00
31433.. LOÕO.OO
31431. 600,00
.11438.. 1.000,00
31153 - 600 00
3I477 . 600,00
3I52I . 600,00
11533 - 600,00
31536 „ 1.000,00
31553 .. 600,00
,11577 . 600.00
31621 - 600,00
31633 . 500,00
31619 . 1.000,00
31653- 500,00
.11677 .. 600,00
31721 . 600.00
31731.. 600,00
.11753 2 600,00
.11777 . 600,00
31821 . 600,00
318.1.1. 600,00
31851 . 500,00
31876 . « 000,00
31877 . 500,00
600,00
31921 . '600,00
31933 .
31953 . 600.00
.11961 - 1 000,00
31977 . 600,00
31991 . 1.000,00

32
32(121 . 600,00
32031 . 600,00
32031. . 1.000,0(1
32053 . - 600,00
32077 . 600,00
32091 ,.-1000,00
.12121 . 600,00
32130. . 6.000,00
32133. . 600.00
.32117 . . 6.000,00
32I61 . . 1.000.00

Primios rfliioris

13730

2811108,91
ia» CrnzalrM

34

600,00
31021 .
600,09
3103T.
31053 . 600,00
31061 . I.OOO.OO
31076 .1.000,00
.14077 . 600,00
600,00
31121 .
111(13 . 600,00
-3116.1 . 600.00
.11177 . 600,00
31221 . 600,00
3423.1 . 600,00
31353 . 600,00
31277- 600.00
.14312 . 1.000,00
31121 . 600.00
31.18.1.. 600,00
11853 . ¦ 600.00
34.177 . 600,00
34421 . 600,00

344:

10.000.00
eirinioi
31128 _ 1.000,00,
6003)0
,11433..

753 : f

1.000.000,81

#• 'Crattlraa

s.,-r.Aou
,tít>77

400.000.00C»»l»l»<»

'
jMjiÁÍBrtús! ¦;

.5. PA OLD

•!^573;'' |
-200.000,08
CIOIIIIO

' ...SAKT03
;

,

33:121

100.000,0»
tiriiii»!

kio

:

'

ATENÇÃO : VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETES

Todos os números terminados em 0 têm Cr$ 400,00

« 84 tstará aberto para paaamentos todos os dias úteis, das 9 às 11,30 e das 13,30 às 16 lioras, exceto nos dias feriado..
O escritório A Riia Senador Dantas N 'renresentein
não atenderá reclamação ^«ra»
jerda o« *»Wraç«» «t
os hlllietes premiados, durante os primeirns 6 meses da respecliva extração, ao seu portador, e
jmh"número
)alor tiue
serão apnmmaçees •
o
ulhmo,
sorteado
sendo
milhares
dos
o
últímo
A Administração p:i«ara n
jogarem;
e
qne
imediatamente
superior
o
I.serão considerados como aproximações
c abe. ao
14
HORAS
AS
PRINCIPIAM
bilhetes, .No caso do premiu maior,
EXTRAÇÕES
A"
•am
lllíetilatarrieme inferior e o primeiro, ivln e. o número I.

2*7.*" V X T R A Ç AO

Concosionário : MANOEL CAMPBELL PENNA — 0 Fiscal do Govêrno : ATTIIA BEZERRA NUNES

«

—

281.»

EXT R A Ç Ã O

^PEDIDOS
Américo Argollo x IAPETC
Nota moral cojntra á nota oficial ilo presidente do
Instituto «le Aposentadoria « Pensões dos Empregados em Transpor les e Cargas (IAPETC)
' '
AMÉRICO SEVERIANO ARGOLLO, brasileiro, casado, secretario do senador Mozart; • Lago, residente na Rua Oliveira
Rocha, 29, apartamento 201 — nesta. Capital — vem a público
comunicar aos amigos e ao povo'brasileiro, QUE:
Há de' fato, um processo na Delegacia de Policia de
1
Eclo Horizonte, lio qual envolve o nome do signatário, POR
NAO TER SIDO-OUVIDO A. PRESTAR ESCLARECIMENTOS
no processo de Inquérito. Administrativo movido pelo IAPETC,
contra os senhores WILSON MODESTO RIBEIRO e OLÍMPIO
FRANKLIN DE CASTRO, delegado e tesoureiro daquela deA,\
legacia regional;
, , J t¦ .,
— Que do referido inquérito administrativo, contra aqueles dois senhores, só veio a ter conhecimento um ano depois,
.
pelos/'OUVI DIZER'';"visg — Que depois desse período, tentou por varias vezes,
ta" do processo, endereçando requerimentos ao • presidente do
IAPETC, ao senhor Ministro' dó Trabalho e ao senhor Presidente da República, sem que qualquer um dos referidos reque.
rimentos tivesse resposta;
— A resposta única recebida, foi do diretor de administração daquele mencionado Instituto, isso um ano depois da
data qúe deu entrada dos requerimentos, de que nâo poderia
dar vista do processo, por ter sido o mencionado processo en__
caminhado à Polícia;
— Quando chamado a prestar ESCLARECIMENTOS na
Policia o féz imediatamente, sem também, até a presente data,
receber qualquer outra comunicação, não sabendo mesmo n
andamento daquele processo, por estar com sua consciência
tranqüila dos atos praticados em toda sua vida funcional;.
— Infelizmente o senhor Cecilio Marques náo tem lembranca do que Informou por oficio aò senhor Presidente da
República, que o signatário havia sido exonerado pela passada
administração por ocupar cargo de confiança e em Comissão,
e que, na nota oficial que publicou pelos Jornais, disse ao contrario, que tinha sido o ex-inspetor ARGOLLO, demitido devido inquérito administrativo;
— As acusações que lhe faz o senhor Cecilio Marques,
são caluniosas e dif amantes, e só pretenderam tentar ficar bem
perante-o senhor Presidente da República e o senhor Minislro
..
do Trabalho;'
¦.
'
— Se o senhor Cecilio Marques, mandasse um advogado
ler o processo movido contra aqueles dois senhores, ficaria brbendo da infâmia que assacou contra uma pessoa de bem, de
procedimento exemplar e situação funcional privilegiada, não
pagaria aquelas notas oficiais, contra um ex-inspetor que tão
altamente desempenhou as funções naquele Instituto. (Para
qualquer dúvida do senhor Cecilio Marques, tem o signatário,
AMÉRICO SEVERIANO ARGOLLO, cópias autênticas de todas '9as inspeções realizadas naquele ¦ Instituto);
-i- Qué mesmo sem ter-"vista" do processo, mas pelas pergúnfas feitas na policia,. supõe o signatário, que apoderaramse.de.documentos deixado naquela Delegacia por dever da fimcão e deram entrada na tesouraria, para encobrir qualquer ato
por eles praticado;
10 — Que o procurador processante, do processo movido
'Wilson
contra aqueles dois senhores, AFIRMA: os acusados
Modesto Ribeiro e Olimpio Franklin de Castro não estão coeao Insrentes quanto ao número de vezes do pagamento feito
"recibos
de
petor ARGOLLO... e caso singular, hão foramo os as instruque
pagamentos" dado entrada no livro caixa...
nem
ções dó Instituto, nãò permitem aos Inspetores a receberem
nove mil oruao tesoureiro pagar qualquer quantia superior
dos
ao
tesoureiro,
pagaquatro
zeiros por mês., .que quanto
mentos foram feitos, num só dia e segundo o delegado todos no
mesmo dia... afirma ainda aquele procurador processante, que
dos nove pagamentos, quatro íoram feitos depois do Inspetor
Argollo nao pertencer mais aó Instituto... Finalizou aquele
reprocurador processante, pedindo a demissão do delegado
ao quagional e suspensão para o tesoureiro por êste pertencer
dro de^undonários^
^ lnfâmlag> AMÉRiCo" SEVERIANO
ARGOLLO, tem em poder uma «ópià- da Portaria do senhor
Cecilio Marques, mandando retornar ap cargo, aqueles dois íuncionarios, depois de reporem a quantia de Cr$ 54.000,00, pelo
"desfalque" a que llie atribui, provando com isso a cíiantatangem" praticada com um ex-Inspetor daquele Instituto que
tos'serviços prestou em beneficio, daquela Instituição;
Assim então, convida aquele presidente, do Instituto ae
e
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes
Cai-cas,-que contra sua pessoa assacou infâmias e calúnias,
radas
numa
passíveis de-penalidade,, a. uma mesa .redonda,
com a
dios, jornais ou mesmo no auditório daquele Instituto, êle
mpor
presença de qualquer um advogado desta capital,
quer;
dicado, a analisar o caso como êle é o não como éle
12 — Que se aceitar aquele desafio honroso, e fõr o abaixo
culpado, fica
assinado AMÉRICO SEVERIANO ARGOLLO,
êste comprometido a s« entregar a Policia, fazendo aumvontade
cume
do senhor Cecilio Marques, dizendo-se culpado por
.-.r^o-r/-.,-, cn'
,
que não cometeu;
BEMas se nada fôr provado, se o ex-inspetor AMÉRICO
inquérito adminisVERIANO ARGOLLO não íoi demitido por "desfalque"
lhe
o
não
deu
que
trativo,-se o referido ex-inspetor
a
atribui fica aquele presidente, o senhor Cecilio Marques
de
aceitar uma reparação pública, através da imprensa livre
nossa terra, afora a queixa-crime por que respondera.
Oart. Id. Min.: Guúerra n. 65.528
AMÉRICO SEVERIANO ARGOLLO
Rio de Jnéiro, 22 de Agosto de 19»S

Pagamento de impostos
predial e territorial

Em euniptlmento «o plano
arrecadação
d •
do impisto predial' a territorial
a Freteitma procederá até o próximo. dia 25, a
cobrança dosterrenos e imóveis
constantes da relação dos logradouro» do Lote 6. O pagamento poderá ser etetuado, em qualquer dos Distritos de Arrecadação, no horário das
11,30 até 16,30 horas, sendo que, passada a data de 25, de agosto, o impôsto será acrescido da multa de mo ti
de 10/.
Ainda com relação ao tributo mencionado, até julho lindo, » proporção
arrecadada atingiu a 84.35Í da estimativa do presente exercício, > sab?r: orcaífo Cri 410.000.000,00 - arrecadado Cr$ 345.874.349,10.
Conlerêncla Cem.o Presldtnte da Cafap

PREFEITURA

Acompanhado dos ars. Ivan Espírito
Santo • Carodoso • Valter Mazoni, respec|ivamente, Secretário do Prefeito •
assistente militar, o coronel.Dulcidõ Cardoso esteve ná manhã de ontem chi visita ao Presidente dá COFAP, tendo-a
seguir mantido com o mesmo, longa conferêncitt/
Secretaria da Saúda a Asslstlncl*
Dep. de Assistência- Hospitalar
Atps do Diretor:- Designando Adhemar Coelho, para o H.G.P. Socorro;
Eriberio Guilherme de Azevedo, para o
H.D. Meier: Homero Esmeralda, para
o H.G.M. Filho.
Secretaria dt Agricultura
Atos do Secretário:- Designando Manoel Ferreira do Andrade, para. o Jardim Zoológico; Antônio Pires dos Santos, pára o Cadastro de Propriedades
Rurais; l.uiz Gonzaga de Oliveira I.arica,
para o Serviço do Inspeção de Origem
Animal: Maria da Conceição de Carvalho para o Pesca • Piscicultura-, l.uiz»
Brapa Passos,
para responder
Maria
peto Setor de Expediente e do Pessoal,
Secretaria De Kdaeacão K Cultura
Atos do Secretário: - Designando Alda
Moraes, dos Anjos,
para o C.F.S S-5;
o C.P.S.
S-5;
Gloria Fourchet. para
Vicentina Christoíaro,
Noemia
para
do Educação
o Dep.
Complementar;
Alice Fraga de Figueiredo, para o Instituto rio Serviço Social; Silvia de SouI za Harros, par» o iHstiroto de Pesqui! sas Educa,cionaifi: Celso Otávio de Praj do Kely, para Coordenador Geral dn

IJ

i^v.M.-.-jr.,., iji^iry. y,-yy^&s.'.a'^

¦
^WutJiM-lüiiii»»™!».»»»»»»^

Curso de Aperfeiçoamento do Insviw.
to de Educaçio; Nadir Soares Portdi.
para o' Instituto de Educàc-ãn-, I.y»J»
Azevedo de Mello, para Encnrrtaad»
do Centro de Civismo da escola 6-J;
Georgina Gonçalves Bayner Nunes, pa»
o Instituto de Pesquisas Educacional»;
Hilda, de Paula Curió, para a Bifelo
teca .Municipal; Ubaldino Calixto. r»'*
o Dep. do Predios o Aparclhamenioj
Escolares; Carlos de 01i-/eir.r Proonio,
para., o Dep. de Educação Compiem?"'
tar; Maria Celina de Queirós Estcw,
para o Dep. de Educação Complemen-"
tar; Arlindo Dias da Cosia, pata
Dep. de Educação Complementar.
Despachos Do Prefeito
• ¦ Nn - Secretaria de Administração: ftjlberto Ramos da Sitva, Itay Admilrfi
do Abreu Lessa- Autorizo: riumesti"
Sepmdo da Costa - Mantenho n de!pacho; Áurea Barbosa Viana Palm;'tr - Indeferido; Manofl Ferreira de
Oliveira - Indeferido; Guiomar deO!'veira Dantas . Arquive-se: I.uci» Swres Uma e Joio Nagib Moyses -»•
deferido.
Ná Secretaria de Viação: Milton ««
Holanda Maia - Deferido. Sebastião Msndes - Deferido; Álvaro Ferreira, Proofrico César Burlamaqui, Anzel -XaBon
e Filhos, Alceu de Abreu - Deferido.
Anlhero . dos Sanlos Seabra, Fonsec»
Costa - Deferido,

DOENÇAS DA PELE
Dr. Agostinho da Cunha
Awcmbléia, 73 • Tel. 32-32ÍS
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® Botafogo venceu (3x1) o Quinto
Bangu sem muito esféarç

"record"

Domina*», 23 de Agisto de 19S3 — DIÁRIO

bateu

CARIOCA — 7

Na reunião de ontem u» Hipodromo da Gávea, a principal curreira da tarde foi vencida peln potranca NELZA. A tordilha manteve
o seu título de invicta, competindo pela quarta vez, derrotando por dois
corpos a competidora RUANDA. \
A segunda'carreira da tarde mostrou um novtt recordista dòs 1.400
metros na areia, pois o animal QUINTO, dê galopinlio, assinalou
85"4/5 para a distância do páreo. O filho de'-Capital Entry venceu de
dois corpos..
ponta a ponta, deixando o Fingcr Grass distanciado realizadas na tarde
Forani os seguintes us resultados das carreiras*
•$
7
de ontem no Hipodromo ds Gávea:
— Prêmios: Cr$
673 — 1.° Páreo — 1.400 metros — Pista A. L.
60.000,00; CrS 18 000,00; CrS 9.000,00 e Cr» 4.000,00,
119.(10
son, deixou que êste o superasse, nuStromboll — »; Ferreira ... 55 2U.471Í 19,00 1-A 2.B70
38,:>0
9.175
ma jogada que era mais do atacante
Geranio — E. Castillo ..:. 55 25.583 22,00 13
18,00
19.912
14
230,00
2.408
55
—
A. Araújo ....
• 944
Bapinelro.
do que do guardião.
375,00
23
— M. Chirino' .... 55
(Geranio)
Massau
171,00
Depois, houve um esquentado bom•
24
243,00
Rápido — J. Marchant ... 55 2.279
290.00
1.2_2
bardeio ao arco botafoguense, sem
Pickwick — Ol Ullôa .... 55 10.475 53,00 33
49,00
7.1IK
31
gi andes perigos, contudo.

Calor e futebol em câmara lenta - Ariosto, Dino (2) e Nívio, os autores dos "goals" - Um horário que não pôde ser respeitado — Geninho
*=*=
(35 anos) co rreu fácil — Renda: 90.230,70 — Tijolo, medíocre

JOCKEY CMm PETROPOLIS

O Botafogo teve, ontem, a chance
para reabUltw-se (com goleada) do
alto escore de 4 x 1 que lhe impuser»
o Vasco, no domingo passado. Ven.
ceu de 3 x 1, mas o Bangu nio. lhe
deu o menor trabalho, princlpalinento no segundo tempo, quando o time
alvlnegro manobrou à vontade, perdendo "goals*' quase .feitos.
Ariosto abriu a contagem (6 mir
nutos), Nívio empatou (34 minutos);
no 2o tempo, Dino ampliou aos 4 e
2fl minutos.
Calor e Sono
alguns mlO jogo começou com
nutos de atraso. De -propósito, aliás,
calor
desaconselhava,
.ameo
pois
drontava, mesmo, os jogadores. Mas,

AVISO AO PÚBtlfcü
Comunica o Jockey ChiJ» de Petropolis, que a próxima
reunião oficial em Corrêas, será efetuada, t$RÇAiFElRA, DIA
25 DE AGOSTO;. Comunica outrossim, qüe desta reunião em
diante, serão recebidas as apostas de acumuladas de placé, na sedé (CÍNEAC TRIANQN) e no prado, nos horários habituais.

como o mormaço nio cedia,
jeit
fi enfrentar
solarão, ainda que em
câmara: lenta. Por isso, o futebol .exibido era quase nenhum; os times se
arrastavam pesadamente, jogando feio
para/um público compreensivo que
451,50
784
44
doava a mediocridade porque tam.
J.221
Ser
ém sentia na pele a tarde quente e
O Velho Geninho
44.256
abafada.
Para surpresa dos que já o apon..... e 8 corpos — Tempo: 87" 3/5 — VenDois "Goals"
., _ corpo
Diferenças: 1/2
Deus sabe como. surgiram dois tam acabado, Geninho foi a melhor cedor (í), Í9.00 — Dup!:» (14) 18,00
18,00 —-.Placés (1) 10,00 e (15) 10,00
"goas" nessa
etapa: o de rAiòsto, aos pecado time (quiçá do jogo), a despet,*-*•«•
„ Movimento do páreo: CrJ 1.252.870,00,
— por Bala Hissur
STROMBOLI — M. C. 3 anos — S: Paulo
—
—
Tratador: Juan Zuniga
e Staraya — Proprietário: Stud Seabra
"v,
v
,'.,;..... ..
Criadores: Roberto e Nelson Seabra.
—, Prêmios:, CrS
674 _ 2.° Páreo — 1.400 metros — Pista A, L.
•
40.000,00; Crt l?.000,00; CrS .6.000,00 e CrS 4.000,00;
Marchant ...
Quinto — J
Finger Grass — E. Caatillo
3.» Quasi — O. Ullôa
4.° Midday Lass — J. Tinoco ..

¦1.»
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Aos Srs. consumidores de luz e força
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DESLIGAMENTO DE CIRCUITOS
A Comissão de Racionamento, lioje re unida, tendi» eni visla que ainda perduram 00 mo*
tivos que obrigaram >a adoção das medida» anunciadas a 18 dêste, deliberou autorizar a Companhia.
de Carris, Luz e-Força do Rio-de Janeiro a proceder ao cort.e de circuitos, como medida de emer*
gencia e ile acordo com o que dispõe o art. 8." da Resolução n. 841, do Conselho Nacional de Águas
c Energia Elétrica, pelo período de uma hora, em cada bairro, com exceção do centro comercial da
cidade, nos dias 24, 25 e 26 do corrente mês, obedecida a seguinte discriminação:

_________________

_' ^_e ^^^_9k ^^P*1 * * * 4f

ESTÁDÇ DÕ'>ÍS RIO

GRUPO I — DAS 9

seis minutos, e o de Nívio (empata»
aos 34. Ariosto recebeu um bom
do),
"passe" de Geninho, disputou- com
Salvador, ultrapassando-o, para yencer o goleiro Arizona, com um chute
morno, como. a tarde. *e
acertou o
Nívio errou o chute
"goal",
assim: veio a bola, por alto,
até a extrema-esquerda; Nívio correu
para a bola, preparando um sem-pulo.
Encheu o pé e mal alcançou-a impressando-a entre o peito do pé e o
chão; a boi» saiu com efeito e, tocando ao, gramado à frente de Gil-'
son, tomou efeito louco, encobrindo
arqueiro.
Isso foi tudo o que ocorreu no primeiro tempo.

Barra Mansa, Pombal, Ribeirão <la Divisa, Pinhei tal, Vargem Alegre, Barra «lo Piraí, Ipiranga, Andrade Pinto, Vieira Cortês, Paraíba do Sul. Volta Redonda, Quatis, Barão de Angra, Porâiidia, Werneck, Salutáriá, Ponte Coberta, km. 47 da Estrada Rio-São Paulo, Táiretá, Mendes, PauIo Frontin, Morro Azul, Vassouras, Juparanã, Quirino, Valença, Sapucaia, Xiadór, Penha Longa-, Três
Rios, Carmo, Porto Novo, Sumidouro, Cabral,-Coroados, Japeri, Lajes, Santana, Morsing, Martins
Costa, Palmeiras, Scheid, Serra, Mario Belo, Governador Portela, Sacra Família do Tinguá, Paes
Leme, Sertão, Bonfim, Ferreiro,
Javari, Santa Fé, Piracema, Afonso Arinos, Paraibuna, Monte Ser','•...'
rat, Serraria e Teresopolis.

*

Campinho, Jacarépaguá, Vila Valqueire, .Madureira, Osvaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Deodoro, Vila Militar, Coronel Magalhães' Bastos, Realengo, Padre Miguel, Bangu,.
Senador Camara, Santíssimo, Doutor!.Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Inhoaiba, Kosmos, Paciência, Santa Cruz, Matadouro, Itaguaí-, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Olinda, INilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Austin, Queimados, Morío Agudo, Magno, Turiaçu,- Rocha Miranda, Honorio
Gurgel, Barros Filho, Costa Barros, Pavuna, São João dé Mei-iti, São Mateus, Vicente Carvalho (parle). lrajá, Colégio, Coelho Neto, Acari, Vila Rosali, Agostinho Porto,' Coelho .da Rocha c Belfort
Roxo.'
,i
T -.. ¦ ¦

¦;
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GRUPO IV..— DAS t5 ÀS 16 HORAS

Essa medida excepcional visa diminuir o consumo de energia, que se mantém ainda, eu*
nível elevado, obrigando a utilização das ágUas acumuladas no Reservatório de Lajes, cuja capaci•
dade útil, já se acliâ reduzida de mais de 85%. í
Somente'*-a necessária e indispensável colaboração dos consumidores, restringindo substaacialmente os seus gastos de energia, poderá limitar, ou mesmo abrandar, a nova medida ora determinada. ; • - .. .

.Rio de Janeiro, 21 de agosto de Í953

i

Animal — Jéquei — Pt—

Colocaçüta

Tampo —

Dlatancla

—

Pista

í

4—5 Impressiva, J. Marchant .... 58
3—3 Querela, J. Tinoco
52
4"Inah,
R-sverencia. E. Castillo
58
A. Araújo
58
Animais

m

1—1
2
2—3
4
3-5
6
¦*— .7.
"

Diabrura, O.' Macedo .*.
S3
Painéa, O. Muura
55
55
Murena Rica, E. Silva
Jarundá, E*. Casiillu
55
Guaníarâ, L.' Léighlnn ...;...." '55
Finghtcr. R. Martins
55
Ní-y, Miuuinhu. J.

linoco

....

Miss Brotinho, A. Araújo ...." 55

1

Miss Plattna-Guamará
Grandiflora-M. .Platina
Miss Platlna-Guam irá
Goiàne-Guaiharâ
Mtss Platina-M. Rica
JucirepiP-M.' Platina
Jucirema-M. Platina
Estreante

91"l/5—1400—A L.
—J1000—C L,,
62"
91"l/5—1400— . L.
75"4/5—120Or-G V.
91"l/5—1400^-A.L.
—1000—G.I..
61"
—1000—G.L.
61"

- Às 14,10 horas
2.° Páreo - 1.200 metros- Cr$ óOlOOCOO, Çr$ 18.000,00 e Cr$ 9.000,00
1 —I" Olorin. O. f-ernandes

1

55

4.»- de6." de
.3.» 4e
5.» de
2." de
9." de
7." de

de
de
de'
dq

55

Gunga Din, W Andrade ....
2—2 liu Uabricl, A. Rosa
J-Kyta,- J. IWartliis
3—4 Rudij. D. P. Silva ..........
5 Moxoio j.v linoco
4-— d Uaicuri, E. Casüllo
.'
"7 Cadeado, M. Hertrlqüé

Capiberibc. D. Ferreira

55
55
*S5

M
55
55
> 55

, v....'

de
de
de
de

55

Fairsail-Tlo Gabriel
Cacau-Fairsail
Êscaler-Eniaús
Fairsail-Tio Gabriel
Estreante
PairsaUrTio Gabriel
Escaler-Emaús
Escaler-Emaüs
Fairsail-Tio Gabriel

—1000—G.L.
88"2/5—1400—A.U.
89"3/5—J400—A.L.
—100O—G.L.
61"

61

—1000—G.L.
89-3/5—1400—A.L.
89"3/5—1400—A.L.
—1000—G.L.
61"

GI

3.° Páreo - 1;40Õ metros- Cr$ 60:00Ó,00, Cr$18.000,00 e Cr$ 9.000,00-Às 14,40 horas
1-1 I iiiniii.

A Ribas
2-2 Piracema, '.Oi.U-IIOa.
..
3 .1 Coquèlc, > Martins ....
4 Ercia, D. P. Silva
4—5 Pinla Linda. J.^Tinoco
. 6 Chilita, ). Marchant ..

3S .6.' de Perequetè-Piracema
55 . .2.' de ¦ Perequetê-Plracema
5.' de Envidia-F.runia
•¦55 •
Estreante
55
5.' de Pqrequetê-Piracoma
53 ¦
vi55 • 4.' de Envidia-Erunia .

— 1200-^-AiL.
75"
—1200—A.L.
.75"
(79"l/5—1300—GTL.
—1200—A.L.
75'
(79' 1/5—1300—G.L.

4.° Pánò - 1.400'metros ^.Cr$ 40.000,00, C r$ ,12.000 00 e Cr$ 6.000,00 - Às 15,10 horas
1—1 Athbará. h. ferreira.
2—2 Eleiric. Ü. Macedíj Ji

3 Blake, 3. Jaffica
3—4 Ia Rouge, D. Moreira ':

5 Rio, L. Domincucs
*r* Reverência, Não corre
7 Natalina. J. Tíhoco
<*. 0

>4
5+
54
5fi

58
52
>f>

2."
5.»
3.°
1.»
8."
27a
3.»

de
de
de
de
de
de
de

Nevmarket-Garufero
Manicerò-ffaltlmore
Manicero-Baltimore
Reverência-Miss Nobei
Newmarket-Atbarah
La Rouge-Miss Nobel
Rondinella-Caçamba

78"4/5—1300—G.L.
122"4/5—2000—G.L.
122"4/5—2000—G.L.
84"3/-5—1400—G L.
78"4/5—1300—G.L.
84"3/S—1400—G.L.
125"2/,S—VP0O—G.L.

Pareo - 2.000 metros - Cr$ 150.000*00. Cr$ 30000,00 e Cr$ 15.000,00 - Às 15,40 hs.
Grande Prêmio D jque de Caxias

1 -I Aiisusla, L. Diaz ..
*—2 Ukiiuwa. U. Ullôa

•*¦

blli

52 1

de Imprcsiva-Caçamba
de Quiproquó-Ravcl

110"l/5—1800—G.L.
147"2/5—240U—Ci L,

*aia; É^&^^^stts&im0f%'TÍÊm^^^^íJ^ tt^ÁpgM^.

—

Jóquei

—

116.228
y'

!>^^m^jjÉJBv^-'^^|

^v-"*-.i '. .yj|^-3^S í jBj*,'

^KB m Mü_____l______C^'^BB*Bh__lt|L_8__H__________t___>-'^**

Iotk2SS___í______l_____t^__39

______k__________B

1.°
2."
1."
10.»

de
de
de
de

Peso

Jaremon, E. Castillo
Cacau, D. P. Silva
Cuzqueno. D. Ferreira
Flrebolt, J. Tinoco
Mon Trcsor, A. Araújo
Yogi, L. Diaz

4—7 Scollops,

8 Rupim,

J.

O.

1W4.00
61.50
25.-J0
21M
200,00.
289,00
602,00
595,00
136,00
628,00

— Tempo: 87 — Vencedor
Diferenças: 2 e 1/2 corpos c cabeça
— Placés (1) 10,00; (3) 11,00 e (7) 10,00
(1) 10,00 — Dupla (12) 61,50
_ Movimento do páreo: 2.149.110,00.
e
KAYAK — M. A. 4 anos — S. Paulo — por Fclicitatton —
Kopais — Proprietário: Stud Seabra — Tratador: Juan Zuniga
Criadores: Roberto e Nelson Seabra.
6.° Páreo — 1.400 metros — Pista A. L. — Prêmios: CrS
678
l.OOO.OO*54
CrS 4.500,00 e CrS 4.000,00.
30.000,00; CrS
•.

Fidalgo — E. Castillo
Barran — L. Leighton ..
Creoulo — J. Araújo ...
Waldorí — L. Domingues
Doglan — J. Marinho —
Alpino — A. G. Silva ..
Bosphorado — R. Urbina
Tarascon — J. Martins
Visão — D. SUva

42.220
54 16.340
58 7.486
55 6.391
52 10.695
6.205
51
1.017
54
54 6.764
58 1.017

18,50
48,00
105,00
123,00
47,00
126,50
772,00
116,00
772,00

11 4.788 105,00
12 6.809 74.00
13 23.08b 22,00

14
22 ,
23 :
24
33
34
44

10.684 47,00
248 2.031,00
3.524 143,00
1.854 272,00
3.803 132,00
6.410 79,00
1.760 286,00

62.698

s

Cataguâ — A. G. Silva ... 53 11.137
56 5.479
Senta a Pua — D. P. SUva
4.267
La Furia — D. Silva .... 51
—
i. Baffica .... 49 4.941
Montanhès

DE HOJE
Baitaca-Ortita
La Rouge-Miss KíooqI
Caçámba-Fine Toucfte
Do Well-Acapulco
Colocações

94.995

84"3/5—1400—G.L.
84"3/5—1400—G.L.
110"l/5—180O—G.L.
—24IKV—G.L.
148"
Tempo — Distância

"

Pista

6.9 Páreo — 1.500 metros - Cr$ 65.000,00, Cr$ 19.500,00 e Cr$ 9.750,00 - Às 16,10 horas
(BETTING)
4—I
2
2— 3
4
3—5
6

3.270
9.767
24.019
29.048
138
1.543
983
1.011
4.409
958
75.203

10,00
360,00
152,50
196.00
629,00
116,00
764,00
382,00

Não correram: CALMETE e BLUE MOON. "
—¦ Vencedor (1)
Diferenças: 8 corpos e 4 corpos — Tempo: 89
13,00
18,50 — Dupla (13) 22.00 — Placés (1) 10,00; (6) 11,00 e (7)
.
Movimento do páreo: CrS 1.821.130,00.
FIDALGO _ M. C. 7 anos — S. Paulo — por Maritain— e Mussua
Criador:
-7- Proprietário: Stud America — Tratador: Nelson Gomes
Vinícius
pelo couro. Pinguela
_ _
.
Haras Santa Anita.
.
companheiro
— Prêmios: CrS
679 — 7.o Páreo — 1.400 metros — Pista A. L.
4.500,00 e CrS 4.000,00.
30.000,00; CrS 9.000,00; CrS14.519
e a marquisi, projetava no gramado falta de Zizinho, Xavier sabe o que
60,00 11 2.271 244,00
— J. Baffica
57
uma sombra imensa e providencial, fazer com a bola, mas andou infe- l.r El Cheique
— A. G. Silva .... 52 2.046 424,50 12 24v408 23,00
"goal"
Lantl
Foi enlão que os alvinegros tomaram liz, e Nívio fêz o
e nada mais.
13 3.-477 159,00
Vigorosa — A. Rosa .... 56 5.273 185,00 14
8.5S8 65,00
conta do campo, fazendo "goals"
Monsieur — D. Moreira .. 56 46.406 18,00 22 6.8T1
"goals"
80,50
Juiz
O
30.428
28,50
—
(dois) e perdendo
(quatro,
A. Araújo ..... 58
Amorê
23 -.'7.01S 79,00
(Monsieur)
sem exagero).
57
Ciarei — L. Diaz
24
12.113
46,00
411,00
não
teve
muita
Tijolo
foi
o juiz:
50 2.114
Nesta etapa, o Bangu teve uma
Stropo — I. Amaral
33 569 073,00
(Amorê)
Thank — R. Martins .... 52
grande chance de marcar: Xavier, pôs complicação a resolver. Mesmo assim,
34
2.596
213,00
1.187,00
732
Sardo — M. Henriques .... 54
to frente a frente com o goleiro Gil- andou ameaçando jogadores de dedo
1.358 407,00
153,00 44
5.675
Egil — J. Marchant ...
em riste, com uma agressividade irri311 2.793,00
—
5H
P.
Silva
D.
Gendarme
tante. E' fraco tecnicamente e tem o
69.207
799,00
1.087
57
—
A. Ribas
Açude
grave defeito dc confundir autoridade
108.591
com valentia.
Não correram: ALVORADA e REPENTINO.
—
Diferenças: 1 e 1/2 corpo e 1/2 corpo — 1 :mpo: 88" 2/5
Quadros
—
))
122,00
41,50;
—
Placés
(6)
(
213,00
Dupla
Arati,
60,00
Gilson;
Gerson
e Santos;
Vencedor (9)
(34)
O quadro feminino de voleibol r'o
iUmengo derrotou, ontem à tarde, Bob e Juvenal; Gualicho, Geninho, e (10) 71,00 — Movimento do páreo: CrS 2.020.670,00.
"team"
Dino,
Ariosto,
e
Vinícius.
—
5 anos — Paraná — por Vozarron e
C.
M.
ni quadra* do Mourisco, o
EL CHEIQUE
f
de ij-.ua categoria do Botafogo pdr
Arizona; Djalma e Salvador: Pin- Ventimigria _ Proprietário: Aristides Galli — Tratador: Henrique de
2 » 0 (15 X 8 e 15 X10).
.
guela, Valdir e Edson; Bueno, Décio, Souza — Criador: Aristides Galli.
Bicampeão da 2a
— Prêmios: CrS
Xavier, Menezes e Nívio.
680 — 8.° Páreo — 1.500 metros — Pista A. L.
J4 como bicampeão dà 2* divisão,
Renda: Cr$ 90.230,70.
30.000,00; CrS 9.000,00; CrS 4.500,00 e CrS 4.000,00
o quadro rubronegro venceu o seu
Aspirantes:'2 x 2. O Botafogo che73,00
7.512
15,00
Gulfstream — R. Martins .. 52 49.187
antajxnista, também, por 2X0.
R 190
ioo.no
gou a vencer de dois a zero.
38,00
Path Finder — L. Dlaz ... 60 19.984

INFORMES PARA A REUNIÃO
- Às 13,50 horas
Pareo — 1.200 metros - Cr$'60.000.00, Cr$ 18.000.00 e Gr$ 9.000,00

''c.'•'^^

"'*

56 89.672
50 2.581
54 6.007
56 4.735
56 1.475
56 8.014
53 1.217
56 2.435

Resultados
do voleibol

A ZONA DO CENTRO DAXIDADE NÃO SOFRERÁ INTERRUPÇÃO
Zs) kiía-se a paralisação dos elevadores 5 minutos antes das horas indicadas

•j

ce.
tc do calor que dizem o faz parar"pasdo: correu firmemente, dando
ses" espetaculares aos demais alacan.
tes alvinegros. Bob, Dino. Arati e
Gerson melhoraram muito no 2o teta
po; Santos, Gilson, Juvenal nâo tiveram muito trabalho; Ariosto fêz um
belo "goal", Vinícius lutou como um
bravo e Gualicho, pouco empenhado,
jogou razoavelmente.

90.135

Glória, Catete,. Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho, Botafogo, Jardim Botânico. Urca, Gá
vea, Leblon, Avenida Niemeyer, Barra da Tijuca, Copacabana, Leme e Ipanema.

¦

Djalma corre

58 23.341 26,00. 12 24.392 18,00
5B 31.485 19,00 13 3.801 117-.00
56 3,385 180,00 14 6.390 - 69.00
61,00 .23 j6.629 V, P-W
58 9.904 '
58 4,811 126,00 24 10.685 41,50
53 3.048 200,00 44 449 988,00
34 2.283 194,00
76.004 44 812 846,00
55.441

(1)
Diferenças: 8 corpos e 3 corpos — Tempo: 103" -- Vencedor
— Movi26,00 — Dupla (12) 18,00 — Placés (1) 11,00 e (2) 11,00
mento do páreo: CrS 1.421.510,00.
ÇRITERIUM — M. C. 5 anos — S. Paulo — por Hunter s Moon
Chamma — Tratador: Admr
e Crown Jewell _ Proprietário: Stutl'Seabra.-Criadores: Roberto e Nelson
Feijó
—
676 — 4.° Páreo — Alfredo Novais (2,8 Prova Especial de Leilão)
1.000 metros - Pista G. L. — Prêmios: CrS 80.000,00; CrS
24.000,00; CrS 12.000,00 e Cr$ 4.000,00.
11,00 12 34.597 18,00
73.569
1.» Nelza — O. UUÔ»_
308,00 13 12.083 51.UU
2.600
2." Ruanda — D. P. Silva
124,00 14 20.108 30,00
6.45!)
3.» Kaxuxa — R. Martins
72,00 22 777 788,00
11.118
4.» Balcarce •— D. Moreira
16W0 23 2.130 287.00
4.859
5.° Gerbera — J. Tinoco
24 4.104 149.00
5UÍ.0.
51
1.552
Pintura — D. Silva ......
33 443 1.382,00
55
(Balcarce)
Igaratá — J. Martins
44
951 951,00
(Gerbera)
Grana •— R- Gomes — 55
76.512
100.157
Não correu: JUCIRliMA.
~-.^cnDiferenças: 2 corpos e 3/4 de cprpo — Tempo: $? IAS
—
cedor (1) li:00 — Dupla (14) 30,00 — Placés (1) 10.01» e (4) 18,00
.
'
Movimento do páreo: t>$ 1.959.950,00.
F. T. 3 anos — S. Paulo — por Wood Mote e Balh
NELZA
Pereira
Belle' — Proprietário: Euvaldo Lodi _ Tratador: Claudemúo
— Criador: José Paulino Noptteira.
...
_-_
— Prcmías: CrS
é77 — 5.° Páreo — 1.400 metros — Pista A. L.
40.000,00; Cr 12.000,00; CrS 6.000,00 e CrS 4.000,00,

K-^^^TB2r-!__I____. í-^Wot

ZONA SUL

v
; , -. ,;u

Vinícius.

Mfc-*^! ^Wt**:

Castillo ...
Çriterium — 1
El Gin — O Ullôa
E. SUva
Morena Linda
Evoé — D. Ferreira ..
Malar — M. Henriques
Alegria — A. G. SUva ..

1."
2.»
3."
4."
S."
6."

Kayak — D. Ferreira
Curió — J. Graça ....
Dyear — A. Araújo ..
Ipojucan —; O. Ullôa ..
Bazar — R. Martins .
Maktub — E. Castillo .
Fluor — A. G. Silva .,
Herú — O. Fernandes

'/íí' ¦>¦."*'

Caseadura, Quintino Bocaiúva, Piedade, Encantado, Engenho de Dentro, Todos os Santos,
Méier, Engenho Novo, Boca «lo Mato, Lipis de Vasconcelos, Sampaio, Riachuelo, Jacarèzinho, Rocha,
São Francisco Xavier, Engenheiro Leal, Cavalcante, Tomás Coelho, Terra Nova, Cintra Vidal* Del
Castilho, Marta da Graça, Vieira Fazenda, Triagem, Engenho do,Mato. Engenho da Rainha, Inhaú-.
ma, Santa Teresa, Vila ísaliel, Maracanã, Grajaú, Tijuca, Muda da Tijuca, Alto da Roa Vista, Fábrica
«Ias Chilas, Aldeia. Campista. Andaraí, Engenho' Velho, Praça da Bandeira, Cidade Nova. Estacio,
Rio Comprido, Calumbi, Itapirn, Morro da Providência, Morro da Favela, Mangueira, Morro- rio
Crislo, Caxias. ViPinto, São Cristóvão, Caju. Benfica, Cancela. Pedregulho,
"Circular,Saúde, Gamhoa, Santo
Penha, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Cargário Geral, Lucas, Cordovil, B.çaz de Pina, Penha
los Chagas, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e Vicente de Carvalho (parle)

.1

_.

44.283 12,50 12 27.385 14,1)0
16.665 33,00 13 12.091 31,50
5.200 106,50 14 3.800 100,01)
3.081 180,00 23 2.499 153,00
24
1.367
279,00
69.229 34 542 704.00
47.684

Diferenças: 2 corpos e 2 1/2 corpos — Tempo: 85" 4/5 (recorde)
— Vencedor (1) 12,5 — Dupla (12) 14,00 — Movimento dò parco:
„
CrS 1.169.130,00.
n
e
•— S. Paulo — por Royal, Dancer
QUINTO _ M. C. 4 anos
—
Castro
de
Peixoto
Jratador:
—
G.
Proprietária: Zelia
Capital Eritry
Osvaldo Feijó — Criador: A. J. Peixoto de Castro,
— Prêmios Cr»
675 — 3.« Páreo — t.bOO metros —: Pista A. L.
30.000,00; èr$ l.OOO.OO; Cr$ 4.500,00 e Cr$ 4-000,00,

"¦:'-'':-.*i----'->-:-:.iv/:-^

,;GftTJP£üu—k)AS':,t4 ãs. 15 horas

Tf 7'.]

-^ '

^^^Béü

Pinguela foi um gigante, Salvador
'limpou bem sua área,
Arizona jogou
firme, Edson (violento) lutou muito,
Valdir errou demais, Djalma, ainda
que meio parado, andou bem, Moacii Bueno não deu trabalho a Santos,
Correndo Mais
No segundo tenipo, o jôgò ardou Décio correu feito um endiabrado
mais corrido - o sol já ia declinando (pouco objetivo), Menezes sentiu a

DISTRITO FEDERAL
GRUPOU — DAS Í3 ÀS 14HORAS

*¦*** n^^^^JK-~,,''"T*^f1'!'"^^^^B^' ¦"-¦

Arizona defende acossado por Geninho e
para o arco

10 HÒRÀS

ZONA NORTE

m_i__i ^^^^k,iK^uPv%-u ^^W!^^

54
5(j
50
52

55
55
55
55
.... 55
55

Ullôa

Marcham.

55

55

5.»
3.°
1."
8."
6.»
5."
4.°
1."

de
de
de
de
de
de
de
de

F.ondó-Gibatão .
Flrebolt-Camocin
Parati-Riso
Junardo-Vencimento
Mister Rlo-Jangol
Junardo-Vencimento
Junardo-Vencimento
Paracámbi-Chimarrãa

97"l/5—1600—G.I..
79"2/5—1200—A.L.
90"l/5—1400—A.P.
81"3/5—1300—A.L.
—1000—A.P.
63"
81"3/5—1300—A.L.
"3/5-^1300—A.L.
81
79"2/S—1200—A.L.

7.° Páreo — 1.600 metros - Cr$ 35.000,00, Cr$ 10.500,00 e Cr$ 5.250,00 - Às 16,40 horas
(BETTING)
1—1" Urucania, R. Martins
Incendlarlo, ü. Ullôa
2 Scartuce, L. Lins
,.
2—3 Noviço, D. Ferreira
4 Jaborandi, AT G. Silva
"Japim, D. P. Silva
3—5 Roncador, 1. Pinheiro ........
Thunderbolt, A.' Rosa
Maracajú, E. Castillo
4—8 Apinagé, J. Baffica
9 Emoetü,- A. Nahid ..........
10 Juvenil, O. Macedo

56
Al)
52
56
61)
56
56
52
60
54
56
54

6."
2."
8."
3."

de
de
de
de

Novlço-Lord Polar
A. Amargo-Ituano
Apinagé-Rochester
Egeu-Lord Polar

92"2/5—1500—A.U.
103"2/5—1600—A.U.
—1400—A.L.
93"
102".l/5—1600—A.L.

8."
7."
7."
2.»
1."
5.°
8.»

de
de
de
de
de
de
de

Egeu-Lord Polar
Egeu-Lord Polar
Apinagé-Rochester
El Toro-Islete
Rochestcr-Maco
Crasuena-El Toro
Egeu-Roncador

102"l/5—1600—A.L,
102"1^5—1600—A.L.
—1500—G.L.
93"
79"4/5—1300—G.L.
—150O-G.L.
83"
97"2/5—1500—A.I..
96"2/5—1500—A.U.

8.° Páreo —1.800 metros - Cr$ 40.000,00, Cr$ 12.000,00 e Cr$ 6.000,00 - Às 17,10 horas
(BETTING)
1—1 Favorit, N. Pereira
56 5.°
i....¦:..• 56 4."
2 Ibiai, E. Castillo
2—3* El Mambo, J. Tinoco
36 3,°
Sereno, R. Martins
56
4."
Johil. D. Moreira
5h
9."
3—6 Stormv, Não corre
£6 2."
Oiomano. Níio egrre
56 3."
Quarai, A. Rosa -.T -...*.. 56 9."
4—•» l-l B»nncr. D. Ferreira ..:... 5í* 11."
Buckinghan, D. P. Silv? .... 5fc !).**
10"El
Zorro, L. Lins
56
8."

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Maktub-Stormy 98"2/5—1500 AL.
Maktub-Stormy 98"2/5—ÍSOO-^A L.
Maktub-Stormy 98"2/5—1500—A.L.
l*;' 99"l/5—1600—G.L.
Qlebranto-Elzorro
Quebranto-Elzorro 99"l/5—1600—G.L.
Maktub-EI Mambo 97"2/5 1500—A.L.
Qulnto-Serigote 86''l/5 1400—G.L.
Banzé-Maklub
89"
— 1 tno rt L.
Maktuh-Stonny 93"2/5—1500 A Li
Maktub-Stormv 98"2'..—lSOfl—A L.
Maktub-Stormy 98"2/ã—1.100—A.L.

lá 074
24.990
1.623
2.853
8.446
3.943
68.631

39,00
22,00

338,00

192,00
65,00
139,00

Não correram: GUAMBI, ELEANUT e PONCHE CLARO.
Diferenças: 1 corpo e 4 corpos — Tempo: 94" 1/5 — Vencedor:
— Movi1 15,00 — Dupla (14) 22,00 — Placés (1) ,12,00 e (7) 13,00
mento do páreo: CrS 1.731.570,00.
GULFSTREAM — M. C. 6 anos _ S. Paulo — por Maritain e
Imbé — Proprietário: Stud Creoulo — Tratador: Pedro Gusso Filho
— Criador: Haras Santa Anita.

JOCKEY CLUB

BRASILEIRO

Escola de Tratadores — Novas Matrículas
Acham-st abertas is matrículas para o ano de 1954, na
Escola de Tratadores para candidatos estranhos ao turfe
ou profissionais do turfe com menos de 2 anos de atividades
•té o dia 24 do corrente mès.
Os interessados deverão procurar, a Secretaria da Escola de Tratadores, às 2as., 4as. e 6as., das 16,30 is 18,30,
em i Rua Jardim Botânico, 1003 — 1.° andar.
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1953.

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
Para as corridas de hoje
CIDADE — Das 8 às 11,50 horas
HIPODROMO —¦ A partir das 10,20 horas
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8 — DIÁRIO CARIOCA — Domlnoo, 23 de Agêsto d» 1953
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fi policia cortou
Mangueira
em quatro iatias

Plantão de
habeas-corpus
Comunica-nos a Corregedoria da Justiça que, hoje,
domingo, dia 23, o sr. Juiz
em exercício na 13.* Vara
Criminal, que será encontrado no gabinete do sr. Juiz da
25.a Vara, no edifício do
Foro Criminal (esquina das
ruas São José e Clapp), atendera os pedidos de habeascorpus urgentes.

Manobra conjunta (Vigilância e Polícia Municipai) em 12 viaturas e 70 homens para devassar o
morro e a quadrilha de Mauro Guerra — Presos
30 homens — Um baleado — Presos diversos
membros da quadrilha
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Wilson de Oliveira
- Jair Claudino Oliveira
- Odilon Aguiar de Andrade
- Nilton Conceição
- Sebastião Luiz da Silva
- Antônio Lopes
- Francisco Dias de Souza
- Julio Paulo Ribeiro
- Charles dos Santos
- José Vieira,Machado Filho
- Homero Francisco da Sil.

Veja", há 2 .meses, tentou matar investigador. Matou 1 homem:
6) - Boaventura de Oliveira
7) '-. Homero Casemiro do Nascimento
8; - Felisberto Mariano
9) - João Manuel do Nascimento
10) - Helio Braga
lli ¦ Otacílio C-unslantino da.Silva
12) - Luiz Gonzaga Cabral
lovescinc Silva Oliva
13)'
14) - Severiano Franco Abreu
15) -'Waldemar.Isabel dos Santos
16) Sebastião Ernesto de Oliveira
17) Sebastião Ambrosio da Silva
18) Sidney Campos de* Oliveira
19) José Alves Rangel Filho
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Pertencia à Superintendência de. Transportes da
Prefeitura — As vítimas haviam ajudado o
motorista a fazer a mudança
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Oito pessoas saíram feridas (apenas uma em estado grave) no desastre verificado ontem, na estrada das
Bandeiras com o caminhão da Prefeitura (Superintendência de Trâns
portes), de chapa 93564, dirigido por
José dos Santos (35 anos, ruo Adál.
berto Aranha, 47).
As vítimas, que viajavam na car
rosseria, são vizinhos e parentes do

4-32-52 atropelou
um ancião

No transcurso de 4 horas de diligências os malandros,'maconheiros, assaltantes e ladrões iam sendo
retirados de suas tocas pela turma de Vigilância
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O auto-lotação, chapa 4-32-32, n°
de ordem 22, dirigido por um motorista, cuja identidade é desconhecida, atropelou é matou na manhã de
ontem, na estrada de Vicente Carvalho, Ciríaco Vieira dos Anjos (de
62 anos, casado, morador na rua Ouro-fino, 53).
O motorista do coletivo fugiu após
atropelar o ancião e o emissário
Asdrubal, de serviço no 24° distrito
policial, foi ao local e fêz remover o
Os ladrões, agindo com muita cau
cadáver para o Instituto Médico Le- tela, conseguiram, na madrugada de
gal..
ontem, após subir ao telhado, penetrar no interior da Camisaria Progresso, de onde levaram da caixa rcgistradora a importância de 1.600
cruzeiros.
O fato foi levado ao conhecimento do comissário Levi, de serviço no
10° Distrito Policial, pel encarregado do prédio, sr. Antônio.
Ao local compareceu a Perícia.
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Como eram sucessivas as prisões, os homens desciam amarrados e sem cinto (para maior segurança),
cotn a corda no pescoço '

'Loca'
provoca um
caso internacional

Vereador recolheu o
menor atropelado
Faleceu às 18 hs. no Hospital Mi.
guei Couto, o menor (10 anos) Gil
que fora atrolelado às 11 hs, de ontem na esquina de S Clemente com
Rua Bambina por automóvel não identificado. O menor (colegial, filho
de José Martins. Rua S. Cimente. KVM I
foi recolhido pelo vereador Couto i
de Sousa (carro 13524) que passava
pelo local e o conduziu àquele Hospitai. O 3° DP registrou o fato.

A polícia cercou o morro
para prender os malandros

Tinta explodiu
os pintores
perseguia um ladrão que se internou no queimando
fl 1 Quando
A explosão de uma lata de tinta,
ocorrida ontem pela ma':*>lilll|j| my% morro da Caixa Dágua o investigador foi recebido betuminosa
nhã, num prédio em construção du
—
a bala
Solicitado socorro a base e os caminhos rua São Luiz Gonzaga, a cargo da
Cia. Dándela Construção,
do morro se transformaram em praça de guerra queimaduras de Io, 2o e 3o causou
grauus
em dois pintores, que trabalhavam
Um contingente
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todos, c o moço dé convés Edmundo Nunez, de nacionalidadn espanhola. "Loca",
hidrófoba, já tinha, no entanto, sido atirada ao mar.
O "San Julian" Arriba
Não havendo vacinas anti-rábicas
a bordo, o comandante do "San Julian", que procedia' dè Nova Orleans
e devia seguir diretamente pára Bue.
nos Aires, ordenou, que -o petroleiro
arribasse no porto do Rio de Janeiro,
e imediatamente, telegrafou pára'a capitai do seu pais pedindo providências junto àr autoridades do Rio.
As 7 boras da manhã de ontem,
finalmente, o "San Julian" entrava na
Guanabara, escoltado por quatro lanchás mandadas ao seu encontro desA história começou em alto mar, a dc às S horas da manhã.
bordo do "San Julian", quinta-feira
última, quando a mascote do navio,
a cadela "Loca", foi atacada de hidròfobia e teve de ser sacrificada.
Feridos o médico de bordo, dr. Carlos Allia, e o enfermeiro Cláudio
Peralta, ao tentarem aplicar a inje.
ção mortal no animal raivoso, verdadeira balburdia estalou a bordo do
"San Julian",.
quando outros tripulantes, que tocaram na agulha contaminada ao tentarem prestar auxílio ao
médico de bordo, tiveram conhecimento de que também estavam ameaçados de. contrair o mal.
Eram êsses tripulantes o eletricista
Máiio Rampineli. o auxiliar de cozinheiro Benieio Gonzales, argentinos

Uma cadela mascote de um petroleiro argentino atacada de hidrofobia
e um nervoso Capitão do Porto iniciaram ontem, no Rio de Janeiro,
uma desinteligência de autoridades que
pipmele transformar- um ocidente na
Guanabara em problema de ordem
internacional.
Q Capitão do Porto do Rio de Janeiro, sr. Luís Teixeira Martini, soliRecitado pelo comandante Orlando "San
bagliati, do petroleiro argentino
Julian", que ontem arribou à Guarahant para fazer vacinar quatro tripuiante' ameaçados de hidrofobia, negou-se a liberar o navio, prometendo
instaurai
inquérito hoje sôbre o
"caso" n; umCapitania
do Porto.
A Tresloucada "Loca"

de três carros de Rádiopatrulha, de 1 choque
da Polícia Especial, além de vários investigadores do 21.° D.P. e, ainda,
segundo se informa, parte de elementos da Polícia Municipal que
fazia a fiscalização no Estádio do Maracanã foram solicitados para
uma "batida" no moror da Caixa Dágua, na Penha, firmou ontem
à tarde um tiroteio com malandros e ladrões ali hnmlsiadns.
ATACADO
, O movimento foi conseqüência de a ocorrência à delegacia.
ataque feito ao investigador José DurImediatamente o comissário Sílvio,
vai Brasil (21° D.P.), no mesmo dia, do 21- D.P.,
providenciou o reforço
pela manhã, quando êste se encon- de outras viaturas
e. elementos da potrava no encalço de um ladrão que licia.'
se. internara pelos caminhos tortuoPraça dc Guerra
sos do morro. Ao atingir um ponto
mais, aoto, na subida, o policial foi
Pouco depois o ambiente no local
recebido a bala por vários elementos era semelhante ao de uma autêntica
manobra. Os policiais foram espaque o esperavam, em cima.
Ferido
lhados por pontos julgados estrategi. Ferido e com inferioVidade de ar- cos por onde os criminosos pudessem
ma, Brasil desceu para medicar.se no fugir. Enquanto isso, uma outra turHospital Getulio Vargas e transmitir nia, armada de metralhadoras, gases

Julinho, (lugar-tenente Ue Mauro Guerra), foi a maior presa na cacada. Está acusado de haver morto, no último crime da quadrilha
¦ ¦
em Mangueira, o menor de 16 anos não identificado

Dr. Agostinho da Cunha
Assembléia, 73 - Tel. 32-3265

Os secretas
AjUiihif>/^5aa Se não nos falha a memória,* foi o sr.
Filinto Muiler, à testa da então Polícia
/Ç^ll
K/ IW^mS
w
Civil do Distrito Federal,, que inventou o
serviço secreto, com o fim dc fiscalizar os
servidores policiais. Para tal foi criado um
célebre "quadro móvel", dirigido por um
oficial de gabinete, parente do então chefe
dé polícia, com seções instaladas em vários
pontos da cidade, mesas telefônicas para
controle e registro das palestras e serviço
fotográfico incumbido de fotografar as
cartas dirigidas ao pessoal da casaV bem
assim às altas autoridades federais e municipais.
Para auxiliar esta nova modalidade de Gestapo havia um amplo
quadro de informantes que ganhavam de acordo com o valor da
denúncia apresentada.
O sr. Etchegoyen também teve o seu servicinho secreto responsavel por uma série de misérias, de denúncias sem o menor
fundamento e cujo fim foi desacreditar autoridades e servidores
lançando o pânico no seio da classe funcional, dando margem a
várias demissões que depois foram anuladas pela Justiça em conseqüência da completa falia de elementos probantes. Nas administrações seguintes o mesmo processo foi adotado.
Em todas as ocasiões o que se verificou foi o abuso praticado
pelos integrantes do serviço secreto havendo até casos dé verdadeira exploração, atuação indevida daqueles quc foram escolhidos
para uma missão tão ingrata e quiçá infeliz e. que algumas vezes
-foram alem, muito além do que lhes era permitido fazer.
Os "secretas" ficaram, assim, na vida do DFSP;como uma
excrescência, como elementos fomentadores de intriga, comoagentes encarregados de desmoralizar aqueles que pão mereciam
as simpatias da administração, policial, como traidores de seus
próprios companheiros, desunindo a classe, separando a família
policial, cavando entre seus integrantes uma grande separação.
Ficaram como novos judas.
.:, _ Por culpa exclusiva deles muito mal foi praticado,, muita
injustiça foi feita, muita vingança teve lugar, muito despeito encontrou meio e modo de atuar com vantagem contra aqueles que,
sem querer, tinham conquistado nome e posição à custa de cultura,
trabalho è dedicação.
Voltará esta época tão triste? Voltarão os "secretas" a dividir
a família policial, a intrigar o chefe com seus auxiliares, a jogar
uns contra os outros, a promover perseguições, a fomentar ódios,
a difamar os grandes nomes da Polícia? Esperemos que não.
A presença deles, em uma época de liberdade, não seria tão
somente um agravo ao ambiente liberal em que vivemos, ao regime
democrático que adotamos. E' mais ainda. E' uma ofensa à dignidade dos que servem ao p&ís no
setor policial, é a prova de que
'btétdaeà^m.
nada adiantaram as conautstus
que empreendemos a favor da
uma organização digna dc todo
respeito.
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Cortou a carótida do
pescador e evadiu-se
O criminoso (um desconhecido) entrou no café
como pescador e tomava cerveja quando o
matou a navalha
Com uma profunda navalhada na
conhecido
o
carótida,
por
"canito" foi,pescador
ontem à noite, assassinado por um homem, de identidade
ainda desconhecida, que.com éle bebia cervejas numa mesa do café
"Catedral",
da Praça 15. Entretanto, tal foi a rapidez com que se verificou o crime, que os empregados
e fregueses do botequim não tiveram
tempo para deter o homicida, que fugiu ainda de arma em punho.
Não Houve Discussão'
Os empregados do bar foram unânimes em afirmar que os dois homens não discutiram. O garção Alvaro Barbosa (24 anos, rua Geraldo
Santana, 62), que serviu à vítima e ao
criminoso, contou que os dois chegaram no bar cerca _ das 18 horas e pediram
duas cervejas.
"Minutos
depois — continua o empregado — ouvimos .(eu, meus colegas e fregueses) um grito e barulho
de cadeiras caindo no chão. Volta

ütonos e vimos a vitima com o pes
coco ensangüentado e o criminoso
(um homem baixo) fugindo".
Outros empregados do bar, Hléio
de Jesus Costa, Maria Fernandes e
Ornila Ribeiro, confirmaram a versão narrada por seu colega Álvaro
Barbosa.
Vingança
O comissário Geraldo Amaral, do
7o distrito policial, tecendo comen' tário,
aventou a hipótese, de "crime
premeditado"; o criminoso levou a
vítima para beber e depois matou-a.
Entretanto são ainda desconhecidas
as causas do homicídio.
Técnica
Por solicitação do comissário Geraldo Amaral, do 7o Distrito Policiai, os investigadores Edson e Marques, da Secção de Investigações Criminais (Polícia Tcénica), fizeram o
levantamento
do local..
Posterior
mente, com guia do comissário, ó cadáver foi removido para' o Instituto
Médico Legal.

CRIME NA PRAÇA 15

também em BOTAFOGO! F
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lacrimogênios foi subindo para dar s
"batida1" nas malocas.
Até à hora de fecharmos a edição
a polícia prosseguia em diligência
sem haver delido qualquer dos as
saltanles.

Comunicamos aos nossos fregueses e moradores da zona
sul, que já estão abertas as nossas novas instalações à
Rua General Polidoro, 74
onde funcionam bem sorridas
seções de vendas de;
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na pintura de uma parede de cimento armado. As vítimas foram Antônio Fernandes da Silva (de 26 anos,
preto, casado, residente na rua Lopes
Trovão, 30) e Sebastião Luciano (de 45 anos, preto, solteiro, residenle
na rua Jorge Rudge, 121).
O fato foi levado ao conhecimento do comissário Ezequiel, do 16°
distrito policial, que tomou as necessárias providências no caso.
Os operários foram internados no
Hospital do Pronto Socrro, e a causa da explosão até o momento
é
ignorada.

A principal subida ao morro da Caixa Dágua, ven do-se estacionados a camioneta do Distrito, um carro
da Rádio Patrulha, enquanto o outro subia, cheio de policiais, levando reforço pára a turma

agog.

Jogado pelo trem dentro
do mata-burro

DOENÇAS DA PELE

motorista e o haviam ajudado a càr
regar os móveis para outra residêh
cia O acidente ocorreu quando êles
regressavam à ruá Adalberto Aranha.
Os feridos
Os feridos medicados no Hospital
Carlos Chagas são os seguintes:
João Batista Rangel Mendes, .o qué
ficou em estado grave (rua Adalber
to Aranha, 47); Otávio José dos San
tos; Júlio Sousa dos Santos (êsses
dois têm o mesmo endereço do Io);
Gregório Braga (estrada Rio Ar, n°
1195); Iclerzo Santos Domingues —
(rua Adalberto Aranha, 60); Ivan
Constante * (rua Adalberto Aranha,
52) José Marques Ferreira (rua lguaí
220)
Hermogenes de- Assis (rua
ba,
"12", casaé 39).
O. motorista foi preso e autuado
no 25° Distrito Policial.

Roubo na Camisaria
Progresso

fl

i ^H

Quando regressavam do trabalho,
os operários Ricardo e Antônio de
Tal, ambos residentes na rua Araruama, 28, Caxias, foram atropelados
próximo à residência, ontem, por um
caminhão, cujo motorista fugiu.
O primeiro morreu no local e o
segundo foi internado, em estado grave, (fratura do crânio), no Hospital
Getulio Vargas.
V polícia de Caxias registrou o fato.

7
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Feridas 8 pessoas no
desastre de caminhão
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Baleado um investigador

I Um morto e outro
I ferido pelo caminhão

Quando tentava atravessar a linha férrea, foi colhido por trem,
na cancela da Penha Circular e
jogado dentro do mata-burro, Paulo Morais (brasileiro, branco, 27
anos, solteiro, empregado da Limpeza Pública, residente na rua Cintra 112, na Penha Circular). A vítima está em estado de choque e
sofreu fraturas de crânio, braço
esquerdo e suspeita de ruptura no
rim.

\
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Os Presos

A Delegacia de Vigilância após a
"balida"
prendeu 30 homens, alguns
por furto, outros já condenados mas
tugiiivos. anidn ouiros para vegnuações e uns três suspeitos de pertencerem* à quadrilha de Mauro Guerra:
1) — Luiz Marques Machado
2) - Evaristo Alves de Oliveira
3) - Armando Mendes
4) - José Carlos Teodoro
5) - Ademar de Oliveira' - "Ora

*
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Ao penetrar em um dos apartamen.
tos no alto do morro os investigadores apreenderam o produto de um
furto constante de garrafas de "Whisky" e jóias diversas.. Esle quarto que
se encontrava lacrado fora indicado
como sendo o de Mauro Guerra.
Quatro Horas
Nada
menos de quatro horas durou
"raid"
o
policial, investindo a policia contra os barracos elo morro, vasculhando cômodos e prendendo sus.
peitos.
A maioria àquela altura da madrugada já estava dormindo enquanto outros fingiam dormir numa última tenlalivii .¦:. escapar sos agentes da lei.
Filas de curiosos se formavam na
encosta do morro enquanto que moradores das vizinhanças saiam a rua
para melhor apreciaren o espetáculo,
tão comum por aquelas bandas.

SAIRAM DA TOGA
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Cerca Ue *U nomens da Policia
Municipal e da Delegacia de Vigi
lâneia, armados de' revólveres, casse.,
têtes e metralhadoras, tomaram de'
assalto, ao romper da madrugada de
ontem, o morro de Mangueira, invéstindo furiosamente contra a malandragem qu1. infesta os seus sombrios
becos e vielas, "quartel-general" do
facínora Mauro Guerra e seus com"Cutú". "Fuite", "Julinho" e
parsás
"Queixo-duro".
Após verdadeira "blitz" promovida
pela polícia nos quatro cantos do
morro, yerificou.se que um dos principais elementos da "gang" de' Mauro
Guerra (Julinho) fora apanhado, as«im mesmo depois de tentar matar
com um revolver 38 o detetive; Camargo que o prendeu.
Apreensões
Julinho e Aldemar de Oliveira foram presos dentro do barraco que habitam e pretendiam fugir pela Janela, uma vez que trancaram a cadea.
do a porta, pelo lado de fora. Den-~
tro do barracão achavam-se; uma pistola automática, facas, perfumes, boisas e roupas.
Medo
Os resultados da "batida" poderi•m ter sido melhores não fosse o re.
gime de ameaças em que vivem
quase todos os moradores do morro,
temerosos ao simples pronunciar do
nome de. Mauro Guerra, Os últimos
crimes praticados pelo facínora ainda
estfio na memória de todos e uma
denúncia de esconderijo a esta al
tura, para eles, representa morte certs.
Cm Baleado
Um dos delinqüentes, (Hélcio Antônio de Deus) foi baleado por um
investigador em meio a confusão reicante por ocasião do assalto, sendo
medicado e internado no Hospital do
pronto Socorro.
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Peças GM legítimas
Baterias Delco
Acessórios para autos
Pneus e Câmaras para autos
Ferramentas para oficina
Rolamentos
Tintas e material p/pintura
Bicicletas e Acessórios

Com entrada pel* Rua Paulino
Fernandes, 59, funciona também!
uma bem montada oficina, e,í#«»cializada ru* immtz*
H
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/"!•-<* VRO LET
3UICK
CADILLAC,
um moderno posto de serviço v
oficinas de pintura, lanterneiro e
capoteiro

22£H
Os empregados do bar: "Vimos apenas um homem caído e ensangticntado, e o outro que com êle bebia, fugir de arma em punho"

uma tradição em qualidade e bons

serviço
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CONCLUSÕES DÀ l.a PÁGINA
O xá voltou...

ordenou que o ex-líder do Governo,
e seu adversário, fosse levado, imediatamente,
' O novoà sua presença,
primeiro ministro, segundo
se informa, opina que Mossadegh pode ser processado pelos seguintes motivos: atos ilegais cometidos durante
sua permanência no poder; violação
de leis e a morte de numerosas pessoas depois que havia sido oficial,
mente substituído pelo Xá.

ias ou simpatizantes de Mossadegh,
n caminho que vai do aeroporto à
capital ficou fortemente viigiado. Fila
dupla de soldados dispostos de quatro
metros montava guarda,
em quatro"tanks"
e automóveis blinenquanto
dados foram colocados em tôdas as
encruzilhadas. Na própria cidade fôrças blindadas guardavam o percurso
real.
Caça ao Chanceler
Mas, a população se manteve calProsseguem
ativamente as pesquisas
apenas,
a
satisfação
havendo,
ma,
natural dps partidários da monarquia. para a descoberta de Hossein Fatemi, ex-ministro do Exterior do govêrNovo gabinete
no Mossadegh. Centenas de policiais
participam dessas pesquisas bem coImediatamente após sua chegada' mo numerosas forças militares, mas,
Rr.?*i -"f.hlevi manteve longa confe- ao que parece, as autoridades ignoram
rencia com o Primeiro Ministro Za. o local preciso em que teria se rebedi. Fontes fidedignas -disseram que fugiado o antigo ministro. As pesqui.
a palestra versou sôbre o processo a sas são realizadas casa por casa nos
que Mossadegh será submetido. Essas subúrbios desta capital. Nenhuma ademesmas fontes informaram que. o Xá ga ou mala velha escapam à curiósidade desses pesquisadores. O general
Zahedi atribui um grande interesse
à prisão de Fatemi porque o considera como o seu mais perigoso, adversário.

Matou-se o estudante
de direito

Por ter acabado o namoro, o estudante do 4o ano de Direito, Nilton
Peres (24 anos, Rua do Amparo, 161),
matou-se, ontem, na residência, desfecli*>nile um tiro de revolver no ouvido. Ainda com vida, o rapaz foi
levado para o HPS. Deu entrada às
horas.
12,311 horas e morreu às 13,30'policial
A polícia do 24° distrito
tomou conhecimento do ocorrido.

Entrevista

For outro lado, o soberano indicou
sua inienção de promover uma forte
política social, mais radical do que
u política que êle iniciara antes da
chegada
do dr. Mossadegh.ao poder.
'•'"Pessoalmente
— disse o Xá — vou
empreender a partilha dos meus bens.
Ten eros do 5,6 ou 8 hectares serão
vendidos aos camponeses em condições
extretpfmente vantajosas e o produlo dos vendas aumentará o Banco
de Crédito Agricola".
O imperador salientou que o seu
pais, aue já pediu empréstimos ao
Danço Internacional, pedirá outros.
Com e'eito, declarou,. "temos necessidade de que nos auxiliem mais,
porem não faremos, para obte-lo, nenhuma concessão que possa prejudicar s nossa independência".
interrogado pelo jornalista sôbre a
situação do partido Tudeh, o Xá
precisou que qualquer partido que
exerça urna atividade comunista no
Irã à ilegal e que existem leis para
defender o país contra suas manobras.
Finalmente, depois de ter manifestadn sva estima pelo general Zahedi,
o Xá. declarou qus as eleições serão
realizadas, quando tiver sido decidida
a aplicação da nova lei eleitoral, que
prevê o sufrágio universal e o escrutinio direto.
"O Governo e eu — disse ele —
vamos estudar a questão".

"A Anglo Iranian Oii Co. não
existe mais no Ira, o petróleo está
e continu_ nacionalizado", declarou
o Xá da Pérsia numa entrevista exclusiva concedida ao enviado especiai do jornal "France Soir", que
lhe perguntara se se devia prever
uma alteração na atitude iraniana a ganização de ampla frente única de
solidariedade e unidade do movimenrespeito da AIOC".

to operário na parte sul da América,
realizou-se num momento de árduas
lutas do proletariado e do povo do
continente
nosso
"As lutas dos trabalhadores do Chile. do BrasU, do Uruguai, da Argentina
e do Paraguai foram ampla e profundamente analisadas. Constatou-se
o extraordinário valor que tiveram e
que ttm as resoluções e conselhos
fraternais das reuniões do Bureau Exe.
cutivo o do Conselho Geral da Federação Sindical Mundial, realizados
cm Bucarest e Berlim. A aplicação da
orientação unitárit de ação comum
pata t conquista de reivindicações e
direitos também comuns a todos os
trabalhadores, traduz-se na vitória.da
gnwde maioria doi movimentos operarios e no reforçamento do movimen:o sindical."

Da CISCAI àCISP
Na aplicação completa desta palavra de ordem comunista, cita exempios de outros países latino-america.
o Chile, para renos, notadamente
'por
fim, oa Brasil, apontanferir-se,
tentativas que se endo as primeiras
saiavam: "Que é a Comissão Inter.
Sindical Contra a Cláusula de Assiduidade Integral, a CISCAI? Como
se pode deduzir de seu próprio enunciado, é uma reunião de sindicatos

para m conquista de uma reivindicação comum a todos os trabalhadores
e seus órgãos de classe".
Pois bem, este tímido ensaio de
iniciativa do Partido Comunista do
Brasil, na ilegalidade — mascarado
ainda ,de reivindicação profissional
dos trabalhadores — transformou-se,
sob os auspícios do Ministro do Trabalho, em plena realidade, sem dis.
farce algum, pois a CISCAI, que era
uma comissão inter-sindical destinada
apenas à luta contra a cláusula de
assiduidade integral, agora aparece,
na "legalidade", convertida em CISP,
que é uma comissão inter-sindical permanente, isto é, um órgão de ação
política unitária dé todos os organismos sindicais do país.
E\ pois, muito mais do que podiam os comunistas sonhar, mesmo
para agir na ilegalidade. E, ainda
mais, tudo "legalizado" por. obra e
graça do Ministro do Trabalho, ape»
sar de inteiramente ilegal, pois a legislação brasileira veda qualquer atividade política aos sindicatos, limitando-as às de natureza estritamente
profissional, permitindo que se criem
ou sò' associem apenas em função de
categorias profissionais, na base de
afinidade destas, mas nunca que. se
liguem a uma Comissão Tnter-Sindi.
cal Permanente, cujo órgão executivo 6 um Comando Central (ver reportagem de ontem) para cumprir ns
palavras de ordem qüe Jango aprendeu com os comunistas.

A maneira de agir dêste órgão ilegal na legalidade,
para promover o golpe Jango, éo que veremos na
reportagem da terça-feira.

Toda
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"bombo"
destruma a humanidade
Umo
LONDRES, 22 (UP) — Um cientista britânico advertiu hoje, o mundo, de que deve estar alerta contra a
"Bomba C" (Cobalto), cujo poder de destruição a distinguirá como um requinte mortífero de todos os demais
engenhos de guerra conhecidos, já que será capaz de
uma só
varrer da terra toda a espécie humana,
~ com
explosão.
*
A "bomba C", já em estudos por alguns físicos, compor-sè-á de três partes: uma bomba atômica, para detonar, uma bomba de hidrogênio e, finalmente, um
espesso revestimento de cobalto que, ao dar-se a expiosão, se converteria em fino pó radioativo de alto rioder
penetrante e mortífero durante prolongado" período.
GRANDE E POTENTE
Esclatcceu o cientista (incógnito)
que é uma das maiores autoridades
em erergia nuclear da Grã-Bretanha,
quo a construção dessa bomba dependera tao somente de princípios "simt.-Ies t bem estabelecidos, quo deixnm pouca dúvida quanto à sua possibilidade. A questão cifra-se em fáInioir uma bomba suficientemente
grando e potente para que desprenf
da um pó radioativo que contamine a maior parte do mundo e conliniie atuando durante um ano ou
mais".
Secundo "cálculo- do- cientista, umas
dez mil, toneladas 'de cobalto (dois
mil dólares mais ou menos) seriam
sufic-cnles para destruir quase o mun-
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Todos em casa aproveitam os valiosos serdo

viços

Walita...

Liqüidificador

porque
e
com
um
minuto
prepara em menos de
menos trabalho para a dona de casa
as vitaminas...

o mingáu

das
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crianças...

os sucos ou cremes de frutas, gostosos e
saudáveis... e uma infinidade de alimentos para

diário, o seu Liqüidificador Walita...

poder

A bomba russa
Quanto à explosão da bomba de
hidrogênio, testada na Rússia, há 12
riêstc rrês, o Presidente da Comissão
Pat lamentar Conjunta de" Energia
Atôniicu, em Washington, revelou
'a explosão, foi muito respeitaque
"de
vel". euescentando que se trata
mais do que uma simples explosão
atômica."

ta haja o sr. Bruno Barbieux apresentado qualquer plano para essa re.
forma.
Quanto à aquisição dos 240 fogões,
em
São
adquiridos
sido
teriam
quo
Paulo, depois de anulada uma concorrência- o sr. Peixoto de Alencar
confirma a compra em São Paulo,
c a anulação não apenas de uma, mas
do duas concorrências; mas contesta
que tenha ido a São Paulo para a
compra, garante ter havido concor.
rencia naquele Estado e expõe os motivos das anulações: A la. por serem
hürcrogêpeos os fogões apresentados e
n 2a., para a qual convidou nove firmas, tendo comparecido sô duas.porque bs fogões nâo aprovaram. Adianta a informação de que obteve do cocorrento vencedor, sôbre o preço oferecido, um abatimento de Cr$250,00
por unidade.
No que diz respeito à integra das
casas da Rua Iguatcmi, confirma que
não houve a entrega das escrituras,por falta de tempo, e não contesta
ter'posado para o cinema, assinando
escrituras inexistentes. De qualquer
modo, reafirma que as casas estão
prometidas em venda.
Sôbre o telegrama em que se pede'
apoio para o continuismo de Sr. Pei.
xito *••* Alencai escreveu também
carta ao diretor dêste jornalr o sr.;
Admundo de Melo Lima, seu signatário e assistente *J.i presidente do I
A.P.B.* Diz que foi expedido em caráter particular, como comprovará
com recibi em seu poder, e franqueia
autorizado pelo presidente do I.A.P.
B., os setores da Tesouraria e Contadcriii do Instituto, para a verificação
de que não saiu dali o dinheiro para
a sua paga. Não contesta a parte do
telegrama em qué diz ter recebido autorização do sr. Peixoto de i Alencar
para tratar de assuntos particulares do
destinatário. Declara ainda que o sr.
João Gonçalves de Carvalho não é
segurado do T.A.P.B., estranhando,
por isso, o empenho em defender a
autarquia
Ficaram sem contestação aS seguintes afirmações, contidas na entrevis.
ta do sr. João Gonçalves de Carvalho
A de que o sr. Peixoto dcAIencar usa
processos escusos para garantir-sn na
presidêr.cia; a de que se serve do prestígio do cargo para facilitar os negócios dos amigos; a de que pessoa
intimissima dele1 abusa da franquia
postal do Instituto para assuntos particulares e a de que os fogões adquiridos pára a Ilha do Governador não
prestam.

0 mito do Rio

na cosinha !

jÉp^pkX/INllf Js||!l^\ GWT,S:ÜMcopo ESPECIAL PARA AUMENTOS QUENTES

Exposição na Câmara
Em 1900 a pintura entrou em decl/riio, observado por Laudelino Freirc, em 1916, quando disse que "nos
últimos 20 anos nenhum nome de
projeção apareceu". .
O crítico Mário Barata estudou a
pintura no Rio desde 1789 até nossos
dias (desde Leandro Joaquim até Portinari).
Tôdas as épocas representavam aspectos da Natureza ou não. Hoje, o
abstracienismo procura, mostrar o que
não se vê. Na sua conferência, serviu-se de diversos quadros que foram
projetados, terminando por um — a
vida no morro — de Portinari.
O conferencista foi muito aplaudi-'
do e apresentado ao auditório pelo
sr. Pascoal Carlos Magno que anunciou, ao agradecer o trabalho
do prolessor da noite, a próxima inauguraçao da Câmara de uma grande exposi.ção de quadros dos mais famosos
pintores do passado
trabalharam
no Rio de Janeiro. que

«GORI... PELO CREDIÁRIO

Bisneta de...
é lançado,

mensais

apenas

O

, faz creme de
coco * móe café
rala queijo * pica
* tritura nozes *
uma infinidade

SEM MAIS DESPESAS

de chofre, num centro
Mostrou-se comovida com a hospitalidade com que foi recebida, ccom
o coiefeuismo com que tem sido tratada pelas brasileiras alunas da Faculdade Nacional de Filosofia. "Todos
grandf

EM MENOS DE UM MINUTO
LIQÜIDIFICADOR WALITA.
fruta e egumes * rala
* móe carne cosida *
gelo * mistura bebidas
bate sorvetes... e tem
de outras aplicações!
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VISITE o "Bar Walita" na loja d'A Exposição
"grátis"
aprenOuvidor e sirva-se de um coktail
dendo tambem como preparar novas misturas.

0 DEPARTAMENTO », t-REDIÀRIO LHE FORNECERÁ EM POUCOS MINUTOS UM CARNET PARA ADQUIRIR AGORA 0 SEU LIQÜIDIFICADOR WALITA
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Missão Cultural
Cultural
Referindo-se à Missão
Brasileira no -Paraguai, Gladys Solano
Lopez disse que a ela muito deve a
Faculdade de Filosofia paraguaia, que,
de resto, nasceu d.-> trabalho da Missão. Salien-ou que o Governo brasileiro está doando ao Paraguai um
prédio em estilo arquitetural nosso,
para instalação da Faculdade de Filosofis e do Colégio Experimental da
Universidade
Nacional do Paraguai. .
''Fon* da Faculdade
— prosseguiu
a Missão trabalha no Instituto ParagiiT-Brasil, realizando um trabalho de aproximação entre os nossos
dois nevos, que se acham já em absolutn comunidade espiritual. A Missão
mostiou, no Paraguai, como é o verdadeiro brasileiro, de maneira que
commeendemos o povo do Brasil, a
ponto de nos sentirmos como em casa, pqui1'.

Aproximação
Concuindo Gladys Solano Lopez
frisou* "O crescent* progresso das relações entre os nossos países, é motivo de satisfação. Nada há que mais
favoreça uma compreensão -faterna e
umn amizade duradoura entre os povos, do qut o conhecimento recíproco
das suas culturas. No nosso caso, teinos culturas distintas, mas ambas
dignas dc ,serem conhecidas. Por isso
penso c.ui. nada poderá contribuir
mais para estreitai os vínculos de
afeição entre o Brasil e o Paraguai, do
que . uma aproximação sincera entre
a juventude de ambos os países, e para isso deverá por todos os meios ser
estimulado o intercâmbio, com a vinda de maior número dc estudantes paraguaios ao Brasii, e a ida de estudantes brasileiros ao Paraguai".

Laranjeira

caiu...

que,, o estatuto da OSAMCA disseu art. 7o, inciso I,
põe, pelo
alíneas "a" e "c", que a Comissão Executiva será constituída dentre outros, por "um presidente",
que será o da Federação Nacional
dos Trabalhadores Marítimos
e
Fluviais e de um Tesoureiro que
será o da Federação Nacional
dos Maítimos. - 3) Ora, se o
presidente e o tesoureiro da J?ederação foram destituídos, como
de fato o foram, por ato do
sr. Ministro do Trabalho, e em
pface da demonstração supra, de
do cargo de preque o exercício
sidente da "OSAMCA" decorre, riecessàriamente, do exercício do cargo de Presidente da Federação, 6
evidente que deve prevaleceria afirmativa constante do n° f" desta
declaração — ressalva. - 4) Por
tais razões em virtude do sr. João
Batista de Almeida haver se recusado a transmitir à Junta Governae administrativa a posse guarda"OSAMCA",
a
ção dos bens da
referida Junta Governativa ressalva, para os juizes de direito,
que se reserva a faculdade e mesmo o dever de responsabilizar o
sr. João Batista de Almeida, civil
e criininamente,- pela mencionada
atitude. - 5) Fica o presente em
duas vias, visadas pelos srs. representantes do Ministério do Trabalho e do Departamento Federal do
Segurança Pública, os quais testemunham que p sr. João Batista
de Almeida ouviu a leitura da presente declaração, bem como confessoii 6 mencionado senhor que
da
foi êle que abriu as portas
"OSAMCA"
que haviam sido lacradas pela Junta Governativa".

Primeira reunião
Os interventores na Federação marcaram para o próximr dia 25 uma
reunião ordinária dò Conselho de
Representantes, que será a primeira
sob a nova administração.

0 mandato de segurança
O ex-presidente dá Federação vai
impetrar um madado de segurança
contra a atitude do ministro Jango
Goulart, nomeando uma junta gover.
nativa para intervir na entidade. Assinarão o documento, Segundo nos
declarou o sr. João Batista de Almeida, vários presidentes de sindicatos,
entre, eles, os seguintes:-Darcy Montes. Oficiais de Náutica; Pedro de Almeida Gouveia, Sindicato dos. Conferentes; Manuel Carlos da Silva Jú.
nior, Sindicato dos Mquinistas de Bclém; Herminio Arantes, Maquinistas
e Motoristas de Fortaleza; José Leopoldino, Trabalhadores nos Serviços
Portuários de Manaus; e Patrício Ncves, dos Operários Navais e Carpinteiros de Santos.

MISSA DE 7.° DIA
Edgar Pinto Estrela, Carlos Frederico Estrela, Edgar Nelson, Ema
Trovão e Vera Trovão, marido, filhos, mãe e irmã da idolatrada
LIGIA, convidam seus parentes e amigos
para asssitirem a missa de 7.° dia.que, por sua
boníssima alma, mandam rezar, quarta-feira,
dia 26, às 11 horas no altar-mór da Igreja
da Candelária.
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Auxílio atômico
Em aiie pese a posição de preeminência em que se encontram os Estados Unidos, o subsecretário norteamericano de Estado, sr. Ealter Bedeli Smith, disse achar aconselhável
qua seu pafs fornecesse auxílio, no
dcm'iuo atômico, a todos os países
interessados nos planos
(aliíidos)
mônveos. UNS).
Por seu turno, o sr. Hroald Stassen,
direto' da Administração das Operações no Estrangeiro, declarou, hoje,
à imprensa, em Washington, que a
posse da"é bomba de Hidrogênio pela
Riissii
um dos fatores mais importantes da segurança mundial". —
(AFP)

Conclusões da 70.° Pág.
são tão gentis, tão amigos
que não nos sentimos em
Impossível.
tranha"

Os artistas, não criaram, portanto,
um "mito do. Rio", como criaram o
"mito de Paris" e o "mito de Veneza". O Rio não teve um pintor na sua
fase mais caraterística, embora fosse
retratado na literatura.
No século 18 foi isso. No século
19 predominaram os aspectos da natureza, com a Guanabara e as matas
da Tiiuca por temas prediletos. Eram
os reflexos do romantismo de Jean
Jacques Rousseau. Só no século 20
apareceram as primeiras cenas urbanas,, o primeiro incêndio, as primeiras
ruas.

econômico e de cons-

utilidade na copa

seu

Os pintores . .

Ouvidor, com todas as facilidades do cre-

tante

c'o in'.eiro, conservando
por muito tempo.

Manet, chegou a propor à Câmara
Municipal da capital francesa a decoração dos seus'interiores com o
"o ventre de Paris", isto
que chamou
c, aspecto da cidade em todos os seus
aspectos.

toda a família. Compre agora n'A Exposição

rápido... eficiente

Cons e mais três membros da corçisspp* loram inteiramente informadosa respeito da arma soviética, em
reunião secreta, ontem, em que depuserj'n dois funcionários do Serviço da
Inteligência dos Estados Unidos.
Frocmando tranqüilizar o povo norte-americano, Col- distribuiu nota à
impren-;.*, destacando que seu pafs continua à frente j de qualquer pais na
corrida dt engenhos atômicos.
Das suas declarações, pôde deduzir
que a explosão, da bomba de hidrogênio norte-americana, no outono pasmelhor qüe a bomsado, foi maior e 'da
ba de hidrogênio
URSS.
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No Rio o üiretor
geral dâ 1INESCO
DESEMBARCOU È FOI VISITAR 0
MUSEU DE ARTE MODERNA

Evans,
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O sr. Luther Evans foi recebido no
Aeroporto do Galeão pelo ministro
Jaime Chermont, chefe da Divisão
Cultural do Itamarati, representando
o chanceler Vicente Ráo: professor
Tude de Sousa, representando o ministro da Educação, sr. Antônio Baibino; professor Lourenço Filho, presidente do Institute Brasileiro de Educação e Cultura (IBEC); dr. Paul
Vanornden Sohaw, diretor do Centro
de' Informações das Nações Unidas;
professor Gordon Brown, adido cullural da Embaixada Norte-Americana; dr. Henri Laurentie, representants' residente da Assistência Técnica

Curso de
administração
hospitalar

li,;-;.

a partir de amanhã, ao Depart amento de Educação Primária da Secretaria Geral de Educação e Cultura pará'escolher as escolas em que prefiram servir. A escolha será feita obedecendo-se à ordem c ç'assificação,de
acordo com as relações enviadas";.--'.
pelos estabelecimentos retwidos.
Serão atendidas, nesse primeiro dia,
conforas 60 primeiras classificadas,
"Diário Ofime lista publicada no
ordenan.
de
ontem,
II",
Seção
ciai
do^se pelo mesmo critrio três grups
de 20 professoras, chamadas respectivãmente às 11, 13 e 15 horas.
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Para um grupo

Outro caso indesejável — prós— é êste em
seguiu o entrevistado
favor da "semana inglesa" para os
barbeirqs. Eu e os seto profissionais
què" trabalham hèste ialãb gòmbscontra; Esse movimento, apresentado como de iniciativa dos*oficiais,' é.na'rea;,
lidade, de iniciativa de um grupo de
em
profissionais, ricos e interessados "weo seu _
fazer despreocupadamente
'
ele-end". .'

ver o Rio
- Até 1789 tanto, os pintore» Srasileipor um brasileiro, Leandro Joaquim,
ram qualquer aspecto das ruas do
Rio de Janeiro porque ha época nao
¦era moda os árüstas se preocuparem
com a paisagem urbana das cidades.
Esse convencionálismo foi rompido
Jaquim,
por um brasileiro, Leandro
"primitivo".
justamente por ser um
Foi asse o tema da aula que o sr.
Mário Barata, crítico de arte, proferiu, ontem, no Salão Nobre da Çasubordinado ao títumara Municipal,
lo de "O Rio através da pintura", da
série do Curso da Cidade.
E é de estranhar que artistas do
valor de Pedro Américo e Vitor Melreles não tivessem i sido os pioneiros
da pintura de ruas que só _se tornou
popular depois que os artistas francesés impressionistas começaram a
pintar ás. ruas e os cafés de Faris
(CONCLUI NAM KAGESA)

Prejudicados

Contra o plano
de urbanização
de Campo Grande
Recebendo uma comissão de' moradores de Campo* Grando que lhe
foi reclamar. contra o plano munici.
pai, recentemente aprovado, de urbanização daquele subúrbio o prefeito Dulcídio Cardoso prometeu' suspender a execução do_pláno.casovse
comprovem as alegações dos reclamantes. Com o plano-cerca de 180
residências
particulares seriam atingi,
das 'pela desapropriação p'que viria
ocasionar grave'- crise de moradia.

"Z:

Descendente direta de Solano Lopfez encontra-se nesta capital,
realizando trabalho de pesquisa, para escrever uma tese de filosofia.
Gladys Solano Lopez, bisneta do famoso marechal paraguaio,
Nacional de Filosofia, para a tarefa final
¦repara-se, na Faculdade"doutora
em filosofia", elaborando um estudo
Se obtenção do título de
•obre a metafísica cartesiana.

^

BOLSA DE ESTUDO
Primeira aluna de sua classe, Giadys toi convidada pcla Divisão Cultural do Itamurati, para finalizar, aqui,
seu.', es'udos filosóficos, após ter concluido os cinco, anoj do curso na Fáculdade de Filosofii*.' do Paraguai. (O
curse de Filosofia'da Faculdade guarani foi instalado sob a orientação
de mestre brasileiro — o professor
Vieira Pinto — e, agora, a jovem
paraguaia encontrr . neste educador
um orientador, para que possa concluir, com sucesso, sua tarefa).
Gladys demonstrou sua satisfação
peta oportunidade que lhe proporcionou c Ministério das Relações Exteriores. dc vir a um centro cultural mais

adiantado, instruir-se para a obtenção
di: v.ra título até agora inédito era seu
país: o de Doutor em Filosofia. A
jovem estudante manifestou que após
concluir sua tarefa, almeja ura curso
de eFpecialização em França, ha famosa Sorbonne.
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presidida pelo mesmo não foi escoO sr. Peixoto de Alencar, presi-1
en- lhida pela ciasse, admitindo que o
dente do instituto dos Bancários,
dtste tenha sido por si mesmo..
viou carta ontem ao diretor
Sõbre a reorganização dos serviços
tópicos da
jornal, contestando alguns sr.. Joao do Instituto, informa que o sr. Bruentrevista concedida pelo
Barbieux, ex-diretor da autarquia,
no
Gonçalves de Carvalho aqu. divulgade diretores
do dia 21 deste mês, tomou parte em reuniões
da na edição "Impossível
obscurecer com representantes do Escritório Técsob o título?
nico César Catanhede, nas quais se
os desatinos do IAPB.
pela sua necessidade; garante
Inicialmente, o contestante nega aoa concluiu
fantasia o prejuízo do dois miser
Carvalhode
Gonçalves
João
«r.
Ihões ' aleijado na entrevista e contesqualidade do segurado do I.A.K.B.
(CONCLUI NA 9.» KAGESA)
• «firma aue * comissão de bancários

illj

^^^^

H^^

-agmfeS^S^^^^^Bl P7 . ^fimr

"^^PR;..^ 131

*SàSS5S!!SW*ffi»í«<SI

Fracassaram os entendimentos de ontem no Ministério do Trabalho, sôbre a ameaça de
paralisação dos hotéis

BMIAS*

RECUO DA COFAP

_t^2

__j

440 apartamentos a
Gr $ 550,00 mensais

*V

A cegonha
prefere OS
subúrbios
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Cerca de quinhentas mn crianças Hfe;
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de menos de Waoos ãe idade vivem
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Segundo p u b 1 i c á ç ã o do Servidos
ço - Nacional de Recenseamento,
2.377.451 habitantes desta capital,
464.778 são ménórés de 10 anos, o
19,5*5,
que dá uma percentagem de maneique*-se distribuem da seguinte
ra: Copacabana: 129.249, sendo 17.723
menores (13,7%); Tijuea, 80.011, dos
H' quais 13.819
são* menores daquela
idade-limite (17,3©; '¦ Pavuna: 98.594.
com 24.403' crianças aquém de 10
anos (24,7;!); Campo.Grande:59.752,
sendo o número de crianças 47.061
(28,650; Guaratiba: 20.516, com.6.348
menores de 10 anos (30,9©;
KaiiQ^s crianças
outras circühscrições: 1.989.329,; com
crianças,
.dando a média per385.424
centual de 19,4$.

!

Ele paga ao companheiro o cruzeiro perdido no popular jogo de
móedinhas —
mão. Não è a primeira, nem será a última. Outras
as mesmas que constituem o seu ganho diário — circularão, indo e
vindo, ao capricho da sorte. São menores cuja idade varia de 8 a
15 anos, e que se educam na escola do vício, largados de todos,
em plena Av. Rio Branco, sob os olhares indiferentes dos que passam, inclusive a própria Polícia, que os punirá mais tarde. A cena
c de todos os dias, nos pontos centrais da cidade, entre uma engraxadcla e outra.

tamanffVamMítSSmfr^t

'

no Distrito Federal,dlstrlbutado-se;de
zona
preferência nos subôrblos eos naresultafl^B^3W
BjíS^^S
^Ü^^IIa^^Si fl
I ^»fl
rural, segundo comprovam
divulgados
pedos do Censo de 1950,
Io Serviço Nacional de Recenstamento.
. :
Copacabana é.o bairro de menor
número de crianças (menores de 10
anos) — 14.em cada 100 habitantes
— enquanto Guarátiba acusa a per¦ -<^^^aí^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
centagem mais alta: 31 para centena BflflBBBBBRk^JiAiefej^U^M*.^^^^^^^^^^^^*^*^^^^^**'
de gente.
impossivel
.discutir salários sem a preliminar do-cafezinho
Os hoteleiros no Ministério dó Trabalho:
Entre êsses pontos extremos, as
variações obedecem como regra a aistância local em relação ao centro da
cidade. Assim é que na Tijuea vivem,
relativamente, mais crianças, dò que
_^di ^^^^I^B em Copacabana, mas bastante menos
na Pavuna que, por seu turno,
fl do que lugar
para Campo Grande, e
perde
êste para Guaratlba.
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Nada resultou de. pr&tlco par» a solução da anunciada gme
dos gàrcóes no encontro havido ontem no Ministério do Trabalho,
e d representante da COFAP, cet Mino Sardementre os hoteleiros
-vez que, enquanto .êste anunciava novo exame na questão
de
berg,
'
w.
Sw^ês^B
_____fe-fw x^!§M?^gl_B_B •
do aumento do cafezinho — exigência a que os patrões condicionam
a melhoria salarial aòs empregados — os membros patronais manifestaram total descrença na COFAP.
""'¦ '
O sr. José da Cunha Neto (da Casa Palheta) chegou mesmo a
MÊ&f''
VI
declarar: "não tenho a menor confiança nesse órgão, que ha do'anos nos vem negando o aumento que pretendemos".

Números

¦

obscurecer
os desatinos do IAPB"

M

r 4Í': ^^%

Encantamento
E' esta a primeira vei que a bisneta do, Solano Lopez viaja ao exterior. Mostrou-se encantada com o privilégio de ter vindo para a capital
brasileira, cidade em tudo e por tudo
diferente da do seu país. Mas,-ainda
srnt" a perturbação natural de quem
(CONCLUI NA 9.» KAGINA)
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Aumento de salários só
aumentando o cafezinho

I

Para as comerciárias

Os barbeiros mesmos, os que
vivem exclusivamente do seu trabalho
ês—— concluiu o sr. João Barcelos — esses serão prejudicados. Perdendo a
fíria
Af.
siíhndo
Ccorietas
nercentae
féria de sábado (gorjetas percentagem sôbre a produção) eles. não< a
compensarão na manhã de 2* feira.
Há que acrescentar, por não ter merecido ainda a devida apreciação, que
as compras, feitas pelos barbeiros, nas
tardes, sábado, estando o comércio fe.
chado. Assim, à redução- de ganho
junta-se o incômodo que estamos
apontando.

Bwtil!

Processarão Laranjeira

rWW**g
A, negodações^ue :^â. de^
25?,
diante, ^000
minar com um aceno ao menos so- emAlém
exigem u tf
tabela,
dessa
inteirameabre a greve, descambaram
.
. .*, --^rrZ
.vantagens:
guintes
comeros
em
luta
umaque
ie para
— Cumprimento do Art. 73 e
_____É_I___I H dantes de "cafezinho" je restrmgiram
da C.L.T. (20J'- dos sala*
a criticar a COFAP, que tem recusa- parágrafos
de majoração rios noturnos). • das. unportlndo
proposta
qualquer
II — Pagamento
rompe o lacre da entidade, cuja presi- do preço do produto. '
*' De seu lado, o cel; Sardemberg ma- cias atrasadas dos salários noturnos.
dência recusa ceder laos interventores: a OSAMCA
III -*-". Desconto de., alimentsçlò. '
nifestou que o.órgão tabelador não
IV ,"—' Cumprimento da Lei-i? de
-¦ desconhece os motivoá ém que assen-, Nacioralidade
do trabalho,
ta a pieterisâò de aumento, nem cul* ,-.*. v— Cumprimento dós yl";
heranos •
Conni-i
base.
senr
tiva Intra-tisigenfeiás
^trabalho diurno e noturno. <
do, — observou — há que^se-ponde-1 do VI!—Repouso.rémúnerado.
COFAP
A
'-rar o interesse do povo;.
•
Pagamento do adicional
VH
»medida
encara • majoração ooind
'
Insalubridado
de
para os companheldesaconselha»
antipática e portanto
que exerçam* atividades nu cozivel, pelo menos até que' o' assunto se- ros
nhas e frigoríficos; 4 ,
ja mais uma véz estudado e então
VIII — Descanso aos, domiojoi,
reconhecida a absoluta necessidade do feriadosou dias santificados. a
aumento.
.
— Proibição da; complemenNeste compromisso de levar a ma- taçãoDíde salário'
mínimo com percenestudos rio plenário re"Casa da Comercia- teria.a novos
cobradas
tagens
pelas Empresas, coCOFAP
da
da
cumielra
festa
da
contribuição
a
a
ontem
sumiu-se
Realizou-se
ou'"iernço
compulsória
mo
gorgetado
impasse.
13
andares)
»
a,
em
w
solução
à
para
(distribuídos
ria", edifício de 440 apartamentos taisinumuus
além do preço da * verba ou eonIAPC.
construção
em
pelo
Na mesa-redonda
resldência de comerciárias,-ria-iflnAin-fin
aumaçfio.
ao
'<*-.««m
ja mobilados,
X — Que seja reconhecido ofiapartamentos destinam-se aà locação, iá
Êsses .ns^«*m*ntm
Participaram da reunião, realizao De
da no gabinete do Diretor do Depar- dalníente pelos empregádoies
preço de Cr $550,00 mensais.
emtamento Nacional do Trabalho, as.se- legado Sindical escolhido pelose creRi- pregados dos estabelecimentos
A SOLENIDADE
guintes pessoas: Hércules da Silva
do Sindicato dos Ho- denciados pelo Sindicato.
tomar tal bas,,presidéhte
A cerimônia foi presidida, pelosr. o Presidente da República
teleiros» José Gil Diegues, diretor-seNova reunião
lese
acreditamos,
o
não
medida,
Almeida,
Rocque
que
La
Henrique.de
Rogério ¦ de Azevedo, tesou- Apói a reunião de ontem, e i direvantarão os protestos de todos os co- cretario;
Bolívar
Neto,
Cunha
da
reiro;
José
presidente do Instituto dos ComerciaNacional > do
rios, que foi saudado pela sra. Ame- merciários do Brasil".
Barreto, Eduardo Tapajós, to- tor do Departamento
Em resposta, limitou-se o sr. Hen- Caldas
presidente da
Emilio Trabalho: convocou novamesa-redonrica Xavier da Silveira,
ainda,
Glória
e
"Associação
Hotel
do
dós
Inter- rique La Rocque a descrever os pas- Lourenço -de Souza.
da paia as 15 horas de amanhl, em
Junta Brasileira da
seu gabinete.
para realiza,
nacional* Católicaidas Obras de Pro- sos que lhe coube' dar
Tabela dos empregados
A' êsse encoritro, porém, nao poteção à Jovem e pelai sta. Zaira Ri- ção do projeto da Casa da ComerOs garções reivindicam melhoria derão comparecer os empregados Cujo
beiro. Falou também o sr. Luis Lago, ciaria é agradeceu a presença das
'
¦
no ,* —-"
mesmo h••j"» "*"
de 1.200 m^wv*"»
sindicato • f»«""»
salários usi.*™
promoverá
oases; raiam»
seguintes bases:
nas.' seguintes:
nas.
diretor do Departamento -de Aplica- pessoas que assistiram ao'ato.
—•cruzeiros a 2.500 — -50%,de aumento; 'rán uma-assembha da.classe.
declarou, conção de Fundos, que "Será
uma cacluindo sua oração:
da Admi- ^ffifoWvfrj ¦'.:¦:.:-: ^*^r'-''^jMBB^^^KT%**r-i*i''':' ^ÍTC_^ffF*T___K7HffiK^^^M
lamidade retirar da-frente
jJtP^-BB
^BP^-^i
' "¦
BÉlÉ^ÉiiiÉiflri
nistraçâo do IAPC • êssevhomem, rea- jH|ijtt||jgâtt!|
lizador, dinâmico e magnânitao que
Al'«'•'Z-'¦'«Zix"y^y'i?y^^msS^wÊáí^^Ê^^^^M^^ÊK^Ê^Êm
é o sr. Henrique de La Rocque
¦ kjZZj '¦¦¦¦Y-meida", acreseentando{ ainda que se ____&-,'* \y<*,''

ESCOLA DA RUA
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as barbearias. Agora mesmo
de receber e pagar, a contra- Pfellalilife
gosl0i a tabela de preços que serei
obriaado a expor, para o conheciobrigado
mento do público. Essa tabela, que
de nada me servira, porque me autoriza a cobrar preços que-não.cobra
rei, custou-me nada menos de Cr$.*..
100,00, que é o preço cobíado pelo
sindicato da minha classe por essa
folha de papel impresso;'Com cerca*
de 3 mil saiões, a. Cr$ 100,00 cada,
o sindicato arrecadará 300 mil cru-,
zeiros.
"Laranjeira",'ihcóformado:

custaram a

Bisneta de Solano
Lopez estuda
filosofia na FNF

s ;>-•¦¦. s s>
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balho «rs. César 'Orosco, wucnr
Francisco Leite e Maria Moreira
Camargo, assinando como. testemunhas os detetives do-: D.F.S.P.,.

além do próprio Laranjeiras e * do
tesoureiro. Jó»* ;do-Nà»cin>«»ti>'"
A Junta Governativa divulgou
A nota da Junta
utn comunicado.prometendo proces- " 'E'
i seguinte' a nota dt Jttnta
sar Laranjeiras pela sua atitude de
inconformado com a entrega da Governativa, *• respeitoJ d», entradal ide LarMjeiTOi*ín»*NKdésd»',
OSAMCA.
OSAMCA:
0 ato de entrega dos bens ' -Z; "1) A Junta, governativa"4a*
Laranjeiras, que já ressalvará Federação Nacional dos' líábalha- i
não considerar legal a sua depo- dores Marítimos/e Fluviais, represição da presidência do órgão de sentado pelo seu presidente, infraÀ%ê&_m classe, compareceu . apenas para assinado,. entende que, a guarda: e
"Or- .
abrigar a sua responsabilidade pelos a administração dos* bens da*
bens existentes'"na" sede da Federa- ganização Social de Assistência aos
-deve ção, o que cumpriu com todas Marítimos e Classes Anejtàs,
para a sua.
as formalidades, sob'protesto
passar imediatamente
. O inventário foi: realizado pelos tresponsabilidade. - 2) Assim por
funcionários do Ministério do Tra- (ÇONCiiUi NA ».» KACDÍA),

JJJMM
''
w\¦

1-' WÊÈ
ÍF*'I

contra
pela tabela impressa
ncabo

*

(Organização Social de Assistência aos Marítimo» •
Classes Anexas), de que também é presidente • cujs
manutenção cabe ào SESI. O próprio Laranjeira
arrancou os lacres, na presença de funcionários, po.
liciais e membros da Junta.

terventorés, srs. Mamede Caetano
Teixeira, Antônio Soares dè Gampos, Aguinaldof-Mitra, José Paulo
Filho e Filadelfo dos Santos.
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E O Sindicato aluda CObra ÍUÜ CrUZeirOS Vam desnecessariamente a economia »
do povo e possibilitaram explorações
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tabelamento, todos ;p|
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Ontem mesmo o Ministro dp
Trabalho oficiou ao Banco do Brasil autorizando a cessação do bloqueio dos dinheitt>s*do Fundo Sindical" destinados'à' entidade sob intervenção e quevimediatamente passarara à livre disposição dos in-

ni
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Antes do,
.
„•
paga- fe**
naO precisa de UiaiS
vivíamos melhor e os fregueses oneraCrUZeirOS,.,'.-««
15
Tem
¦**¦-.
vam
»-«•
ã«v»w COm
m. tiii lucro
W& ¦»
menos. Os tabelamentos
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RIO DE JANEIRO, 23 DE AGOSTO DE 1953

Gladys Solano Lopez, a bisneta"de Francisco Solano Lopez, estudante no Brasil
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Carioca

Pintura da cidade
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Diário
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"pelego" da nova safra do sr. João Goularf.ique,inicia
Ao lado de "Laranjeira" aparece Mamede, o
•
s
sua
carreira assumindo a Federação dos Marítimos

João Barcelos,

Destituído pelo Ministro do Trabalho da pre»
sldêncla da Federação dos Marítimos,.o sr. João
Batista de Almeida (Laranjeira) entregou ontem a
Junta' Governativa nomeada para substituí-lo os bens
da instituição. Recusou-se, no entanto, a respeitar os
lacres que vedavam o acesso à sede da OSAMCA

RUMO AO FUNDO SINDICAL

0s pintores

Effi|$Ç;*

|1

Recusa-se o barbeiro
a cobrar preços
do novo tabelamento

CÍUCO

lc
I

\

nização ;e Administração Hospitalares
DA BEM
a realizàr-se a partir do dia Io de
outubro próximo. Para maiores invê classificar-se como de luxo. Tal é a
o.sr.
como
—
salüo,
meu
Este
diriformações os candidatos.deverão
coincidência, que parece até ter serviBarcelos,
Joüo
•
sr.
o
declarou-nos
128
.
2o
Rezende,
gir-se à " rua do
do o meu estabelecimento de modelo
condições
ás
para
tôdas
preenche
andar.
para a categoria de luxo. No entarito, com as despesas das casas mais
despendiosas do ramo, não necessito
cobrar Cr$ 20,00 ..por cabelo c CrS...
•7,00 por barba. Com preços bem me.
nores, po^o,viver, p,oi?.ê|es dão berç
para isso.
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proprietário
O sr
corte |
15,00 por
,--_.. •_»_-,._.
nor corte
Cr$ 15.00
cobrará mais de CrS
não rnhrará.
Matos) «Sn
de i».inai
Darke j_
Edifício
Cr$ 5,00 o preço da barba. Opoe-se tamde cabelo e manterá em
"Semana Inglesa", por entender, que esta e
fincohtram-sj abertas as inscrições bém à instituição da
aos interesses dos barbeiros, servindo apecontrária
manifestamente
Aperfeide
para matrícula no Curso
um
de
Orgagrupo de proprietários.
em
Especialização
ao
comodismo
nas
çoamento e

¦'''"¦- -*- wl
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Iniciada
a escolha
de escolas
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Ém rápidas declarações, o dr. Evans
disso, ser grande o interesse do or"O
pelo Brasil.
ganistno— que dirigia
disse — é um dos países
Brasil
líderes da UNESCO, pela soma de
trabalho com que tem contribuido e As professoras que recentemente
seiis cursos no Instituto
pela piesènça, no Conselho Execu- concluiram
tivo d» organização, do seu represen- de Educação e na Escola Normal
Carmela Dutra deverão comparecer,
tante,' professor Paulo Carneiro".

Entrevista
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vinha dirigindo das Nações Unidas; dr. Oscar

Chegando às 14 horas, já às 17_ o
dr. Evans mantinha um primeiro
jorcontato mais achegado com os
nalistas, durante t visita que -fèz ao
de
Rio
Museu de Arte Moderna do
Janeiro. Durante mela hora o Diretor Geral da UNESCO, na Secretaria daquela Casa de Arte, manteve
unia palestra corr. òs repórteres.
Amanhã, ãs 9 horas, concederá, no
Gabinete do Ministro da Educação,
uma entrevista coletiva à imprensa.
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O dt.
j-Ma;
que
Brasi
a*Bib.'ioteca;do Congresso norte-ame chado, membro da Comissão Rural;
ricano, de onde saiu para comandar leirò-Amerieána de Educação
secretária do
os trabalhos da UNESCO, inicia, sr,i. cônsul Vera Sauer,Luiz,
da
aqui, seu rápido giro pelas capitais IBEC; sra. Gertrude Brasil; chefo
jornalissul-americanas, que constituem a pn- M-utüo .do.TISI no
ta Geraldo Cavalcanti, diretor adjunmeira área a ser visitada.
O Diretor Geral da UNESCO pro- to do Centro de Informações* das NaAboughanem Ancede de' Paris — sede da organiza- ções Unidas, o dr. do
Centro Regiotendo, chegado dre, representante
ção — via Havana;"Aero
Lineas Ar- nal para a. América Latina, dá. Reem um avião das
do Trabalho.
gectinas". Demorar-se-á aqui apenas partição. Internacional
aló. terça-feira, quando seguirá para.
Montevidéu.
-

Interesse
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Afim de verificar pessoalmetne as necessidade» e os planos dos
rovernos dos diversos países que integram a UNESCO, nos múltiplos
daquele ortutores culturais, para a esquematizaçâo dos trabalhos
ontem ao Uio
Banlsmo internacional durante sua gestão, chegou
• ir. Luther Evan, Diretor-Geral do mesmo.

.

'Laranjeira'
caiu mas não
se rendeu

NASCENTE EOCASO&:£.

Causas

São múitiplos os fatores que podem
apontar a origem dessa distribuição
díspar da população.infantil carioca.
A notória limitação da natalidade em
certas camadas - sociais deve formar
entre os de atuação apreciável — no
caso de Copacabana e Tijuea, em
confronto à Pavuna, Campo Grande
e Guaratiba, embora sozinha, não juscia as variações percentuais
' tifique
observadas.
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Apelo angustioso dos
jornalistas de Goiás

Dirigido ao M. da Justiça, por intermédio das entidades de classe cariocas
O Jornalista goiano Antônio Carneiro Vaz, baleado pelos jagunços do
governo em. Goiânia (ora no Rio,
tratando dos ferimentos que. recebeu)
dirigirá um memorial aos presidentes da Associação Brasileira de Imprema e do Sindicato dos Jornalistas solicitando seus bons ofícios junto ao Ministro da Justiça para assegurar no seu Estado as garantias que
a Constituição assegura à" liberdade
dc opinião..
Nissc documento serão lembrados
os exemplos dc violência mais recentes, cometidas contra jornalistas goianos, ficará acentuada a circunstância
dc quc, para o futuro, com a
aproximação das campanhas eleitorais,
constituir-se-á ó clima ideal para se
multiplicarem c sc intensificarem os
atentados do gênero.

dò assassínio do jovem repórter Hao
roldo- Gurgel, .cometido .êste.mês,
espancamento do diretor da "Folha
de Goiás", sr. Theomar Jones, ocorrido em fins'do ano passado e do repórter do mesmo jornal,-sr. Américo
Fernandes, cujo crime,.único fôra levar à publicação discurso pronunciado por um vereador.à Câmara Mu.
nicipal de Goiânia.

Desafio ao povo

O sr. Carneiro Vaz chamará a
atenção dos representantes de entidades dê jornalistas para a desenvoltura com que agem \os jagunços a
serviço do governo, parecendo propositado o caráter ostensivo que imprimem aos seus crimes, visando o
efeito de manter o povo sob constante intimidação. Assim, Américo
Fernandes, foi seqüestrado pelo bando
Três exemplos
quando se encontrava no interior de
Entre outros casos, relatará a re- um dos principais bares de Goiânia,

prcseiUação do sr. Carneiro Vaz, além cm ponto dos mais movimentados e

¦fifii

^gtgiáaig^éáÉ

Haroldo Gurgel foi assassinado à pie.
na luz do, dia, também como .exibição de. fôrça e certeza de impunidade.

Participação dd Chefe de
Polícia
Denúncia da maior'gravidade séré
igualmente levada ao conhecimento
dos jornados órgãos representativos
listas cariocas, * para- conhecimento ¦ do
de um
cerca
há
Ministro do Justiça:
mês o chefe de polícia" de Goiás,
sr. Jarbas Jaime, teria pedido informações à polícia carioca sôbre as
atividades de Haroldo Gurgel, provàvelmente visando encontrar porresse meio um pretexto para prendê-lo
o afastá-lo do Estado. Comprovada
essa denúncia ein inquérito, estaria o
sr. Jarbas Jaime também envolvido
no conluio para eliminação do repórter qüe se tornara incômodo por
via de suas críticas ao.governo.
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Separadamente

UM JORNAL DO RIO PARA TODO O BRASIL

Wcêxs, Campos e Fazendas
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A SOJA NO BRASIL
EMBORA já não sü possa chamar
*¦ de insignificante o cultivo e industrialização da soja no Brasil,
deve ser considerado como insuíiciente o que até aqui tem sido
feito, não só em relação às possibilidades econômicas dêsse cercai
no nosso país como, e principalmente, pelo que pode vir a representar na melhoria na alimentação do subnutrido povo brasileiio.
O valor alimentício da soja. depois de comprovado nas análises
de laboratório foi experimentado
em grande escala na dieta de muitos países adiantados, entre os
quais os Estados Unidos, cujo cidadâo ó o maior poder aquisitivo
do mundo e que revela maior índice
de alimentação. Na Alemanha os
soldados de Hitler, durante as campanhas da última guerra mundial,
utilizaram um alimento concentrado, à base de soja, que lhes dava
unia mobilidade extraordinária,
sem necessidade de outros alimentos durante muitas horas. Da
mesma forma o exército japonês
tiurprecndcu aos norte-americanos
"cozinha
por essa-independência da
conde campanha", em virtude dos"Edelcentrados de soja chamados
soya", que foram encontrados nas
mochilas dos soldados nipônicos.
Nos Estados Unidos, a lição foi
aprendida e as autoridades estimularam o cultivo da soja, que é ho»
jc largamente consumida, sobretudo como substituto da carne tios
famosos "hot-dogs", que conservam
o cheiro 6 o sabor da carne. Antes do conflito a produção de soja
nos Estados Unidos não ia além
de*200 mil toneladas, porém alcança hoje cerca de 10 milhões de
toneladas. No final da guerra os
"pracinhas" brasileiros
próprios
foram alimentados com os alimentos concentrados à base de soja,
fornecidos pelo exército norte-americano.
/^ONTA-SE, a respeito do podeT*** roso e excepcional valor alimentício da soja, que o seu cultivo na Alemanha foi um dos planos
do Estado-Maior do exército dês-

valor como alimento, é extraordinário. Para . ilustrar essa assertiva
basta compará-la com a carne.
Enquanto a soja apresenta um conteúdo proteico superior em duas
vezes dêsse alimentos custa apenas
de 5 a 6 cruzeiros o quilo na forma de farinha alimentícia, contra
18 a 20 cruzeiros para o mesmo
se país quando se preparava para
de carne. Em relação à proteipeso
a segunda guerra mundial. Visava na alimentar, a soja, é,
o governo a alimentação de solda- cerca de oito vezes maisportanto,
barata
dos e da população, prevendo a
a carne.
escassez de outros alimentos duran- que
te o conflito. A'Alemanha intensiQUE toca às possibilidades
ficou suas plantações nas regiões NO do cultivo da soja no Brasil,
do Danúbio e, no fim da guerra, pode-se afirmar que são as mais
na Ucrânia. Aliás, salienta-se que promissoras, pois se trata de uma
quando foi assinada a paz, a única planta que se adapta aos trópicos
região européia, incluindo as gran- e ao calor, ou melhor, o prefere,
des capitais, que apresentava, indi- embora seja originária da Mongóces alimentícios elevados, era
a lia e da Mandchuria. A razão desse
ucraniana.
paradoxo está em que nessas rcNo que concerne ao Urasil a so- giões a soja é cultivada apenas no
ja apresenta várias vantagens, tan- período dc verão, quando práticato sob o aspecto alimentício como mente não existem noites, haveneconômico. Em primeiro lugar, tra- do cerca de forte sol durante mais
ta-se de um alimento que contém dé 15 horas por dia. Além disso, o
em alto grau as propriedades da cultivo da soja é fácil, não exigincarne, do leite, dos ovos e outros do adubagens especiais e requer
igualmente importantes na dieta apenas 120 dias entre o plantio e a
humana e escassos cm nosso país colheita.
Contém a soja cerca de 40Í de RlO BRASIL, embora em quanproteínas, - o teor mais elevado *_?¦ tidades insuficientes para um
entre todos os alimentos conheci- consumo nacional
generalizado, já
dos animais ou vegetais, - 20Í de existe uma
produção de soja que
açúcares, 20*í de gorduras, .10,*! de deve aproximar-se
dos 3,0 milhões
outras substâncias alimentícias i e de sacos de 60 kilos (não são apuapenas 10,í de água. Outros alimen- radas estatísticas oficiais a respeitos como a carne,, por exemplo, to
para todo o Brasil). Entretanto.
contém 60,"! de água, o leite:(quan- o seu
cultivo tem despertado o indo bom, que não é o caso no,Bra- terêsse dos agricultores, estando a
sil) chega a ter 85*J de água.
produção no momento sendo intenCSSA PEQUENA pereentagem de sifiçada nos três principais estados
"água contida na soj.. tém a maior produtores que são Rio Grande do
importância econômica e coloca Sul, São Paulo e Minas Gerais. A
êsse cereal como um produto de produção de São Paulo alcança cergrandes possibilidades no Brasil. ca de 27 mil toneladas, quase tôda
Trata-se da sua resistência ao empregada na mistura de 3.Í de sotempo sem a necessidade de cuida- ia na fabricação de pão de trigo
dos de conservação, mesmo quan» Calcula-se que essa mistura recomendada pelo Governo virá prodo puro.
A soja está sendo aproveitada porcionar uma economia nas imcomercialmente como farinha ali- portações de trigo de 5,0 milhões
mentida, como óleo comestível c, de dólares. A propósito do emprêem certos países, como farinha pa- go da soja como substituto de ima
nificável em mistura com o trigo. O portações deve ser salientada
seu aproveitamento, cm relação ao
8.»
na
Página)
(Conclui

De grandes
possibilidades e
maior interesse

munMARINHA mercante
dial tem apresentado no
após-guerra um expressivo fnde
Cerca
dice de aumento.
12 milhões de toneladas brutas
foram adicionadas aos totais relativos a 1947, perfazendo, em dezembro de 1952, pouco mais de 90
milhões. Dêsse total, cerca de
50,9-í pertencem aos Estados Unidos e Grã-Bretanha, cujas frotas
se elevavam naquela data a 27,2 e
18,6 milhões respectivamente.
E' sabido que o país europeu
cobre grande parte dos "deficits"
comercial com as
da sua balança
receitas de "fretes", obtidas no
transporte dp, mercadorias. Por outro lado, nota-se uma verdadeira
renovação nas frotas mercantes dos
diversos países, fato qúe pode set
verificado pelo montante das cons»
truções nos estaleiros do mundo.
Segundo dados recentemente publicados no "Monthly Bullctin ot
Statistics", no mês de. março do
ano corrente estavam sendo construídos navios mercantes num total de 6 milhões de toneladas brutas. Esse total representa, em'telação ao triênio que precedeu a
última guerra, um aumento de 1205
que, por si só, bem representa essa verdadeira febre dc renovação
das marinhas mercantes.
A maior parte da frota cm
construção nesse mês era dotada
de propulsão a vapor enquanto,
antes da guerra, essa preferência
sc inclinava pelos movidos, a motor.
A

Jooa.ton&

1932

NAVIOS

MERCANTES • C0NST/WÇÃ0jC.MUN0lA L

A atividade nos Estaleiros Mundiais
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NOTAS E IDÉIAS
O Reino Unido figura como o
construtor naval absoluto. Cerca de
um milhão de toneladas em navios
eram construídos antes da guerra e,
no ano corrente, a média dos três
primeiros meses se elevava a 2,1
milhões. Embora tradicionalmente
o maior construtor do mundo, a
Grã-Bretanha não conseguiu cievar a sua própria marinha mercante aos níveis de vinte 11103 atrás
quando seus 20 milhões dc toneladas brutas representavam quase
W do mundo. Atualmente, a sua
participação sôbre o total mundial
não ultrapassa os 20?!.
A Alemanha, recuperando-se ràpidamente, figura no ano corrente
como o terceiro construtor do mundo, seguindo, de perto, os Estados
Unidos. Os estaleiros desses dois
países construíam 560 e 587 milhares de toneladas de barcos mercantes, respectivamente.
No que se refere aos navios
lançados ao mar, a mesma fome
consigna um total de 1.064 milha-,
res de toneladas em média, nos
três primeiros meses do ano em
curso, cabendo ainda ao Reino
Unido a primeira colocação, com
um total de 228 mil toneladas
brutas. O Japão, com 182 mil,
figura em seguida.
Considerando todo o ano de
1952, o Reino^Unido conseguiu o
expressivo índice de 3.912 milhares
de toneladas lançadas, enquanto o
seu mais próximo competidor, o
Japão, não ia além do? 1.824 mü.

Bacalhau - "Da mais estrita
essencialidade'.ll
todos, os êiros que caraENTRE
eterizam o comércio controlado no Brasil, sem dúvida ocupa liigar dc destaque os critérios de
essencialidade adotados era sucessivas ocasiões pela Carteira de
Exportação e Importação do Banco
do Brasil.
Em primeiro lugar, como é sabido, desde a sua instituição, a
CEXIM orientou-se pelo critério
de proteção à indústria nacional.
As licenças de importação eram
concedidas em sua maioria, para
nqueles produtos não produzidi:***.
ou insuficientemente produzidos no
país. Naquele tempo não existiam
ns
os atrasados comerciais. Coiri
primeiras dificuldades cambiais, a
CEXIM passou a dar mais atenção ao problema da cssencialidade dos produtos dc importação
Alimentos indispensáveis, matérias
equipa
primas para a indústria,
mento etc, eram licenciados cm
grandes quantidades parn atender
um programa dito do estocagem.
Isso foi em 1951. Os critérios adotados às pressas, como tudo que
tem feito a CEXIM. não previam
que as matérias primas para a
indústria, eram muitas vezes para

u fabricação de mercadorias dis»
pensáveis e de luxo.
Estas e outras coisas da Carteira trouxeram como resultado a
exterior
derrocada do comércio
do país e o acúmulo de atrasados
comerciais do país qus, segundo
algumas fontes autorizadas, mon
tam a cerca de 1.0 bilhão de dnlares.
A CEXIM continuou, entretan;
to, "controlando" o comércio exliterior do Brasil e concedendo
cenças de importação. "Encetou um
de austeridade" e adotou
programa
'novos, critérios de. essencialidade
Je produtos". Na verdade continua
é cometendo erros clamorosos. Restringiu a importação de matérias
primas, visando de certo modo a
corrigir* erros passados, pois tinha
em mira o abastecimento das industrias de
produtos não essenciais ou dispensáveis. Mas atingiu
¦a todas indústrias indiscriminadamente, prejudicando aquelas que
fabricam materiais indispensáveis.
Recentemente, o boletim da
CEXIM, o "Comércio Internacional", publicou uma lista de piodutos "essenciais", segundo o último
(Conclui na 8.*» Página)
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RE/NO UNIDO
(STADOS UNIDOS
ALEMANHA
HOLANDA

t/4 PÃO
ITALIA

SUÉCIA
9 -

FRANÇA
OUTROS

CONJUNTURA EXTERIOR

a financeira externa, acreditamos
DOS problemas mais imporimprescindível que as autoridades
UM tantes da atual conjuntura podaquele país continuem a estudar
lítica e econômica é a orientação
o problema com vistas ao futuro.
que os EE. UU. adota quanto ao
E isso não só e face da situação
comércio ao exterior.
econômica dos demais países, mas,
E, de fato, é um assunto relêtambé, e sobretudo, dada a pródaquele
dada
a posição
vante
país
pria estrutura da economia nortetorno
em
no cenário mundial, pois
americana.
cujo
multiplicador
deüoHBtiado
mo
de sua economia gravita boa parte
decumulativo
INDISCUTÍVEL o alto nível
do mundo ocidental, dela depen- comportamento
dendo, também, as possibilidades sempenha papel saliente na evolu- É de industrialização a que atiimiu
a pátria de Washington e a prósde defesa da Comunidade Oci- ção cíclica,
dental de Nações. AGORA MESMO, acaba de ser peridade que daí' tem decorrido
Com a mudança^ ocorrida na Ad M submetido ao Congresso um para o povo norte-americano.
Não obstante, a continuação dc
ministração, no início do ano em projeto de lei que visa facultar o
curso, passou-se a aguardar medi- escoamento dos excedentes agríco- tal progresso exige,_ progressivadas diferentes das que tinham !as para 0 mercado internacional niente, maior emprego de capita
caracterizando a Administração do através do pagamento em moeda Por unidade de produção, capital
Partido Democrata, no sentido de do _aís comprador.
êsse que' em Brande porcentagem,
/ .
..,;„;._.,„ H,0,,e. se traduz em maquinaria e equidiminuir os auxílios financeiros
concedidos ao exterior e de incen- 7 %£¦ ^IL^^JTL Pamento de alto nível técnico. Se
ascendente dessa mativar as trocas comerciais dentro "ecef™0
cTordénS * emprego.
Ig^j^S^
*?^SS»SI
quinaria ex.ge poupanças cresceudo espírito da escola clássica, ba- °s
*"n^snÍa
-sendo nos custos comparativos de
tes' consec!uência di^,a de J1'0'
intcrnamen» dutivjdadc creSccnte, leva tambem,
Corporation , „,^
que age SnanVen
produção.
e
de
safras
te como financiadora
e paradoxalmente, à diminuição
Ate o momento, porem, ainda garantidora de preços mínimos aos de m-0 de obra cmpregada por
da
unidade de
não pôde o Presidente Eiscuhowei produtos agrícolas, com os
^fa) ,Resu|ta daí uma
concretizar tal orientação, pois te- "Mutual Secunty Agency , que sjtuacg0 cur,*osa em que se exige
mos assistido ao aumento das ver- coordena o movimento de fundos cm escaja cada Vez maior poupanbas concedidas a terceiros países públicos e privados norte-america- as capazcs de financiar o emprêgo daque]a maquinaria ao mesmo
a título de auxílio militar e de nos para o exterior.
auxílio especial, o que representa
L MEDIDA qno mais imedia- tempo que, pelo emprego da má-

EE.UU.: terá de
reduzir os níveis
da proteção

JSS^
peração econômica"
Todavia, ainda persiste o sério sérias repercuss6es ías corren- população como um todo.
desnível no balanço de pagamentos . C0mgrc;o de cereais, indiretaNesse sentido, o conhecido e
dos EE.UU. em desfavor do roun- nt_
Wassily
num reforço das competente economista
constitui
do, o que não permite esperar paS^S™Sr>' Leontief, da Universidade de Harà
ra breve transformação radical nos A1"/.. _aíses compradores dos vard, apresentou recentemente
SSS^SS "American Philosophical Society",
métodos de amparo aos países ami^^St^S« * Htadflfta. um interessante estugos. Muito pelo contrário, a conjuntura econômica norte-americana t0 as divisas neCessárias para o d°> demonstrando a necessidade
absoluta que tem os EE.UUJ._dc
vem mostrando, ainda que de mo- „aEament0
dessas importações.
*
Incentivar s.eu comercio exterior,
do muito suave, indícios de perda p
„„.„„.
de movimentos '*?*?
e
duas_ «3h*eções: exportação
de ritmo ascensional, fato que -fôSS^g! e £ «mHí£
importação!•
vai
•*"«
'-!
às vicissitudes por
aliado as
ai.auu
que
vy
a
que
—r~—*-~
mesmo
•*;'™™»
e economia agrícola. Curitv" levamentos n5o seprever
atravessando
efetuarão A essa conclusão chega o dr.
conseqüência de forte pressão da " / P, fc¦
d à conta Leontief depois de compilar exaus,
oferta sôbre a procura, denuncia ^'^^ges ou donativos ao exte- tivas séries dc dados estatísticos
pertinentes ao emprego de capital
a necessidade de reforçar o setor
*
V _„, . °Pmf
do comércio exterior do país. E
.„,•.:;. rías
e de mão de obra nas mercado.
Todavia, cm que pese
sabido que, embora os mercados
dc cxportação do EE.UU. c
uc
m(.rt.arIor:„.
coiunas,
externos concorram apenas com cer iá advogada nestas
Rllhstitiitiv-3s das
na
.
pre ;
ca de 10,-5 da demanda total dos que aos EE. Uü. será,
d
õ
d
(a
* (
*
cxtraordmtaasente
funêles
têm
americanos,
produtos
Conjuntura,
8. Páclna)
I,
(Conclui na 8.»
modificar sua politi- íContlu.
ção relevante em face do mecanis- mente difícil

Me Carthy em declarações pesr\ PROBLEMA do comércio com
soais disse que os governos aliaos países do bloco soviético esdos dos Estados Unidos haviam
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Ò INTERCÂMBIO COM A RÚSSIA E SATÉLITES 2
O Acordo Anglo-Chinês e a Reação
do senador americano Mc Carthy
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O romance burguês
SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
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através
o poético em manifestações raras, he- da é. Vê-la, antes
compreensivo e que, mesadormecem os que com pouco se contentam.
nerosamente,„„„..,„
por
fundada, ciada,
quase cientificamente
,,.,
róicas, maravilhosas, mas, de prete- deformação caricaturesca
de resvalar narisco
o
correndo
mo
de
lembremo-nos
Eliot
exigência
Georges
uma
(mas
Não vou censurar autores, nem colocar mal o interprete à marrencia, em coisas humildes e. quoli- por sua vez, sôbre
mas que, se Augusto Comfc foi um dos quilo a que alguns zelosos teóricos
de qualquer intenção. Aproveito a minha experiência de assungem
dianas. No próprio Walter Scott, ética. Pinta o vfeio, sem dúvida,
nomes, o outro foi Wordsworth), chamaram a crítica de conteúdo
tos cênicos para discorrer publicamente a favor da sua significação.
—
mm
êsse escocês de sotaque provinciano tal como o pintam os pregadores pu- seu
sodepois um novo encanto.com não renuncia, se necessário
Se o leitor me acompanhar é possível que fiquemos de acordo
<ti9H
— a abrane humotir afável, é sensível o. espi- ritanos, permanecendo assim no mun- brotará
¦;25iv:
ao trabalho de escrever comédias: — criar
argumentação. Henry James e com Mareei Proust". quando é desnecessário?
e
da
essenciais
tão
da
lógica
coisas
bre
do
a
seu
anlibarroco
antienfático,
rito
a atmosfera artística. Assim fanada tem de
bem os casos, os diálogos, os atos, os caracteres, entradas e saídas,
Procurando retomar, através do te- ger
modo, que a pintura holandesa pu- Sua visão das coisas
é sim* ma da "crise do herói" o desen. zendo, Mario Praz pôde tornar-nos
revolucionário,
de
ou
original
ambiente, — etc. — sem esquecer o primeiro dos personagens do
verdade,
em
E'
êle,
dera exprimir.
"correia", assim como é
muito mais acessível a atitude menna
literatura
realismo
do
volvimento
mundo teatral que é o ator. Não creio por enquanto que se tenha
cenoda
plesmente
fundo
de
apesar do pano
"gentleman",
tal específica e, não menos, a sende
uma
hábito
aborda
seu
o
Praz
correto
Mario
à efetivação de um cânon ou cânones em nenhuma dessas
chegado
moderna,
inaugura
grafia medievalista, quem
sibilidade estética de uma época e
de
trazer
nada
alguém
de
quer
Porque se êle existisse estaria também sujeito às consque
bases.
citadas
uma
de
novelística
precina narrativa
tratada de outro ponto
de um país melhor do que o faria
nas maneiras. questão
traje
ou
no
vistoso
da moda; haveria que alterá-lo, ou completa-lo, atuadescrevariações
tantes
no
de
crbaníirio,
são quase
ator
repul- vista e com outras ambições, em qualquer análise unicamente voltada
sua
em
revela
se
mesmo
Isso
das
sempre
trastes
lizá-lo,
e
os
que surgisse um grande autor ou aparecesse um
ver os costumes
estéticos.
a todo excesso, que abrange a obra qne já tive ocasião de comen. para os problemas
extraordinário.
personagens. Assim também Thomas sa
roman.
De Quíncey que uma atenção super- própria criação literária. Nos verdadeiProcurarei, pois, nesta simples nota inicial, circunscrever-me, sóficial chegou a confundir com os ces que publicou assistimos
ao tema discutido da chamada situação dramática, e, para
mente,
decadentismo,
e,e..e,...~,
do
u*-**"**»»
perten ramente à deposição do -heróico, à
W
precursores
|JI bblll «SVM \,iJ
começar pelo princípio, terei que dizer que são exatamente trinta
antio
tle
e
epopéia,
da
negação
dos
ce menos à raça dos Baudelaires,
e seis as situações dramáticas de todo o teatro. Nem mais nem
ainBeardsleys, dos Huysmans, du que Carlyle. e é 3 anti-Byron. Mas
uma.
menos
de
suafium
traço
temos
aqui
da
aos legítimos pioneiros da novela
bur.
Sei de um famoso teórico da arte teatral, o italiano Gozzi que
burguesa. E é éle quem prtnuncia liação à mentalidade típica da
mono século dezoito se deu ao trabalho admirável de renovar felizem todos os seus aspectos, acríti. guesia, feita essencialmente de
acamente a comedia delParte, realizando um cálculo paciente, no qual
ca de fundo moral própria a era da déstia e probidade. Não é por
so que, como crítico da sociedade,
chegou à conclusão de que são realmente trinta' e seis. Mais tarde,
rainha Vitória.
nas interessantíssimas conversas com Eckermann, Goethe confirma
Essa atitude puritana, típica da seu alvo principal foi o snob.
Frisando de maneira sugestiva os
o-mesmo: — "que era exata, inalterável, essa conta". E logo, Polti,
espécie de ascetismo que. desde as
de
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outro teórico minucioso, em uma obra que alcançou a categoria do
suas origens, distingue claramente a aspectos que afastam Thackeray
"mentalidade do terceiro estado" não Dickens, nota Mario Praz como es*
contraíram
intelectuais
músculos
seus
|jvro indispensável da crítica teatral por excelência, e que se chama
a
Mas
poe........ do poeta que o do nosso conhecimento.
..umu mais
exige muito
do
serviço
Numa entrevista m— --_'"" ao exig*.
ao
geneesteve
enquanto
<lAs ^^ e se(s gJhlaç5es dramáticas", repetindo e reconhecendo que
deixa de ser, contudo, um obstáculo te se servira das cores da vida real,
moderno
do
normas
as
nróprio pensamento refletido {pen- sia, segundo
bastante sério ao progresso dessa cria- mas combinadas entre si como num —
jornal £er> mensário de letras e a. „
- as tais normas que tornam a inte- ralíssimo Breton. Para bem situar- eram sem dúvida aquela, nem mais nem menos, as situações draestá
náo
imediato
O
rctraia.lo
retratado
com
.
se publica em Lisboa com
que S(T
ção nitidamente burguesa que é o caleidoscópio. O ambiente
,1,^.^* do""iníinVor rT razão mos a poesia desle jovem devemos máticas descobertas para impulsionar no futuro o jogo cênico de
próximo, nao
^o ^^f^r^^^^Z^
de dizer que ela está a igual distancia
moderno romance realista. No caso tem sempre qualquer coisa de sonho apiauso de quantos estimam a literaena^ada^d^^irracional-cieme
é
nós,
de
qualquer__coisa
está
"surrealistas" ortodoxos e dos paixões, vícios, virtudes, rivalidades, sentimentos, e mais o que houperto
de Dickens, especialmente, êle se com- ou de pesadelo. Em Thackeray é bem tura acima de tudo, lembrei-me de
dj desconhecido dos
horizontes
os
assim
e
e
que
abala,
que
...-*
ver na humanidade. Brevemente tratarei de me explicar minuciosa*""
*
"™ora
visla¦'-'"-"««¦"•«
"¦"
.i-«.nmio
mvista,
a dCfinÍr
à
exata,
mais
primeira
in"'"à
tendência
associando-se
fecundos
-surrealistas"
plica
dissidentes. Nâo sendo mente, mas com ausência total de erudição. Limito-me, por agora,
i-diato. como disse Ho.der.in, dis- são muito mais vastos e
Acontece,
realidade.
Sí
da
poapreensão
L^.\rPJf
espetaos
eliminar
vencível
poesia
ao
0
para
do conhecido,
que deve ser a 0bra de um sol- a sublinhar a rara coincidência dos três nomes: — Gozzi, Goethe e
temo» põe da terrível força^ da comoçãorc- que os horizontes
do úaí{0 uta3U
culos mais escabrosos, soezes, repug- rém, no seu caso. que o fotógrafo nal desta toma ao mesmo
rédeas uiluu
~ -apocalipse em Polti.
,.v entrega
.».. as
desconhecido
do _,
exército ....
<jcsse tAv^..v.
...i.a :«.-iSCK'
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intel»''
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e
enire
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*.„"?".„"£
fotografou
™mP£-*ae
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nisso
simples
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até
vida
real.
da
nantes,
Blake para
cente artigo da Noiívc/ie Revi.e Fran- corcel sôbre o qual o poeta ca. preparação de William Blake
tá
aparecoisas
retratadas
e
o
pessoas
reconhecer
Mas, b que será, com efeito, uma situação dramática? Tenho
caberá
paradoxalmente
as distâncias impossíveis. E, ca|*sob as ordens de todos os cabos
da publicação dos valga
propósito
tuise.
de
.........
neslo
—•
-....encapu
diante
-.-.-,-..
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devidamente
tenho
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vn.
"sur"surealistas"
êle
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momento,
lnolllK„iu,
r
i»«i»'«,
próprio,
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que
e
intercc
HU.
raça
ambígua
..«sim
vinco daquela
lido
muitos livros que tratam do assunto e confesso que em nenhum
tiopins
os
na
litePnrire-Meslre
do
poetas
™
pede
alistaram
»»™m
se
que
guerra
mediaria de burgueses, gente que já zade, tentando focalizar com ama- mim „„, Uvro de «n poeta «discuti- tiuredens ^^^f™.^
deles encontrei a definição que me parece justa ou própria. E ainda
em que ratUra com,. uo propósito
........
abissal
J^j
de
exterJgg
...
a
u,wu»u
™
'
sei, pelo menos, que uma
f
não se achando muito perto de tais quina essas figuras. Ora, a simples reimente moderno, em edição de uma «!^mor oos
nó^às
a escrita au- os contrários se conciliam, satisfa- mjnar,
as
obra deste moço também que não tenha a pretensão de a encontrar,
poe
das re7Ísta» que entre
na hora gjm
nós, ""d
do fotógrafo basta„"""f •*"?:
para renada tem que ver como trama
coisa
6
também não se distân- presença .
é
alguma
espetáculos,
--.
dramática
que
de
Baudesituação
ideal
.,
sem
o
desertor
de
um
.
facilmente,
zendo,
a
tra
transcendência
é'
ainda
obra
u»
n5o
™°y_~™"...."
aquela
«qu«a
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,
---"•da atuai?
tual? ptesta
a magia da
esclarecido culto àtpinâto
nfttBOmàéo^k
tirar ao conjunto, toda
ler tjrar
^ _
presta mais
ciou suficientemente deles para poder
_
inter- procurando vestir outra vez os seus nem com a tragédia. Moliére disse que o drama vem de um nomo
correSpondência .e „a !ntffP.
a ^ ^ ^¦
- refiro-me a quai os uricu»
..
e uma situação dramática não é somente
abordá-los com o abandono e a li- ilusão. O mesmo vício de mtrodu- jovem poesuj. da Europa
ação,
dizer
e
a
existe,
nos
tudo
do
quer
Há
grego
que
de
quanto "o
trajes
gaucherie
paisano.
Eluard ficariam reduzidos a conoi- pretação
tão claro que todo o mundo dere
berdade com que os trataria umau- zir-se na cena com seu comentário 4 excelente revista Arvore, que acaba çáo
Isto
ação.
desregrachoque
e
adiRimbaud:
maneiras:
parece-nos
de
sua
apóstrofe
e
nas
seus gestos
de porta-vozes do acaso, bempre
vinha-se
há também essa vibração
tor saído das classes mais humildes pessoal vamos jncontrá-lo em outro dc publicar o sèu quarto número
imobilidade,
na
ou
silêncio,
no
o
saber
os
sentidos".
nel
enverga
de
todos
o
que,
quo
que
se abandonou a poe- mento
ou da aristocracia romancista representativo daquela épo- parece-me oportuno, de acordo coro que o homem
De fato, este jovem poeta dos palito do verso clássico muito tem- dramática emocionante dos altos momentos teatrais. Tôda a tensão
a
época
perfor
a
que
seja
credisia,
contudo,
0
de
ser
Trollopc,
qual
tem
"sur- de forças humanas, vitais ou siderais, com choque ou sem choque de
Mas se o ascetismo burguês proi- ca. Em Anthony
que neS8e Uvro
dos dias não teme a
envergou o capote do verso
*ado aa um dos movimentos mais
mais tence
que o conduz, no Horizontes
tence e o ideal que
..«., tranqüila
.,„„„„.!., absorção
oh=r,rrír. de
,1» deterH»fíT. (¦é tão discreta essa intromissão que
que tadn
"confusão''. E' do cuos que nasce a po
be uma
ao paixões, estáticas ou dinâmicas; todo o acorde harmonioso e toda
acontece
realista"
como
tal
qual
retenuma
"modernos"
verifica-se
o
abandono
o
seu
abordar
dessa poesia,
minados setores da realidade favo nao o impede de fornecer-nos
E a sua poesia está toda ela militar à paisana, que continua sem- a discordância irascível entre a imaginação volúvel e a realidad» < inordem.
maior
erro
não
há
verdade,
são.
Na
victoriana
era
que erft tal definição haverá, porvenrece, por outro lado, com sua aver- quadro mais fiel da
Wervontade que na pre a mostrar a sua marcialidade.
flexível ou a vontade impotente dos homens, entre as relações^**Wzer'
de 1860 tura, de obscuro ou sibilmo. que o erro do poeta que acredita na sob o signo de uma
são ao raro, ao estravagante, uma no vintênio que se estende
tôda a correlação entre o
encontra a razão
caos,
no
individuas;
desordem,
e
as
"fotográfica"
humanas
sem
paixões
espontâneo
é
do
afinal:
dos
tudo,
sinceridade
disse
que
Mas ainda não
"verbo" e a "ação", podem conduzir a' uma stNãc- podemos ler Horizontes
visão mais modesta, mais paciente, a 1880. Sua verdade
e o "estar", entre o
essa mesma da sua mesma disciplina. O esforçí.
mais objetiva, das coisas E isso não não tem o realismo falso e melodra- dias, o livro do moço poeta Vitor ter sabido antes provocar sempre foi que os poetas portugueses, alistados ainda não disse o que importa-que o tuação- dramática.' O escritor que, por meios naturais, quero dizer,
nem
Mas
entre
dos
dias,
'i "surrealismo" se autor dos Horizontes
acontece somente na literatura de fie- matico de. Dickens, nem comporta as Matos e Sá, sem que, na realidade, espontaneidade.
de um episódio humano, ou
sob a bandeira
os jovens poetas portugueses, é aque- sem artifício visível, consiga arrancar
de Thackeray, pensemos no quanto de não-m.e!ectu- preciso que a inteligência comandasção. A fórmula poética i!f fnomas reticências
fazer
a
de convergência emotiva,
vêm
obrigados
peneum
para
metafísica
* Em George Eliot,
especulação
ponto
de
uma
Os
românticos,
por
melhor
esforço.
le que me parece dispor de
por sua vez, de- ai a inteligência deste lfrico se esforça se esse
Peacock inverte precisamente a de
da sua sen- trar no caos reabilita, de uma vez curriculum vilae para afrontar as exi- uma síntese transparente, um relevo integral, criou a situação draWordsworth, êsse. romântico, apesar paramos com alguns dos elementos por trazer até junto dós que se de- exemplo, orgulhavam-se
para sempre, a inteligência dos nossos
mática.
,
.
de tudo. Já não quer ser a emoção já assinalados nesses mesmos auto- bruçam sobre os seus versos. Epigra- tlmentalidade, e foi, precisamente líricos tanta vez posta em dúvida. A gências de um cargo em que a poesem,
repetir
não
se
didáticas,
a
sia
é
obrigada
apoiaram
do
terse
cômicas em si. Imaginem os leitores
afirmação
situações
agora
a
sentlmentalidade
há
mas
afirmativas,
não
res,
máticas,
quase
na
que
teatro
No
mas
tranqüilidade,
relembrada com
dos para se darem ao espontâneo. Uma concentração pedida ao espírito para
tempo, nos dar a impres- qUaiqUer situação cômica, (o pai que é rival do seu filho num caso
em ao.... mesmo
a tranqüilidade relembrada com emo- ra a terra, da trivialidade quotidia- as composições de Horizontes
ao
ascenda
a
plano
...
..,:......,_
.,..:
.....
„™.,i„.
poesia
"Avarento"
que
na sua cia* predisposição íntima para a paixão,
são de alistada. Muito mais comple- d(j amor c(jmo acomece n0
de Moliére, por exemplo)
ção. E não pertence a nm historia- na, ganha um conteúdo emotivo que, dias, na sua concisão e
que. os poetas portugueses se conhecem
- "surrealista" que nee chegam à finalidade que a situação cômica é uma redução artidor tipicamente victoriano, a Macau- pela sua intensidade, lembra por ve- reza, na sua lógica e na sua discur- ou uma (ntima colaboração com a a si mesmos nunca tinha sido expe- tamente pós
lay, a tendência para 'rebaixar ao zes um Rembrandt ou um Tolstoi. sirvidade, são o que de mais flutuan- tristeza, e aí tínhamos preparada a rimentada na direção em qué os "sur- nhum outro dos poetas até agora ficial, expressamente conseguida pela dimensão dramática. E mais
nivel do materialismo ndo quanto Ao final de Middlemarch lê-se que te e obscuro, o que de mais ilógico sua espontaneidade. Pois bem: opõe- realistas" encaminham as suas expe- emancipado, da ortodoxia bretónica, acrescento que .é uma situação dramática sem o poder da evidência.
há de grande ou alto e elevar as a bondade do mundo vem de atos e intuitivo, pode esperar-se da inspi* ta dos nossos dias não navega com riencias. Anti-sentimentais por prin- os seus versos apenas o compromeafastar a dor para que ela fique no silêncio e
O riso a
coisas medíocres a um fastígio qua- que a história não regista: se as ração de um poeta. Quais os mestres os mesmos ventos. A sua embarca- cípio, ei-los, que, manipulando for- tem na medida em que não soube- assim, nãopretender
o efeito procurado. Como viram, o grande MoE*,
liberdade.
perfürbar
aprender,
à
ele
habituar-se
foi
do
intelecto
ram
ainda
Onde
impulso
deve.
pamal,
requer
o
muito
deste
coisas não andam
jovem7
çj0
se místico?"
mas poéticas que as mãos da senticomo dizem.
tão'
era
liére
não
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«;••«*•
ser
livre
é,
a
difícil
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mais
dúvida
mar.
A
escrita
sem
ao
alto
aquecomo,
faZpr
ra se
jovem
Nos romances de Dickens, o amor mo-lo em boa parte a todos
mentalidade dc há séculos a esta por
"surrealistas",
curso
não
dar
A
liberdade
ser
escravo.
sua
do
na
com exemplos irrefutáveis outros caarmou
dos
ilustrar
se
de
para
que
automática
Outro dia prometo
que
do pitoresco e do teatral, mais de les que se conservam fieis ás suas tez
trabalhando, encontram
De fato, é aparente facilidade, no seu culto do parte vêm
aliena do homem senão o direito de sos ^os muit0s que precisam ser analisados com tôda a consciência
cenógrafo do que de um inventarian- vidas humildes e descansam em tú- a tamanha insensatez"!
obstáculos
maiores
do
si
os
diante
"mestres" exemescolher o que o destino escolhe por
costume atribuir aos
imediato, obriga u poeta a uma cona'.da literatura mesquinha e falsa.
para se fazerem obedecer da própria ele. E' esta obrigação, a obrigação ^Q eSpfrito, e não
. pios de prudência e de método. Os centração
do seu instinto. espontaneidade
total
a
de
toda
poesia
que
"mestres" que guiaram Vitor Matos
Ora o instinto que se concentra 6 carece para ser poesia. E se é certo de escolher, a mais alta prerrogativa
menos fae Sá até aos Horizontes dos (seus) como o ser limitando-se ao ilimitado.
e
Sá se afasta al- do homem, adquire-se com
Matos
Vitor
dias, embora de espírito metódico, Só nos limites o homem reconhece que tanto da ortodoxia de Breton. cilidade que a obrigação de aceitar.
gum
nada parecem dar à prudência, E se as suas relações com o que o trans- aproximando-se
daqueles que aposta- Vitor Matos e Sá vero à superfície
como metódicos podemos considera- cende.
- vemo-lo mais próximo de do mar da poesia, neste seu primeiro
taram
método
o
que
los, a verdade é que
se lhe coEsta no Rjo o escritor argentino Miguel Pereira sôbre Machado de
RENATO ALMEIDA
Quando um poeta resolve conhecer- Eugênio de Andrade que de Cezari livro, coberto de limos que
junto deles deve ter aprendido o
ou locaram ao corpo durante a suavia- Qderigo Ortiz, grande conhecedor de Assis.
Pedro
Oom
Pereira,
Risques
ny
do
inconsciente
dimensão
prinna
se
habio
* * *
CONGRESSO de Folclore, Note-se, com atenção, como vem moço poeta da Arvore não
submarina, e são esses limos música e temas folclóricos, autor de
Antônio Maria Lisboa, ou seja, mais gem
•.,-,.
racioiMiiu*^ cipia sempre por medir a sua capalimn - instruir-se
j
se na racionalidade
O novo livro de poemas de AIEluard. que o_ vestem de originalidade e de
Como
espeque inauguramos em Curiti- sendo utilizado, com funestas de- l.tou a instruir
dos
o
assunto,
So
a,
om,e
poe-as
qUE|
sôbre
livros
^
conhecimento
per(0
vários
em
.
^
ba, não deve ser visto como um formações é certo, pelos comunis- implícita, de maneira geral,
do que se conheço aceitaram a escrita automática sem imprevisto. Mas, nm. vez à tona da cialmente sôbre música negra ameri. phonsus dc Guimaraens Filho, "Oa ser
método. Dir-se-a que termina a linha
Mi"horizonte" do que se renunciar, contudo, às contraintes do água, os limos acabarão por apodre- cana.
lançado brevemente, intitula-se
fato excepcional. E' a continuida- tas, da msma forma que o fizeram do e qualquer
o
principia
"horizonte dos dias' disciplina clássica do verso - o certo cer. E' preciso mostrar o corpo nu:
ditaduras em ge- Vitor Matos e Sá, o jovem .poeta, desconhece.
lo e. o Criador".
#
de de um esforço perseverante, os nazistas ce as ouauuras
*
#
Este
fíim,
d iuimu j ue
a uç«,
eies
cllt é que na sua submissão ao regime só no seu corpo nu os poetas con^ Matos
x/li%tnm e. Sá
çí atribui
o,r.hl,. à. sua
"agressivocomo instru- aprendeu cor»
realizado com amoroso intento, e ral, qu o empregam
. # *
trans- que ^Vitor
A Livraria José Olimpio anuncia
nacionalís- baud, essa lic^ q^e vem sendo
mnto de seu
tem um duplo aspecto.
mesfeudal das velhas formas da poesia, servam os contornos da verdadeira
esse
Está sendo organizada em São Pau*
senão
é
outro
não
desdo poesia
a
geração,
de
Lúcia»
mitida,
de
geração
do
livro
edição
"Casa
nova
uma
do Livro", sob o patrolo a
De um lado, o estudo, a pes- mo. Porque sabem que fora do que o autor do Bateau Ivre dirigiu mo horizonte que envolve o mundo não perdeu dc todo a rigidez que os poesia.
não há continuidade tradiciocinio da Câmara Brasileira do Livro
quisa e a documentação do nosso povo
posterída<Ie'nhn!.i(,*US'.Jsírote
e da Sociedade Paulista de Bibliófido
folclore, atividade de campo, me- nal possível, apenas seus concei- £
e diretivas são tenciosamente ZT"'' T^T
los, que tem em seu programa as
od*»?»Sd'oí"
ditação de gabinete. São os traba- tos„„.„
os sentidos .
de todos
j„„
"desregramento
transviados.
Efet"varflente, „ao tem nada de porseguintes finalidades: formar uma
lhos doutrinários, a exegese dos femodêlò, franqueada aos
biblioteca
E a pr°va diso está também tugueses 03 mestres do moço poeta
¦Amenos, os ensaios comparativos,
estudantes; promover a doação de bi.
• estabelecimento dos roteiros foi- no memorável discurso que pro- de Horizontes dos dias, seja qual for
bliotecas às cidades do interior; paclóricos, a análise de seus fatos nunciou, recentemente, o Papa 0 preito de gratidão que a sua sen*
trocinar conferências de fundo cuie Pio XI, exaltando os valores do sibilidade das formas poéticas preste,
dentro dos métodos históricos
STEFAN BACIU
tural; patrocinar exposições de pintuculturalistas. Do outro lado, o as- folclore, como diversão sadia, ao de onde em onde, m. alguns dos poeromanticamente combati- ra e -de livros. Instituir cursos para
a herJá tivemos a oportunidade de assinalar nessas colunas a ativi- !cce nãc somente o bom gosto, mas da pcesia
pectosocial de conservação do pa- mesmo tempo que inestimável con- tas do Orpheu, especialmente
eleMartin Fuillet, pas- o aperfeiçoamento técnico dos ven.
va
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aumentar
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autor
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do Continente.
* * *
ro- vio Hernandez, autêntico irmão do
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,
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literário
do
fenômeno
paanalista
e
"ensaio
de
divulgatrabalho
HelenaSilveira
publica
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um
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suma a defesa do folclore, não pa- culturas, penetrar-lhes o sentido é
com as inúmeras difi¦i*
*
sa maneira temos mais coragem de preocupar-se
erudição'. Rodrigo Miro soube dar de galas mi figura - mi la luz dei
ra o estudo apenas, mas para que profundo e perceber-lhes as quali- deste nosso século táo obstinadamenctiidadcs que surgem a cada passo nestas
naquilo
voltar
attr, celeste y pura • vereis que en
O professor francês Paul Teyssicr,
negar-se
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sobretudo
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,
literário,
se conserve o imenso patrimônio dades originais. A estima recíproca te empenhado
,
historiador
nma
o
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"exposição documentada do
, ru- mis
.
mais a atenção de Um purá atrair
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irremediável:
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„ abrem
que surgirá de uma tal atitude _ que é sua condição
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B 'à
""'"
^^
blico m'«^^;
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seguido*pela poesia no Panamá tnjlde, negro e pobre, foi um de- zando na Faculdade Nacional de Fido Santo Pa- sua soberana racionalidade. Não
conceitos
são
ainefa
tempo,
de
lapso
Neste
t^ansavel pesquisador da vida no fuiuio.
Por isso mesmo os nossos Conficar*
e saventuiado, ele, que alimentou um losofia um .curso sôbre o teatro de
durante os últimos cem anos",
dre - reforçará
poderosamente preciso dizer muito mais para
p
Miro impôs-se não somente no Pagressos não são acadêmicos, ainda os esforços daqueles que buscam mos cientes de que o jovem poeta cultural da República do Cana, Ro, namá, mas ao mesmo tempo em vá- creio que posso dizer sem qualquer grande orgulho e teve uma grande Gil Vicente,
*;t
*
*
exagero, que poucos destes livros ambição", anota Miro na nota bioque longa parte dc seus debates asseeunr a unidadeTdos^ovoTpe- da Arvore sé filia no movimento por drigo M.ró cuja bagagem literária rios
países do Continente, como um existem na literatura contemporânea bibliográfica, marcando por mais uma
Está nas bancas o número dc agôsà doutrina ^SÍàWSSracfaMwSE
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mudez, Roque Javier Laurenza, Trisguio ao estudo, mas lhe empresta- sendo que este já
blicada em
quem
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BERNANOS EM PIRAPORA

Conto de BRENO ACCIOLY
Maria esconde as lágrimas baixanio o rosto. Defronte de mim minha
mulher soluça, mas nâo faço nenhum
testo para impedi-la de chorar,
Se eu mt lévanlasst da cadeira de
lona e lhe dissesse algumas palavras
acariciando-lhe os braços, passandolhe pela nuca as pontas dos dedos,
certamente Maria deixaria de soerguer os ombros, de entortar a bôca.
Porém, permaneço indiferente aos arquejos do corpo de minha mulher.

<^

O sr. Geraldo Ribas conta no O
Diário, de Belo Horizonte, qué foi
Uma das duas pessoas que receberam
em Pirapora, porto mineiro do S.Fran«isca, o escritor Georges Bernanos.
"i*tii recebê-lo na estação - escreve
no seu depoimento - juntamente com
uni preposto de Virgílio de Melo Franco 4uc nessa época, era uni dos diretores de uma empreza de navegação
fluvial do São Francisco, a Companhia Industria e Viação de Pirapota.
''Meu companheiro de recepção não
conhecia o escritor, mas identificouo lotio pelas informações que lhe
denun e pelo aspecto característico
do recém-chegado. Coxeando, um uma
bengala, a cabeça leonina alevantada,
os olhos fuzilando a qualquer provocação (para isso bastava tocar nos
assuntos que o apaixonavam) aquele
homem era inconfundível. E para
quem, como eu, já o tivesse lido,
fácil seria aliar aquela figura estranha ao estilo áspero de suas obras.
"Após as apresentações, vlsitei-o à
note em uma das casas da Companhia, onde esteve alguns dias como hóspede de Virgílio.
"Transferiu-se depois
para um hòr
tel, no centro da cidade, onde diariamente ia visitá-lo.
'Tanto ele como Mme. Bernanos
não falavam cm português, embora
entendessem perfeitamente o nosso idioma. Aquilo, dizia seu sobrinho, era
um pouco da França viva dentro deles.
"Apcrar de sua catadura hirsuta,
do seu aspecto agressivo e das verdades amargas que escrevia em seus
livros, Bernanos era um sonhador,

Assustado o pedreiro me olhava,
mais válido ia licando ao ouvir as
minhas absurdas ordens.
-"£! para fazer o que estou lhe
dizendo, não me ouviu'!".
Deveriam chegar xdo oulro lado do
rio os meus gritos. De lingua pástosa de olhos pulados que se raiavam de sangue, sentia na bôca um
sabor amargo.
-"Vamos, comece - novamente me
dirigi ao pedreiro com uma enlonação de general furioso".
E com o bico da reuna empurrei
para perlo dêlc o saco de cimento.
-"Vamos comece logo, se não eu
atiro, lhe maio".

Tôdas as vezes que Maria me vê
alheado, distante das coisas que me
rodeiam, turva os olhos para enchelos de tristeza, E essa tristeza que
amortalha os olhos de minha mulher, chega e desaparece ao mesmo
tempo que chegam e se vão as viDescia pelos meus cabelos um suor
sões contraídas e dissipadas pelos
viscoso que escorrendo pelas pernas
meus olhos.
ficava úmido, ainda mais nojento
Meus olhos pesados de visões tor- chegando-me
aos pés.
|
ttam-me iváiido.
O
começou
o
trabalho
sepedreiro
Deveria visitar fazenáas, esclarecer
aos fazendeiros as vantagens da ma- paliando o guarda roupas corn uma
de tijolos vermelhos. Antes
quinaria, deveria estai distribuindo parede
eu havia fechado a prego todas as
quinino aos colonos, estar-lhes exj
plicando que calçar sapatos é a mais janelas.
elementar condição de vida de um
Eslava convido quc dentro do
homem livre. Mas, o almoxarifado guarda-roupa havia se escondido um
se encontra sorlido de sementes. E amante tle Maria. E eu gostosamenee não fôsse Maria nenhum dosara- te ria ao ver os tijolos vermelhos
dos estaria .preparando as terras para se. sucederem, lentamente
subirem,
as plantações dêste ano. A minlia transformando o movei num singu|
doença distancia-me das obrigações. lar sarcófago,
Quando nüo estou afundado na caDepois do guarda-roupa sepultado
deira ae lona, aebruç.o-me no pei- quis entrar no quarto de minha mu»
toril da janela t, fico quieto, como lher. Mas lá áentro uma voz pedia
se goslasse de ouvir a roseira ge- silêncio, implorava que eu me conmer e escutar o vento qm enlra pela tivesse. De cabeça baixa, o pedreisala de jantar, arrancando da mesa ro ficou ao meu lado como se
cartas de baralho, que a paciência sentisse vergonha de ouvir aquilo,
de minha mulher, na noite passada,
Maria eslava abortando - dizia ela
tnfileirou.
|
aos sussurros-,
Escuto as cartas de baralho rasminha
mulherme.
Tempos
depois
pando as paredes, caindo no assou- cornou Iodos êsses incidentes que eu
Vio com um iri.ssar de asas. Não mesmo havia criado. E ao terminar
vie volvo. Apenas por uns instanas midc contá-las Muria
les afasto-me do peiloril da jane- nhas mãos. Foi o procurou
mesmo pedreiro
la. E o piiuma se enche de vento,
ruiu aquela parede. Mas
se duplicando engorda-me, enquanto quem desl
as marcas daqueles tijolos ainda hoje
meu roslo magro dirigo um olhar
visíveis. Não me lembrava pordistante á direção das casas dos co- eslão
o serniz do guarda-roupa havia
lónos. O vento gemendo na roseira, que
tnspendendo as bordas da toalha da perdido o brilho. Ao saber que fora
de sèmelhanmesa, rodopiando canas de baralho eu mesmo o causador
te coisa, baixei a cabeça e pousei
nelas paredes. Papelões malucos.
De súbito, inclino o ouvido relen- os olhos no dorso das mãos. Acreio a respiração. Desaparece a mi- ditava encontrar nele algum vestígio
^
nha dúvida. Ninguém loca sanfona. daquele meu crime.
São do vento essas monocórdicas
Maria procura me distrair como
i repelidas escalas que brotando das se eu ainda vivesse na infância.
.
hastes rios juncos ecoam longe.
Não faço nada nem me lembro
Entorpeceu-me as mãos o frio de que lenho deveres a cumprir.
Iunho; de nariz afilado insisto em
Aborreci o víspora, muito anles
vlliar as casas dos colonos como se
de adoecer
detestava o pôquer,
nela primeira vez as estivesse ven- e não tardarájá
que eu sacuáa pela
do.
janela as peáras retangulares do doDesconheço a causa da minha mino.
I
tonolência. Vivo esquecido do meu
dever do funcionário público - paOs colonos deixaram de me prodrão K -. De raro em raro juro curar, tratam dos empréstimos que o
corrigir-me. Parece que uma doença ministério lhes concede com minha
alimentada por um protosoário pre- mulher. Alé mesmo a correspondeuguiçoso invadiu-me o sangue, pois cia do ministério, e controlada por
mal acabo
de jurar que vou ser Maria. Apenas eu assino os relatoulil trabalhando, sinto nos olhos rios, desleixadamenlc, com má vonum cansaço que logo se transmite taáe.
j
a todo o corpo, derrubando-o num
Talvez
me
restabeleça
futuramente
eslado quase comatoso. Maria renova as perguntas, insiste em querer mas por enquanto continuo a viaintermináveis
caminhos
que
saber por que não me tembro de jar por
jazer alguma coisa. Será que não as geografias desconhecem.
E
minha
mulher
me vê
quando
possuo minlia nndhei há muilo tempo! Quantas vezes a vislumbrei de sollar os olhos, distanciá-los come
joelhos a rezar no quarto dos san- se desejasse descortinar tôda uma piatosl. Velas acesas, pétalas murchas nície, também cia solla os seus, disaiapctando os pés de N.S. de Per- tancia-os em seguida, à maneira
de alguém que quisesse atingir terpémo Socorro...
J
Não admito que Maria me fale ras longínquas.
de remédios. Atirei aqueles vidros
Descobri, ontem, entre uns comazuis, cheios de drágeas no chiqueiro dos porcos. E nunca mais o cor- pêndios de contabilidade, um velho
reio de
Santana
do
Ipanema atlas que duranie a minha infância
bateu à poria de minlia casa para me ensinou a traçar fronleiras, a reentregar pacotes de medicamentos. conhecer cidades, a saber das alliCerla vez um pesadelo me enso- tildes de montanhas.
j
pou de suor. Sentei-me á cama e
E
entre
duas
esbalidas
de
páginas
pnr demais lema foi aquela tnterpelaçãà de Maria, pois me volvi para ttm mapa da Ásia, reconheci a cóabraçá-la fortemente, expulsando as pia de uns versos copiados do quatoxinas daquele pesadelo, aos berros. dn. negro com a minha caligrafia
— versos de escola
Aquele meu choro de desmamado dos nove anos
ser
cantados ás tarpróprios
para
era a mais fiel de lôdas as confissões, eram os sintomas da minha des, no fim das lições.
doença. Infelizmente, na manhã daE hoje, trinta e um anos depois,
quele mesmo dia, comecei a imagi- aquelas tardes de escola surgem e desnar que Maria eslava me traindo. filam ante meus olhos, chegando eu
Visões me mostravam Maria perju- a ouvir a voz de Dona Bela, a
rando, ensopando de perfume os ca- professora, tirar o solo antes das
belos antes de entregar-se ao aman- três vozes do coral responderem; —
te que bem podei ia ser um meu chego a ouvir minha
própria voz
amigo, um meu parente, alé mesmo
de trima e tim ano passados, premeu pai que me filava severo numa
totogtafia amarelecida, dependurada dominar as vogais da canção.
Ws parede.
Minha mulher não sabe em que
Cruéis aquelas crises qut me lese
ocupam, atualmente, meus olhos.
Varam a imaginar navios trazendo
tunanles de Maria de lôda a par- Aborrecido de jogar dominó, feliz
Ir do mundo - a imaginar semina- me sinto de poder rever a escola,
ristas abandonando o sonho de um dc
poder escutar aquela canção de
dia usarem solidén, reprovações castigarem alunos porque em lôdas as despedida entoada lôdas as tardes.
horas de aula o corpo de Maria E chego inesmo a separar das rncníria motivo de devaneio. A minha nas as vozes dos meninos, a ter mêlucidez de oulrora degolada por alu- do
que meus olhos e meus ouvidos
cinações carregadas de traição.'
Ao escutar qualquer ruído acredi- se cansem dc ver paisagem tão muleivi eslur escalando a fuga de um sical.
amante de minha mulher. Não reQuero dizer ludo isso a minha n.mluiei; armei-me ao acalentar pensatnenlos tão iúnebres. Tão pouco dei lher, contar-lhe em que porto de diverimportância a qualquer escândalo são meus olhos ancoraram, porém
que pudesse sobrevir.
um pressentimento de desgraça imiE à tarde (gorda dc nuvens, po- nente me impede de comunicar a
bre de calor) ao escutar um vcnlo
'.amanha ventura.
mais forle farfalhar as cabeleiras dos minha mulher
me
revendo de calças
E
sempre
juncos, judiar da roseira castrandollie botões, comecei a disparar á-tôa; curtas, copiando do quadro negro
despedaçando lâmpadas da sala de aquela
aula de música, sonora na
jantar, perfurando as labuas de ceharmonia
das claves de sol e de fá,
dros das portas, espatifando os vidros da crislaleira que tombavam sempre a ouvir o singelo coral dacnm eslalido. Detonei todas as cáp- quelas lordes de infância pode o vensidas. O cano do revolver fwnegqhse lamentando nas hasdo na minha mão direita uma fôr- to continuar
tes dos juncos, arrancar das roseiras
Ça inútil.
Prossegui no desabafo dando chu- folhas e botões, pois somente eu venles nus pernas das cadeiras, acertan- jo uma escola, somente escuto uma
án um ponta-pe na Irazelra dc um canção dc despedida, regula pela baS<uo que assustado tentou fugir da
enérgico
snla. Aos grilos mandei a criada tula de Dona Bela num
compasso;
chamar o pedreiro. Era grilando, geslindando que cu cxlctiurizava aufliUm... Dois... Três... Umi.. Dois...
Ção,
Três... Um... Dois... Três...

~

um roeta na mais sublime acepção
do termo. Muitas vezes o surpreendi,
sentado numa cadeira de vime, o olhar
distante, completamente alheio a tudo
e a todos, com um üvro de Peguy
entreal-erto' rios joelhos.
"Ea uma ovelha com a pele de
urso. Não podia ver uma criança pobre, que não a afagasse, com palavias carinhosas, e lhe desse dinheiro.
Lembro-me de que, certa vez, aproximou se dele um garotinho - - desses
que vemos freqüentemente em. todo
o vale do S. Francisco, maltrapilhos,
pálidps arrazados pela verminose e seu filho Michel tentou repeli-lo, mas
êle, reprovando a atitude do filho,
abraçou a criança espantada o afagou-a por muito tempo, dizendo com
um sorriso bom: "Laissez venir à moi
constantemente na paróquia de Piraporá,- fazendo questão de visitar o páreco, um padre holandês, que tentou
conversar com êle em francês. Bernnnos oreferiu que o padre falasse
português, que assim o entendia melhor.

ENTREGA DO PRÊMIO
FÁBIO PRADO

1

Feiram entregues na semana passada, em São Paulo, os prêmios Fábio Prado referentes ao ano passado.
F.-ancú.co de Assis Barbosa, com A
VIDA DE LIMA BARRETO, Otávio
Teixeira Mendes Sobrinho e Viccnto
Unzer de Almeida, com a obra em
colaboração MIGRAÇÕES RURAIS
E URBANAS foram os laureados.
A entrega dos prêmios realizou-se
na residência de- Fábio Prado com a
presença de escritores do Rió e de
São Pauio e do governador Garcez.

Paulo Duarte saudou o instituidor embota publicar as criticas, nSo hes!do prêmio e Fábio Prado saudou os tan» em tazê-lo desde que as Organizuções S'mões queiram a propriedade
premiados.
para publicação.

VAI VISITAR
GILBERTO FREIRE

O escritor francês Albert Béguin,
qué se encontra no Brasil, seguindo
o roteiro de Bernanos, vai ao Recife
com o objetivo único de conhecer
pessoalmente Gilberto Freire, a quem
concidera um dos sociólogos mais originais do nosso tempo. Casa Grande
e senzala, que leu na tradução francêsa, é, para Beguin, uma das duas
obras - a outra é uma monografia
sobre,o Nepal - mais inovadoras no
terreno das ciências sociais.

ODILIO FILHO A DISPOSIÇÃO
DE SIMÕES DOS REIS

COUTO ESCREVE UM CONTO
E RETORNA A TITO
Kibeito Couto voltou '
bado, para a Iugoslávia, á
do seu amigo o marechal
a cujo governo representa
brasileiro

ontem, iáintimidade
Tito, junto
o governo

O poela, que foi muito festejado
durante os meses que aqui passou,
deixou para publicação na revista
Anhambi um conto, um novo conto
escrito recentemente no Brasil e no
quul deposita esperanças. Acha Cout.
to tratar-se de coisa de importância
para a conjunto de sua obra de contista. Chama-se a peça Doquinha,

Uma revista anunciou que o editor
OS MINEIROS
Simões dos Reis editará em volume
mineiros,
Os
que exultam discreas criticas de Odilo Costa Filho, publicadas no rodapé dominical do su- tain-mte com a pública e desabrida
"Diário de Notícias". simpatia manifestada pela nordestina
plcmente do
Raquel de Queiroz para com a maAcontece que nem Odilo quer pu- neira inteligente e .civilizada com qué
blicar em volume as suas crônicas êsses rapazes estão escrevendo, os militerárias, que modestamente considera neiros escrevem. Paulo Mendes Camcoisa de circunstância, nem Simões
pos, cuja produção poética é em bruquer editá-las. O editor disse mesmo to mais abundante do que a de quala um amigo comum que jamais ediquer poeta nordestino, selecionará eni
taria qualquer coisa do critico do breve matéria escassa
para um novo
"Diário de Noticias" • a não ser
que volume. Pernando Sabino retomou um'
fosse o seu volume de versos Alvora- romance abandonado há algum temda, esciito e publicado no Piauí nos po. Hélio feiegrino publicará o poequatorze anos do autor.
ma com o qual concorreu ao conOdilo Costa Filho, achou muita curso de São Paulo. E Oto Lara Regraça no comentário do editor e, ape- senHe. o do laao humano própriasar de tudo. pede-nos transmitir a mente dito, conclui a série de contos
Simões dos Reis que, não desejando sobtc Meninos.

Indagações de Graham Greene
RAYMUNDO SOUZA DANTAS

Regresso
SEI QUE NÃO ES UMA FORMA CASUAL
OU INESPERADA VISÃO,
POR ONDE CAMINHA EM SONHO O PENSAMENTO
ESBARRANDO EM INCONSEQÜENTES ACONTECIMENTOS.^
PELAS CORRENTES AGITADAS DO MEU SER,
A CADA INSTANTE,
TU RENASCES SÍMPRE UMA ÜNICA VEZ
COMO OS TRAÇOS QUE NÃO SE REPETEM
EM DESENHOS ANTERIORES,
COMO AS MUTAÇÕES NAS ALEGRIAS
E NAS SURPRESAS DO SOFRIMENTO.
COMO AS CAUSAS E AS RECORDAÇÕES,
COMO O AGUDO PERFUME DA INFÂNCIA
E O AMARGOR PISADO DA VELHICE.
A TUA DEGRADANTE VIOLÊNCIA
CONTRA A MINHA EXISTÊNCIA
DESITRATOU A MINHA ALMA DESPREVENIDA
MAS AGORA SEI QUE,
INFALIVELMENTE VOLVEREI A TI
COMO Ã CARINHOSA TERRA
DE ONDE UMA VEZ SURGI.
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O bisneto do rei da valsa
OLGA OBRY
VIENA, agôslo — {Via Panair)
Enquanto a côr do Danúbio azul ficar aquele verde amarelado quc sempre foi — e não há razão para mudar — as valsas de
João Strauss continuarão encantando Viena e o mundo. O bisneto
do Rei da Valsa, Eduardo Strauss, acaba de estrear como regente
num concerto cujo programa era dedicado inteiramente à música da
dinastia Straussiana: João pai, que há 125 anos criou a valsa vienense, José e João filho, o mais célebre de. todos. O jovem Eduardo
Strauss é neto do terceiro filho do velho João, que também se
chamava Eduardo e também era compositor de valsas.
E' um rapaz simpático, de. quarcn- sagem mais requintada de "pianos"
ta e três anos, fez seus estudos na e "fortes". As polcas e. valsas strausAcademia de Música de Viena e é sianas que o uso e abuso das bandas
professor no Conservatório Municipal de música das estações balneárias torVienense. Tem uma semelhança as- naram tão batidas, viram, sob a sua
sombrosa com o famoso Rei da Vai- direção cuidadosa e entusiástica nosa, tal como êste aparece em bronze, vãmente autênticas peças de concerto.
em meio a ninfas de mármore branco,
O aplauso deixou Eduardo Strauss
num monumento que. está num jar- muito calmo. Tinha a dignidade sordim público da capital da Áustria e ridente e a segurança tranqüila da
da valsa. Também o jovem Eduardo rainha Elizabeth durante a cerimônia
Strauss fez algumas composições, mas, da Coroação. Senhoras idosas jogaafirma, com um sorriso:
vam-lhe ramos de flores, mocinhas
—Nunca mais o fareil Para que? louras estavam pasmadas, com lágriSeria preciso compor alguma coisa mas nos olhos. Em elogios ao remelhor do que já fizeram meus an- bento da dinastia da valsa misturacestrais. . . e isto é inteiramente im- vam-se à
gíria vienense tôdas as lin.
possível.
guas: francês, inglês, italiano, sueco,
Limita.se, portanto, em dar nova até
português - c português brasileiro.
vida às composições das gerações pre- O concerto, organizado
pela Prefeicedentes desta familia cuja fama muntura
dentro
de
uma
série
de manidial lhe traçou o destino. Aliás, usa
a batuta com brilho e maestria. No festações ao ar livre durante esta
Pátio das Arcadas da Prefeitura vie- temporada de verão em que teatros
nense, monumento colossal em estilo e salas de concerto ficam fechados,
atraiu turistas dos países longínquos e
góiico do século XIX, cêrca de qua- vienenses
de subúrbios distantes, atro mil pessoas vieram escutá-lo. Bateram palmas freneticamente, mas êle mantes das melodias de Strauss.
Depois da conquista de sua cidade
mesmo não estava satisfeito:
— E* possivel fazer melhor!
natal, Eduardo Strauss pretende fazer
"tournée" através da Europa,
Entretanto, conseguiu, com a mes. uma
ma orquestra que, na semana anterior, com uma orquestra especialmente forsob outro regente, já tocou o "Da- mada por êle. Em seguida, irá à Aménúbio Azul", efeitos muito mais sutis, rica. Ao Brasil talvez1» s
— E' meu sonhr'
ritmos mais diferenciados, uma do-

Hd livros que têm a força de nos conduzir a reflexões sôbre
lemas e coisas que, apesar de jamais haverem sido objeto de nossas preocupações provocam uma ressonância que iios estarrece. Inspiram indagações, geralmente sôbre os motivos que fizeram permanecesse nosso espírito afastado de determinado problema.
Ocorre um outro fenômeno, tam- ção presente. Dal o haver merecido,
bém digno de registro, que é este de parte de um dos estudiosos de
do progressivo despertar do nosso in- sua obra, o titulo de testemunha dos
terêsse por questões que absolutamen- tempos trágicos.
te não têem qualquer relação com
Na verdade, com os dados recoos problemas em torno dos quais gi- Ihidos nestes tempos trágicos, e prinra nossa vida. Súbito, uma simples cipalménte numa realidade que apafrase ou argumento melhor conduzi, rentemente se finou com a ultimado, despertam em nós a necessidade ção da segunda guerra mundial, dede igualmente dizermos algo a res- senvolveu idéias já concebidas
por ou
peito, chegando finalmente a concluir tros, mas o fêz em nome de uma
pela obrigação de uma tomada de outra preocupação, qual reja a do
posição. Há livros, pois, que pela combate a uma simplificação que
simples leitura, ou reflexões que pro- elimina toda a possibilidade de esvocam, contribuem para nos levar a colha, desde o elemento psicológico,
atitudes e posições jamais cogitadas alé o miraculoso. Aponta como ideal,
por nós. Pode ser, também, que ape- para a completa revelação do destinas precipitem a eclosão de algo que no do cristão, as épocas de crise,
já germinava nos recessos. Enquan- e o faz lançando mão de exemplos
to formulo esta série de hipóteses, colhidas
nas
idades
históricas,
tenho presente ao espirito o peque- que se destacaram
presenno volume que traz a assinatura de ça das guerras, e da pela
crueldade, ou
Graham Greene, o no qual foram pela ausência da caridade. Faz o
enfeixados seus ensaios e conferen- elogio do risco, este mesmo risco em
cias sôbre temas e problemas que face do qual nunca vacilou emeotraduzem sua preocupação em face locar os
personagens que criou em
do clima do mundo moderno e dos seus romances,
principalmente os
do
cristianismo,
paradoxos
próprio
apontados.como cristões, para provar
A série de indagações que Graham que o seu território é limítrofe entre o
Greene procura responder talvez te- bem e o mal. Procura, aí uma ilusnham calado fundo ao meu espirito tração para demonstrar que o ammuis pela maneira pungente com que biente ideal para. o .desenvolvimento
o escritor as formulou do que por das qualidades do cristão é precisa
elas mesmas. Não foram formuladas mente aquele onde tudo leva a crer
pela primeira vez, nem pela primei, na ausência de Deus. _....
ra vez em torno delas alguém proEstas as questões ventiladas no
curou focalizar verdades e princípios livrinho organizado
pelos amigos de
que a todo cristão obsessiona, prin- Graham Greene, e contendo alguns
cipalménte a homens da família' a de seus estudos e.
conferências, oão
que pertence. Imprimiu-lhes Graham indagações de caráter eterno, sempre
Greene tal sinceridade, pintando uma renováveis,
pois o destino do cristão
realidade onde o trágico é a nota estará eternamenteem jogo, e cada
predominante, que aquelas questões, novo escritor ou filósofo que asretão velhas dentro da história como
se-lo-á por inspiraçã daqueles
a própria história do cristianismo, pa- pila,
dados recolhidos em sua própria éporecem articuladas pela primeira vez. ca. Em Greene ocorre exatamente
Evocando, por outro lado, a alta . - isso: recolhendo neste universo de
são dramática do nosso tempo, e a
grand-guignol os dados na base dos
situação do católico no mundo de
escreveu seus romances, êle rehoje, fala numa resistência que nun- quais
toma exatamente aquele tema maior
ca deixou de existir, nem cessará, dos autores' católicos, constituídos pepois ela é que alimenta a própria la presença do mal e do pecado.
inspiração cristã. O retrato que tra- Em certa ocasião eu já disse que
ça do cristão de hoje, evidentemen. êsses escritores me atr-cm e fasci.
te, contém todos os elementos do nam, não- exatamente- por qúe secristão de sempre. E' preciso, no en- jam católicos, más pelo caráter pertanto, reconheceer que este retrato turbador de suas obras, as revelaque vamos identificar através de ções psicológicas, os abismos que rassuas conferências e ensaios, c com gam diante de nossas vistas. Não fuo qual já tínhamos entrado em con- jo hoje de confessar que os autores catacto em seus romances, traz um acen- tólicos, ou apontados como tais, me
to trágico, conseqüência das lutas diá- atraem e fascinam
por muite mais
rias do cristão de hoje, pelo res- do
quc. o simples caráter perturbador
guardo da própria fé num universo d; suas obras. Confesso minha obcatastrófico. Não o apresenta disso- sessão
pelos problemas do bem e
ciado da ação, da revolução por que do mal, misturados ao destino do hopassam todas as coisas, ou a des- mem sem lhes fornecer nenhum cadenhar as realidades temporais. Si. ráter religioso, é verdade, como tam.
tua-se no momento histórico em que bém a minha curiosidade (literária
vivemos, não apenas como testemu- apenas?) pelas indagações feitas nesnha, mas como ator, predominando te território por escritores da ..qualiem sua ação aquela nota que levou dade de um Graham Greene,
por
muitos a indicar os escritores cato- exemplo. Por outro lado, são eles,
licos, por exemplo, alimentados por os escritores católico:,
que melhor rcuma inspiração pessimista. Em vez tratam o nosso lempo e as nossas
de pessimismo, no entanto, o quo obsessões. Poder-se ía, ro entanto,
há é uma visão dramática das coi- afirmar que nos impressionam exatasas e do mundo.
mente por que, sendo católicos, esco.
A complexidade do homem pinta- lhem . os aspectos mais negros, as sido por Graham Greene está exata- tuações menos condizentes com a rer-iente no seu comportamento para- ligião que praticam. A preocupação
doxal. Fugindo da simplificação, quer primeira, em suas criações, é alcanpsicológica, quer religiosa, surpreen. çar as raizes do humano.
de-o num daqueles momentos de insGraham Greene é apontado não
tabilidade, reclamado por forças con- apenas como um romancista católitrárias, que o obrigam a uma am- co, mas entre aqueles que invadem
biguidade que o leva a um comba- territórios proibidos á arte de ficção,
te do qual depende o seu próprio como por exemplo a teologia. Apedestino. Através daquela mesma res- sar de tudo que foi escrito naquêpectiva ele encara os problemas li- le sentido, as explicações, no engados ao cristianismo. E assim é que tanto, ainda são insuficientes, e foi
fornece uma visão da civilização cris- cm face dessa mesma insuficiência
tã sempre cm perigo, sofrendo revê- que Charles Mocller achou de bom
zes tremendos, e analisa a sua situa- alvitre uma investigação em profun.

didade sôbre a origem dos temas de
Greene e, consequentemente, do comportamento de tôda aqueja humanidade fascinada pelo mal, vivendo na
brutalidade, corrupção e crueldade.
Diante do estudo de Charles Moeller, que me veio á memória enquanto meditava sôbre as indagações de
Graham Greene, e j sentido das mesmas, era face da experiência do seu
romance, diante do estudo de Charles Moellcr a obra de ficção do autor merce, sem dúvida, uma revi.
são.
Graham Greene, como todo o cscritor católico, é um agente de inquietação. Não i'ugiu á regra o autor de o "Fundo do Problema". Inquictantes são os seus romances, coj
mo os seus ensaios o conferências.
Foi nessa qualidade que selecionou
um motivo chave para a sua ficção.
E pelo tratamento que lhe deu, confundiu os exc.getas, afirmando todos
que as raizes de seus livros estão
na teologia. As indagações de Grecne, também, apresentam-nos a mesma perspectiva. Charles Moeller, porém, prova o contrário, e obriga
a uma revisão de conceito?.
A descoberta na base da qual se
faria esta revisão é cie quc. a origem do comportamento e ienliuicntos dos heróis greenianos não é ia.
ligiosa, mas patológica. Co.iio conseqüência, estaria a teòlcgm afastada
de cogitação. Não di todo, porém.
Agindo realmente como um "fabricante de inquietação", como todo escritor católico, escolheu um tema chave que determinou a confut/io, desde
que se. tratava de um romancista preecupado com a descii.iti-ir.ização do
mundo moderno, e o silêncio de Deus.
O motivo selecionado está estreitamente ligado á virtude teologal da
compaixão. Outro elemento raro no

universo de hoje, tão raro que quando o mesmo é identificado na ati.
tude ou no comportamento de clguém, êste alguém se apresenta ro- ,
mo num mundo aparte, que poderia
ser espiritual, mas que,' no caso
de Graham Greene, não 6.
A busca das raizes do comportamento dos personagens de Graham
Greene levou Charles Moeller a identificar a verdadeira causa de suas
atitudes, secreta, alojada nos recessos: o trato com a infelicidade do
próximo deixa em r.ada um deles um
ponto de sofrimento, ou melhor dizendo, uma infecção que alcança a
sensibilidade, que o leva naturalmente a não suportar o sofrimento ou
a angústia alheia. Num de seus ro.
mances, Greene coloca na boca dc
um personagem esta frase reveladora: "A piedade é uma coisa terrível.
Fala-se sôbre a paixão de amor. Mas
a piedade é a pior de todas as paixões: não conseguimos vencê-la, cómo vencemos o sexo". O aprofundamento deste, tema, que como se vê
já não comporta nenhuma consideração de ordem religiosa, apresenta.se
como reflexo de uma realidtd» m
tológica. Esta, na verdade, • oam
ça secreta dos personagem de Or»ham Greene. Paralelamente a isso,
porém, há o que não se pode negar: um real, completo e inteirpTetrato de nossa época, onde o mal domina, seja do ponto de vista religioso ou não, e a negação da condição humana e cristã é um fato,
em torno do qual giram todas as suas
indagações,

COMENTÁRIOS
"Um fenômeno curioso é o
papel
que representou a viúva na história
social de Minas. Casadas muito jovens com homens oem maduros e aos
"senhor",
quais tinham que tratar por
um belo dia assumiam a responsabiiidade da família. E a reação (contra os hábitos antigos) era inevitável.
Quase sempre demonstravam unia reserva de energia, uma capacidade de
lutar verdadeiramente surpreendente.
Ninguém desconhece a famosa Joaquina de Pompéo, que se tornou lendaria. Foi chefe política de grande
prçsfgio. armando exércitos para aluta do primeiro reinado.
Talvez êste fenômeno não fôsseespecialmente mineiro e predominou,
principalmente, nas zonas rurais pró.
Kimns hos ceniros dc mineração,
Margaret Mitcheil e o cinema tornaram popular a figura de Scarlett
0'Hara, uma fútil mocinha, que ao
ver a família arruinada, tornara-se
capaz de tudo. Esta atitude foi reproduzida no Brasil sem o conteúdo dramático do romance, pois, foram lutas econômicas em plena paz.
Sei de várias viuvas dessas que, no
dia 13 de maio de 1888, se declara,
ram republicanas. Os seus filhos e
demais homens de família, se eram
monarquistas (o que acontecia geralmente) permaneciam tais, alegando
não ser justo colocar os interesses
particulares acima dos nacionais. Se
houvesse lutas c guerras, no tempo
da abolição, teríamos a reprodução
des etnas dramáticas do romance.
Várias causas poderiam scr apontadas para explicar êste. diferente
comportamento do homem e da mu-

lher com relação a certos problemas
sociais e políticos. Pondo de parte,
os sentimentos diferentes do homem
e da mulher relativamente ao escravo, fato suficientemente, conhecido e
estudado, tomemos a coisa sob um
ponto de vista mais geral. Os homem,
vivendo em contato com outras peisoas e com as autoridades, imiscuin.
dose d<; certo modo na vida política
da colônia e entregando-se ela compidaoienie duranie o Império, acabaram por ficar possuindo um sentido mais humano e social das rela.
ções entre pessoas. A mulher vivendo mais junto à terra, trazendo
sobre os ombros a responsabilidade
da administração da casa não podia
ver senão os interesses da família.
No Brasil, cm gerai, as mulheres
são mais conservadoras do que os
homens. Pode ser que haja alguma
influência do bandeirantismo: o homem saía a descobrir pedras e a mulher ficava tomando conta da cut,
Numa atitude tipicamente .Scartett
0'Hara, as mulheres paulistas bãtftram a porta na cara dos maridos
deiroiuHos na Guerra dos Emboabaí...
A palavra economia vem de "oikos"
-casa - e na divisão dos trabalhos
pelos sexos entre os primitivos, coube à mulher a agricultura e a vida
econômica, e ao homem a lula e. á
caça. Tambem nas Minas, êste proces.
so de divisão de trabalho influiu um
pouco. Coube à mulher a economia
e a administração da casa; e ao homem, a política." (Joio Camilo d»
"O Homem
Oliveira Torres
• a
Momnnha")
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Por LUIZ F. PERDIGÃO
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25% menos
São Paulo-Belém-Sâo Paulo
R. de Janeiro-Belém-R.de Janeiro

Faça um vôo confortável, com 15%+10%
.;' de desconto - ida e volta. Para viagem
¦ completa ou entre escalas, desfrute essa
magnífica linha da Aerovias, duas vezes por
semana, sobre o deslumbrante Tocantins.
A negócio ou a passeio, é um vôo encantador. Via|e sempre confortavelmente tios
UC:3. .mistp de luxodaAerovias.de 27
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Anote, desde lâ, o nosso endereço. E na sua próxima viagem a Belo Horizonte diê preferência
ao conforto e a pontualidade dos nussos aviões.

- Fone 36-4302
- Fone 36-0710"
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NACIONAL

TRANSPORTES
DE

sua

o sr. será alvo da melhor atenção à
bordo dos aviões da

passageiros.
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Escalas em: Uberaba, Anápolis, Porto
Nacional, Pedro Afonso e Carolina.

AGÊNCIAS NO RIO DE JANEIRO:
Passdgens: - Avenida Rio Bronco, 277..- loja 9
•
Encomendas ou cargas - Avenida Pres. Wilson, 210
'%.
.,., AGÊNCIA? EJVV SÃO PAUIO:
..
R. Libero Iodará, 370 ': • F«ntr35íÍ155 » R. Guaiànases, 232
Lgo.do A;ròu'che.'60 Fone 36-2960 • R. 24' de Maio, 207

melhores horários para
viagem aérea a.

BELO
HORIZONTE
:ax:x-

-¦*

em
15 tnelr<i> de
lhos ousados, cuja perfomance enSUSPENSO AO TETO POR
título é furtado — furtado bombardeiros leves, secundadas
de
uma
limitações
as
sofre
CORDAS E ROLDANAS
por firmas tretanto
ÊSTE
de uma revista européia quc em todos estes ramos capazes.
PATENTE 30.371)
O estratégia que exige grandes raios
apreciou ps últimos'progressos úo menores e igualmente
¦
pe-< O tdedi para apartamentos
''a
'sácfúsasS0->e. consequentemente..
IV é-.>escolhid«.-,pafa. ;de
seu continente no campo aerOnáü- cüça Mistere Trident
técriiiià"-átírêrifca-»
cargas,
assombra com
AV PHADO JUNIOR
tioc.ijVa verdade poucas cxpres- a NATO, omotores nas
que seu alicerce bápontas das na descobre
N.° 150
iões .exprimiram melhor o que seua dois
no mercabombardeiro leve Grog- sico — a preponderância
— foi seriamente
ocorri' no mundp: a velha Europa asas, odesenvolve
comercial
.do
COPACABANA
ranard
perfomãhçp
'.desaparecimento dos
aindià.sabe inventar!
1EL. 37-0110
ras coítí ; suas' linha»"-.ésquositas^ o abalado pelo
O'.-panorama da aeronáutica sc estatojacto de Leduc constitui a Cortietas, Viscounts; Scandias, Nocifra hoje num binômio de conse- mais notável experiência militar i atlas, e outros astros de uma nova
quèncias imprevisíveis. De um la- do mundo ocidental, os aparelhos constelação. Em troca as fábricas
BALAS QUILO CR$ 15,00
do a' indústria do velho mundo, li- de turismo a jacto produzidos por de Tio Sam não possuem definititipo
de
só
um
aprovado
vãmente
ingleses,
durada pelos construtores
$-Balas cristalizadas, quilo (Jrí 15.00; Balai
Fouga são vendidos no mundo to10.00: Bombons dc creme.
realizando o milagre de renascer do, o transporte de asas alongadas transporte a jacto, nem nas pran-- recheadas, CrS licor.
CrS 50,00; de rechuio.
Cr$ 45,00: de
forma1
de
tal
dasVcinzas do após-guerra. Num idealizado por Hurel-Dubois asse- chetas de desenho;
Cr$ 70.00: Jujuba. Cri 40.00; Caramelos
favoráveis
mais
as
estimativas
desenvolvimento
que
piade
Caramelos Tulfl, CrS
25,00;
CrJ
futuro.
ile
frutas.
no
lugar
processo
gura seu
admitir que' ts.1, atraso '45.00: Biscoitos, quilo CrS 30.00: Dotes de
nejitdp, que já analisamos anteriorFokker produz não ousam
a
Holanda
Na
abóbora, teléi», «u»batata,
cocadas,
leite,
metíte po- estas colunas, a auste- aviões a jacto para treinamento já possa ser recuperado-, .'anfçíí de •plroí,
bananadas e mariola. cento CrS 25.00
convencionais,
os
aparelhos
1960.
E
utilizar
soube
Mlsuel de Frias.
Rua
Hiulisla.
ra Grã-Bretanha
Fábrica
NATO — e a se- como Super-Constellatiori^e DC-6s,,' „oa
adotados
35. Fica no flm da Av. Presidente Var-com.'sabedoria a única dianteira íem breve pela
'eas,
na
também
Coelho.
Machado
adiante da tua
ontem bem aceitos fflçlos ope-;
téchiça herdada da guerra: a per- fábrica do produzidos
aqui no Bra- até
Tel. 48-4799.
Galeão,
rece-:
hoje
são
mundo,
do
radores
a
jacto.
feiçjjjjj. dos seus motores
sil. A Suécia se adianta em conApertou a cinta, operou cpm cepções avançadas como o "Barril bidos com reservas em face dos
»vipe§ velhos na RAF e nas linhas Voador" para caça, è firma pé no transportes a jacto que se impõem
comerciais, c laboriosamente^ de- terreno comercial com seus popu- nas linhas da Eurásia e da A'írica£
QUAL É A SUA
Para esta indústria, cuja única"
«envolveu a política aeronáutica lares Scandia. A Itália renova
ja- dianteira técnica reside agora nos
que' traçara, visando arrojado sal- boriosamente suas oficinas, surginDOENÇA ?
t" futuro; -,Um belo dia surgiu do á Fiàt,ea Ambròsin.i-com jactos* terrepps experimentais das veloci-i
e'¦ ..doS.ihidrpr
.Uàdes
supersônica^
na cena como- mágico esquecido levei
Seus sofrimentos sâo de oripara treinamento, íi Breda'è aviões muito velozes, o problema
oom interna ou externa? São
a tirar coelhos de dentro da car- a S. Marchetti
transportes
com
Nâo
antigos ou recentes?
tola: primeiro com modelos co- multi-motores; Até na pequena se apresenta portanto ao inverso:
importa, consulte o medico
disponiimensas
suas
capitalizar
os
mercados
merciais a dispulur
que díles o aliviara. Não pera Oerlikon experimenta arro- biüdades. de fundos e maquinaria
ca a esperança na sua cura.
do mundo; depois com aparelhos Suiça foguetes dirigidos. .....
.
o Ooutor J. P, JorProcure
;
jados
dispensam
lhe
cacpnfiançá
e
e
a
que
militares de aspecto sóbrio
ge Junior, medico da Asso' racterísticas estonteantes; Agora,
E', o panorama de unia Europa, os antigos fregueses — entre os
ciação Espirita Jesus Cristo.
Consultas àa terças, quintas
aviatório aguar- que sc renova e dá expansão- a quais grandes operadores dos próquando o mundo
"espectativa a
e sábados, das 9 às 11 e das
— visando
represados
valores
inventivos,'
Unidos
por
Estados
próxima
da cm tensa
prios
"—.
15 às 19 horas — Consultode galgar rápidamentif o nível de pero tantos anos. Más a exiguidade
rio: Rua do Ouvidor n. 169
exposição, de Fanibóròugh
"máquina•
— 7.» andar, sala 706.
"show" dó. tino da coroaçâo, como capitais f a' escassczde,
fetçíío que deixou fugir. E' um
-poderoCONSULTAS CRS 100,00
sem
mas
seus
—.os
cerrarrí
a
posindispensável,
ria'
salto
grilhões
Cometas
crismada
foi
já
.vitalidade qüé dés- sibilidade..-de retorno, porque o r.
jaclo e os Viscounts a- turbo-hélice sos sobre esta
completam um ano dc operação periá, por muito que os diversos fracasso seria possivelmente fatal,
nas linhas aéreas do países,, dá Europa continental prin: não para a indústria como um todo, a
bem sucedida
'.bombardeiros
pouco entretanto se vem ineliCambcr- cipalménte,
procurem
permutar nias talvez para cada firma de per
império, os
nando
para a superioridade técniemprêd
%¦-¦¦¦..
é
Coordenar
experiências
si.
i.
ra são fabricados sob licença nos
vantagens econômicas que
as
ca
ou
E
o
rápidos,
especializadas.
padas
oficinas
Tal, em conto'hos
F.stados Unidos, os caças Hunter go
Europa oferece: Scandias paia
c Swift são disputados para a NA- assistimos a luta suf da mus'Jitò;r norama da indústria aeronáutica aa VASP, Cometas
para a PANAIR,
no mundo, dentro do qual se situa,
TO, os bombardeiros, pesados Va- nica dos construtores europeus,
J
Noratlas para a Aerovias, talvez
liant, Vulcan c Victor assombram disputando mercados dà América como um gigante de pés de barro, —
quem sabe? — Viscounts para
seus modelos de a significativa frota aérea brasie da Ásia com
com pcilomances espetaculares.
'tecnicamente
vanta- leira. Tolhida de um lado pelas o Loide... Só a VARIG e a Real
exportação
Do outro lado da Mancha, o
enquanto se debatem para restrições, cambiais que se levan- se voltam para os Estados Unidos,
No
Salão Aeronáutico de Paris, rea- josos,
um volume de'fabrica- tam ante a importação de um ma- buscando DC-6s e Convairs.
conseguir
a mesma cena se
lizado em julho último, comemomilitar
terreno...
caro,
ficará
vez
mais
éstp
todo
o
l
cada
sem
o
aéreo
terial
qual
|
'¦, - •-,
-meteoros trocados por
rou condignamente o.'.décimo ani- ção,
ou de sobfessálentes ' que não mais repete:versario da liberação, marcando' o comprometido. X"*t,,
montagem de filial da
algodão,-,
de
regulares
linhas
E então surge o outro, termoido figuram nas
renascimento definitivo da indúsBrasil, -aproveitamento
FofckéíVno'
de
outra
parto
produção; indecisa
tria francesa. As três grandes so- binômio:-a poderosa indústria dos auanto
São José dos
Foíkccft
do^cientista
ina aquisição de modelos
ciedades nacionalizadas } du- Estados Unidos, senhora absoluta teiramente novos c ao vultoso ém:; 'iCaíhpòs..... '¦•¦'Ta ...
comeraviões
de
Nord, du Sud-Est e du Sud-Ouest dos mercados
tan- ¦ ¦ •'Prtfèçe: qüe de.'fato,:'a yelha Eu— juntamente com a grande cm- ciais no após-guerra, estabilizada pate de capital exigido para
ropa sabp inventai É vende, o quc
nosso
do
comercial
aviação
a
to,
ou
mais
presa Louis Brcguet, consolidam na fabricação de tipos e surpreen- país sente faltar espaço vital para inventa. Màs, até que possamos
i uma
co- menos convencionais,
sua produção de aparelhos
empresas existentes e se eippe- desenvolver completamente:
bases racm
merciais: Òcux-Ponls, Armagnac, dida de súbito pelo milagroso sal- as
nacional
indústria
encarniçaconcorrência
numa
sc lo da' Grã-Bretanha. No momento nha
Noratlas. E simultaneamente
creio que estamos
nem sempre leal, embora ocul- cionais e sólidas,compras.
lançam na fabricação de helicópte- mesmo em que desenvolvia gran- da,
boas
fazendo
Pouco
cordiais.
aparências
ros, aviões de turismo, caças e de esforço de guerra, com apare- ta por
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tá veis nvj|iês CURT ÍSS; COMANDO,
sul * norte em, ¦
oíerece Viagens..cie
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AÉREO é ft-a.
LÔ!DE
um só dia,
Aviayáb
que taz o per-X:
Cínica. Cia^^de
•curso RIO -MANAUS com tal
rapidez,,çm-líoiáiios mata, adequa^.
interesse», Ótimo trados aós '.-.sutis
A
'òò"U de abati-^
•tatherito
bprdo e
mento,-sóbre o preco oorraal. em-,
"sua?
passagens de ida e volta. ViaÃe pelO-LÓlDE AÉREOç.chég^ primeiro. sentindo « sutisíaçào-dè unia
bôa viagem

i
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í Vantagens da Soja na
alimentação ttumana
Edison Cavalcanti fala sobre as experiências técnicas do SAPS e do Ministério da Agricultura —
feita agora, dessa léguminosa na
A introdução, 'dieta!
das brasileiros,

Congresso de . . .

PLANTANDO DÂ...
Notícias do Ceará informam que
em Viçosa continua a colheita dp
milho, cio feijão, da mandioca edo
arroz Em Quixeramobim as colheitas
do milho.e do feijão apresentam pemas espera-se que
queno rendimento,
as mesmas, • para o futuro, tomarão
vült:>.

.

*

Na Paraíba,.informam de Areia
cana
que a cultura do agave e da desendo açúcar apresentam franco
volvimento, assim, como em Campina Grande, sendo que neste municipio ainda se apresentam em franco
progresso as colheitas dó milho, da
mandioca e do algodão.
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O Estado de Pernambuco ocupa o
quinto lugar na produção brasileira
de bananas. Sim safra,' relativa ao
caa 13.766 .
ano passado, elevou-se
'chos, Campo
do
Curiosidades
. O cajueiro é umá árvore das mais
importantes do Brasil. Sobre êle o sr.
Antônio Pimentel Gomes publicou
recentemente iim folheto, edição de
''Chácaras e Quintais". O cajueiro
produz óleo, resina, .tinta, tánino é
medicuinentds. Do caju tem-se compota, passa, vinho. e néctar. Da caslaiilu, há' n variedade dè amênilolis
e de óleo. A cajuina é uma bebida
excelente, refrigerante-, saudável, saborosn, suavemente perfumada e re;
comendável às pessoas- anêmicas. E
muito usác|a ho Norte.,O óleo da castanha tem várias aplicações. Tem sido usado por importante firma norle-americana para a fabricação de
determinadas matérias plásticas.>^i
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O dr.'Edison Cavalcanti, diretor geral do SAPS
A notícia hão causou esi>anto por-gianclo a nossa atividade_ e solicitan
«llie a excelência da nova mistura ja Üò. inclusive, informações sobre o
se lornara conhecida: o Ministério da plantio da soja. A nossa campanha
Agricultura autorizou o adicionumen- áôntiPÚárâ visando, cada vez mais,
to de soja à .farinha de trigo para um melhor aproveitamento, da soja,
fabrico do pão. Divulgada pela. im- cujo cultivo é econõriiico, pois cm
nasce,
prensa, o povo acolheu-bem a decisão ires meses essa léguminosa
ministerial que não poderia causar es- cresce e írutifica. Sua utilização no
iilimcntranhesa.'Por que? O diretor geral cio prc-naio do. pão e cm outros
SAPS, sr. Edison Caválcanli. ouvido tos nos trará benefícios com a ecopelo repórter do DIARIO CAIUOCA, nòmi;. de divisas gastas na aquisição
ao clc ir-'go e outros produtos. A soja
esplica-nos o assunto. Coube
SAPS, Tealinenle, tornar do conheci- pocle e dev; ser cultivada no Brasil."
mento público as vantagens da soja Pão tom Soja nas Barracas do SAIS
Ao concluir sim.: declarações o dr.
na alimentação humana, após os seus
trabalhos cie pesquisas e u incentivo Edisoi- Cavalcanti fêz questão cie
mais nuque deu aos estudiosos cia ciência clu iicehuiar que, embora demuilo será
vensoja
Nutrição que se ocupavam daquela irilívo. o pão misto
trigo
cie
puléguminosa. O incentivo dò SAPS dido a preço inferior ao
do
barracas
nas
O
com
ro.
,soja,
pão
atingiu a própria indústria de protjuem
fôrmas
Crí
3,50,
SAPS
custará
ile
tos de soja, inclusive
panificação,
lançando o pão misto de trigo e soja, «lc 300 gramas.
que começa amanhã a ser vendido
ao público e fornecido pelo SAPS nas
suas cantinas, barracas e restaurantes.
Resultado de uma Viagem aos
Estados Unidos
"— Vem de longe o esforço do
a soja na-aliSAPS para - introduzir
menução dos -brasileiros" -—declara-nos o sr. Edison' Cavalcanti.
Desde quando êsse Serviço ie
preocupa com o problema ?
Durante uma viagem qué realitei de visita aos Eslados Unidos,
quando, da minha primeira administração no SAPS, fiquei deveras impressionado com a importância que
os norte-americanos davam à soja,
Em várias universidades e centros tle
pesquisa daquele país, pude observar
resultados de experiências feitas sobre
a léguminosa que se apresentava como rica fonle de proteínas. Essas experiências levaram ;o próprio Governo
norte-americano a tomar, a iniciativa
tle incentivar a cultura e a industrialização da soja. Pensei então qué o
Brasil poderia seguir aquele exemplo
e a introdução du soja nòs nossos hábitos alimentares viria suprir as nossas conhecidas deficiências'de proteínas. De regresso, comecei a trabalhar,
no SAPS, para alcançar aquele-ob•jetivo''
Melhor Aproveitamento da Soja
Fala-nos ii seguir o sr, Edison Cavalcanti sobre as. diversas experiènc is realizadas pela Divisão Técnica
<1j SAPS para obtenção de alimentos,
«i.iginados cie' soja. Já nãó havia tiúvida quanto ao valor nutritivo do aliniinto quando o sr. Edson Cavalcantii deixou .aadministração da.aular.
iiuia em 1!)<(5.. Voltando a dirigi-la
e.n 1951, deu novo impulso aos trar
balhos sòbrè soja, lançando o SAPS,
alravés de sua Divisão de Propaganci-.: uma campanha que tornaria, pouco depois, cio conhecimento'público a
importância da soja na alimentação
humana. Diz-nos o diretor geral da i
quela instituição:
- Não basiavam as pesquisas, as
cxnrriências de gabinetes e a certeza,!
por ppltç dos técnicos, de que a soja J
pnur.iii e deveria ser, introduzida na |
ftlnii-plação ilos . brasileiros. Se oi
SAPS se r-ropiinhii a intròduZí-la no.-i
Ji.w.-is hábitos alimemarts, precisaria
lemr os resultados cios trabalhos sò-;
bre a soja ao conhecimento' do povo, í
a f:m cli- que este soubesse, dns van- j
lügcns que os alimentos de soja ou
còm soja |hc trariam è-'os aceitasse,!j
sem tis resistência., naturais contra |
produtos, alimentícios, que não. estão
incluídos, nos seug hábitos. Daí os
trabalho! paralelos dá-Divisão Téc;
nica e da Divisác do Propaganda do
S-M'S. Enquanto os -nossos, técnicos
l?ro>sí"gtJÍain.nas suas experiências, de-! BB
morislrandu. como o fizeram, a exe so-|
çeljncia do pão misto cie-trigo
'léguminosa,
i
ia, com . í de farinha da
r.':il,/avii-so um intenso, trabalho cie i!
propag-irida educativa. .Nesse trábalho dt- ampla divulgação.', sobre as
vantagens da soja, colaborou conosco
o Drofcssor Afranio do Amaral, que
«léstle I92/1 vem 'estudando' a soja' e
é Iioíl uina das mjiiores aulOridades
sòlVrii o assunto.' Uma conferência por
êle reriizadii, por ocasião ila segundá Scm.iiui Nacioiu-lide- Alimentação,
fiii editiida pela nossa- Divisão» de
Piopagahda c dislribuíilá gratuitamentt. Nessa mesma, ocasião editávamos
c* livio cio ilustre professor Afranio
<!•> Amaral, "Soia c Alimentação Popiit-ir" que obtivcra ¦ o "Premio Na•cional de Alimentação", de 1950, confí.rúlo peio SAPS, anualmente, ao _.
melh.rr irahalho científico apresentad.i ínbré questões alimentares."
A içao Uo Ministério da Agricultura
. -li loararam êxitos os trabajhos ilo
SAP_> sobre a soja, segundo iios declira 6 diretor geral daquela ,au-

fc

>>

*

*

O plantio dos tinhorões exige muito cuidado para se obterem bons resultados. Eles- exigem solos permanentemente fresèos. Nessas condiçfies, logo.que sejam enterrados os bulhos,;
é necessário não esquecer as regas,
que devem ser constantes, nunca porém demasiadas, pois essas plantas
requerem frescura. Decorridas três ser
manas a um mês, surgem as primeiras folhas, sendo nes.su ocasião necessario proteger a plantação jovem
dos raios ardentes do sol, sempre que
se tratar do local desabrigado. E. a
proteção deve ser retirada á tarilinha.
:

*

«¦

*

Além da goma ou da podridão,
produzida/pelo excesso de umidade
ou excesso de estéreo mal curtido, a
cebola é atacada
por uma moléstia
criptogãnica ^semelhante ac^ mildiott,
nas folhas, sob
aparecer
costuma
qtie
a forma de manchas amareladas. Pode ser combatida por meio cie uma
solução de calda bordalesa, pulverizailr. nas folhas. Essa moléstia, cntretanto, rarame-ile ataca as cebolas
em nosso país. Também o mofo' prélo que ataca os -bulhos é pouco frequente no Brasil e é combatido da
mesma maneira.

*

#

MANTINHA A SUA

CRIAÇÃO

Sadia e
produtiva
A saúda 4 uma dai principaii condições para.
quo a criação d* iampro lucros: você podo
manter ot iaui animais
sadios •• sagulr ot consalhot da um vatorinãrio • omprogar produtos
do laboratorial idãnooi.
A ;SCAL-RIO, ampliando
¦Je tua. iíçôó do Votorinárla, vondo agora, tam-

bém, vacinai

modicamontoi

Este piolho, que se reproduz com
rapidez, ataca as plantas localizandose de preíeréncia na página inferior
das folhas formando'colônias densas
com numerosas, formas
jovens, e.
adultas, que sugam os tecidos. Focos
são encontrados- também no tronco
das árvqres è na supeffície dojsolo
sôbrj.o mato que cresce nas imediações ou .entre os detritos vegetais deixados no terreno' após a capina. Esr
tes focos; não sendo eliminados mantém á infestação dai cultura. •/. ,
Nas laranjeiras" e limoeiros infestados aparece, no fim de pouco tempo, um revestimento negro parecendo fuligem, produzido por um _ fungo (fumajsina) que cobre as folhas,
frutos e ramos, dificultando as funções normais das plantas.
'
Dos : inseticidas usados para combater esta praga os _ mais eficientes
são os compostos orgânicos do fósfora,
como o Rhodiatóx, um produto de
fabricação nacional, que pode ser
empregado em pulverização e pplvilhamento. ,
O tratamento dos pomares faz-se
em geral com. o inseticida na forma
de pó na concentração de 1%.- Alguns
lavradores têm feito o. combate ao
"piolho branco" pulverizando os laa
ranjais com-,emulsão de Rhodiatóx
'"">
co5°í diluído na proporção cl»
lheres (a medida que acompanha, a
lata) pura 1U0 litros de ug,....
O tronco e o solo sob a copa dás
árvores sáo lambem pulverizados pu
assim eliminados
polvilhados, send
niretamente os fpco:i neles existentes.
Tanto a pulverização como o polvilham»nto devem scr repetidos 15 a
20 dias depois, sendo conveniente
três tratamentos pelo menos.

Homenagem ao minstro
Edgard Costa
Foi adiada, por. motivo de f6rça
maicu-, _f homenagem que os ' amigo»
c áil niriulores di . ininislro Edgard
Çosti iriam prestar-lhe, na próxima
sr_-uiid.i-feii-a,
por ter sido agraciado
com -h. grã-Cruz .da Ordem .Nacional
do Mérito, pelos relevantes serviços
: ¦ - ¦
prestrdos ao país.

CAV. SALVADOR CEGLIA
.

(MISSA DE 1." DIA)

>

Silverio Ceglia, senhora e tilho e Caetano Falciano, senhora e filhos, coin profundo pesar, comunicam aos seus parentes
avô, Cav.
e amigos o falecimento do seu pranteado pai, sogro e
no dia 18:
SALVADOR CEGLIA,.ocorrido em Nápoles (Itália),
7_°
dia
de
missa
quc mando corrente, e ós convidam para a
no
horas,
darão rezar terça-feira, dia 23 tio corrente, as 10,30
de Março, pelo eterno
altar-mór da Igreja de N. S. do Carmo, na Rua 1."
repousa de sua honíssima alma. Antecipam agradecimentos. .

a

fobra oftoia • a pasto
•uina. ponlcilina Intratulfat, otc.
.mamaria,
aiém do dit por do uni
oitoquo variado do produtot para cãai • ovai.
Assim, antot do comprar
vacinai, toro», vormifugot, «te., para oi toui
animait, ouça um vot»a
rinário o procuro
SCAL-RIO, qu» tó vondo

HOJE
%já não amarra {
cachorro corn lingüiça..

rogiltra-

doi no Miniitário da
o pulos
Agricultura

menoroí proçoi do Rio.

*

A cebolinha, cebola de cheiro, cebola de folha ou cebola de todo o
ano, é cultivada nas hortas para o
comércio das suas folhas que são
usadas também como condimento.
Não carece de trato especial. Exige,
como toda hortaliça, terra adubada e

contra

':'•

mento poderoso na defeta das
nossas tradições populares. E nào
esqueçamos o conceito de Garrett
-.- nada é iiacionul. se não é
popular.

Av. Marechal floriano,
«6-A, lt<|. *• Androdot
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JULIÃO JORGE NOGUEIRA
(7.° dia)

t

Lúcio Glauco Pinto e Família, consternados com o passamento do seu estimado amigo JULIÃO'JORGE NOGUEIRA,
convidam as pessoas amigas para assistirem a missa de 7.* dia
que será rezada pelo descanso de sua boníssima alma, amanhã,
dia 24, na igreja de Sanla Rita, na Ruà Visconde de Inhaúma,
:
às 10 horns.
V

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

t

JULIA0 JORGE NOGUEIRA

t

~^rf

'vLw~)T\^

na Grcmc!e R*»"a»'c«|çao
Setembro
ÍC^ÍIjLIjÍL de

X^J^W

.

|
^^^S^Al

(7.° dia)

O Secretário, os Assistentes e Assessores, auxiliares diretos
<lo Presidente do Conselho Regional do Serviço Social da Industria (SESI), «lo Estado do Rió de Janeiro, profundamente
consternados, convidam as pessoas dé suas': relações l»?r» hbsís»
tirem à missa de 7." dia que será celehrada por alma do seu
inesquecível Clicife e amigo, JULIÃO JORGE NOGUEIRA, amanhã, dia 24, às 10 horas, na igreja de Santa Rita, na Rua Visconde de
Inhaúma.
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(7.° dia)

0 Secretário, os Assistentes «Assessores, auxiliares line*
ilíatos do Diretor do Departamento Regional do Serviço Socialda Indústria (SESI), ilo Estado do Rio de Janeiro,' profundamente consternados, convidam as pessoas de suas relações para
assistirem à missa de 7.* diá que, pela alma de seu inesquécí-:
vel Chefe e aníigo, JULIÃO JORGE NOGUEIRA, será celebra.
da amaiiliã,«lia 24, às 10 horas, na igreja de Santa Rita, na Rua Viscondfe de Inhaúma.

Tudo a Pr*ç«o dos Bonu-Tcmpos!

Por preços que V. já nem

fiS^ji
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JULIA0 JORGE NOGUEIRA
'(7.o;diay"'^:;v

t

A CERES — Edificadora Industrial e Comercial S. A. e
a Casa Bancária Oriental Brasileira S. A. convidam as pessoas
•le suas relações para assistirem à missa'que será celehrada em
intenção da alma de seu pranteado amigo JULIÃO JORGE NOGUEIRA ná igreja de Santa Rita,, na Rua Visconde de Inhaúma,
amanhã, dia 24,. às 10 horas.

JULIA0 JORGE NOGUEIRA

tarc;uia:

'Colaborando corri o Serviço de
Expansão <lo Trigo, encaminhamos
ao seu diretoi, sr. Itagiba -Braçantc,
os icstiltacos de nossas experiências
para obler.çâa cie um tipo de pão
misto cts trigo'é soja, que.fosse aceito
pslo pi.lnlai brasileiro. E o Ministérui da Agricultura já autorizou a
niisuir.i da soja ao trigo para o fabii.o cio pâo".
"Quanto ao nosso trahalho tle ¦
Propaganda, adianta-nos o sr. Edson l
C:-- ak;. nii — observamos ps seus;
fritos alravés das cartas que recebe-j
mos dc vários pontos ilo pais, cio- j

limpa de erva infestante. Em geral
é cultivada nos canteiros de çouye,
alface, repolho etc. Reproduz-se- por
semente oir por mudas. Os seus bul.
bos ¦ são -.atrofiados.
O fioilio Branco das Laranjeiras
Dás pragas da laranjeira e do limoeiro que ocorrem no Distrito Federal e Estado, do Rio,, o inseto
oor
Ortliclia praclonga, conhecido
"piolho Branco", t em certas 'ocasiões!
principalmente na época da sêcu,,a
mail prejudicial, chegando a causar
a qtiédá das folhas e dos frutos' e
até mesmo a morte das fruteiras.

(Conclusão da 2." Pás.)
a guarda 'dos característico:., tnidisua; como élo que nos aproxima da alcionais de cultura
popular,
"aplicação
numerosa sabee utilização, ná educa- mst popular, cuja
doriá se transforma em precipitana
ttíesmo
artezahatde
no
çãò,
c|o das verdadeiras essenciais na:
indústria, constitue dever precípuo.
cionais,;
[..'.
• ,
Passamos do período inicial ;de
Os folcloristas do Brasil, reunidos
mobilização dos, folcloristas para
ao làdò de delegaò das realizações, interessando go- em Curitiba,
e representai
vêrnos, entidades oficiais, grupos cios governamentais
e de insticulturais e a.tôdá getite.em geral, tes; das Universidades
bem assim na
culturais,
tülções
colaboradupla
uma'
arreganilo
" vão
Companhia de estrangeiros,
çãò de todo b pais, que visa a denos
resolutos,
e
ardentes
naforça
prosseguir,
como
fendér ó folclore,
-tornar o
de
•
seus
altos
propósitos
árinspiraçílò
cionalizante, como
-< valos» para
folclore'-', unia achêga
.
tística, como norma ..educacional,
e um instrucomo diversão satidável, em suma.i os estudos brasileiros

S

t

(7.° dia)

Os Diretores de Divisão e demais funcionários do Serviço
Social da Indústria — SESI — no Estado do Rio de Janeiro,
profundamente consternados com o falecimento do seu quetulo Chefe e inesquecível amigo,-JULIÃO - JORGE NOGUEIRA,
Presidente do Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro,
convidam as pessoas dc suas relações para assistirem à missa
de 7."dia que será celebrada amanhã, dia 24, às 10 horas, nesta Capital,
na igreja de Santa Kila, na Rua Visconde de Inhaúma.

O CAMIZEIRO
AÍGR4NPE ORGANIZAÇÃO DA RUA d' AS SÉ M B ,t|A ^ ...& !,f &
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últimos apar lamentos dc sala e qiíarto separados, cozinlia, banheiro, área com
tanque e dependências complcttts dc empregada. Ái'ea
«le 5!ím2. Preço a. partir de
CrS 215.000,00 sendo 10%
dc sinal c o restante em 50
prestações. Plantas c inforinações ria construtora SERVENÇO, na Rua México, 72,
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Visitas aos domingos no local •
a semana
marcando
durante
hora. Outros detalhes com- a
—
CARRILHO
IMOBILIÁRIA
Rua Uruguaiana, 118 — .10.? andar, salas 1008 e 1009 —Tels.:
43-9672 • 28-6602.

demais depend.
Com 200
mil de sinal e 300 mil financiaçlos. Tratar com O. V.
RIBAS, Av.
Copacabana,
583, grupo 914^ tel. 57-0742

de luxo, novo, entrega iníediata.
Vendo, com grande
living, 3 grandes quartos,
aendo um duplo, 2 banheirés sociais,' copa-coz., e.tô»
das as demais depend., iii—
Apto. clusivé, garagem. Preco Cr$
COPACABANA — Vendo, COPACABANA
apto. com 2 quartos, sala e Av. Atlântica, um por and. 1.800.000, com 50% à vis-
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IPANEMA
IPANEMARtsidincUs Vtndo ou troce por apto. confortévol, 2 luxuosa» rosidtnda* «s
rua» Redontor o Nascimento Silva, om contro do torrono com
300m2 cada uma. Tondo: iar-Jim,
hall, 2 salõot, sala do almdeo,
lároirá, oscritório, varandas,' 4
qts., 2 banhs., cona cozinha, '.,.
garágoi.i, otc. — Proço Cr$
2.500.000,00 cada uma, os casas
astão ocupadas paios proprbtírios. Inf. c. à IMOB. CARRILHO
Rua Uruguaiana, 111 — 10.»
salas 1008-9 — Tais.: «3-9672
a 21-6602.

IPANEMA — Vendo, em
meio de construção aptos,
de primeira qualidade com
sala dupla, j. de inv., 3 bons
quartos, 2 banheiros, dependencias, garagem, etc. Pre«;ò
a partir dc 840 mil, com
15% de sinal. Tratar com
O. V. RIBAS — Av. Copacabana, 583, grupo 914, tél.
-'
•¦;
;57i07^2/;.;

LEBLON

I s' Af^SiiÉifc

'
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Rui (ond« de Baependi,
3"í-.rV34l«.*i*.!.'¦';¦
FIA M E H ã:0
junto IP José de Alencii

Apartamento íipo:

COPACABANA — Oportunidade — Vendo apto. de frente c.
duas salas. 3 quartos dep. p.
empregada, garagem, etc. — 1.*
locação, Posto 2. P 750.000,00
- c. 250.000,00 de entrada e o
resto financ. em 15 anos. — Esc,
RUFINO C. FERNANDES ¦ Av.
Rio Branco, 173 - 8." - s. 807
Tels.: 42-1280 - 52-3795.

LEBLON — Vondomos préximo
* praia, rosidência (duas no masmo torrono),.com living, sala dt
jantar, sala do «Imôço, jardim
do invorno, 3 quartos, sondo 2
banhairo om cér,
.conjugados,
cozinha. Nos fundos do- torrono
uma dopóndincía isolada - com 2
pavimantos, sondo garagom, lavandaria, quarto o banhoiro dt
•mpragada, no 1.° pavimento, •
salota, quarto o banheiro no an*
dar do cima. Pinturas a óleo, «rmir ios embutidos, sancas, 3 cisternas próprias com capacidade
paro 10:000 litros o 2 bomba:
elétricas. Preço Crf 1.300.000,00.
ALCIDES DE MORAES A CIA.
LTDA. — Av. Rio'¦¦—
Branco, 128

16.» — S. 1Ó01
Tol. ' ....
VUmtSW:
; 7-yy. y ¦,'

(A) - Saleta,
(B) - Saleta,

COPACABANA - Na rua Duvivier n. 37 — Ed. Cervantes,
vendo apto. n. 206, constando de
?. quartos, sala, cozinha e dep.
p. empregada. Pronta entrega —
Chaves c. o porteiro sr. Alziro.
Preço CrS 460.000,00 —
180.000,00 em 15 anos.
Escrit.
RUFINO C. FERNANDES — Av.
Rio Branco, 173 — 8.° — s. 807
-- Tels.: 42-1280 — 52-3795.
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COPACABANA — Vendo
magnífico terreno cm rua
transversal, lado «Ia sombra,
medindo 21 x 40. — Preço
Cr$ 7.500.000,00,. líquido.
Facilita-se o pagamento. —
Tratar com O. V. RIBAS —
Av. Copacabana, 583, grnpó 9.14, tel. 57-0742, diárianiente.
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COPACABANA y Apartamento
pronta entrega. Rua Aires Saidanha — Vendo de frente c. 3
quartos, duas salas, copa*cozinha,
dep. p. empregada. Preço CrS
800.000,00, c. financiamento de
CrS 400.000,00 em 5 anos, juros
10%.
Escrt. RUFINO C. FERNANDES — Av. Rio Branco, 173
— 8.° — sala 807 — Tels.: ...
42-1280 -4Í 52-3795;
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sala,

4 quartos
dependências
sala, 3 quartos
dependências
2
e
quartos
: dependências
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LEBLON — V«ndèmos tía
iAv. Delfim Moreira ótimo
[palacete, construído em tej,*reno medindo 11 x 20. AFi<
CIDES DÉ MORAES & CIÁ.
WDA. -f—¦• Av. Rio Branco,
128, 16.% S. 1601.
Tél.:
22-0504.

S. CRISTÓVÃO

PREÇOS A PARTIR DE CR$ 540.000,00.

¦

1 .jn<jji 1

—-,——

VENDEM-SE

os ..últimos

prontos para serem habitadòs, de sala, 2 e 3 quartos e
demais dependências. 50%
financiados cra 10 anos, 20%
cóm financiamento ¦ a cóm*
binar e 30% {facilitados.
Podem ser vistos todos os
dias, inclasive aos domingos,
a qualquer hora, à rua General Brnce, n.° 445.
Tralar .com a

EMPRESA
CONSTRUÇÕES GERAIS

-7——;

-

S/Aí1

*'•<

¦

Avenida Nilo Peçanha, 12
8.° andar, salas 815 a 821
Telefone 22-9894

72 apartamentos, novos, serão vendidos,
quase sem entrada, para venda rápida
PARTIR

DE CR$

39.000;00

90%

FINANCIADOS

Olita em lase de acabamento, habite-se, presumível, d enlro de 60 dias, financiada pelo Lar Brasileiro e Banco
Pan Americano S.A. Preços a partir ile Vr$ 3i)0,(ÍOU,00 para os de varanda, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, dependência de empregada, área dc serviço com tanque; e a partir de Cr$'<l65.000.00 para os de 3 quartos e demais dependências. Entrada 10'i
e o restante financiado. Prestações mensais inicialmente, a p artir dc CrS 4.756,80, e. posteriormente a partir de Cr$ 1.099,80.
As condições dc pagamento podem ser modificadas.
Construção sólida e bom acabamento executado pcla So ciedade Anônim-1 de- Engenharif e Arquitetura ,SEA. Edifício
ntimainenti; localizado com farta condução e água cmabuntl ancia, na aprazível rua Paula Brito, número 671, no Andaraí,
perto da rua Uruguai, bairro puramente familiar entre Tijuca. G rajaú e Vila Isabel.'Plantas, detalhes c venda exclusivamente na

m..

ORGANIZAÇÃO VASCONCELOS"
Incorpora, compra, vende, aiuga- administra e hipoteca imóveis
Compra e vende caias comerciais
Av. Rio Brcinco, 106-108, 12.° - s/1204 e 12C6, Tels. 32-8461 e 32-8861

ii. _¦;'¦¦

Dlv. Prop."P'rolar.. DL 1«.
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Figueiredo Magalhães,
n.° 134, um ótimo apar*
tamento de frente, composto de hall, 1 salão, 1
sala, 3 bons quartos, banheiro -com box, cozinha, quarto e banheiro
de empregada, varán*
das, ria frente e fundos.
Preço Cr$ 730.000,00
c o m financiamento .
Facilita-se parte. PREV1NÀL COMERCIO
È INDUSTRIA S. A.
— Telefone: 424737

nas j grandes y*',y§. L^j^^o^fM |$H
condições que lhe
oferecemos no l^^^Ê—
magnífico e moll^S^Bi:lllÍii
derníssimo edifício

¦:

À rua das Lanmjeiras, n.° 1, em início de
construção, vendemos
magníficos ápartamentos só de Írente. tendo
hall, 2 ou 3 quartos, sala, varanda, cozinha,
banheiro, área de serviço com tanque e dependencias completas d e
empregada. Preços a
partir de
Cr$ 360.000,00 sendo
5% de sinal e o restante em 60 prestações.
Plantas e informações na
construtora SERVENCO, à Rua México, 747.° sala 709. Tel. ....
52-1143 e 42-0886.

."

';.-7}.-.-¦:-.¦'.•"¦¦:-, .
•¦¦
'..7...
'¦
:.
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em incorporação, aptos; de liana, 583, grupo 914, tel;
'
sala,. quarto, varanda, ba- 57-0742.
,_ .,; :_.V:,.; ,,
nheiro, cozinha,:área e.tau—
que, completamente, separa- COPACABANA
dás as peças. Prero a partir Vendemos no Edifício
de 260 mil cruzeiros,- com
em^ cons15% de sinal. Tratar cbm BÉLGICA,
-r-. Vendo, O.;, V. RIBAS, Av. Copaca- tração adiantada n ruá

COPACABANA

¦

Repare

LARGO DO
MACHADO

ENTRADA

71: ••• ¦

ta'ei 50% financiados èàrí
prazo, àf combinar.',Ver' Av."
Atlântica, 4.002, apto. 201,'
tratar com Oi,\i RIBAS•¦'—
Av. Copacabana, • 583, grupo 914,' tel. 57-0742.

f

FLAMENGO — Vendemos na
Rua Marquês de Abrantes, es-.
. plêndido apto. em final de construcão, com sala, 3 quartos, banheiro c. box, cozinha e garaALC!gem. Preço: 650.000,00.
DES DE MORAES & CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 128. -^ 16.°
S. 1601. Tel. 22-0504.
FLAMENGO — Vendo magnínfficos aptos, em const. de firma
cie absoluta idoneidade, c. varanda, sala e quarto, completamente separados, banheiro, colinha, área c. tanque, etc. Preço
a partir de 226 e 336, com 5%
de sinal. Tratar com O. V. RIBAS, Av. Copacabana, 583, grupo 914, telefone 57-0742, diáriamente.

..
¦'

':¦

:

Bala 709. Tels.: 52-1143 —
42-0886.

''¦

CARIOCA irfODILIJÍRIO

COPACABANA — Ápartamento vazio c. 50% financiado. —
Vendo na Rua Constante Ramos, 56 — apto. 801, de frente,
confortável: apartamento, ,.ten.
do: Saleta, 2 salas, varanda env.,
3 qts., sendo um duplo, 2 banhs.
sociais, copa, cozinha, dep.' de
emp., grande área de serviço
etc. Preço CrÇ 1.200.000,00 —

RUA BARÃO DE FLAMENCO — Para venda, revenda
ou moradia. Vendemos os

77
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FLAMENGO

¦¦ •...
7...
. .. 7.;-.y,yi.y 7.y,. y. .,.,.... y 7 7 ..
:¦ ...
¦¦ 77.777,77, •7.:y.y.n-7,i.,}yr7-..,77*l
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— Domingo, 23 de Agosto da

COPACABANA - AP ART AMÈNtOS
DELÜXa - I POR AÍ*íDAR
PAR A

PRONTA

VENDEM-SE À RUA HmÁRIÕprGÓÜVEI^
CONSTITUÍDOS DE t
—
—
Living-R oom— Salão de Jantar — Sala de Almoço —-3
Varanda
Hall — Jardim tle Inverno
—•
—
2 banheiros Sociais ~ Copa-cozinha -— Quartos e dependências
4 armários Embutidos
quartos
.
de Empregada —Hall e teri-açò dé Ser*iço e grande' área disponível para recreio.
'"P

A

-.'^ ^"" lVtf5O:00|fi0Ó'
^Â Rf Í'^"-/*"D/^'
40% financiados em 5 anos)
(Com

TRATAR DIRETAMENTE COM OS CONSTRUTORES

h. c. cormmmo guerra'
AVENIDA RIO BRANCO, 173-14.° ANDAR
FONES: 42^2407 E 52-0119
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FLAMENGO

"' I n c o r o r a ç o e s
p
-;',;: ,. do
BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO
>s

RUA CORREIA DUTRA, 26
i

^Apartamentos disponíveis, à venda:
ABANA:

CÒí

m

AveRUA REPÚBL.CA DO PERU (A 30'metr« di
nida Atlântica)
(
Sala dupla, 2 quartos, banheiro e dependências
Sala dupla. 3 quartos, 2 banheiros e dependências
toilete. 3 quartos. 2 banheiros
L» 2 salas conjugadas,
«...
e dependências

v-W%

}CiftH-t O

I

[*
•

•y'i

/¦Vs
¦

v^StiBUL©
2.40

Preços a partir de Gr$ «00.000,00

BOTAFOGO:
RÚA VOLUNTÀP.IOS

DA PATRIAi

Ml

'•

'dependências
Sala;-2áuartos, banheiro e
•
Sala,' 3;õuartos. banheiro e dependências
e dependências
. ¦¦¦• 2 salàs^l quartos. 2 banheiros
';¦
líreços a partir de CrS 480.000,00

Informações; Ruado O-|yidortT90 5o and

¦H "V^r0"

?

»,00

JARDIM NOVO - REALENGO Rüá das Laranjeiras, 210 -Frente
TERRENOS
301
ApdJlamèrito
Vendemos lotes em prestações módicas, planos e

:¦'; |

'¦

Teiiclç-seípara entrega intcdiata, composto de:
sula, 3 quártóè,„lianlieiro completo, cozinha, quarto
Üçt.W.C. de empregados. Preço: Cr$ 600.000,00, sen
áa CrS 396.000,00 de entrada e p restante finan
ciado em 10. anos. .Tratar com Graça Couto & Cia.
ttila. Rua Buenos Aires, 48, 3." andar. — Tel.
"com o
43-7170. Chaves
porteiro. . -

™WT

'¦

¦}

i
Entrega em 6 meses
3 apartamentos para o condomínio

Ádiantàdíssima construção

50% financiados

RUA BUENOS AIRES N.° 48 — 3.° AND
TIJUCA
TIJUCA — Aptos, novos; junto
à Praça Saem Pena - Vendo
situados nã Rua Maior Ávila,
n. S0, entre a Rua Barào oe
Mesquita e Praça Saem Pena,
em final de construção, dois por
andar, tendo: saleta, grande saIa, 2 qts., grande banh. comp.
Mi

¦'

^^^^^

¦'"'

:".[.."¦'

'-

Wr

>

BAIRRO JARDIM RIO DA PRATA

(350)

A 40 MINUTOS DA Cl DADE
POR ESTRADA DE RODAGEM
OU TREM ELÉTRICO
CONDUÇÃO AMPLA

2.05

Construção s/pilotis

Qs melhorei lotes resiaenciais no maior Centro Industrial do Distrito Federal
..

v&a-ancia ¦/T^

Preços de 300.000 a 350.00&
cruzeiros

Ê rí/mViÁyfiA^i/
4"

«

Maiores informações com: ^ra^a Couto & ç/à. Ltdo.

i."Jtniri

*'¦»•¦

S «A:t;

Área construida, 48 m2
Vestibulo -r- sala — varanda — quarto — banheiro comp. e cozinha

FORMA D^|AGA/?.ENTO:
financiada a longo praxo
Farte subdividida durante a condução e|>arte

perto, dà. estação de Realengo. Não perca a oportunidade de adquirir seu lote e construir sua residência. Informações e vendas â Av Nilo Peçanha, 151, 9.° andar,
sala 905. Tels. 52-3481 e 42-2550, ou também com Dilermando. Fone 26-2393. Antônio Pereira: 52-5121; Antonio Sol: 37-2419; Gloria Navarro: 42-3804; Fernando
Correia: 304042;

3IBI
f>*ü|IBI

VCRUZEIROSV

em côr, ampla cozinha, dep. dt
emp., área etc. — Tem finan
ciamento dê 50%. • combinar.
— Acabamento de primeira. —
Ver no local e tratar na IMOB.
CARRILHO — Rua Uruguaiana,
118 - 10.° - salas 1008/9 —
Tels.: 439672 e 28-6602.

RIACHUELO
Rua Francisco Manoel,
, 71 (Estação de
, . Riachuelo)
j
Para entrega em fins
de 1953. Vendemos os
últimos apartamentos
tendo sala, 3 grandes
quartos com armárit
embutidos, varanda, b?
nheiro, cozinha, área
com tanque, quarto e
W.C. de empregada
Aceitamos financiamer
to por Institutos, Caixas, etc. Preço a part
íe Cr$ 390.000,00 c
50% èm 5 anos. Ve
no local e tratar n
construtora SERVENCO, à rua México, 747.° sala 709. Te!.: ..
52-1143-¦- 42-0886

—

TELEFONE 43-7170

Zona Portuária
TERRENOS PARA ARMAZÉNS
Vendemos, à rua Santo Cristo, próximo
rua
Sara, áreas a combinar.
à
Tratar com Graça Couto & Cia. Ltda.,
à rua Buenos Aires, 48,3.° and. Tel. 43-7170

RUA

BOLÍVAR

27

N.°

Apartamento 704 - Frente
Vende-se para entrega imediata, composto de sala, quarto,
cozinha a banheiro. Preço: CrÇ 340.000,00, Cr$ 130.000,00 de
entrada a o restante financiado em 4 anos. — Tratar com

GRAÇA COUTO & CIA. LTDA,
Rua Buenos Aires, 48-3.° - Tel.: 43-7170
Chaves com o porteiro

ÚLTIMOS APARTAMENTOS
COPACABANA
EDIFÍCIO BOA ESPERANÇA
RUA SÁ FERREIRA, 171
Vendemos os últimos apartamentos neste prédio, compôs,
tos de: sala, saleta, 3 quartos, 2 banheiros, sendo 1 completo,
copa, cozinha, quarto a W. C. de empregados. Preços a partir da Cr$ 750.000,00, eom 50% financiados eni 10 anos. Entrega em princípio de 1954. Tratar eom Graça Couto & C"Ltda., ã Rua Buenos Aires, 48 — 3.° andar — Tel.: 43-7170.

JiS-

Y&&
con^kOTõhFS2^
rL„iJ

- VENDE
INCORPORA - CONSTRÓI
52-3738
R. SÃO JOSÉ, 50-9.°-GRUP0 901JELS.52-3721

GRANDES VANTAGENS NA AQUISIÇÃO DOS .
— lüATFRIAK E«ENCIAIS PARA A CONITRIirÃrtr n^

^y|L
|f|
Âm
mmmW W

Sua casa própria

I
W

.

pi:.

««m»^

^^

ÁGUA E) ESGOTOr

3 vu2'':íkteWífó-nb:
• arborizaçao
PRAÇAS
BANCOS-COMÉRCIÔ-CINEMAS
GINÁSIOS-PISCINA
POSSE LOGO APÔS 01° PAGAMENTO
CONDUÇÃO AOS DOMINGOS, A PARTIR
DAS 8 HORAS, EM BANGU
%
Tratar

à AVENIDA

CÔNÍGO VASCONCEU», 250

- BANGU - ou á ma PRIMEIRO DE MARÇO, 113
.-Telefones; Bangu 681 e 23-2367

-

fc»
BAIRRO Jfc
V «^fe/^o MA|| MÔIPíHO BAIRRO
iEM
1^
Aj
©*»*! »B .COH8TROEM g^
^§/F

g^
%|ra|j^

compra, venda, I
incorporação |
administração

CASAS POR DIA

de imóveis,

-.

consulte anta

VALORIZAÇÃO
IMEDIATA
e
GARANTIDA V

KOSMOS ADMINISTRAÇÃO IND. COM. S.A.
Rwo 4o Carmo, 27 - 6.* andar - TeU(8-932J

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DÁ|

uompanhia Progresso Industrial do Brasil
Á
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JULIÃO JORGE NOGUEIRA

RUA MIGUEL DE LEMOS, 24

t

APARTAMENTO 902 - FRENTE
Vende-se, para entreja imediata, composto de: vestibulo,
sala, 2 quartos com armários embutidos, banheiro C.completo
de emcom box, copa, cozinha, quarto de empregada, W. 750.000,00,
Preço Cr$
pregada e área de serviço com tanque. restante^financiado.
sendo CrS 350.000,00 de entrada e o
Tratar com Graça Couto & Cia. Ltda. na Rua Buenos Aires
n. 48 — 3." andar. Tel. 43-7170. Habitado pelo proprietário.

TERRENO
-EM

,,\

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

(7.° dia)

(7.° dia)

Vitor Aguiar Nogueira, senhora e filho, Álvaro Machado
de Aguiar, senhora e filhos, José Linhares, senhora e filhos,
Maria Amalia Nogueira, Inácio Jorge Nogueira e senhora, Emesto Buckup, senhora e filha, Rogério Nogueira da Silva Rego, senhora e filhos, Ronaldo Nogueira de Queiroz, Maria José NoCarlos
gueira e Filho, Plínio Vasconcelos, senhora e filhos,
Pimenta
Antônio
e
senhora,
Luiz
MeUone
Jr.
e
filhos,
senhora
Nogueira,
e demais parentes de JULIÃO JORGE NOGUEIRA, agradecendo as manifestações de pesar que vêm recebendo pela perda do seu querido e incscunhado, tio e enteado, convidam para
quecível pai, sogro, avô, irmão,
a missa que fazem celebrar em sufrágio de sua alma, amanhã, dia 24,
às 10 horas, no altar-mór da igreja de Santa Rita, na Rua Visconde de
Inhaúma.

A Soe. Anon. Magalhães Comércio e Indústria, por
seus diretores, sub-diretores e empresas subsidiárias,
convida as pessoas de suas relações, colaboradores e
+
funcionários para assistirem à missa que, como preito
de homenagem ao seu grande amigo JULIÃO JORGE NOGUEIRA, será celebrada em sufrágio de sua alma, na Igreja de
Santa Rita, à rua Visconde de Inhaúma, amanhã, dia 24, às 10
horas.
,

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

(7.° dia)

(7.° dia)

CASCADURA

Vende-se à rua Itamarati, área de 10 mil
m2, com frente de 66 metros.
Tratar com Graça Couto & Cia. Ltda.,
à rua Buenos Aires 48,3.° and. Tel. 43-7170

t

A Diretoria da Federação das Indústrias do Distrito Federal, profundamente consternada coni o falecimento do seu
ilustre
grande amigo, industrial JULIÃO JORGE NOGUEIRA,
Presidente da sua congênere do Estado do Rio, de Janeiro, comvida os membros do Conselho de Representantes e demais iiidustriais do Distrito Federal, para assistirem à missa de 7." dia
Riía, na Rua Visconde de Inhaúma,
quc será celebrada na igreja de Santa
10
horas.
às
dia
24,
amanhã,

Economia e Finanças
(Conclusões da l.a página)

A SOJA NO . .

CONJUNTURA...

NUMEROS alinhados pelo
possibilidade de extração de caseirevelam
na, produto esse importado, pelo OS citado economista
Brasil, de vários países.
que os EE. UU. para produzir
A industrialização da soja no USS 1 milhão adicionais em merBrasil só recentemente começa a cadorias exportáveis utiliza USS
tomar vulto, tendo sido lançada no 2.550.780 e 182.313 homens-ano,
mercado do Distrito Federal uma enquanto para produzir USS 1
farinha das chamadas nutritivas ou milhão adicionais, em produtos
alimentícias para alimentação hu- normalmente importáveis, deverá
mana, utilizada na preparação de utilizar USS 3.091.339 e 170.04
mingáus e bebida quente. Em Sâo homens-ano. (Todos os dados rePaulo, como :á explicamos, a pro- ferentes a investimentos foram
dução é aproveitada para panifica- elaborados na base dos preços de
ção em mistura com a farinha de 1947).
trigo. No Rio Grande do Sul está
Partindo dessas premissas, verise- desenvolvendo a indústria de fica-se a. dúvida quanto
à capaciMinas
eem
soja,
de
óleo comestível
de atender, caso pordade
do
país
Gerais o cereal é empregado quase fie na
política de alto protecionisque exclusivamente para a alimen- mo, aos capitais necessários para
tação animal
manter por longo período o atual
É POIS a soja um produto de ritmo de crescimento da Renda
™ grande interesse para ser cuiNacional, dado o extraordinário
tivado no Brasil, não só pelas pro- impacto que se verificará no mercomo
alimentícias
pelas cado de trabalho.
priedades
suas possibilidades econômicas. A
3iia interessante
produção eslá se processando, em- TERMINANDO
prospecção, diz aquele renomabora lentamente, sob a responsabilidade exclusiva da iniciativa parti- do técnico:
"Um aumento nas tarifas nortecular Entretanto, caberia ao Govêrno, por inte.rmédio dos seus americanas deverá reduzir o volume
inúmeros órgãos encarregados da de nossas importações em relação
melhoria da alimentação do povo ao que se tem verificado; restrinbrasileiro e do estímulo à produ- gindo-se, assim, a demanda exterção agrícola, incentivar a pro- na efetiva de produtos americanos,
dução da soja, fazendo propagan- estar-se-á cortando as próprias
da do valor alimentício do produto, exportações do país. Desde que a
e das vantagens dos seus preços troca de mercadorias e serviços
baixos e concedendo créditos aos com outros países serve como meprodutores que estão levando a canismo para aliviar a pressão exercabo essa iniciativa pioneira em cida pelo excesso de oferta de nosnosso país. Do ponto de vista da so mercado interno de trabalho e
exportação não são desprezíveis a nossa relativa escassez de capitambém as possibilidades da soja. tal... políticas protecionistas conEm 1951 exportamos 40.000 tone- correrão para enfraquecer o "poder
ladas e em 1952 28.428 toneladas. de barganha" da mão de obra americana e concomitantemente, para
fortalecer a dos detentores do capitai"
critério adotado, onde estão incluídos o azeite de oliveira, perfumes
sintéticos, essências para perfumes
e outros E para estar mais em
dia com o seu programa d» auste- co comunista são muito grandes
ridade, a CEXIM, organizou uma (haja visto as últimas manifestanova classificação que iominou de ções políticas nos países satélites)
"da mais estrita essencialidade'
e e não podem permitir uma grande
ninguém sabe porque, incluiu en- exportação.
De qualquer modo, o aspecto
tre os produtos sob esse título que
não pode ser mais discriminativo. econômico não é o fundamental
nesse problema de trocas comereio bacalhau!...
Costumam dizei, os da CEXIM, ais entre o mundo ocidental e o
são devidas à ne- bloco soviético. E' reconhecido
que essas coisas
cessidade de "empurrarmos" alguns que a Rússia tem em matéria de
produtos gravosos para os países determinação de necessidades de
com os quais comerciamos. Entre- suprimentos uma boa margem de
de manobra. Se lhe interessar poderá
tanto, nessa compensação
"abacaxis" não há dúvida
que usar desses recursos de estado ausaimos sempre perdendo, como pro- tocrata, e isto eventualmente pode
vam o declínio das
exportações vir a nos interessar. Assim se formula a questão.
brasileiras.

NOTAS

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA convida os delegados das federações filiadas, diretores de sindicatos, industriais e amigos do seu ilusr
+
tre conselheiro e presidente da FEDERAÇÃO DAS
INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Dr. JULIÃO JORGE NOGUEIRA, para assistirem à missa que, em
sufrágio de sua alma, será realizada aniahã, dia 24, às 10,00 b<v
ras, na Igreja de Santa Rita, nesta Capital.
Antecipa agradecimentos.,

O Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da
Indústria (SESI), profundamente consternado com,o falecimeng[
¦IBI t(( (|0 geu grande amigo e companheiro, JULIÃO JORGE NOGUEIRA, ilustre Presidente da Federação das Indústrias do EsI
tado do Rio de Janeiro, membro nato dêste Conselho, convida
os demais Conselheiros e os seus amigos para assistirem à
missa «le 7.° dia que será rezada na igreja de Santa Rita, na Rua Viscoiuk
de Inhaúma, amanhã, dia 24, às 10 horas.

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

\m

(7.° dia)

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

Nogueira & Cia. — Usina de Queimados — profundamente pesarosos com o falecimento de seu ilustre e inesquecível sócio-fundador JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convidam os
seus amigos, funcionários, colaboradores e pessoas de suas rc>
lações para assistirem à missa de 7." dia que será celebrada
Julião
amanha, dia 24, às 10 horas, na Igreja de Santa Rita, na Rua Visconde
de Inhaúma.

(7.» dia)

Antecipadamente agradecem o comparecimento.

JULIA0 JORGE NOGUEIRA

t

Olavo de Virgiliis e família, profundamente contristados
com o falecimento de seu querido amigo JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convidam as pessoas dc suas relações para assistirem
à missa de 7." dia que cm intenção de sua boníssima alma será
celebrada amanhã, dia 24, às 10 horas, na Igreja de Santa
Rita, na Rua Visconde de Inhaúma.

dr. João Dahna • filhos

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

(7.° dia)

t

O serviço Social da Indústria (SESI), Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro, lamentando profundamente o passamento de seu ilush-è e estimado Diretor Regional,
JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convida os srs. funcionários, industriais, amigos e demais pessoas de suas relações para assistirem à missa de 7." dia que será rezada ria igreja de Santa
Rita, na Rua Visconde de Inhaúma, amanhã, dia 24, às 10 horas.

(7.° dia)

(ausentes), Viúva
filhos
o
(ausentes), dr. José BoniJorge Logemann
facio Silva, esposa e filhos (ausentes) e José Carlos de Abreu
e Mello, agradecem a todos que os confortaram e manifestaram seu pesar por ocasião da perda irreparável de seu ines>

|

(7.° dia)

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

Eduardo.
Cardoso,
Maria da Gloria Baracho
Dahne, esposa e filhos, Jaime Mauricio Dahne, dr.
João Carlos Boeira, esposa • filhos, dr. Arthur
Kliemann, esposa • filhos, Ernani Pilla, esposa e

¦¦

JULIÃO JORGE NOGUEIRA
Aguiar & Cia. Ltda., agradecendo as manifeslações de pesar (jue vêm recebendo pelo falecimento de seu
ilustre e sempre lembrado diretor JULIÃO JORGE NOGUEIRA,
convidam os seus amigos, funcionários e colaboradores para
assistirem à missa de 7." diá que em sua intenção será celebrada
Nogueira,
na Igreja de Sanla Rita, na Rua Visconde de Inhaúma, amanhã,
dia 2<4, às 10 horas.

(7.° dia)

,

EUVALDO LODI e Família, profundamente consternados com o falecimento do seu grande amigo, DR
JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convidam todos os
+
seus companheiros, industriais e amigos para assisti*
rem à missa que, em sufrágio de sua alma, será celebrada amánhã, dia 24, às 10,00 horas, na Igreja de Santa Rita, nesta Capital.

E . . .

Dr. Frederico Dahne

JULIA0 JORGE NOGUEIRA

1 t

(7.° dia)

O Conselho Regional do (SESI) do Estado do Rio de
Janeiro, profundamente abalado com a perda irreparável do seu
conquerido e ilustre Presidente JULIÃO JORGE NOGUEIRA,
vida os senhores conselheiros, amigos, industriais e demais pessoas de suas relações para assistirem à missa de ^.° dia que será
rezada na igreja de Santa Rita, na Rua Visconde de Inhaúma,
amanhã, dia 24, às 10 horas.

(7.° dia)

e primo
quecivel esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio
amigos
e
seus
para
e
convidam
parentes
DAHNE
FREDERICO
bonisde
sua
sufrágio
em
dia
7.°
de
que
assistirem à missa
sima alma mandam rexar no altar-mór da Igreja de N. S. da
Candelária, ás 11,30 horas de terça-feira, dia 25 do corrente.

t
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Dr. Frederico Dahne

JULIA0 JORGE NOGUEIRA

Dr. José da Costa Moreira e Família, profundamente abalados com a perda do seu parente e grande amigo JULIÃO
JORGE NOGUEIRA, convidam os seus amigos para assistirem
à missa de 7.° dia que será celebrada na igreja de Santa Rita,
na Rua Visconde de Inhaúma, amanhã, 24 do corrente, às 10
horas.

(7° dia)
Brafor S. A. — Brasileira Fornecedora Escolar, profundamente consternada com o falecimento de seu ilustre amigo e
cunhado de seu diretor Luiz Méllone Jr., JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convida as pessoas de suas relações para assistirem à
missa que em intenção de sua boníssima alma será celebrada
A
na igreja de Santa Rita, na Rua Visconde de Inhaúma, amanhã,
dia 24, às 10 horas.

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

(7.° dia)

t

(7.° dia)

(7.° dia)

1

filhas,

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

O Intercâmbio...

+

t

Ruy Gambaro e Família, Antônio Gambaro e Família, contristados com a dolorosa perda do seu querido chefe e inolvidável amigo JULIÃO JORGE NOGUEIRA, convidam seus parentes e amigos para assistirem à missa de 7.° dia qüe será
rezada na igreja de Santa Rita: Rua Visconde de Inhaúma,
amanhã, dia 24, às 10 horas.

(7.° dia)

Os Diretores e demais funcionários, da
CIA. UNIÃO INDUSTRIAL FLUMINENSE
convidam para o ofício religioso que, por
alma do seu inesquecível Companheiro de

JULIÃO JORGE NOGUEIRA

-

Diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro, profundamente abalada com o falecimento do seu
estimado e ilustre Presidente, Dr. JULIÃO JORGE NOGUEIRA,
convida os sens associados, amigos e demais pessoas de suas
relações para assistirem à missa de 7." dia que será rezada ria
A
igreja de Santa Rita, na Rua Visconde de Inhaúma, amanhã,
dia 24 do corrente, às 10 horas.

trabalho Engenheiro FREDERICO DAHNE,
será feito, dia 25 do corrente, terça-feira,
da Candelária.
às 11.30 horas, no altar-mór da Igreja

.'•hi

t
k.

(7.° dia)
. A Cia. Química Corcovado convida as pessoas Ue suas relações para a missa que em sufrágio da alma de seu querido
amigo JULIÃO JORGE NOGUEIRA, irmão do Diretor-Presiden.
te Ignacio Jorge Nogueira, será celebrada na igreja de Santa
Rita, na Rua Visconde dc Inhaúma; amanhã, dia 24, às 10 horas.

Jmmmmmmmm. ini |****MfiM aiw-ffl-T*^^

50 Vacas Leiteiras

\

So^RÜ!
HQSMDSSf COM

HOLANDESAS-URUGUAIAS

ATOS NA VIAÇÃO

]>c'arando aposentados compulsó
O Presidente da República assinou
a partir de 1-12-52, João
os seguintes decretos na pasta da Via- riamente,
Hipólito Ramos no cargo da Classe
São.
„
parPromovendo — no quadro X, por D da carreira de guarda-fio, e a Reis
antigüidade, o maquinista de estrada tir de 31-12-52, Nabucodonosor
11
da carreira de
de terro Artur Paulino, da classe p no cargo da classe
à classe E, e os sgentes de estrada auxiliar do portaria.
Aposentando Geraldo Albino da
de terro, Presídio Ataide dos Santos,
da classe D à classe E, e Oscarli- Cosia, no cargo da classo B da carno Santana, da classe C à classe D; reira óe guarda-fio, e Benedito Joe, no Quadro III, por merecimento, se de Paula e Firmino Brasil Corrêa
os auxiliares de instalação e conser- nas teferências 21 e 24, respectivavação Wilson José de Miranda, cias- mente, da série funcional de conduse I a classe J, e por antigüidade, tor de malas
Francisco Apolinário de Sousa, da
Concedendo aposentadoria — a
classe H à classe 1.
Carlos Ribeiro Santiago no cargo da
SUda
Perfeito
Exonerando Zedar
elesse C é Ricardo Hoppén, no carya, da função de referência 23 da go da classe G, da carreira, de agensérie funcional de Guarda.
te; a Horacio Bezerra Cavalcanti no
Concedendo exoneração, de tos- cargo da classe I da carreira de auJaRosa
Nilda
a
talistas, classe D,
xiliar administrativo; a Márcio Aunellicsi e Ondina Razzo.
gusto Soutello no cargo da classe K
Garcia no carTornando sem efeito o decreto e Armando da I, Costa
da carreira de posda classe
qua concedeu exoneração, de mensa- go
de tfüsta; a Osvaldo Vieira de Matos
geiro, classe A, a HéHo Medeiros
da-carreira de
Oliveira, e o quo considerou apopen- no caigo da classe HVieira de Matos
tado, a partir de 1-2-52, Aristides de talista; a Osvaldo
a Artur MesCastro e Sousa no cargo da classe K oficial administrativo;
referência 15 da
da carreira de agente dc estrada de sina na função dede camareiro;
aos tésérie funcional
ferro.
7
Fraga no carConsiderando aposentado, a partir legrafistas Raimundo
Mareio das
ds 6-2-53, Aristides de Casfroe Sou- go de. classe I, Eugênio
da classe F, Masa, no cargo da classe K da carreira Chagas no cargo
nosl Barbosa Leite no cargo da-cias.de agente de estrada de ferro*

Domingo, 83 d« A86«to d. 1953 -

WHISKY
Particular compra de partícula—
res. Tel. 45-7810 — Sr. Antônio
Atendo1 sábado e domingo
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II Congresso Nacional de Folclore
Sob a presidência do governador Munhoz da Rocha, foi instalado, ontem, solenemente em Curitiba — Discursos, mensagens e moções

Insta'oú-se, ontem, ás 21 horas, no nos vários .setores da vida danacional,
educadb Ginásio Estadual, em particularmente no plano
salão
estorç
ST "íf,L_nobre
ii Congresso
r-„ _„,. Nacional
i\i,„.i„„„i de
dn ção.
cão. Pôs depois
dcnois em relevo
re uvo os esforços
o. II
Curitiba,
Folclore, convocado pelo Instituto feitos o os êxitos obtidos no sentido
i
o patrimônio folclourasiiuio tle Educação; ciência e Ctu- de salvaguardar
sob a presidência dp rico do Brasil, como e o da conutura
Leilão pelo Júlio, AMANHÃ
(IBECC),
DRS. VICTOR CORTES
Governador do Paraná, dr.' Bento dade nacional.ao discurso reccntemeft.
Referiu-se
.
Munhoz da Rocha.
às
1953,
de
Agosto
24
de
Papa, mostrandoa
Segunda-Feira,
e RENATO CORTES
Abertos os trabalhos, foram lidas to proferido pelofolclore,
quer na vimensagens de saudação ao Congres- importância do
13
e
de
9
às
das
no
manhã
Diariamente
dos
10 horas da
povos, quer como elemento
sr». Vicento Rao, da
enviadas
pelos
so,
fira concla14 às 18 horaa
ministro das Relações Exteriores; An. para congregá-lo. E, porreunidos
em
da Educação mou os congressistas
ministro
Balbino,
tônio
Aleno magnífico
Rua Araújo Porto
e da Saúde; c prof. Lourenço Funo, Curitiba a prosseguir
humano
esforço intelectual social o
do IBECC.
em' favor do folclore, com que esta.
gre, 70 — 9.° andar presidente
Congressistas, falou o vam .servindo à cultura e & arte, era
os
Saudando
LEFONEi 22-5330
na
proreífor Loureiro Fernandes, Secre- suma, servindo ao Brasil.
tário Geral da Comissão Paranaense
tm nome dos Congressistas, agrade Flclore, acentuando o entusias- deceu o acadêmico Gustavo Barroso.
mo e a satisfação com que os folcloForam depois lidas as Mensagens
se J, e Pedro Jaime Rodrigues Seixas ristas de seu Estado e do Brasil re- enviadas ao Presidente da República:
artífios
conK;
e
êste
da
classe
cargo
mais
no
cebiam a realização,de
ap Núncio Apostólico, pedindo fizesces Cipriano José Corrêa de Assun- gresso como mais um passo na cres. se chegar a SS. o Papa Pio XII; ao
Anúncio detalhado no "Jornal do Comércio"
ç5o, na função de referência 21, Jo- cento, valorização dos elementoson- dr. Lutlier Harris Evans, diretor-gese Calvino Coimbra na função de re- ginais da cultura brasileira. O nume- ral da Unesco; o ao prof. Lourcnferencia 22, Salino da Rocha Cruz ro volumoso de contribuições, as reFilho, presidente do IBECC.
nn função de referência 21.
brilhantes que ali vie- ço O programa do hoje inclui um Barpresentações
-bem.
nlycl
o
demonstravam
ram ter,
reado no restaurante do Clube _OHmjá atingido nas pesquisas e ensaios
pico eni Paranaguá; inauguração dá
folclóricos em nosso pafs, subsidio al- placa em homenagem ao compositamente significativo para a estrutu. tor Basilio Itiberê; visita áo Colégio
ração da nacionalidade e. arsenal dns jesuítas, futura sede do Museu
muito rico e fonte de civilização.
Histórico o Etnográfico de ParanáA seguir, ocupou a tribuna o dr. guá e o Festival Folclórico de danda
Renato Almeida, Secretário Geral
ças populares: Dança do Pau de Fita.
Comissão Nacional de Folclore, que Dança dos balainhos, Boi ,de Macomeçou dizendo da alegria com que mão e Fandango.'
os folcloristas brasileiros se associavam às festas do primeiro centenário
do Paraná, agradecendo a acolhida
que recebiam do Govêrno e ,da sòciedade daquele Estado e a magnífica
realização do Congresso, organizado
pelo dinamismo do prof. Loureiro
Fernandes, Secretário-Gcral e seus
companheiros da Comissão ParanaenO Departamento Metropolitano do
se de Folclore. Traçou depois em Centro
Estudantil Cearense levará _ a
SLIDE BRUMBERG
realizações
das.
linhas gerais o quadro
efeito espetáculo folclórico no Salão
Para i proteção ao seus
da Cojnissão Nacional de Folclore Nobre
da C.E.B., em colaboração
no primeiro lustro de sua existência, cm a mesma
no próximo dia 28 do
dizendo; são Semanas do Folclore corrento
às 17,30. horas com entrada
que se promovem, revistas que se edi- franca, como sua contribuição ao
tam; convênios que se firmam, prê- festejos da C.E.B. e ao dia do estumios que se concedem, exposições dante.
.
«ue «e abrem, festivais que se reallA aludida festa constará do vários
zam, estudos que se publicam, mu- números orfeônicos sôbre temas da
seus c,ue se instalam, pesquisas que região nPrdtstina, estando' convidados
se levam a termo, cursos que se a sociedade carioca, particularmente,
multiplicam, dois Congressos nacio- estudantes e intelectuais.
nais o o grandioso plano do Internacional de São Paulo, com uma Exposição Interamericana de Folclore e
um Festival de grupos nacionais, tes.
temunhos admiráveis de nossas reaISSEr
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"Sumier" de 1,80 x 0,70 pé
lizações aos olhos do mundo.
"Chipandale'
em
tapeçado
que
Mostrou o desenvolvimento
ótimos tecidos; idem tipo
vêm adquirindo as pesquisas e os eatudos de folclore no Brasil o acenmala CrS 1.100,00, idem com
Flash "Highland" com 3 pilhas
tuou a influência 'da cultura popular
2 gavetas Cr$ 1.400,00; idem
Contados para extensão,
colchão de molas solto. Cr$
ejetor automático. ¦ 1,980/
1.500,00; idem com colchão
nu em 10 meses pelo Crediário
de mola tipo mala, Cr$ ....
1.800,00; idem com colchão
com 2 gavetas. Cr$ 1.900,00;
travesseiro cada Cr$ 70,00
I IIUIMVIIIII I
almofada cada Cr$ 70,00;
câmaras... filmes das mais aíaLentes...
travesseiro vent. de molas,
FLASH UNIVERSAL
120,00; colchão ventilaCr$
BABY
dos de molas, S anos de gamadas marcas... e iodo o material que
Adaptável a qualquer
rantia; criança Cr$ 950,00;
máquina
solteiro Cr$ 1.250,00; casal
você deseja para fazer as melhores
CrS 1.700,00. — Confecções
e reformas de todos os esfotografias, acham-se agora ao seu
tilos de móveis estofados.
Preços mínimos. Vendas a
—
à vista ou pelo
dispor
prazo.

TOfHOCEHTfíO
COMGRCiAL .

"RETALHADAMENTE"

CAMPO SANTO AGOSTINHO

ESTRADA DE SANTA CRUZ
«DISTRITO FEDERAL" A ITAGUAI
PODE HAVER FINANCIAMENTO

I O MO GRAFIAS
Exame» cnrdlológlcos em
<-estdêiicia>

(11 kl^UlitliUVIllW . .MV

f***rm*.mr

•.*—

£¦

-

Folclore

na Casa do
Estudante

790/00

CR$

a boa fotografia começa
líA EXPOSIÇÃO OUVIDOR!

obras

,41 ESSIM

£*y*!&m\s

FOTÔMETRO S. E. L

590/

BRITADO RES
REBRITADORES

—

no grande
Departamento Especializado
de Material Fotográfico
d'A Exposição Ouvidor! Aproveite estas
ofertas sensacionais e tenha por lema;
"chapa batida... fotografia
Crediário

Eitacionárioj-do mandlbuloi
dentadas, Intercombiâveu o
de cilindros - ifibre chassis,
tom peneira rotativa, motor •
plataforma de carregamento.
Capacidades horárias de 2
a 100r.i3.

CAMERA R0LLEIFLEX 3,5
Objetiva Zeiss Tessar 3,5. Obturador Sinchro Compur. Velocidade até
1/500". Sincronização em todas as
velocidas para flash normal e eletronico. Transporte automático de
filmes.

garantida"!
y^mu-rt^Bmk.

li

IND. DE COLCHÕES
OSTERMOOR LTDA.
Rua Senador Furtado, 30
Tel.: 48-0^824
Defronte do Inst. Educ
(Mariz e Barros)

*é
BETONElRAS

&10

AUTOMÁTICAS

150/200/300 litros d»
. capacidade.,

FOTÔMETRO PRDC
com estojo —
£50,

•jllãía l~'Bv
&UINCH0S

CAMERA KODAK

para obras, coni motor
elétrico ou a gasolina.

BROWNIE REFLEX

750/1500/3000 kg.

Pronta entrega
Facilidade de pagamento
Garantia e assistência
técnica.

495,*

Visor Reflex
12 fotografias —

CONSULTE-NO»
-.
muniu mumamis imsiumt i. a.

MÁROBRAS
TANQUE PARA
REVELAÇÃO KINO
Para filmes 35mm. a 120

||lnJiSJL,

ENGENHEIROS

i

Rua México, 11 - End. Tel.:
"SAMAR0BRAS" • RIO
Teis.: 42-5218 e 42-7437e
RIO DE JANEIRO
$

CAMERA AGFA RECORD II
Objetiva Apothar F 1.4,5 Obturador sincronizado para
flash normal e eletrônico. Ve*
locidade até 1/250.

240,

Q-

mensais
ou 2.400,
a vista
^^^^^'
Wa^m^^^

FILMES AGFA - 2JT
FILMES Perutz - j g

FABRICANTES

'

Casacos 2/4 de LONTRA
FRANCESA, 1.* quallCr$ 1.700,00
dade
Casacos de "VISONETTE" Inglês, tamanho
Cr$ I,.350,00
2/4
BOLEROS, Branco e
650,00
Cr$
Marron
GRANDE VARIEDADE DE PELES FINAS IMPORTADAS DA
INGLATERRA E FRANÇA
conOficina especializada em
sertos • reformas de Casacos,
adaptando-os aos modelos] em
voga Vendas por atacado e a
varejo, e á
VISTA E A PRAZO

Atendemos pelo Reembolso

Postal
GELBERT & PLATTEK LTDA.
Telefone: 22-7981
Rua SSo José, 110,,,sobrado —
Rio de Janeiro. (Em1 frent» ¦

Galeria Cruzeiro)

CAMERA KAPSA

CASA

Objetiva azulada. 3 aberturas. Sincronização para flash.
Fotos nos formatos 6x6 e 6x9.

VERMELHA

Fundada en 1905 por J. J. MARINHO

550,

Marca Registrada sob o n. 27.630
FABRICA DE COLCHÕES DE CRINA — REFORMAM-SE
COLCHÕES — REVENDEDORES DA CAMA PATENTE
"FAIXA AZUL" — Travesseiro cortiça c paina de seda pelos
menores preços da cidade

P/o1" ''S^N^IS^ BgB^^^SMwal

TRAVESSA SÃO DOMINGOS, 14
Esq. de Fres. Vargas, ao lado da At. Passos.
Tel.: 43-3271 — RIO DE JANEDZO

O Departamento de
Fotografia d'A Exposição Ouvidor põe
à sua disposição, oiicinas especializadas
em consertos de câmeras, microscópios,
calibres, fOtômetros,
telêmetros, etc. bem
como para instalação
de eletro-imãs, sincronização de flash e
azul a ção de lentes.

MELHOR...

FOTOGRAFE
COM

O
TUDO

MATERIAL!

MELHOR
PARA

O

CONFORTO

Graça Couto & Cia. Ltda.

IARI

DO

RUA BUENOS AIRES, 48 — 3." AND. TEL. 43-7170

CAMERA LEID0X WESTZLAR
Objetiva F 1.2,8 com obturador
sincronizado de 1/300 de seaundo. Filme 127 — 12 fotos.

VENDEM

105,

***^w

mensais
ou 1.850,
a vista

OUVIDOR
ESQ.

AVENIDA 110 HANCO

,

"

'"

\

JUlUlEji

OUVIDOR

EDIFÍCIO "ZACATECAS"
Apartamento 304, sito na rua das Laranjeiras,
210, composto de: 3 quartos, sala, banheiro completo, cozinha, quarto e deps. para empregados.

Rua Djalma Ulrich n. 217
REVELAÇÕES
GRÁTIS

Compre

o melhora material...

com

a* maior

facilidade...

pelo

Crefliijiom

Exiíosiç^^

Preços a partir de
Pequenos apartamentos.
Cr$ 175.000,00, com 50% financiados cm 5 anos.

Centro — Zona Bancária
DEPT.0 PROPAGANDA D'A EXPOSIÇÃO

Prédio de 7 pavimentos, situado na rua da Alfandega, 47, próximo à Avenida Rio Branco.
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oficiais
de
Promoção
DOSESTADOS

Regressou de Salvador o ministro Ciro Cardoso
Moradias Nas Casas Da Guarnição Da
Vila
' O ministro Ciro Cardoso deu o seguinte despacho na consulta que o cqronel Armando Noronha, comandante do
l°R.A.A.Aé. fêz-a respeito de moradias
¦nas casas da guarnição da Vila MIHtar:'a) - os preceitos consignados no
aviso n° 241 de 1939, em seus itens' II
e XII, devem ser considerados cbmo
complementares e em harmonia cpm o
que estabelece o aviso 1690 de 4 de
(alíneas A até F).,
junho de 1941
Nessa ordem de idéias, õ prazo'' de'
30 dias é o máximo permitido para a
desocupação. Independentemente da guarnição de destino oficial transferido, desde que não estejam residindo em pro-:
priò» atribuídos íl Unidade oficiais, pela
classificados; b> a sanção prevista ;no
aviso 883, de 1944,. não tendo sido imposta ao findar o prazo de 30 dias,
fixado para a desocupação, devera ser
aplicada, cobrando-se quotas atrazadas,
mediante carna nos vencimentos; c)nprmas cm apreço no que lhes for àpli-

'_.

pectlvas famílias para a visita que o
cardeal D. Jaime de Barros Câmara
fará à capela daquele estabelecimento
militar de ensino, no dia 30 do correu'
te,', ás lOhs.
Uma comissão de professores, oficiais,
alunos, praças c servidores civis, tendo à
frente o coronel Mário Mendes de Moraes,. comandante, do Colégio, receberá
Sua .Eminência ' à porta da Capela ás
9,45 hs. Neste dia o Cardeal crismará
militares' e civis daquele' educandário.
Os oficiais podem comparecer à paisana
Campo De Provas Da
Marambaia
Foi inaugurado nesse estabeleclmento, a II do ;corrente, perante a oficialidade, praças do contigente militar e
servidores civis, no Saião de Honra, o
retrato de Maria Quitéria de Jesus.
O ato foi presidido pelo diretor, coronel Áureo José de Carvalho, tendo sido
feita a leitura do boletim alusivo a
heroína baiana pclotenentc José Guimarães Ferreira, secretário do Campo.

Nau primeiras ho
ras dà tarde de.
ontem, desembarcoui no aeroporto
das Rotas Aéreas,
o general,Ciro do
Espirito Santo
Cardoso, Ministro
da Guerra, que se
fez acompanhar
de grande comitlva. O' Ministro
Ciro Cardoso presidiu em Salvador as
iolenidades comemorativas do primeiro
centenário da morte de Maria Quitéria
de Jesus.
, O titular da pasta da Guerra foi re:
cebido, no aeroporto pela oficialidade
de gabinete,' generais e repprescntações
de oficiais c pessoas gradas.
Crisma' De Servidores Militares E ClTis do Colégio Militar
Est3o convidados os professores, ofidais, alunos, sargentos, soldados, funCionários do Colégio Militar e suas res-

GUERRA
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DIARIAMENTE do Rio de Janeiro oara S. Paulo

cável; d) deixo de referir especlficamenJullo Andrade da
O Presidente da conforme solicitou;
te outros itens da consulta, porque a
da classe, H da carrei.República assi: Silva, no cargo, do quadro .permuent»
resposta aos mesmos está contida, imfarplelro
de
nou decretos pro- ra'
pllcltamente, na' solução acima.
da Marinha, por ter sido
movendo no Cor- do Ministério
Realizou-se, ontem, no gabinete do dlinválido definitivamente^ para o
(Condensado dos correspondentes e da Asapress)
rctor-geral de Intendencia do Exército,
po da Armada, lulsado
de Araúpúblico e Orlando José
'¦
a cerimônia civica de inauguração do repor merecimento, serviço
classe' D dar carreira
ao posto de vice- jo, no cargode da
trato da insigne heroina braslletra.,jMádo quadro supleportaria
de
auxiliar
vicealmirante o
ria Quitéria de Jesus. Por ordem do
da Maiinha, coualmirante gradua- mentar dó Ministério
diretor geral de Intendencia, general
do Américo Ja- forme solicitou.
alWdemar Rocha, compareceram ao ato
;m>
Clube Naval
. Jantar Dançante
ques Mascarenhas
todos os oficiais, praças, e civis, bem
Silveira, ao posto
assim outras pessoas que, ocasionalmenO Clube Naval fará, realizar ria seda
de
capitão
Diretoria,
o
te, se encontravam naquela
capitão de mar e. guerra
jantar dançante^ no P.róximt»
ao social,29 um
2,00
Foi, ha ocasião, lido o: boletim esfragata. Alberto Salvador d-Orsi.^ o de
do corrente,' de 21,00- às'show
dia
capitão
histópeciai alusivo á data, cuja parte
posto de capitão de fragata o
horas, constando do prosrama um
rica. teve a contribuição do major Urfragata graduado Leopoldo Braz Mes- estrelado por Mary Gonçalves e vários
qúlia Bastos; e no quadro de cirurgiõesquiza Ramos de Oliveira, adjunto do
outros artistas'. A reserva de mesas será
Recife, 22 - No diá. 17, nasceram num
dentistas do Corpo de Saude da Ma- feita a CrS 150,00. por .pessoa, com-dlgabinete; proferindo a oração oficial. o
município
antigüidade, ao pôslo de pri- reito à cela, com um mínimo de 4
tte-cel. Saturnino Lange, asslstente-secre- sítio do Distrito de Calçadas,
rinha,
por
tário do diretor de intendencia que de Cahhotlnho, dois xifópagos, filhos do CURITIBA, 22 -Realizou-se, ontem, com meiro tenente o primeiro tenente gradua- pessoas, por mesa.
exaltando a heroína, proclamou os fei- agricultor Mário Alves .e sua esposa. O a presença do governador Munhoz da do Antônio Calumbí e segundo tenente
poderão ser íelAs reservas de mesas
'21 - do
Rocha o encerramento do Congresra Na- Rubem de Bai ros Franco.
tos da mulher brasileira, através das parto durou 5 dias, sendo a parturiente
corrente, nos
dc cional de Reitores.
tas a partir do dia
eclosões históricas e sociais dos tempos. atendida pelo' cirurgião GpdofrédoHospiGraduação de Oficiais
seguintes locais: sede social ,com o geTomou posso do cargo o novo «eBarros, que a conduziu para o
Na Escola Técnica do Exército*
decretos
com
assinou
esportiva,
do
sede
chefe
O
governo
sr. Rerente;
p; gerente e
Esse tradicional estabelecimento de en- tal .Dom"as MoUfa, onde a operou, ex- cretario do Interior e Justiça,
graduando no corpo da armada, no pos- no pflsto de gasolina., no pátio do Mlduas crianças Já sem vida. nato Gurgel dd Amaral Valente.
sino comemorou còm brilho o centena- traindo
o
encarregacontra-almirante
com
o
Marinha,
vice-almirante
O deputado Rivadavia Vargas tomou io de
nistério da
rio do falecimento da heroina brasilelAs crianças estavam ligadas entre sí
cargo dc secretário de Viação Maurício Eugênio Xavier do Prado, no
ra Maria Quitéria; 'ode Jesus. Falou du- desde. 6 terço: superior do esterno até posse do Públicas.
capitao-deo
acompanhar
se
fazer
Òs sócios poderão
posto de contra-almirante
major José Men- à região umbilical, encontrando-se em e Obras
rante a cerimônia
Foi instalado o Centro Regional de mar-e-guerra Mário de Faro Orlando, de convidados, sendo o iingresso para o
donça Freire' que em sua oração íes- exposição naquele hospital, onde são ob- Estudos Pedagógicos,
capltão-de-fragata o capi- jantar feito mediante a apresentação do
de
aperfeiçoao
no
posto
para
da
e
vitorias
saltou a vida de lutas
de grande curiosidade popular e mento de professores.
tão-de-corveta Tírcio Araujo de Miran- "llcket", correspondente ao lugar' na
heroína de Pituba e Abrolhos. Tomou jeto
científica.
da; e no quadro de cirurgioes-dentistas mesa.
parte na cerimônia. todo o corpo docendo
Corpo de Saúdo da Marinha, no
O estado de lande da • genitora, que
te c administrativo da Escola liderados
Movimentação de Navios de-Giierra
do prlméiro-tenete o segundouma
pôslo
tem
e
anos
18
apenas
já'
de
soleRevestiu-se
22
pelo seu comandante, coronel Rodrlgp conta
Paulo,
São
Joaquim Baltazar dos Santos
tenente
O submarino Tarnotó'sàlu' à birra
filha, sendo ' casada há dois anos, é ta- nidade
Maurício.
José
da
Sociedade Lealinstalação
a
...
• Encerrando a cerimônia, falou o co- tisfalórlo.
em exercício; o. contratorpedetro BocalAtivo
de Salto «jrande.
Serviço
Usina
ao
Reversão
na chegou a Angra dos Reis; o navioNada menos de 11 incêndios ocorronel Maurício enaltecendo o» feitos heO Presidente da República.asslnou de- farolelro Henrique DIaB, suspendeu do
róicos da grande brasileira,
reram ontem a tarde' nesta capital. Vá- creto mandando reverter ao serviço ati- Rio de Janeiro- com .destino: a Angra
A flm de tratar de assunto de seu
rias fábricas e residências particulares vo da armada, o capitão-de-corveta Or- dos Reis e a fragata Inglesa. "BIgbury
interesse, deve comparecer, com urgência,
de A.J. Toram destruídas pelo fogo, que caulando Ferreira da Costa, visto haver Bay" partiu de Recife com destino a
Itaocara
(Correspondência
o
aspiPessoal,
do
à Diretoria Geral
prejuízos em diferentes pontos da cessado o motivo de sua agregação.
Pires) Praticou, o suidídio, ontem, em sou
Port of Spàln.
morreu
menino
queimado
cidade.
Um
rante a. oficial da Arma , do Artilharia casa
Promoções na Reserva Remunerada
dd Sr. José Sclsinio' Buckcr, o em conseqüência de um desses incêndios,
Caclldo de Lima."
assinou d*
República
Santos,
dos
da
Vieira
O
Presidente
Sr.
Hermenegildo
feridas .mais de duas pessoas.
.Estabelecimento Central de Fianças
Reserva Remuconhecido por Gidinho, casado ficando
O deputado Pinheiro Júnior apre- creto promovendo na
Foi prestado' -nesse estabelecimento mais
nerada a suboficial os primelros-sargencom a Sra.' Carmen Macuco Scislnio
homenagem à heroína brasileira: Maria dos Santos. Sua esposa .'prima do Sr. sentou à Assembléia Legislativa um pro- tos: João Félix Candeia, Luís Cândido
Quitéria de Jesus, em cerimônia reali- Buckcr e, por esse , fato, procurou a jeto instituindo o auxílip-doença aos ser- Tiúba, Luís Francisco dos Santos,, Mazada no gabinete do diretor coronel casa do referido cidadão pára pôr têr- vidores estaduais.
noel do Nascimento Corrêa, Manoel da
Cherubim Ferreira das Chagas. Falaram nio á existência, na certeza de, que,
Paixão, Manoel irares da Silva, Manoel
sôbre as comemorações do primeiro cen- lá, ninguém poderia obstar a consecução
Tertuliano de Oliveira, Pedro JoSé dos
O Superior Tribunal Militar na sessão
tenário da heroína de Pituba e Abrolhos do seu tresloucado, ato, 'uma Vez' que
Horizonte, 22 - Tomaram. posse Santos, Tancredo Lourenço j Rodrigues,
Belo
pelo ministro geneo major Luís Cürvélo Jfinlor e o capi- desconheciam qualquer imotlvo plausível dos cargos de presidente e vice-presi- Manoel João do Nascimento o Santlno de ontem, presidida não
tomou conhecido Traba- do Rosário Botelho; a primeiro sargen- ral Castelo Branco,
lão Bento Pedreira da Costa.
para a tal. Transportado o corpo, para dente do Tribunal Refeional
habeas-corpus imde
da
ordem
mento
a residência da família e-velado ánoi- lho, respectivamente, os srs. Jesus Her- to os segundos-sargentos: Antônio dos;
da Vila
Circulo Militar
e José Ribeiro Santos Cunha Filho, Eurico Francisco petrada em favor de Sadi Batista, sol.
Solicitam-nos: "A diretoria do Depar- te tôda por seus Inúmeros amigos, foi vert Magalhães Drumond
¦'yy
dado da Base Aérea do Recife, recolhido
•
,
Santos, Joaquim Faustino Pereira, ao hospital de alienados daquela capital;
tamento do Conservatório Brasileiro de o mesmo dado à sepultura ãs 15'ho- v«eia.
Inaugurar-se-á
o II Festl- dos
amanha
da Rocha o João Félix negou provimento ao recurso da promoCosme
Manoel
Música da Vila Militar avisa que ha- ras de hoje com grande acompanhamendo corrente, to. Gidinho levou para o túmulo o vai Universitário de Arte,
. • -¦
Candeia.
¦
verá quarta-feira,' dia 26 "concurso
toria da auditoria de São Paulo, contra
de segredo da sua desdita.";
Retificação dt Promoção
às 15 horas, um pequeno
do auditor que mandou arassinou de- o despacho
República
interesO Presidente da
a que
testes" para todas as crianças
! Itaocara (Correspondência de A. J.
-22 de janeira de qulvar o inquérito policial militar
de
o
creto
retificando
sadas em iniciação musical. Este concur- Pires) Penalizados da- situação, precária
A Prefeitura desta clresponderam os coronéis José Costa MonFortaleza, 22
so será inteiramente gratuito podendo em que ' se encontram as professoras dade comemorará o 150° aniversário de 1952 que reformou, por Invalldez defi- teiro, Otávio Antunes de'Siqueira e o
concorrer todas as-crianças de 3 a 10 regentes dos Cursos de Educação de nascimento , de Caxias inaugurando vá-. nitlva, na mesma- graduação de Io SG- civil Simão Antunes Siqueira, por ineAT Luís Xavier da Rocha, para o flm xistência; de crime; confirmou as senanos de idade. Aos vencedores serão .Adultos - que ainda não receberam seus rias obras públicas.
de, conservando-o na mesma situação de tenças condenatórlas de Benedito Borconcedidas matrículas em qualquer dos vencimentos durante êste .ano, fazemos
inatividade, considerá-lo reformado na ges dos Santos, de S.Pauló;: dec Ambrozto
cursos do conservatório".
um apelo ã Diretora dos mesmos, Proda
Reserva
Oficiais
do Io sargento, percebendo de Lira .Paz, de Pernambuco; ide Rui
Cartas Patentes de
graduação
fessora Hilda Jardim, ho sentido de
'" de segundo-tenente.
Salvador, 22 - Revestiram-se . de lm- o
Devem comparecer ao Serviço Militar providenciar a respeito, pois,, as profesCarvalho, Adolfo Agenor Batista e José
"~mT!mntaãorta
comemorativas
as
solenidades
no
3o
andar
sito
da Ia Região Militar,
sôras regentes de tais.Cursos neste mu- ponenciade Sousa Vieira, desta capital; e inde Funcionários
a hededo Edificio da Guerra (em frente- a nicípio são moças pobres, bastando para do centenário de Maria' Quitéria,
deferiu o pedido de revisão criminal inassinou
da Repú&llca
u
Presidente
inaugurada
Foi
da
Independência.
roína
recebeCentral do Brasil), a fim de
terposto em favor do |3°. sargento da Aeprovar esta condição, o fato dc1 terem
a estátua da cretos aposentando: Geraldino I Antônio
rem suas respectivas Cartas Patentes, os aceito a incumbência para perceberem, na praça da Liberdade
da
carronáutlca Onofre Soares, condenado *
baiana, estando pre- de Lemos, rio cargo da classe no
seguintes Oficiais da Reserva: Aloysio apenas CrS 350,000 "amensalmente.. Es- famosa combatente
do
arsenal
pena de 6 meses de detenção por acórquadro
de
operário
reira
ilustre e culta sentes o general Espírito Santo Cardoso,
Orlindo Carpes, Altair Luis Pacheco, peramos, pois, que
dã. do S.T.M.
Ministro da Guerra, o governador do permanente do Ministério da Marinha,
Alberico Teixeira Leite, Alcir Costa Fer- Diretora nos atenda.
Estado e alfas autoridades. A's 11 horas,
nandes, Aldo Bártocclonl, Aloysio PeItaocara
(Correspondência de A.J. realizou-se um grande desfile- militar, e
reira da SUva, Alvaro Pereira, Alvaro
daqui estão quei- logo depois, os colégios, tendo & frente
Várias,
Pires).
pessoas
AICorrea,
Martins
Alves
Schiller, Altir
com a atuação do' Fiscal de Es. os alunos da Escola Maria Quitéria,
bino Noauèira de Faria, Alberto Pinhei- xosas
Sr. Fidelis Teles Rodrigues que, também desfilaram pela cidade.
ro de Queirós, Almiro Ferrari, Alvaro tradas,
sérios prejuizos aos
causando
Santos de Melo, Alvino Schwab, Alcino está
das terras "Ponto
por onde pasproprietários
Adir
Pegas,
Corrêa, Astrogildo Fernandes
de Perestadual
Franco, Acácio Erthal, Adauto Bar- sa a estrada
-.
Gulratlnga, 22 - Prosseguem, na Assemdias, o refeHi
Itaocara".
guntas
da
Lobato
"mata-burros"
celos de Carvalho, Aulomar
e bléia Estadual, os debates em torno
2
Fiscal destruiu
Costa, Aquiles Corrêa Rabelo, Amarillo rido
um outro nas terras da Sra.' do desmembramento de distritos o criada Cruz Nogueira, Adão Gonçalves Bue- aterrouPoubel,
nas proximidades da ci- ção de novos municípios na zona leste.
no, Amilear Camcjo dos Santos, Ade- Olga
carregando
para o almoxarlfado Segundo os projetos em andamento nas
dade,
lino Simões de Faria, Anibal Sá-Pires, a madeira deles retirada
e. por IncrI- Comissões da Assembléia Legislativa do
Aguinaldo Quaresma, Ângelo Antônio
sem
dar. a dona das Estado, serão criados os municípios de
vel
pareça,
Mcrola, Ademar de Almeida Franco, terrasquó
e Alqualquer satisfação. Parece-nos Rondonópolis, Tesouro, Torixoréu
Adir Amado Henrique, Astolpho TavaChefe da 8a Resi- to Garças.
res Paes, Augusio Graeff, Antônio Car- que o Engenheiro
cruzeiros
mil
Mais
iá
oitocentos
de
desconhece
valho Ferraz, Antônio Estrela, Antô- dencia, Dr. Osvaldo Lucho,
a par de outros foram aplicados nas quatro grandes ponnio Batalha de Barcelos, Antônio Ma- ó fato. Já estamos muito
Suja,
Agua
Bandeira,
rios
têm aborc- tes sôbre os
rio Pizarro das Neves, Antônio José Do- acontecimentos que
sob' as ordens do Garças e Diamantino.
iriingues dc Oliveira Santos, Antônio cido aos empregados
O prefeito está fazendo construir
: mesmo de proprietáFiscale
referido
Valdomiro
Antônio
Matos,
Sebastião de
dita pontes-rodovias cm Torixoréu, à margem
RIO DE JANEIRO, 23 DE AGOSTO DE 1953
de Oliveira, Antônio de Araújo Aguiar rios de-terras por. onde passa a
do rio Araguaia.
estrada. í
e Antônio Mies Filho.
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Duas crianças xifopagas nasceram no Recite, sendo satisfatório o estado da parturiente —Revestiram-se de brilhantismo as comemorações do centenário de Maria Quitéria, na Bahia — Encerrouse em Curitiba o Congresso Nacional de Reitores
Paraná

MARINHA

São Paulo

RIEM OS SUPERMODERHOS

HORÁRIOS!

ÔNIBUS da
VIAÇÃO COMETA

(Simultântòi1.

Estado do Rio

Rio-5. Paulo
e
S Paulo-Rio

julgamentos
no S.TáM.

Minas Gerais

Ceará

Bahia

EmWÊB$m Am 10,20
IbbBMÉÍ

1

Z&

I 12,20

1

M m 14'20

^

Mato Grosso

Diário

Carioca

24,00
24,20
Preço da passagem
tios ônibus de luxo
*

Cr$ 160,00
- tarifa reduzida

Ônibus comerciais

ADQUIRA SUA PASSAGEM NA AGÊNCIA DA

VIAÇÃO COMETA
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Po«»io. 70 - Tel. 32-781*
Esfoçâo Rodoviário (Pr. Mou6J-TeL 43-0431. Ruo do
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De 24 a 28 de Agosto
.'¦'•'¦•'•¦•¦ y'y/y/Y/'Y'''y, yyy'//i

'/"'/;. ''/yy/

ob o patrocínio do S1JNDICATO DAS
EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS DO RIO DE
JANEIRO e com o apoio do INSTITUTO DE
a atividade
RESSEGUROS DO BRASIL e de tôda
«I3CONFERENCIA
seguradora nacional, será realizada a
BRASILEIRA DE SEGUROS PRIVADOS."
Problemas técnicos, econômicos e sociais,
diretamente relacionados com o seguro privado, váo
ser objeto de amplo debate, afim de serem adotadas
conclusões capazes de indicar soluções adequadas e
satisfatórias, em perfeita consonância cornos superiores
interesses nacionais.
Nessa oportunidade, mais uma vea se demonstrará
a efetiva e acentuada participação do seguro privado
no desenvolvimento da economia brasileira e a sua
relevante função protetora das nossas riquezas e das
iniciativas que visam realizações de progresso ede
bem estar social.
A todos os participantes dessa importante^
Conferência os cumprimentos e as boas vindas do
S?Úi]%/////-'/''y
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DO RIO DE JANEIRO
SIHDICA10 DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO

ã

W

Lii';'-''''-.';:.;.;-''-* v>í);*V*V\*'LL:,-ví'-

' K--'-"*-1!.*-*."¦".:•-¦*.."¦:!.
VL ¦ ¦ *L-L*-';;.v
rtjj»'

•*

¦

. *.".*-*"*:-'-í-'':':'.

"v

'¦-'¦»*ÍS:*''
i*M*-'' *¦'.!
¦'.¦.,.''¦¦¦-'-¦
frèSiff-y.f:

¦:¦¦¦'.;:, L

HSSS^^
''v*ft":'*tJ'r';'fr'^*^
LL". -vL-Çf*^^

"

llfÉ

Osni Amparo nasceu e
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Ò vento, o caom^
capim mal plantado, um companheiro podem contrit
Moço pobre do subúrbio que já esteve às vésperas de se sagrar campeão
nense? "Bem, domingo às 18 horas, eu dou a entrevista"

>->*'¦? ;z'í-A

jflfeV

__^ÊL sZ_^,*2èjÊÊÈ^&.\

Osni explica: "Você já ficou muitas vezes, inúmeras veies,
j^flfl
;dentro do "goal" esperando uma capim mal plantado, o vento
bola fácü vir ter.às. suas mãos um próprio companheiro mal coe ela entrar sem,mais aquela? locado contribuem para que uma
.Pois, meuiamigo, é:a*desgraça bola mal chutada ou bem chude todos os goleiros. Numa fra* tada vá*morrer nos barbantes.
ção de segundos à belota, qúe*
O moço pobre
parecia vir fácil, toma outra ca:
minho e jios deixa com cara de
O; moço pobre da familia Am*
bobo ante não. sei quant:is mil párp quase que nasceu n. Amépessoas". Osní.não tem queixas rica, onde já estava o mano Eli,
de sua profissão,: mas di/. que, quc de lá saiu para outras terras. Mas Osni foi ficando inesiiio
em Campos Sales e qtravessan*
do muita gente nova que chegava e velha que saia, 6, talvez.
o goleiro titular mais antigo em
um quadro titular, no Rio dc Janeiro. Há muito tempo nio Osni
\_\_\_\_\_\_\_\_\_l
WwM
Wk
'**->não tem substituto. Aparecer

m*m-W*&&M.m-\
m-Wm.
'
jflfllr

Osni diz que a sorte é tudo para um goleiro. A
grama mal plantada, o
vento, a colaboração de
uin companheiro podem
ser a desgraça de um
guarda-vala.
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tocou a cometa e
nós entrámos no fogo
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esquisito
E o Flumi-

"Pode-se perder, mas já vencemos dois grandes" - Apenas nó princípio..:.;

até que têm aparecido, mas depois vão saindo e Osni vai iicando. Esteve às vésperas ;de*g
ser campeão carioca. Foi em. m
1950. Toda a família Amparo
torcia por Osni, que êle era o
mais modesto, que EU já era
campeão. Mas no final dás con*
tas Osni foi para casa com. o
vice-campeonato... -

E o Fluminense
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DE
f São.os.seguintes, os Javo- ;
ritos dò DIÁRIO OARKJOA
dá reJparaòs-doz*'páreos
¦eata de hoje, ná rala*da enIseada de Botafogo:; .'-. -,,:¦:¦
m"-V
páreo*-*- Iòle A*„prlnr;:
cipiantes — Flamengo,
' ''¦''Bo-..
",
tafogo* e Vasco::'
—v; 3° páreo
Glff* 2,'jferlncipiantes — .Botafogo, -.Ica•;*.¦'. -'{;-,¦_.
ji-afe-Vasco.
*•*-*• jZ-a,.¦,.**-,-..,
¦'. 3».
páreo — Glg a 4, pri*»*- ';
Botafogo,
cipiantes
' vascò e Flamengo. f\
' V páreo — Double, Novis-¦lmo«;:-—w Vasco, Icarai,. Botafogo. i :Â ¦*...•" •¦¦j_. ¦ >'.'•'
JS^páteo -^Üple,* ¦¦?, ..estre- *-.
e Guaintes ^"Icaraí,
Vasco
';¦;*
'!•' '¦'¦¦¦¦'.*
nabara*. * -r rí
.'6?, páreo <—-Iole;* 8i 'no*.víssimos — Vasco, S. Crjs.tóvão e Botafogo. . .
1» páreo •— Sklff> senlpra
e Bota; Botáf0go,r
'*¦*' ¦**•Vasco
*
-""' '¦.' >¦'
íògo.'--¦
Gi» a 2 novis;'-.-tV páreo
simos — Gragoatá, Flamene
Vasco.
go.
* 9a
páreo.— lole a 4, «sstréV&sdo e* Boantes — Icaraí,*
taíogos *. .*.¦•:-.*'*. ¦
a 2
Outri«er
10» páreo—
sem patrão, seniors—.Vasco,! Botafogo, Flamengo. .
Ü? páreo —— Outrtgger a
2,* com patrão, seniors —
Icaraí, Vasco e Botafogo.
.12°. páreo-.—*. Campeonato
— Gig a 4,' .novíssimos"— Flamengo,* Iòáraí:
"*- '.:,"*è * Botáío', *.. :,. '•
co, -,'.-

Também-não tem mudado seus
hábitos.
Nem mesmo quando
derrotou o Vasco de 4 x 0, ventto
seu mano Eli tocar o "sarrafo" no colega Leonidas. Diz ser o
mesmo. E quando sai com Eli
nem toca em. futebol. "Bem, diz
Osni* o Fluminense a gente re*** *
peita, seu. E não é para respeitar? Fechar o "goal"' Como
é que eu posso dizer que vou
. fechar o '-goal"? Já não expliquei agora que quase coisa sitôa
muda o curso de uma jogada f
Osni diz que a sorte é quem
decide, muitas vezes . essa ou
aquela batalha. Já tem tomado
"goals" julgados defensáveis e
tem defendido bolas que êle
mesmo julgou inúteis qualquer
gesto... "A sorte escolhe a -;ente no principio do.jogo e depois
não nos abandona mais. Ai sim,
velho, aí todos fazem misérias../ I liam

"Zezé Moreira tocou a còrrie'seus soldados • e tocou1
ta; '-reuniu
*
o>fôgo,> você hão.víu ?
:'tòdòsi
*Agóra;para;
estamos-nasy grandes ,ba- .
o
taJhas, séú-''. Vai* dizendo
"Capitão" Pindaro Marcont ao
repórter.entre;a funiaça de um
"Continental" c um copo de gua.ráná,. no Hotel Eaissandu. Pin- .
daro diz ser-sòldádo demuitas,
bfitalh^s;:''PoÍ8 tenho marcas nas
meu,
pernas de* muitas feridas,
"Acb9 1uc
;aniigó"«; M*s fÇiza:
campeonato como êste ainda-está
nascer..." A principiar,
* por
porque, para o zagueiro, teremos.
>que' £»pagar tudo e começar nóvãmente rio. raiar do terceiro tur- '
ho; Agora a'-.batalha :é upenas
¦para'classificação V.'.

América Pindaro friza quc é bafòi
tálhà dura, Como sempw»
a
quando êle teve pela frente
camisa vermelha de Campos Sa"E'
um team' qüe; corre' os
lés.
noventa minutos. E a gente pode
estar -ganhando, de 4x0"i "Mas
que'
está sempre cm perigo..
amigo.
no
começo,
meu
estamos
Estamos no come de tudo. E
concluiu, sorrindo:' "Ainda* :**nuitàs luas vão; se. passar átéàspelejas .decisivas ;

^Mo/nfrem^
Joel gritando;
r
vocês vão ver"

->-¦:•

1948;

: No: í**mátch*^ ;'dctíítlp@5
Fluminense: venceu -.lJ0J*.'43t0**;.
tendo por local o Estádio de
Sio Januário,
o- tog»» íitA
realizado em 7-8-t», sob *
direção dò julB' Mário Via*
A renda somou: i .:*,,. .,*..
na. '*.,74.4í3,Q0«»Ob;tMiU»
-,Út%
tÍÒram* marcados pprtírlaiidó
3 ei 109: Os quadros.' JCLUr
MIKE1NSE: Tató-aní-íPéí^e
Valsa e HelvioJ índio, Mi109, Maneco
rim e Bigode;
"QrtóndCA.e*:*Bd*Jrt*JSimões,
: gues. AMÉRICA:', Oíltuj^Dilmício e Joel; Ivan;'Gilberto
e Castanheira; 'Alclaèslo,
Maneco, César, Lima e Eiqúerdlhha.

m^^

í.-:--V*.
'..'.:.

— Vamos até
E acrescenta o ponteiro : "Perder como o Flamengo perde é até muito Honroso"
lá, com vagar. . — Acredito em vários candidatos, inclusive em nós mesmos... — O campeonato é longo e me "acertam" sempre
'
pórteraté ao vestiário. Vai con* E, depois, o garoto dá urn tom
tando: "Para mim, no duro, há paterno: "Olhe, seu jòniàÚíia,
quatro candidatos. Não vou di- gou quas(J menino Mas já vJ
'
,;. . , n ...
zer nomes, e claro. Bons can. ..
multa colsa
Dc-Je
didatos, fortes candidatos e can^L™1;
o
tempo
em
eu
era.
torcique.
didatos fracos. Pode acontecer
que os fracos vençam*os fortes, da...
*
paciência. Mas disputa no duro
-¦„
de quatro. Nós, do Flamengo
-*é
estamos

A ligeira brisa que soprava da Lagoa naquela tarde de sol
•svoaçava a cabeleira do pequeno Joel Antônio Martins, sentado
na grama, olhando o gramado pintado de terra. Joel, fora do
treino, estava muito absorto no exercício. Depois, com repórter
"Ainda não morremos, não, velho,
ao lado, saiu-se com esta:
vocês vão ver. Ainda somos candidatos...'^ Ninguém tinha perguntado nada a Joel, parece què o garoto estava remoendo aquilo
desde o Fla-Flu. E soltou o desabafo naquela tarde de sol..',

"acertam"?
que me
Êle se diz vítima de contusCes. bém, para o rapaz, está r*e joVolta e meia está no Departa- gando duro neste campeonato.
do que ha bçla.
mento Medico: "Não sei pur que Mais no homem
"Também, os juizes
me acertam de vez em quando, E concluiu:
Ou me acertam sempre. Acho é que são os culpados. Metem
que é porque vou em todas, não ps pés na gente e os homensiitenho medo de caretas..."' Tam* cam quietos

-x-

I

FLAMENGO: — Garcia; H
Lepne e Marinho; Jadir, De- iff
quinha e Jordan; Joel, Kvaristo, índio, Benitez c lis-B
querdinha.
S. CRISTÓVÃO: — Hélio; Ú
Mahfredo e Haroldo; Zé Al- ';
ves (índio) Severino e Dé-•
cio; Geraldino, Sarcineli,
Cabo Frio, Ivã e Nilo.
OLARIA: —• Celso; Osval-f§
do e Jorge; Moacir, Olavo
e Ananias; Geraldo, Wash-S
ington,* Maxwell, Lima e§f
Esquerdinha. ]
PORTUGUESA: — Antol'
ninho; Cicarino e Pimenta;
Aristóbulo Joel e Lusitano?'
Natalino, Neca, Colânjelo,
Baduca e Darrocinha (Perrinho).
•X-

-HIMBn
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s?'-â§r --^r £S8Ít9s'
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**ã"ms^&sumssssBsm
Campeonato Carioca (Profissionais) —
1 América
x Fluminense — No Maracanã. Fiamengo
x SSo Cristóvão — Em General SeveJ riano. Vasco
X Bonsuceso — Em São JaimaOlaria x Portuguesa — Em Bariri. Ma| rio.
dureira x Canto do Rio — Em Conselheiro
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Galvão.
— Horário — Preliminar — âs 13,15 liroas.
Principal — às 15,15 horas.
NATAÇÃO
1." Concurso oficial da P. R. K. — Na
piscina do Grajaú — às 10 horas.
VÔLEI
Campeonato JuvenU — Nas
do
: Botafogo, Bangu e São Cristóvão e quadras
no Ginásio
do Fluminense — às 10 horas.
P OLO
Abertura do Campeonato Carioca com os
Jogos:
Gávea Golf x ltanhangá e R. A. N. x Escola Militar. No campo do Gávea — Pela
manhã.
R E NI
v
3.» Regata oficial —promovida pela V*.
N. R. .— Na enseada de Botafogo — às 9
horas. >
TIRO
Campeonato Carioca — Prova de Hevólver — No Estando do Fluminense — às 9
horas. '
ATLETIS M O
Decatlon Interclubes promovido
Vasco e patrocinado pela F. N. A. — Napelopista de
São Januário — às 9 horas.
HIPISMO
Provas "Amazonas do Brasil", "C. B. Novos Hotéis" e "Sociedade Hipica Brasileira"
— Na pista da S. H. B. — Pela manhã.
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Jogamos igual com todos

Para - o. garoto
loel, o Flamengoestá na pauia do título.
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prováveis
para fio/e
AMÉRICA: — Osni; Joel!
e Osmar; Osvaldinho, Ru-'
bens e Hélio; Jorginho, Vasgil, Leonidas, João Carlos c!
Ferreira.
FLUMINENSE: — Casti- 1
lho; Pindaro e Pinheiro;
Jair, Edson e Bigode; Telê, i
Robson, Marinho, Didi e;
Quincas.
—x—
VASCO: — Ernanl; Mirim
e Belini; Eli, Danilo e JorX«; Sabará, Maneca, Ipoju- |
can, Pinga e Alvinho.
BONSUCESSO: — Ari;;
Duarte e Mauro; Urubatão,
Décio e Serafim; Nicola, L
Jophe, Simões, Soca c lienedito.

^^j3fl^^§^^j^jpr^^y5*jgSg"^»ite*B

incluídos nessetotai..."

Depois diz: |üe o Flamengo
tém jogado igual ;,com todos os
adversários. Por isso afirma que
não haverá solução de continitidade para a' peleja com o São
Cristóvão.* "Dáí o nosso sucesOs candidatos l sb. Nãò temos só dito què os
Depois o treino é interrompi* adversários se eqüivalem. Tedo. Joel se levanta e leva o xe- mos mostrado isso a todos.

Os quadros

í'¦'*"'¦

PLDMINENBB: OIJo; Norlvai e.Bllulu; Blofí, SÕineU
e Afonsinho; Pedro Amwün,
Zabot, Moracai, PedTo
Ku*
*
*nès-;é
Careca,

-

Por

¦',:.

«sbto6,'*í^55íSí*!55*^
BapyaS
rsar, itímtt^f.—* -
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foram coi
!M&$?i*$
assim constitu
RICA: Valter,
tá; Oscar,

E' 0 COMEÇO...
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Millateln.
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importAnel

Sim, sôbré a batalha
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"DOIS GRANDES"

i,:.y

. * .*

\ .'-,

EM CONSELHEIRO GALVÀO

\JBiih, jfói.em.Conselheiro Galvão,.'qúe,
épòs/uni: empate desastróPindaro diz ter sentido
io
d toque sério do clarim de Zezé.
'O'-piróxinió
encontro seria o FiaFlu ."E-;você me compreende,
num:Flá-Flu a gente não sevpodia" mostrar * infériorizado..."
Edtãb conta, os sacrifícios, os tra'.balhos, òs - esforços /da ?ema•nà que antecedeu ao grande jôgo*. "No fim; diz o "back" estavamos tão confiantes-que, sá-bado,;.no Maracanã;eu mesmo
falava com-convicção: vamos fá•íhar bém.*.."

"ct-pitão"
.Pindarc
' Também o
^credita que o segredo do1 certa'rríè'é"não
perder pontos irrécuperáyeis para "pequenos". Mostra
rnclancólico. a posição dò Flumimas grita * esperançoso:
i^tM nciisé
"pe"Perdeirios três'
pontos'para
-mas ganhamos' dois
quenos"
"grandes", você
já viu?" Então estamos bem equilibrados,
'os.'
que estão; em nossa
porque
frente ainda não toparam "dois
iguais" em batalhas
diversas.
•!'Pbis não creio que o Fluminen^^sggír-1 '•'¦" '.:
.se esteja tão ruim z»ssim ..."
'
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MADUREIRA: — Irezê;
Deuslenc e Darci;
ipel,
Weber c Mário; Betinho,.:
Wilson, Rato, Paulinho e||
Osvaldo.
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Nanali c Cosme; (Garcia);!
CIcuson, Rubinho e Oieo;;
Roberto, Milton, Flore, Gayf*
e Orlando.
CANTO DO RIO — Celso;ã
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DIARIO CARIOCA — Domingo, 23 de Agosto de 1953

LUTA PELA LIDERANÇA
NA CHAVE R. LOUREIRO
'-. .

Primeiro de Maio e Torres
i Homem decidirão hoje, a pri"Raul
,1 meira colocação da Chave
de
ciasTorneio
Loureiro", pelo
ficação do Departamento Autonomo. O jogo poder ser considerado o clássico do órgão da
segunda divisão da FMF. O Primeiro de Maio, do bairro, de
'
São Cristóvão c o atual líder,'da
•
sua série, a um ponto de' dife'
rença do Torres Homem, de Botafogo.

Primeiro dè Maio x Torres Homens farão o
clássico do D. A. -Sem favorito às demais jogos

•-•v^^iM

IN^P**!!?^^^

Não Há.Favorito
Esse encontro não têm favo* rito. j\mbos os clubes contam
*í»
fl S^lliliiillilfl BÉlllilÉlllM Ps %
flHB^v^d ••'-.''¦¦"fl
com grande número, de aficcio'--^«C-JB nados e dejejam^-terip.inar ;• o
.RffllISi^^^ffSrar
',':'¦: ^H^BV^^flyHrflp^JrlBflM
:*rrflH rrr^Bfeíjíí^íj^^flBPP^xírflB rr^B]!!|!|)|H ^^^^^^^g^H i^^j^V^H ^|^H^^fl|
^H|l^^^9
fljflBitÊ^^ílw^í^fl
^B' :,OT jBSSS&yturno, pois êste é o .último jogo,
dessa etapa,'na-freríté,» que pos^^^^I^P*III^K&S*^Hi^:^^^B H 1 Ifl^liiiiifllliSfl «H
H sibilitará coritynáis /'fatiiidade a •
classificação pira'* partirfihftl'
. :¦' ., . >¦ *;»
, do campeonaio..
São-Cristóvão
No Campóvdq
Espera.o Primeiro de Maio
rjjflj ^k^^H j^Bfl^^t^s^H
jogar no campo do São Cristovão, já que lhe compete» dar o
; campo, levando cm conta a que.
esse jogo, dada a responsabilidaFigueira de Melo, tentarai assumir a /«fl.le, o Torres Homem, que domingo, em
"Raul Loureiro
de,
levará muitos torcedores, dc
chave
na
rferonça. no encontro com. o. ífrfer, o Primeiro «ie Maio,

ambos os lados, para assisti-lo,1 >
Esperem com isso, os dirigentes,'*,
do clube do bairro do Imperador-- ¦
dar o maior conforto possível aos;,,
torcedores.
* ,<Outros Jogos
Completando a rodada, n a
chave 'Raul Loureiro",' serão
realizados os seguintes jogos: Canada x Dramático, no campo da
Cidade Nova e Cocotá x Sampaio, na Ilha do Governador.

Aos clubes pequenos
A partir de hoje, e todos os *°^f*-0\Zfà\?™liComo
manterá esta seção de espor^menor
^t0 ^ ^
vulgação de tôdas a%atiyida^fn/e°SesfaUd^ PPara
ra
qque o anúndos ou não. Nada custara aos interessados,
LT^
cio das atividades esportivas ^. B0^axBmandem
J;^B°^_
suas^nota^por
nesta coluna basta que os interessados
SSE2Ea Sf£Ç
escrito, paraaav. Rioèrarico, 25, dirigida
diàf£
horas,
18
as
16
das
te menor, ou telef onem para 23-4472,
edomingos.
- riamente, exceto aos sábados
.Federal, mas como de qualDistrito
Não só os clubes do
por este
quer outro Estado, terão suas noticias publicadas
Jornal, que está pronto a divulgar ^al^e%^B0sr^fÇea^ntes
referentes
Daremos também, por esta coluna, curiosidades
ao esporte, de preferência dos clubes pequenos.

Venceu domingo ^^W1,'immwMmmW^A^m\WÊm^m^mMÊmÊBKtÊ
o Sul América
O Sul América, do Caju, conseguiu domingo, mais uma vitoria ao abater o Tupi, pelo escore de 5x2, no encontro • preliminar enlre Del Castilho c
.Anchieta, no campo do Nova Américá.
A equipe do Sul América,
apresentou a seguinte formação:
Brnardo; Nilton e Mira; Guinho
Turista e Cirí; Valdemar, Nçh*
son, Cláudio, Padaria e Harold$V
Os tentos foram marcados por
intermédio dc Nelson (2), Cláu-«5
i dio, Haroldo e Padaria.
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a chave "Brandão Sobrinho"
O itf«n«/atur«, «z«e com«n*ia, com 8ero ponfo< perdidos,

ANCHIETA E NACIONAL
RIVALIDADE BAIRRISTA
- O ponteiro
Sem serem lideres chamam para si as atenções
Oposição e Del Castilho
Anchieta x Nacional vêm poIarizando as atenções da entusubúrbios.
siástica torcida dos
Apesar de não ostentarem ^ as
colocações da serie
principais
"Brandão Sobrinho", ambos conseguiram manter através dos
anos uma rivalidade que constitue a razão do interesse que
vem despertando a luta, que travarão na tarde de hoje no gramado dos anchietenses.
O Líder Com o "Benjamim"
Enquanto isso no campo do
Manufatura, o Estádio Klabin, o
líder da série, o mandante dc
campo, enfrentará o Diana o
Departamento
Benjamim do
Autônomo, que muito promete,
no terreno futebolístico. O Ma-

O Centro Esportivo de Cavaicante, que hoje enfrentará o quadro do Palestrino, de Parada de
Lucas, no campo da av. João
Ribeiro na Estação de Tomáz
Coelho, convoca por nosso intermédio, para estarem em sua sédc social, domingo às 12 horas,
os seguintes jogadores: Zéca II,
Lulu, Ilbo, Nelson, Café, Mulato,
Aguiar, Toúquinho, lido, Venicio, Mandinho, Didi, Adélio e
Ivan.
Para comparecerem, às 14 horas também na sede, os seguintes atletas: Zéca, Canela, Décio,
Saraiva, Délio, Sousa, Irani, Gentil, Edson, Tim, Ivan e Waldir.
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JUIZ AND
SODA!
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conta a história do

Juiz Asuiar Dias. que considerou 5.750 caixas de bebidai

'

como bêga9em.

GOIÁS, REINO
DO CANGAÇO
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Estrela de Ouro
ell Terríveis
Alterações no ataque, do Estrêla de Ouro — Preliminar

diz
pela

que o pai loi
governanta

Ameaçado o Oriente a ter um
companheiro, na "Carlos
primeira coloGuimacação, na série
rães". O Realengo será um sério adversário, no jogo de hoje,
ainda mais que lutará em seu
próprio campo, com o líder e
uma vitória, poderá almejar a
primeira colocação, juntamente
corri o seu adversário de logo
mais.
Favorito.
Mas, assim mesmo, o Oriente,
que luta pela sua escensão, na
primeira divisão, é apontado
Favoritismo,
como o favorito.
justo, para o clube, que nos.úlmos anos vêm mostrando maior
equilíbrio dc força.
série
Os outros jogos, da
Carlos Guimarães, serão entre o
Cruzeiro e o Piraquara, no cam-

\__^^^^í^

raptado

3 jornalistas por

no tempo em que não
havia regime

POSIÇÃO
E DISPOSIÇÃO
00 EXÉRCITO
mportantes e exclusivas-declar*
ções do Gen. Caiado de
Castro sôbre o monacional
mento nacional
^~-~-^m::m!EiíPítí8£B!Sk
-^^^^jg^¥0W^m^k
-^^^^^^_^l^^^^^^^^^^^^^

\|
E mais numerosas outras reportagens, "¦'¦•^¦¦¦.^
^^
arligos e seções na interessante
^^^^__^_WÊÊÊ.fS—\\^^^^^^Ímt\
edição desta semana!

Em tortas as bancas
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colocação,
aspirem a primeira
mas pela rivalidade, sempre existente entre esses dois grêmios.

po do primeiro e Oiti x Campo
Grande, que promete ser o melhor jogo da série, embora não

GARROS APROPRIADOS 6 PESSOAL ESPECIALIZADO

<#!f%

fluarda-Moveisfarioça
/Mêê!**'

Direção de ex-auxiüares da UASA MAPPIN
RUA GENERAL POLIDORO, 30
. 2õt3520
FONES •46-3096

7^1933*1953
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ÜÍIOS servindo bem
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por
ma venha a scr assistida
enorme legião de torcedores.^
linha
na
Algumas modificações
do Estrela de Ouro
Devido o fraco desempenho
da linha atacante do Estrela de
Ouro no jogo contra o Lar Proletário, Moacir Pais fará algumas modificações colocando alguns jogadores do segundo quadro que vem fazendo uma bonita campanha êste ano.
A Preliminar
Antecedendo-se a o embate
empenhados
principal, estarão
cm sensacional luta os conjunmesmos
tos de aspirantes dos
clubes.

No gramado da Praça Maréchal Deodoro o Estrela de Ouro
receberá visita na tarde de hoje.
do consagrado conjunto do 11
¦Terríveis de Incas, corn o qual
travará interessante duelo. O prélio que travarão os tradicionais
grêmios do nosso futebol amador, por certo se revestirá de
grande brilhantismo, levando-se
cm conta o desejo de se defronterem. A luta, pelas suas características, deverá ser emocionante, levando-se em conta os bons
valores que se irão degladiar.
Grande Interesse Pela Partida
Dado o enorme interesse que
está despertando esta contenda
é que acreditamos que a mes-

Busca o Riachuelo a primeira colocação, — Um clássico sem lideres
Cruzeiro e Piraquara outra atração
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Pearson
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AS MAIS. BELAS PERNAS DO
PASSADO

um bando de jagunços

I

em/indiscrições

OURO

ItpoMo «o Conde FRANCISCO MATARAZZO
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Benjamin-

A VITÓRIA SIGNIFICARA
DOIS LÍDERES NA CHAVE

A SENSACIONAL FILHA DE UM
MULTIMIUONÂRI0

0 SILÊNCIO E DE

Massacre de

"¦
.'

0 AMOR PROIBIDO DA PRINCESA

.
David Nasser

i

o

tilho e o Oposição, no campo do
a chave
último, encerrando
Brandão Sobrinho, no último
compromisso do turno, pelo carrpeonato dc classificação. O íavoritismo, embora pequeno pende para o lado do quadro local.

nufatura é apontado como o favorito da peleja, pois ainda invicto, não acreditam que venham
a perder, para o Diana.
Oposição c Del Castilho
Bom encontro, pelo equilíbrio
existente entre os adversários deverá ser o jogo entre o Del Cas-

Convocação de
jogadores

contra
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Letra ^}" também para os Diário Carioca
CAcclar
Profe^fc ssôres licenciados

T ÜNIVGRSITAhlA
IIAROLOI) G

OAMASIO

Desaparece o analfabetismo

WWMWwWy i

E' um evidente contrassenso •ções para cujo exercício seja exigide licenciado, ou bapensar-se em classificar em um pa- do o diploma
'•
drão condigno os servidores públi- charel por Faculdade de. Filosofia.
Dejrf(? 7P47 o esforço para combater um dos maiores, senão mescos de nível universitário superior,
mo o maior problema do país — o analfabetismo — vem enconOS ÚNICOS EXCLUÍDOS
se nesse grupo não se incluírem
liando sua recompensa, no entusiasmo em gue analfabetos, profes—
E' preciso notar que ,no proós licenciados e bacharéis formatôres leigos e altritisias vem desenvolvendo nesta campanha que é
1.082-50, que, uma vez aprojeto
de
contingente
Filosofia
escolas
com
um
de
Dez
mil
de
Adultos.
Faculdades
do.s
Educação
de
o
pelas
eco— declarou-nos o presidente do vado, virá melhorar a situação
906.203 alunos estão em pleno funcionamento. Reconfortante e alnômica dos portadores de diploma
de
a
em
num
Faculdade
de
coisas,
da
estado
este
Acadêmico
que
c
Diretório
proporção
país
vissarciro
nível universitário que ocupem
/
Nacional de Filosofia da Universi- dc
analfabetos era de 95 por cento.
"Camcargos
ou desempenhem funções de
a
Saúde,
Moe
de
Eaucação
Jorge
do
Ministério
senhor
Pelo orçamento
dade do Brasil,
no Serviço Púsua
especialidade
atencruzeiros,
de
milhões
setenta
e
de
para
pito
reira Nunes.
panha" precisaria
foram excluídos úniFederal,
blico
ano
—
no
tendo
de
—
ação,
campo
acrescenpasde
tão
vasto
Não obstante
der às necessidades
os diplomados por Fatou — o projeto 1.0.82/50, que de- camente
sado, gasto setenta e três milhões. No entanto, contrariando as neFilosofia, entre tôdas
de
culdade
com
sessenta
apenas
Educação
contou
termina a reclassificação dos pro- as categorias
cessidades, o ex-ministro da
"déficit" de dez' milhões. .
profissionais de nínível universitário
fissionais de
e três milhões, e.vtabelecendo itm
sem quererno Serviço ver universitário! deOra,outras
.."Por esta razão, a quase totalidade dos educadores de adultos está
sliperior empregados
'privada
profisdo erro mos.'desmerecer
de suas gratificações (CrS 350,00 mensais). Dia a dia, auagora
até
Público,
padecia
'e
que são igualmente dignas dc
mentam as reclamações a respeito. A' exceção dos altruístas, existe
omitir essa coletividade já bas- sões,
e merecedoras' de remua ameaça de deserção da parte dos prejudicados.
ante numerosa qúe as Faculdades respeito
^1^1^
não podemos
tSí^ M^MWWMWWMWWMWWMWWMWWMWWv^^^i&t***^^
ao neração condigna,
Tudo isto, no entanto, é devido à presente crise econômica do* yy'-''''***?'-'y'**1**íQ*-'--"->: ~ "''-.'-'"^^HnE&HflHS9nnKc*i^~'
Jc Filosofia tem fornecido
compreender por que um licenciajá
'país. Mesmo que alguns desertem, sempre haverá professores,
país.
do em Química, por exemplo, não
sendo, a "Camque o Estado lhes oferece grandes vantagens. Assim
EM TEMPO
EMENDA,
tenha, pertencendo aos quadros do
será
o
analfabetismo
afirmar
autorizada
a
dizer-se
que
panha" pode
—- Somente agora, nuhia ,tenta- Serviço Público, direitos iguais aos
banido do nosso meio. A utopia de um Brasil culto, provavelmente
proje**%. ly'" tiva de sanar-sè essa lacuna, foi que são dados pelo referido
surpreenderá a geração futura. No presente, embora muito se- tra- SMâkM-^^Mm
to aos laboratoristas. Ou por que
apresentada uma emenda, firmada
halhc nesse sentido, é impossível alcançar tal idéia, pois há os anal"aplinao deve ser um bacharel ern físimandando'
fabetos que, desiludidos de tudo sentem-se condenados yainor- jêm
HE*^:
^Si-Ib
^1 por ' 32 deputados,
dêsse projeto ca pelo menos equiparado, em dicâr as disposições
rer como estão, desejando apenas o melhor para os filhos..
aos ocupantes de cargos ou fun- reitos e vantagens, a um tecnologisO povo acorda do marasmo de ignorância e superstição e trilha o caminho do saber quc inevitavelmente o levará ao progresso.
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N'A EXPOSIÇÃO CARIOCA

CONJUNTOS SPORT
a preços remarcados!
Grande variedade de modelos em sweaters...
saias... e casacos 2/4! Cores modernas... tecidos de alta classe... e os maiores descontos!
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CASACO 2/4 Em feltro. Original modelo inspirado em figurino francês. Gola e punhos
revestidos com pied-poule gigante. Tamanho 42 a 48.

De 350, por.... 298,
SWEATER TRICOLA de mangas
curtas. Azul, branco e amare-

lo. Só tamanho 46

De 275, por.... 248,
SAIA JUSTA em jersey de pura
lâ. Cós original e moderno.
Preto e marinho. Tams.. 40 a 48.

De250<p°r 198,
BfI^IP i! É^

CONJUNTO CARDIGAN ESWEA-

ffi\^^5'

TER em superior malha de pura lã. Cores: grenát, verde,
amarelo e marinho. Tams. 42
a 48. De 298, por
£28.
SAIA OE JERSEY de pura laindesmalhavel. Corte moderno
em panos. Cores: preto, marinho e cinza. Tams. 42 a 48.
De 495, P°'-----298,
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COLETE DE MA- aSI^^^^i^^

lã
CK^-xTTSraáwiá^x^i»
purapW^^vSsj^OfrXuvr»
, i*
com
h^S^^^^^^c^^^m^t^jL.
australiana,
\
sanfona Urge na
liípBK^WCM^^^^^AXva
e cavas.
V
cintura
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De 198, por....
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.SAIA PLISSE acordeon em pura
lã yadrêz. Lindas combinações
de cores. De -450, por.

398.
0

CREDIÁRIO
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L CARIOCA ESQ. G. DIAS.

7^^

DEDICADA

AO

BEM-ESTAR

DA

FAMÍLIA

De 350, por

BRASILEIRA!

278,

SAIA PLISSADA em finíssimo lersey
de pura lã indesmalhavel. Preto, marinho e cinza. Tams. 42 a 48.

De850<-eCOMPRE

PELO

598,

CREDIÁRIO 1

148
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SOBRELOJA
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FONE:

32-9513

========================

PARA JUIZ DE tORA.
PARA BARBACENA
Icrças, Ouintns e Sábados, a.i 5.33 noras.
;tQj <|u:,0) . g.rjj . io,05
A, 605
• DE BARBACENA 12,05
- 13,05 (luxo) - 15.05 - 16.05
'•-xias.
17.05
18.05 (luxo)
ii l,\i noras.
Segundas, Oulntas e
DE JUIZ DE TORA
PARA BELO HORIZONTE
- 8.05 - 10,05
(luxo)
fi.05
7.05
As
e
âs
6,30
horas.
Seílas.
Sceundas. Quartas
" ,6U5
" '^ a"«0'
: j*$
DE BELO HORIZONTE 12.°5
uuxo'
,s,u:>
'•u3
Icrças, Quintas e Sábados, às 6,30 noras.
MUR,Ae
PAKA CAaMBUQUIRA
rA,,A
6,25 noras.
Jks 6.40 horas
A»
'
DE CAMBUQUIRA
~HE MURlAft
horas.
6.00
As
\s 7,15 horaas
PARA CARATINGA
PARA PORTO NOVO
11.55 e 15.55 horai.
5.55
As 5.30 horas.
As
*« PORTO NOVO
DF. CARAriNOA '
11,55 <¦ 14.00 noras.
5.55
As 5,30 horas
As
S,\0 LOURENÇO
PARA CMACUA/.IS
PARA
7.0} horas
As 6.15 e 12.15 horas
As
'"' SAO LOURENÇO
DE CAI AGU AZES *
As 6,15 c 12.15 horas
í^_
As 8.00 horas

DE CAMURÇA em malha, tiOriginais combinações
colete.
po
de cores. Tamanhos de 42 a 48.

//

MÉXICO,

ÔNIBUS

C-CASACO

/

• 2 2
— 43*46 7 6

Encomendas e Despachos : Agência Â. P. I A J

SÓ PARA SENHORAS

Ú ti€Ar*CARIOCA

INSTITUIÇÃO

GUIGHETS — 2 0
TELEFONES: 23-4 00 3

SAIA DE TROPICAL, modelo justo
com prega atraz. Preto e marinho.
Tams. 42 a 48. De 225, por
| y JJ

11
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Estação Rodoviária Mariano Proeopio
— Praça Mauá —.

SWEATER TRICOLA, modelo solto
com mangas compridas. Marinho,
amarelo, verde e vermelho. Tams.
44 a 46. De 350, por
328
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Empresa Viação Automobilista S. A.
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ESPIRITUAL

: Tôdas as revoluções, por
mais desorientadas que uareçam
no momento em que ie operam
possuem, afinal, uma certa bomogeneidade e uma lerta lógica, que se desvendam ao observador colocado com um recuo
suficiente de tempo, que .he permita golpes de vista de conjunto sôbre os fatos transcorridos.
Se uma diretriz vtotvèl se
realça, com vigor, dentro da
WWMWWMWWMWWMWWW& ^^^^i^-^^MWWMWWMWWWWm
*>$•<.
de rumos cm
^^«^^^^|^H atual confusão
wmwW
•*
que o Brasil se encontra, eia
será, sem nenhuma duvida, a
WMWMi£&SRZ&$&'&&ffi.
^Kv'<:-:::^^^^aW?;jfl
marcada centralização qur; se
aos poderos da
vem impondo
¦¦¦^ÊM\
H
w*:'- ^
H política e da administração, de
10 piara cá. Não deixa, pois, de
:áusar estranheza a notíc?.!, :|tie
se propala, de i*\a alguns Estados estão cogitando d2 estadunlizar os vários institutos de ensino superior, existentes em seus
territórios.
Essa anomalia seria tanto mais sensível quanto o setor educacional, precisamente no seu ramo superior, é um campo que r.emais desveladamente as
ve estar, num regime centralizador,
sistido pelo novo espírito.
Interessa mais à unificação espiritual e política do Brasil,
do ensino supeque o Estado Federal controle o funcionamento
rior, do que, por exemplo, tenha êle entre as mãos o prpccpso
judiciário único.
O ensino é poderoso instrumento com que sa plasmam e se
constituem as elites intelectuais homogêneas e harmoniosas, caCruzeiro,
pazes dt' difundir,, sob todos os céus iluminados pnlo
uma única vontade para a solução dos eus mais delicados problemas.
Ao contrário do que se pretende fazer, o -tue seria desejável
era um estreitamento muito maior das realizações atualmente
existentes entre as entidades educacionais dos diferentes Estactos, estreitamento sómnte realizável sob os auspícios e a decidida
intervenção da União Federal.
Em vez de insistirmos tanto rios ;jirisos feitos aqui por piofessores estrangeiros, e. em viagens de estudantes nossos à Europa e à Ásia, deveríamos iniciar um intercâmbio ativo f;nire as
diferentes faculdades superiores do Brasil. Assim um professor
de São Paulo, Òú de Belo Horizonte, seria ínandailo caria ano dar
ou ho Recife, e vicealgumas semanas de curso em Porto Alegre'oôlsas
para os estudanversa. Da mesma maneira se facilitariam
tes distintos freqüentarem um determinado periodo na série equivalente da Escola correspondente à sua, em outra capital do país.
Numa nota tão curta n?.o' há espaço para estendermos as minúcias de tal plano! .Nem c necessário, tão evidente seria a vantagem da sua aplicação no Brasil.
JOSE' DA ROCHA LAGOA
(Da Faculdade Nacional dé Filosofia)

II
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ta. Um teciiologista, físico dò Ins-] ção; b) igual vencimento ou reserá numeração tetão os cargos isolatituto Nacional-dè Tecnologia,
elevado áo padrão "O": O ocüpan- dos ou de carreira, científicos ou
te do mesmo cargo, no mesmo Ins: (écnico-cièntíf icos".
tituto, diplomado* pelo' Curso dc
A CORREÇÃO
Física de Faculdade de"K"Filosofia,
—r Esses', '• argumentos, e muitos
—
cmcontinuará no padrão
igualmente o
idênticas as funções outros que provam
bora sejam
direito HquWo dos bacharéis c*.liexercidas. O absurdo é patente, o' cenciados
aos benefícios do projemesmo ocorrendo em outras fttnr to 1.082-50, foram desenvolvidos
ZooMeteorologista,
como
ções,
em memorial enviado à Comissão
tecnista, etc.
de Serviço Público da Câmara dos
PARA QUE EXISTE
Deputados. *0*"Direiório Acadêmi— E mais: o projeto behcficia co está organizando uma Comissão
alunos para acompanhar a disas profissões de "nível universitá- de
do^ projetei que deverá ter
rio". Ora, a Faculdade Nacional cussão
In- início na próxima semana. Os alude Filosofia, pelo Regimento
"parte inte- nos da FNF, futuros licenciados e
terno, define-sè como
do Bra- bacharéis que são, estão atentos na
da
Universidade
grante
direitos. Certos,
en- defesa de seus
sil", "centro de investigação ,e"reainjusta omissão
essa
aliás,
de
que
objetivo
tem
sino", que
por
lapso do que a
a
um
deve-se
mais
trabalhadoformar
lizar pesquisas,
de prejudeliberada
intenção
uma
res intelectuais para o magistério
que merece tôe para as atividades técnicas";'(Re- dicar a uma classe achamos,
entreda consideração,
gimento da Faculdade Nacional de tanto, aconselhável a organização
Filosofia da Universidade do Brade opinião que
sil, título I, art. Io). Os bacharéis de um movimento,
a atenção
licenciados pela F.N. F. têm seus chame para o assunto Para isso,
direitos garantidos, ainda, pelo dos senhores deputados.
vamos entrar ém contato com as
próprio Estatuto dos Funcionários
demais Faculdades de Filosofia, cm
seu
em
Públicos, que preceitua,
artigo 259: a) as carreiras para o todo o país, a fim dc concantenaringresso, nas quais seja exigido o mos os esforços gerais para a condiploma de curso supepior, ou a deé cofesa de tese, terão os mesmos, ní- cessão de um objetivo que
veis de vencimento ou remunera- a mum a todos.

UNIFICAÇÃO

d'A Exposição está à sua disposição!

ire agora..
e economise!

Hoje começamos esta seção estudantil. ü«, 111U1VU
tem esta dívida a saldar
que o DIÁRIO CARIOCA,
com os estudantes — dèdicar-lhes, com exclúsividade, uma seção onde os seus problemas sejam debatidos.
A juventud esclarecida do país -— a quem deve
ser prestada tpda àtençaó e desvelo —- a ela devemos muitas iniciativas ineritórias e dela. dependerá
ò futuro do país — êste jornal franqueia estas colunas para que os estudantes disponham de mais, uma
válvula na Imprensa, onde possam externar seu entusiasmo, e sua inteligência na defesa de seus ideais.

Coluna do mestre

Visite o grande Departamento de Sport d'A Exposição Carioca... e compre muito mais... pagando muito menos! E lembre-se: o Crediário

APROVEITE!

AOS ESTUDANTES
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Quando um treinador ameaça deixar a
coudelaria — As coisas estiveram prétas, mas ficaram brancas depressa..
—- O pior dia na vida de dois profissio- \ i
^jiais -rr-Õdesespero de Minguinho: .:>— ;|
partiu, chicote em punho; para revidar i I
as ofensas do público !
Reportagem dc LUIZ REIS ¦#####^###«1
"
ji EkPERIfiNOIAia liçáo dos anos, as decepções, enM slnáram- a êste repórter qúe em corridas de cavalos não deve-haver-excesso de confiança. O turfista,
antes dè mais nada, precisa confiar, desconfiando. Ou
age assim, "cara".
ou então vai desembolsar muito dinheiro,
A experiência, também nos ensinou
quebrar a
a respeitar, o adversário; A não subestimar a fôrça de
um competidor» Primeiro, porque o-'pouco de lógica .
•qué'
vezes, cóm
possa existir em» (carreira se acaba, ás "poule"
de
GUARULHOS, aquela
um contratempo.
doze, derrubou Ullôa na partida. KAIAK, uma "poule"
Isso,
rédea partida.
idêntica desgovernou-se com uma "fechas",
na própria
sem falar nas manquelras, nos
então, vem a
cavalos. Depois de tudo,
disposição dos"puxadas"
"puxadas"
—, que as
são em
história das
do que se apregoa.
proporção muito menor "CASO"
ASSIM...
AWÀY, UM
vem a propósito de um "caso" assim.
A introdução
Puseram : na cabeça que AWAY não». podia perder de
maneira alguma. Pela' ordem-natural das coisas, sem
as ressalvas acima, hão podia mesmo. Mas as corridas
se decidem na Dista. E' como diz o Manuel BRANCO:
— Ninguém ganha páreo de boca.
Talvez seja-essa a razão do» sucesso de GUALICHO.
Pode correr no primeiro páreo de sábado que o Manuel
anão leva de "barbada".
Antes da carreira, não havia ninguém mais contente do que o "Mingulnho", ninguém mais certo da vicruzeiros já se
tória,do que ZUNIGA. Aqueles 300.000 "Gato
de Másadicionavam aos prêmios ganhos pelo
cará" na Gávea.
t
OS CAVALINHOS CORRENDO...
Os cavalinhos, porém, foram correndo... Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo... como diz
Os cavalinhos foram correndo e
Manuel Bandeira.
AWAY perdendo. O desespero de Minguinho cresceudo Os raros fiapos de cabelo do Zuniga se arrepiando.
O público extasiado, de boca aberta, não compreendendo,
Os azaristas gozando. As acumuladas furando.
Lá sé foi AWAY. Caiu o grande favorito. Nem.no
placé1
AS MÃOS DE EUR1DICE
"Minguinho" tomou a atitude dramática de um
MAYER. Parecia o grande ator representanRodolpho
do "As Mãos de Eurídice". A platéia assistia a tudo,
na Peságem, assombrada. Era o golpe rude de um
De um fracasso espetacular. Prafracasso inesperado!
casso de "marichette"! Saiu do vestiário.abraçado, a titulo de,conforto com Roberto SEABRA, que recebia a
como
compensação de um segundo lugar festejado,
'" ".**. * "'.
aquele de ACAPULCO. -V
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SKje Jorge MOROADO sofrlraro conM,/3/*.pu*' 1.500 metros. "enforcando'* JUNARDO..
'JAREMON è.outro que pode meter a colher nessa j
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E-por falar, nisso, EGEU repetiu e mais fácil, a;
le tendão. GVLF8TREAM dividiu a rala, e o
fés posiçio. EGEU Irm&o de HOMERO, fllh
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JABOUR^ westlglando RIBAS. Ó'paranaense bor? :
respondendo a Sempre ho placard. E a simpática Jàqúe»'
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Com o preto RIO
ta vencendo lá »na*»Serra.
••..--.,...
,... VERDÇ^
- -y. v ¦ -,¦:
atropelada.-.-. ¦ ' .
' Semana de boatos. Cochicho» de "tacadas", Accioly
de. cem-mll.c*-Uíeiros..eIímí>»*.Wdo
comendo acumuladas**33''.què*aüpíentou.o.
luxo;no: coa»»
aquela Inesquecível
».-&.•
: í*»;*"-.?;'^"'1
6rio de '»."-¦ - Arafijo,..
•/••".;'. »'¦:.»*;-**.r'".*:„-*;'Ái
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o "Cara de; Mt^cò-Vna'marca; áo *'pêna,ttl": da:
pegando mais três corrida» para nio perder o
4e...tí'Ma*»có'Vnáorectemai*continutt-^^
atro cavalos por semana. E ÜUôa íaz o público ,
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Os resultados das corridas de ontem e os prognósticos
para a reunião de hoie, na Gávea, vão publicados na 7.a página da l.a seção.

duro pára Okinawa/

.A

Ú PIRACEMA,
"TAPA"!
I UMA

alazã PIRA• ACEMA
acaba de
perder em 75" ,
cravados na.
areia. Ullôa e
a potranca se,
compreenderam'
e PIRACEMA
correu o que sabe. Hoje, num
pàreozinho de
seis apenas, a
filha de Heliaco
ê a maior "tapa"
do
programa.
ERUNIA deve
tomar a ponta,
mas quando
Ullôa atropelar
na reta, o púnão vai ter j
blico
de:
o* "gostlnho"
torcer... "Seu"
FREITAS
gárante que PIBACEMA está
muito bem. E'
o qúe basta.

mm
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íguas astrangei»
A valente OKINAWA estará hoje em açSo contra: categorizadas
"handicap",. Okinawa
ras no Grande Prêmio 'íDüqua''d* Caxias". Favorecida no
promete fazer boa corrida. Ernani Fraitas. o treinador da filha da veloz FAVINHA, não está tão otimista como $• possa julgar. OKINAWA anda bam, mas a
turma está correndo muito. "Stu" Freitas, d* coração, dissa ao reportar: — O
páreo é duro para a égua. Em todo caso, não deixo de ter minhas esperanças...
Na foto, a chegada dó G. P. Henrique Possolo, quando OKINAWA derrotou em
tempo muito bòm — W'./2 — a credenciada QUILHA • mais FRAULEIN.
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INAH lucrou.»muito
passado...."

BI

com <*:' carreira

JAREMON trabalhou de "antolhos" e muito bem. Passou 1.500 metros
em 92"3/5, deixando a quatro corpos o JANGOL, que tem fama de gostar
do "tapete". Na última vez em que correu, o filho e sósia de EREBUS
teve unia péssima saida. Ficou fora de corrida e, mesmo assim, ainda
lugar. Nas mãos
esboçou uma atropelada na reta, finalizando eni quinto
correr o dobro. Com o "Longlnes'" não existe
de CASTILLO, Jaremon deve
"manhoso".
Fala-se muito de ÇUZQUENO e
essa história de cavalo
RUPIM, mas Jaremon promete mostrar que é capaz de enfrentar os
RONDO'. Um páreo lindo, o sexto
e
inclusive
GIBATAO
papões da turma,
do programa de hoje. .Vejamos o comportamento de JABEMON.de antolhos e com um jóquei enérgico.

ÊSTE rapaz é um caso raro. Começou
logo como jóquei, porque a idade
não lhe permitia aer aprendiz. Teve o
apoio dc mii. treinador, o Fernando
SCHNEIDER. Hoje em dia, é considerado,
por muita gente boa, o melhor bridão
brasileiro. BERNARDINO CRUZ serve como um exemplo vivo de que o jóquei Iambém tein "raça"! Em S. Paulo muitos o
conheceram como'ajudante de ferrador.
Escovou cavalos, perambülou pelos prados do interior, montando cm Belo Horizonte. Recomeçou depois em Corrêas.
Desceu a Serra e impressionou na Gávea.

,.,*c:

Agora, dirige animais dos melhores Studs
da Gávea. Não demora a receber propôsta para contrato. Manda prá cabeça, corre
com notável senso de oportunidade e
niuito sangue frio. Não se afoba, mesmo
diante dos ginetes, mais categorizados. E'
sem dúvida a grande revelação do turfe
carioca. Tem outra grande qualidade: é
o sentimento de gratidão. Está por cima,
deve. tudo
'0
porém hão se esquece de quc "raça"
a SCHNEIDER. Venceu pela
"raça" de caboclo valente e sempre disposto a suar a camisa. Um espelho finde
muito novato deve mirar-se I

£?!««¥

MM

T7777
Sfe!?::

«»
wmmff*i&®mr{v- x-y-:,

BiillSáSiís^iíííSíí-»'ií':í ::i»S»:»:»!í^íví;>í>:';:;:»v í::

wKW Í
--^R^mflHHaV' >

HHt^sâiââuW' w^^BÊ^:-'^mÊÊmá

âk»*-âmBss!

feita:

^B
s^PV

flV^

PPlWlfl

fli

FEIJ6,

BBkÉfl 3k^^

P^%3ss^s^flB ^flMki

•***W('* ^V
Lmm*s*sraa^S
-V
wÊ^7777^Ê^i''7--.77

[IP

'¦:V:'

^Ék

VTaflt

IM^^iH

Jàremon, de Castillo!
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de

dornlngo

Jaqueta estrelada em
Grande Prêmio ou prova
clássica é sinal de perigo
os adversários.
para
Quando se sabe qué essa
parelha traz a; assinatura dé um treinador da
classe de Feijó, as coisas pioram ainda mais
para os competidores.
Logo mais, no tapete
verde, veremos INHA e
IMPRESIVA defendendo
a blusa estimada de D.
Zélia. O "capitão" Feijó
falou-nos com entusiasmo das duas éguas,

adiantando sôbre a primeira:
— INAH lucrou bastante com a carreira de
domingo passado. Está,
agora, mais aguerrida e
creio que fará uma grande corrida.
O repórter notou FEIJó de barba feita, o que
não costuma acontecer
pela manhã. O treinador,
de bom humor, nos diz:
— Raspei a barba por
conta...
Depois, chama-nos de
lado:

aoaaaaramw^

— Não é para publicar.
Fique quieto.
Mas Feijó sabe que
IMPRESIVA anda "tinindo". Floreou múitó
bem a volta fechada. E
com uma parelha nessas
condições não pode ser
pessimista.
"Capitão "Feijó, no
leme, é garantia de sucesso. E "Capitão" FEIJó tem duas éguas na
cocheira em "ponto de
bala" e numa turma à
feição...
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CIDADE é linda, mas
^
. os bondes andam desrarriiando. Os edifícios soCem, nascem com vertigem,
mas a água continua sendo
. mineral. As ruas estão
'•heias de mãos, mas os
sitardas aceitam qualquer
vinte cruzeiros. B ainda os
telefones estão na fila, os
f uracos demoram para ser
'apaaosj a sujeira das feiros. matinais lentardecem na
^alçada, a energia das pernas substitw a elétrica, a
morte freqüenta as melhores,esquinas, sobretudo porque o vermelho só serve
para atrapalhar.
Não culpemos o Prefei'(* que é homem de bem.
iVãr** culpemos o progresso

íjeite, vista ha intimidade
•Ade iodo dia, é umà eoiVia muito séria E' como a
\pessoa com quem a gente
¦Ü
Avive, a esposa de preferência. Briga-se muito, apesar
que êle vem mesmo. Não
do amor. Ama-se muito,
(itlpemos porque não adianw. Vamos usar o raciona-: apesar de iudo. E troca-se
mento da luz para beijar ./amais. Em público, na
Vente dos amigos é "meu
vosias namoradas.. Vamos
bem" pra ca e pra lá. Na
ai zer que a falia dágua serintimidade é dilerente,
ve para ajudar a demolição
ao* velhos edifícios, moviESTA coluno sobretudo
mentar as companhias de
não' é para turista lèr.
seguros e dar uma oportuPara os oOucos turistas que
liidadè ao hetoismo- dos 1chegam á 'estas
paragens
bombeiros. -Vamos incluir
maravilhosas temos •¦cátáloas nossas pequen^rè^poiipós ern francês e inglês, com
sabiiidades oèssòaiSi riò to*
gravuras, elogios e alguns
tnl da culpa, da grande cuipreços impressos especialpa e ajeitar o corpo entre
A ¦. .
mente.
a parede e o travesseiro na
Esta coluna tói feita para
espera de qus tudo se reemar e brigar na intimidasolva com o tempo e apede, sem geníe de fora. Presar do senhor Edgar Esosamente por isso o seu títrêla
;uloé "Cidade Nua". Para
Esla cidade nua, sem ena briga e o amor.

OS DOIS HERÓIS

"SWEATER"
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algodão. Geralmente branco
listrado em vermelho ou asul
forte. Última moda para os
conjuntos esportes, especialmente-

calças compridas
"«/íom"
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^s mulheres
imitam as roupas
dos homens
Elas nâo gostam que
se fale nisto:
porque eles emoâm
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HARRY IBBOTSOL é o jovem .
tle cuidar dos barencarregado de
cos de aluguel quc passeiam na
baia. de. Fermain,. Estados Uni*•*•'""' ',jpÍMfc*3S?W*BÍHt£«B^ ^P^^flj ^b *^H ^H dos. Muitas vezes ao recolher
as embarcações Harry percebe
Ic9 '$&
'¦•' *¦*»
''¦¦
^^^^^m^ÊÈÊm^^Sk
H
_i**TÍ
BS que falta algum barco. Prova""
S^^| mWfô^Émi
HHÉ-7 $í0í^ÊÊ
Mfwf i
velmente namorados surpreendidós coin o rápido cair da noite.
Graças a ajuda de seus dois "al•
H BlÉÉifr^^' i :* JÈÍ*^b^b«HBb l^a^K^^^aHkfeãB sdcianòs"
Harry é capaz de louB
a^B^HHH
lL*h
I calizar em pouco tempo qual- *
quer pessoa perdida, ou embar'cação
abandonada no meio do
tvR^H
mmW
^^^B
lago ou na margem mais longinqua. Na semana passada os 2
lévt^H
ssnMiiíÊÉkA^mSmWl
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jynpp cachorros Sally e Lassie sairam
a procura, localizaram, lançata^E^T-v r.v.k\..* **¦. i JIP- -. -^^lr.xm&IÈlWmWÊtmW0^ÊmmWmWM
¦¦A7^^^mmmmW^^ã íLWf^mWmsfá, ram-se à água e salvaram três
II ^HHBK
'*Hm %-JlWBBmmmTÈÈ$ÊBÊMfeít-'A!' crianças que iam morrendo afo4&'<IÊÍÊimÊ3ÊÊ»ÊÊk.
.Graças a isso .Harry re*•'
•*¦
^'"'sfe». ^%. .- Aí< *9&&'-mmmmámíW:W^mmíSiiÈím . gadas.
Bm
i
cebera tima. condecoração em
I

ESTA é uma afirmativa que geralmente não
agrada muito ao sexo feminino e dá aos
homens motivo para caçòadas. A verdade .
é que eles adoram ridicularizar o que elas
usam. As mulheres imitam as roupas
dos homens, mas não querem que eles
percebam e usam para tanto engenhosas
adaptações que tiram de um modelo a sua
forma rígida e dão-lhe um toque gracioso disfarcando assim a cópia. A razão desta necessidade de disfarçar está no fato de que os
homens procuram por todos os meios sentirem-se superiores e imprescindíveis e quando'
descobrem mais um motivo para provar esta
a<os heroismo t constante ' ~]
¦.
superioridade fazem uso dele sem dó nem,
_\'iSSfA'fL- a..•<¦'*#: ¦'• ¦¦"•_
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•^^^S.^^^S^mmmm^Wm^^L utilidade pública..."
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piedade.
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QUE é um "tailleur" senão a cópia do paQ letó
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cada e guardará vestígios de sua primeira
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a tendência para o uso de
QLTIMAMENTE
roupas masculinizadaSj vèm se propagando com maior:intensidade. A explicação é fá, eil. A vida moderna exige das mulheres maior
participação em todos os setores, principalmente no do trabalho.
Precisam para tanto de vestidos mais
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te não só para as eficientes secretárias, como
Surgem agora copara as mocinhas esportivas.
mo grande novidade, "sweaters" como este que
ilustra a nossa página de hoje. Vocês se lembram dos marinheiros de antigamente? As
suas camisas eram nada mais nada menos
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aguardar os novos caminhos que toyAMOS
marão os vestuários femininos e sôbre
tudo vamos esperar que os homens não resolvam se vingar imitando as roupas das mulheres...
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1 — DIÁRIO CARIOCA — Domingo, 23 de Agosto de 1953

Se a I Bienal Paulista
íoi a maior exposição de
arte moderna feita no Brasil, a II, organizada no conjunto das realizações do
IV Centenário de S. Paulo,
terá muito maior projeção
cultural. Vai constituir
uma espécie de panorama
da evolução da arte de
vanguarda neste século,
apresentando as principais
correntes e personalidades
que formam ou constituem
o movimento iniciado, há
quase cineoenta anos, em
Paris.
A França, enviará,
dentro dêsse programa,
uma retrospectiva do
Cubismo, que fecundou, como não se ignora, tôda a
arte moderna. O construtivismo dos artistas dessa escola, chefiada de início por
Picasso e Braque, ainda
hoje repercute em certas
abstratas e
tendências
concretas. Mas, não fica
apenas aí a contribuição
da França, qüe enviará ainda um conjunto de seus
principais pintores e escultores de vanguarda, cada
um representado por quatro a cinco trabalhos.
A Itália, por sua vez,
mandará uma mostra do
Futurismo, que iniciou o
movimento moderno den-
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ANTÔNIO

BENTO

A II BIENAL DE SÃO PAULO
tro das
suas fronteiras. E'
uma cont r i b u ição de
enorme
importância,
tanto mais quanto são pouco conhecidos aqui os quadros dos pintores dessa escola, reunidos a princípio
sob a bandeira empunhada por Marinetti. E virão
também outros artistas
italianos, inclusive das últimas tendências realistas,
que têm em Guttuso e Pizzinato os seus chefes.
A arte moderna da Alemanha será representada
por vários pintores de categoria internacional, como é o caso de Paul Klee,
que terá uma sala, organizada pelo dr. Ludwig Grote.
Outro acontecimento da
próxima Bienal será a Sa-

la Picasso, que reunirá o
maior número- de telas disponíveis do artista. Entre
estas, veremos algumas
do modernisobras-primas
mo, como "Les Demoiselles
d'Avignon" e "Guernica",
cedidas por gentileza do
Museu de Arte Moderna de
Nova York. Só essa representação da grande "vedette" que é Picasso constitue verdadeira atração,
concorrendo para o sucesso de qualquer exposição
dedicada ao modernismo.
A Bélgica pediu também
uma Sala especial para
Ensor, de quem virão pelo
menos vinte quadros. Êsse
pintor é um dos grandes
expressionistas europeus,
de modo que sua contribuição pesará também sensívelmente na próxima Bienal de S. Paulo.
Os Estados Unidos mandarão cerca de oitenta
quadros de seus principais
ointores, além de traba-

Ihos de três escultores, entre estes Calder, possívelmente com uma Sala especiai. A seleção dêsse país
está sendo organizada pelo Museu de Arte Moderna
de Nova York.
Outra contribuição importante será a dos holandeses, do grupo de Mondriau e Ibeo Van Doesburgo, o autor do manifesto
da arte concreta. Kandinsky (que estará também representado na Bienal) Klee e Mandrian,
são os grandes mestres da
arte abstrata, hoje praticada e aceita, sem maiores
complicações em quase todos os países.
Além dos pioneiros do
modernismo, virão também ao Brasil os representantes das correntes riovas de' abstratos, figurativos e realistas, constituindo todo o conjunto, como
sé pode verificar um panorama coerente da arte
moderna. Sob êsse aspecto,
a futura Bienal, a inaugurar-se em dezembro deste
ano, terá uma importância
c u 11 u r al inquestionável,
dando ao nosso público
uma visão do desenvolvimento histórico e do valor
estético da revolução modernista.

|p>it

B~ "m. ^HlÜi ÉJÊÉÉÉf Ü
^^miSÊ^^m.-- H
mr
mi '" ^Ê\
¦ I hP^' '^H mW mWaWÈÊ*wSQmWÈÊmMM

BI

^H «HK^::;:::-^<&tse$ BB mWLV Wm\ mWx?^.:'-: !.^N^^H ^H
mW

mm

\m mWmV'

H

'''''''

Br

mm

mWÊX- ^^^KwL

À^m\

¦ j^jLjm^aàjàmÊÊ ^F-

^Et

BL-':^ü
Hlâíi'
^*Kl>Jm^M
¦w^W^ISJMBB
flüü^flfl
flpfpl

-*B|

^H

|Ü

"hS

Bn

BI

FJ

Á^. *"*-BIKifiB B*»
•ymm£%mÊtBaWW#m\ B?PH|

^MmyK
-

fl mf"-7i7Hmtm\.7X^m
fl^HP^fl mWm^lmW^w^^SSSBSt2^^^^WMml
Kia Br^^í&e&wi-y^flK Hk
->**
-X &4fôÇí#xWM m-.7..»*ã
ma
mai. -ãmi
wm xmmmmãmè]
imk
>
^¦|iy w- >^mWBR
^^^^B^tf^BSwtBaÍP^w^M^P^'^^^P^^M
P^^jgJlüSlflB ^^ mj\ ^H
mÊ

fl

Mr

JU mÊÊ^Wãjm. •

.

"m
• ¦• ¦
m\te<ii$wXi*i$3am mLammT
m\mwm%$&xm%&M
mMXi&mWmWâ
mSmmi-7m
¦^¦F*s$®P*#£&ssSSS
mwt&'•$&*'&•'.

m^mW^'''

mFx^mWmWkWmmÊmM
mmmmr
aWBH
¦Z£i"QmWmm£ÈÊE2^B ^flr " -

m^Ê ^HK*: y-yy.
^^*ía

*iSSa&Jfílh—&f—^—m

. -tJaml

mem

:¦"¦'-;-^^^^Bl

mr

m

'''¦-¦''< ''^^BH

m^m'¦

HbH

fl

mJváB

mKP^r ,- - ^ifÉl
VNl
, JH
t*^*-*"*»^-*»* *%S^Zx>ímM
HraiítSli&^^^ivi^B
* Jmmawm
ixl^i^^WkWmi^^iifm^^Ê mWSàmàf.íyXyBb^Av> '^yZv.'-ZyPX. ,7-^w^>í^síáàst9k%ga^^Jm^:-:77-: -'&t^^^^^^^^^^^^^^^E8^^^B^^MR(¦ -''^BBbw&^^^B BHPvK^&^m^m^^I

IMH KlH
m\.
¦ - 'V-¦¦
j^m
i^mmmt
WSkmzmi
^Mm*fSvim$tó^^ -'-'^S&^H HE :-3$??^H

¦

^^H

•

¦

^^Bf

¦

**j^^B
'"**'*'"' ¦''"¦*¦
^j^gsdt-','^^dÈHÊ0m*^<'i Xt

B^ftt^^l

^Bb* • -

WÊ KSSaMHS^I

'ÍJ^^BsiliPw^i^l

^^ft:r^

^^k^I

^^^B

¦fii»^
HbÊ^^^Í -il

m^M
BB
•**"'' >«<*M^Vfl
¦
^B ^11 ^B ^B ¦" w^^^^maamlli^m^m^m^mmW
fc.---.^^B
flfl ^^^1
fl ^^^K'^'Hrr^.-'
<"''"vSíb
'-''^^TjàòtittfàlkzfezLÊm^&ím^m^m^m
m^mY-AF^ffi&^m^m^mw'- ^^^K

^B

mWmWM
^^B ^^^-'-'-'^kiÍ^B ^^IW^i^l

m\ mi^TSm]
B^H

M^yÉ K-IIm^.-/'

i.y^r^

-' >^!::í:í'-:v:v\::'':*'-''^'-::>:::.;>';^H

^fc

m*

' mm
^H

Bl.S^F'

^rn^-^U mT^Z^m^mtf-^ÊSi^Êmt
¦KgSí3
BF: >fl HF '^^1
^f

-7Jm\

BmbI

fl

Bpl-SSSiBlagM
hi *"í^B

K fl

"passoTotlo /ogro do temperamento latino está no
O ritmo
dpble" e nas oulras danças da Espanha.
vai crescendo còm o calor da música em aceleração.
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O "boogie-ivoogie" é hoje em dia universal. Acompanhando a música sincopada e estridente estes dois
jovens representam bem a era atômica.-

Arrasta pé no mundo inteiro

V. lambem
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Recente estatística prova que a tôdas
as horas do dia e da noite quase um milhão de pessoas estão dançando. Nunca
a mania foi tão grande. Chegou-se a tal
ponto, que Paris está revivendo o mi-
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^4 Hungria tem nas suas tradições
mais caras a dança alegre, sempre sii*nijicando algo como uma boa colheita
ou a chegada da primavera
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nueto, que «erá em breve a moda dos
salões elegantes, e dos bailes à fantasia.
Na semana retrasada houve em Cairo
uma grande festa, em que a dança principal foi aquela mesma que os antigos
acompanhados de
egípcios dançavam,
música suave e melancólica, executada
Nessa mesma
com harpa e tambores.
noite, no Harlem, os negros norte-americanos assistiam à mais frenética "jansession", que terminou com dança no
meio da rua, "boogie-woogie" e tudo. A
polícia teve que intervir. Calcula-se que
se não fossem os clubes de dança existentes, as fábricas de sapatos teriam vinte
por cento de redução nas encomendas
Na Rússia, na Patagônia, na fndia, Escócia, Suiça, África do Sul, todo país e
tôda região tem a sua dança típica, coin
passos, maneiras, instrumentos e molivos. A vitória guerreira na dança africana, o amor c a vingança na dança cigana, a tristeza nos "blues", o temperamento na dança espanhola, o simbolismo
na dança indiana, o mistério na dança
árabe, a alegria na "tarantella" italiana, a tragédia no tango e a "bossa no
samba são os motivos e o temperamento
que levam os movimentos ao ritmo,
acrobacia, à calma, ao interpretativo c
finalmente à beleza do "bailei"
Nunca dançou-se tanto Em Paris,
a mocidade desiludida e existencialista
Em
dança beijando acrobàticamente
Nova Iorque, o campeão mundial de box
vai treinando sua agilidade ao ritmo do
Charleston e, no Rio, uma senhora da
alta sociedade esbofeteou o marido cm.
"o imbecil estava tenlanpúblico porque
de que eu não sei
do me convencer
dançar"
Um milhão de pessoas, estão bailando neste momento. Da rumba à quadrilha, usa-se tudo. Mexe-se tudo, desde a cabeça ao dedo do pé. usando eoiii
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ANTISARDINA: una conaulst»
da ciência p«n a oelcza da
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Creme cientificamente preparado, ANTISARDINA elimina as

«.«oecto orimaveril. Faç-

uma sxperiência com ANTISARDTNA • e
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MÚSICA

16 — O que significam as 3
do Natal ?
Qual é a causa da ferti- missas
17 — O que é retábulo ?
do Egipto ?
18 — O que significa a palavra
Onde fica Monte Cario 1 "dia"
na • Biblia ?
Qual é a. largura do caPanamá ?
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19 — Quem teve devorado por
— Qual é a percentageai de uma águia o seu figado imortal ?1
20
— O que representa Moira
gordura de um ovo ?
21 — Metamorfoseado em eis— Qual é o gás mais leve ?
— Quais são os carvões na- ne, quem uniu-se a Leda, a mulher de Tindaro ?
turais ?
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A velha tndia possui mistério e cnllura secular na sua dança estranha e
pantomínica.

sua pele terá, em breve, o frescor c a suavidade das pétalas das flores.
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Samba de "gafieira" éa maneira brasileira de dançar. O ritmo negro e a
malandragem do morro misturaramse para formar êsses passos difíceis.
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13 — Quem escreveu as Minas
— Em que. ano foi assinado
de Salomão?
o tratado das Tordesilhas ?
14 — Quem escreveu Iracema?
— Qual foi" o 1.° governador
15 — Qual é o autor do livro
geral do Brasil ?
— Quem foi o 5.° presidente "Seara Vermelha"?
do Brasil ?
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manchas, nigas cravos e panos. ANTISARDINA estimula a
renovação das cálulas cansadas, imprimindo à pele um
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Você Não Sabe Nada?

DINA a solução perfeita para o.« seus DroWemas de Meza.
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A dança africana, com lança, pintura e tambores é
um assunto essencialmente guerreiro e geralmente
dedicado aos espíritos do além.
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certa freqüência as cadeiras, para dar pimenta e a»
mãos para dar segurança. Dança-se ao som de tromboné, pianola, vitrola, orquestra sinfônica e cuica. Os
ritmos são compassados, dissonantes, loucos ou calmos. E é assim, mexendo com o corpo, apertando as
formas e apressando o passo que o mundo de hoje
-esquece preocupações
Nunca dançou-se tanto e isso porque nunca foi,
como agora, tão necessário dançar
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MITOLOGIA

LITERATURA

22 — Qual o quadro do Vasco
10 — Quem é o autor de She- que enfrentou
o Sporting de
cherazade ?
Portugal em 32-7-1928 ?
11 —- Em que ano nasceu Bach?
23 — Qual o juiz dêsse jôpo?
12 — Quantas mazurcas escre24 — Quem venceu o Pia x
veu Chopin ?
Plu realizado em, 23-9-1928 ?

25 — Aonde estão localizadas as reservas de níquel
em nosso país ?

Possua três formulas ditarentesi
N. » Para Dror.nm, °u mIU
mti.
tt0"
«ei-tm de sr».
me nas. no
"maquilajc".

N. 2 Combata rupaa,
«ardos. monpano»
chos,
cravos espinho»
e «j^kj w imperfeiçôes da nele Remoue
impureraj e leíelto».

GRAU DE SUA SABEDORIA

N. 3 Protege o eoIo. ->mt>roa. oi
mao». o» oroço» e
perna» (juondo a
pele e muito manchado.

5
25
45
75
95

â
&
á
á
a

20
45
70
90
100

zero, ponto
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

VOCÊ
VOCÊ
VOCÊ
VOCÊ
VOCÊ
VOCÊ

NÃO SABE NADA
SABE POUCO
ESTA SABENDO
E' SABIDO
É UM SABICHÂO
E' UM SÁBIO

CADA RESPOSTA CERTA VALE 4 PONTOS
E SE ENCONTRA NA PÁGINA 5
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Ao som dos seus foles, seguindo o ritmo milenar, os
saiole, bonés e espadas.

escoceses dançam
., .\i *.....

com

LEIAM A
REVISTA "SOMBRA"
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EXCENTRICIDADES
DE ALGUMAS COLEÇÕES
wOLTAM os costureiros
parisienses a acresentar novas coleções,
preocupando-se d e s t a
vez menos com as linhas
e mais com o sensaciol&SjtjJai |
nalismo. Tentam revolucionar o mundo da
moda, num esforço tremendo para manter viva
a atenção geral sôbre as
suas criações e não perderem o prestígio do
nome firmado a .duras
penas. Antes de qualquer comentário faremos Wm*. ^mm*i\tíC: *í.í >*; txx\ySS9_\
aqui uma pequena descrição das principais excentricidades dos cinco mestres da alta costuraDIOR: Passando pelas saias curtas, já
ÇHRISTIAN
por demais discutidas, daremos sòmente um detalhe que poucos tomaram conhecimento. Elas foram
lançadas para os modelos de "cocktail" e jantar.
"Tailleurs" e vestidos-esporte continuam com o comprimento normal. Mas não ficou sòmente nesta novidade o senhor Christian Dior. Inaugurou também
uma sapataria que fará calçados especiais para as
suas coleções, começando pelos sapatos de baile, um
tanto esquisitos, mas de qualquer maneira "diferentes", que fêz desfilar a poucos dias. Estas sandálias
de salto alto e sola dupla arredondada na ¦ altura* do
1 — Vestido d* sala tm panos bam rodada, com dois bolsos
"chtmisier"
peito do pé terminam suas solas exatamente onde cosuperpostos. Blusa
sam mangas, toda em
meçam os dedos/ficando estes soltos no espaço qué os
vindo
botões
abotoada
miúdos
pequenas pregas,
por
separa do chão. Na parte superior tiras largas transda gola até quase à barra da saia.
passadas
perna e pé a esta sola "diferente".
•^JUBERTprendem
DE G1VENCHY: Foi procurar inspiração
Contrasta de duas coras verde e preto. Decote redondo,
da China e acreditem que encontrou. Seus vestiterminando por uma pala que passa pelos ombros. Esta
dos de baile são todos feitos com tecidos de motivos
pala prende, assim como o cinto, o pano franzido nas
chineses, e feitios idealizados pelo seu espírito criador,
duas extremidades que forma a blusa. Cinto preto •
Só um único modelo seguiu as linhas orientais e foi
saia bem franzida em fio reto.
apresentado como "frente de coleção". Companheiro
de Dior na idéia dé novos feitios para sapatos, passou
CA
:,da China para Veneza e as suas belas "manequins"
"Short" am tecido espesso e frente única fachada na
levavam nos pés pequenas gôndolas, isto é, sapatos de
frente com gola na mesma fazenda do "short".
salto regular e bicos revirados, confeccionados em
cetim e couro.
BALMAIN: Baseou em três cores todos os
Outro "short" de calcinhas bufantes, presas per elástico
pIERRE
modelos
de sua última coleção. Cinza, azul-claro
nés pernas. Frente única com decole em V e gola k
e bege ora aplicados numa só côr e em tonalidades
marinheira.
diferentes, ora as 3 misturadas num único modelo.
A descrição desta escolha traria talvez aos assistenCalças tria quartos iustas, terminando por 3 botões de
tes a impressão de que êste costureiro desejava fugir
cada lado. Bolsos superpostos o pespontados. Blusa com
à excentricidade dos seus colegas. Mas Balmain tamdecole quadrado e alças largas. Lenço preso dos lados
bém quis ser comentado com espanto e para tanto
do decote o caindo em ponta nas costas.
lançou amplos "manteaux" forrados de tecido zebradò, sendo estes uma cópia exata da decoração do "El
Moroco", famoso "night club" de Nova York.
6 — Sobre uma calça justa, vestido com pequeno decote
FATH: Fixou nas noivas a sua maior
• mangas curtas, todo abotoado na frente. Bolsos suJACQUES
atenção
e para elas criou riquíssimos vestidos,
•
dando
um
nó
lenço
parpostos quadrados
pequeno
bordados
a
prata, que foram muito aplaudidos e
de um lado do pescoço.
considerados por todos como verdadeiramente espetaculares.
0
ÇCHIAPARELLI: Esta senhora, que nem sempre
apresenta coleções dignas de maiores comentarios, manteve-se neste lugar ainda desta vez. Pre> tendeu apenas lançar um chapéu imitando cabeleira
.¦««iBWs-gsa****^^
m i-jw^t?-.*^
postiça, empregando nele como material a rafia. Não
T
ousou no entanto fazer esta experiência dentro; da
sua coleção, preferindo usar ela própria pelas ruas de
*«»*".**«»K*^ffia>=0»TO=n>l»^^
f****r****»trèr"»»f**é*-j'
Paris a novidade, que, sem obter muito sucesso, não
ousou levar adiante.
nALANCIAGA: Êste pode ser chamado o "sóbrio".
Nada de cores vivas, joelhos à mostra • sapatos
diferentes. Tudo estritamente formal, de tal maneiv'
*!
ra que chegou a correr o boato que êle iria abando;
¦ '.
!'•
nar a costura e entrar para um convento, pois só as¦"¦"f33!
^^j^|^^^^^^^^^^^^^^^**^^jj*^lB^BL
7****#**#/^»#****#**#********
»w,**>»-w<w*ww»w«*«w*»ww*w»«**w««*«i*»*«ww««**w«**w***«»»«»»»»w<
sim se encontraria uma explicação para toda esta
OLGA OBRY
sobriedade.
cALTAM ainda notícias detalhadas sôbre o que fo(Especial pura a Rerista Feminina do D. C.)
ram as coleções de Desses, Jacques Griffe, Carven, Grès, Jacques Heim, Madeleine de Rauchy PaPARIS, Agosto (Via Panair) —Quase tão sensacional quanto a
quin e Patou. Sabemos no entanto que os casacos
largos de linhas absolutamente retas e sem gola que
notícia das saias quatro centímetros mais curtas lançadas por Dior. é
escondem inteiramente as formas dó corpo estão senlançada
modistas
aquela da nova linha de chapéus
parisienses:
pelos
do aceitos e encontrados nas diversas lojas de todos l\
"toacabou a voga dos chapéus colocados na nuca, todo o mundo está
estes costureiros.
cando para. frente": boinas, toucas, chechiás, turbantes, copas fundas
domingo apresentaremos aos leitores
1^0 ospróximo
com abas quase inexistentes — tudo está, mais ou menos, inclinado
desenhos dos sapatos de Dior e Givenchy, os
"manteaux" zebrados de Balmain e a cabeleira de
sôbre a testa, ou então "perfilado", quer dizer, inclinado para um lado.
"tamborim"
rafia
de Schiaparellit
Aliás, a linha
lançada no princípio do ano já indicava
tendência.
esta
Os penteados acompanham, natu- • imita, pelo movimento da nuca, as vermelho e preto, de preto e branco e
ralmente, o movimento do chapéu. As ondas que deixa atrás de si o nadador uma infinidade de azuis — o azul Mediterrâneo, o azul de Milão, o aaul vinucas descobertas tendem a enfeitar-se fiel a êste estilo esportivo.
<
mais, e, portanto, o cabelo fica mais
Quanto aos modistas — já que na- trai e muitos outros... mas, como desChapéu de Barthet e
comprido atrás, porém não muito. Ca- da em Paris se faz sem literatura — crever uma côr? Os tons louros e ruioutro de Orcei, ambos
colocados para frente,
rita, a grande cabeleireira do Paubourg estes foram procurar inspirações na vos também estão em Voga.
seguindo a última linha
>
Os materiais continuam se mistuSaint-Honoré, lança penteados estilo Pérsia, na Espanha e na China, e seus
que grande sucesso
vem obtendo em Paris.
Renascimento, com madeixas desfiadas modelos tomam ares de toureiros ou os- rando de um modo audacioso: jersey
^^Bjfe^i*sJ _&P
O primeiro em feltro
íWQb^iY^P^
*3)&y &Mm
de W^lvl-BfiíVY'
cinaa com uma fita dm
que se encaixam uma noutra, ficando cilam entre os Contos de Hoffmann e de lã com feltro, lã e veludo, além das
W&/
'
grande / ^L/^S^^*BâÈiíiiÉi«B<y
prelo e grande
C/5 veludo preto
nár^v i
chatas ou Inchadas, conforme o movi- as Mil e Uma Noites. Há efeitos bicolo- mil fibras artificiais cujos nomes ainda
rosa vermelha. O semento geral do penteado. "O modernis- res nos turbantes drapejados por Jane é preciso decorar. E os bordados sungundo, jogando com as
<
cores azul forte e prêmo da nuca ondeante corrige o que ha- Blanchot que evocam os fastos do tuosos, sem ter mais o pretexto da Coto, que tem duas grandes penas presas bem
via de pesado no estilo histórico que me Oriente, e chapéus de três bicos que roação de uma rainha, continuam cona frente, é também
inspirou esta moda nova", explica Ca- Rose Valois foi buscar na Veneza do roando as cabeças de simples mortais,
confeccionado
>
em feltro
rita. Outro penteado chama-se "crawl" tempo de Casanova. Há combinações de à noite.
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Reportagem
«.ri.
dQ
endimento, contratou nos
MONTENEGRO
fatalidade.
Quando
na
destino,
no
BENTES
fimes^em
em
Acreditamos
técnico
um
tí- d destino quer (sabiam qus esta frase era^tvtülo Estados Unidos teve a responsabilidade da Silo
Produção
Para a Revista
"Amei um Bicheiro", da Atlantida?), nao B. CoreÜ,. que
¦ii*7^
"^'Z£u"s indi'
norte-americanas- Adquum
original dé
do D.C.
mandesde
películas
acontecer,
de
tem
O
na loteria
a
alguma.
coisa
que
fazer
apaSmeVo moderníssimo para Estados
cações do mesmo, e consegue inclusive ganhar
"Estava escrito" — dizemos orientais.
HH adianta
unmos
gmagen^colonos
revelar
acontece.
mo- rida, e mandou mesmo
nossos -abovatórios
Temos experiência própria nisso e, por tal
Virtu^os*
?Zérem
^fSp!a?r
reserva.
Quantas
tivo, aceitamos o que o destino nos
para isso
_ a
nao ainda não estarem capacitados
Os que
]
apreciável
de
algo
vezes, em uma situação embaraçosa, para a qual deié
resultado
o
Mas
do filme (e estrechos
ver
de
vemos saída, tudo se resolve no* último o instante
oportunidade
tiveram
ocorrido? E
em
xando-nos mesmo assombrados com
tamos incluídos nesse número, pois estivemos
da Multifüm^mim
fc
eMas°o
vezes o SEnuS*?visitando os estúdios
que não sabíamos erá que, algumasconheci- gentil convite da referida wganizaçw) ficaram smPARSONS)
O.
LOUEJAA
(Por
obtuto.
destino fica em apuros. Nunca tomamos
ceramente maravilhados com o resultado
comà
escapam
nos
coisas
ígé
certas
a
—
,
(INS)
prmapal
HOLLYWOOD
A cena do bailado, em que
tí mento disso porque
a fim
mas notável ballerma
nreensão. Pois vem aí um novo filme brasileno
de Elizabeth
sucess**
a
do
"O
história
A
Consuelo,
jovem
Beatriz
em
Destino
nada ficando
uma croexigentes
mais
§e nos mostrar que fica muitas vezes
ideal
aos
a
história
satisfaz
é
para
Taylor
brasileira,
estran>
de
nunca
coloridos
que
mas
procedência
filmes
pensei
cinema,
de
aos
^"tese
nista
dever
a
HH
atrás.
o nome da película da Multifilmes, de São
meses
há'alguns
iria escrevê-la
orientada por gdrA
'i mm ^M
Paulo, novel organização produtora
de-"0:Destino em Apuros" começa
Não me refiro aos seus sucessos profishistória
E^ft^ i f
^^^jjf •&mW:': ^H
Ande
financeira
debanco
aruma
tornou
se
uma
Mário Civelle e com a cooperação
com
pasta
sionais, pois Elizabeth
acredita no Ci- quando um rapaz,
senhoi.
thony Assunção, um capitalista que nos.
com um curioso e elegante^hv^o,
rua
tista com a idade de 14 anos, quando
na
esbarra
"National VeWet" despertou a atenção
as pastas, que sao
trocam
nema Brasileiro, o que é raro entre
esbarro,
dõ
coífusão
Na
nacional
tj|
po*******^^
^_«
*^KíévÍ->
_______¦
A Multifilmes quis entrar no mercado de eme- absolutamente semelhantes.
mCm
do público e da crítica. Não, esta é a
matéria
em
Souto),
sensacional
triunfo
e
um
novo
Garcia
(Heho
Rodolfo
sucesso
com algo de
do
nome
história
de
pessoa..,
O
iovem,
reaAlberto de Oliveira
?£mÊÊCy$m\ -^-*..
Sa e, assim, arriscando vultosos capitais, decaiu
T',.
91
sôbre o'desespero e a insegurança emome- residéntS seu amigo, o músico
nao
brasileiro,
Rodolcolorido
eu
boêmio.
gosto
crônica
Quando
da
o
tipo
que
lizar o primeiro filme
conhecido
cional,
o
Barcelos),
airac
a^
(j
(Jaime
enfrenta}.
de
teve
conta que
ci^a da troca da pasta, move
c
de escrever a respeito do que acontece
fo
tí dindo as dificuldades sem
verdadeiro
do
à
terra
em
Hollywood.
e;
procura
céus
*
Os rumores sôbre esta linda jovem,
dono. E, por casualidade, descobre o
>
seu endereço.
que tanto sucesso alcançou, penetraram
a
tempos,
tempos
em meu escritório de
com o
As coisas mais estranhas aconteLana Turner está fazendo um novo filme dessa
da Liz que deu tanlembrando-me
mas
condo
curiosos
inteira
se
detalhes
Rodolfo
dos
cem quando
seu amigo Murphy. Vm
tas entrevistas infantis à imprensa quanvez Lana faz um filme
teúdo de um caderno que também pere
Hilton
película é que pela primeira
Nicky
de
divóicio
seu
de
do
caO
ninguém. A direb^eija
desconhecido.
nem
tence ao aludido
em que não é beijada
na confusão qus se segu-u, não tomava
da atriz estão
beijos
os
achou
demo registra anotações incríveis e
que
ção da película
tai« rumores.
consideração
em
fc«/»íimuito
demais.
noV
decor-,
curiosas, que se confirmam
sendo usados cinematogràficamente
"Vou racionar os meus be.entanto, há algi.*-* dias converNo
imprensa:
à
acontecimentos:
rer dos
cou a Lana
o
sei com esta jovem esposa e mãe de faios. Hão deixa de ser uma maneira de valorizar
não
rumores
os
O imprevisto âmór de Irene (Beàcompreendi
e
que
milia
"boimaterial".
meu
triz Consuelo), as ocorrências da
somente eram verdadeiros mas que a
^^mW
s
N ^ ^ j_^fe^^P?-?-^a_M_H_B JJmKlsfSSlrE
^^^^
i"^S
v
^t
dia
do
corridas
*^^J!5_i
'
as
te",
para
p m
história completa de sua fé e de sua co^^s^^teiu. ¦; vISOiB MÉâis BSÜMÜ
palpites
wÊÈIL
de um bilhete de
compra
a
seguinte,
ragem nunca fora contada
r i
™J B**5*§Pl
ÉI|y^llliV..'l.__.. I." T77^Z^**mx^^íW'""
>
loteria premiado.
E' uma h\stória, começando com
e
terminando,
de
vida
na
repassados
desilusões
fatos,
suas
outros
Estes e
assuscomo em todos os bons filmes, em fegrande comicidade, começam a no caB5**a*aW Mk^^í^^^I ^^^^^^^^*.^^'-'-^%^^^H
descobre
licidade. Pois, não há nenhuma dúvida
WSm- ¦ ¦•^**W$m\ Ek
tar o nosso herói, que
K
Taylor é uma
Elizabeth
respeito,
morte,
êsse
a
que
sua
de
data
a
derno
própria
das moças mais felizes de Hollywood
deverá ocorrer daí há poucos dias,
da
horas
hoje.
,
nove
às
.
numa terça-feira,
Menos de um ano e meio atras, uz
manhã:
mostrou-se desesperada e desiludida coDepois que o bilhete saiu premiamo as moças de sua idade.
do, Rodolfo não tem mais dúvidas
; Seu casamento com Nicky, um
sôtí
anotação
da
Rio de i«n*iro,é
"hallerina"
do
veracidade
à
Municipal
do
quanto
fiasco desde o início, '.òrmihoü em diBeatriz Consuelo,
«Destino em Apuros", o prt*
e daí o desespero do
morte,
sua
de
bre
vórcio. A familia e outros aborreci menprincipal
Tinlêrprele feminina
Irene
>
metro filme brasileiro em cores
jovem. E tanto Rodolfo como
*
tos seguiram-se com Liz afastada de seus
saem à procura do dono do caderninho,
de alguns descansos no
e,
depois
pais
a fim de devolver o mesmo. Só êle pohospital, compartilhando um apartadera explicar o que está acontecendo.
mento com uma amiga.
Sentada com o seu patrão Harry Cohn, ela aparece:
¦Sg-v'¦.-¦¦•¦¦i^^B ________b3b
yvjKaBp
.
s»*^-*»
\*^B^jÊmmwa*^Km\ **_íi^^_^SKk V J^l
Esses foram tristes dias para a joE quando parecia completamente
Rita Hayivorth faz a sua primeira apresentação em
com Aly Khan. Rita
vem*, artista, e meu coração estaya ao
impossível encontrar o estranho indipúblico desde o seu divórcio
rua.
tão
estai
em
êle
perdida
Ela
sua
surge
a
lado.
com
plena
eis
seu
parecia
viduo,
filha Yasmin, mas o prinestá morando
que
numa idade em que a maioria das moE o homem confirma o que está precipe está tentando reaver a criança, alegando cortas
a
visto, isto é, a data da morte de Roirregularidades existentes na vida. diária de sua exças flirtava que sua dor compadecia
todos.
mulher. Fala-se quea famosa Gilda está namorando
dolfo. O "Destino" falou.. • mas o que
Repentinamente, veio o dia em que
o cantor Dick Haymes que, como se sabe, é homem
teria dito a Rodolfo e Irene?
notia
dando
casado.
granâe
telefonou-me
ela
ter
Porque alguma coisa êle deve
a fim de se
Londres
Partia
cia.
para
encontro
êsse
dito ao casal, pois desde
>
casar com Miclviel' Wilding, um artista
LggJ wSm m\\Wffiffl$vk f/'/ **ÍHr^^
^^BBtfftJf^riTftwBl Bm "- w^mv^ÈÈL flL- BBr .iiit''
de assumir a responsabilidade e casou-se.
íortuito Rodolfo trata de iludir a data
ela. Para sur- coragem
do
velho
mais
—
que
inglês
"Não
Liz
disse-me
Louella"
foi um ato impulsivo,
fatal, vivendo as mais. emocionantes,
a viagem
am"Foi amor à
presa de muitas pessoas fêz
_
dramáticas e engraçadas situações.
primeira vista e tudo acontece., quando 16
dos
rumores
sozinha, o que criou muitos
anos. Tinha
há
alguns
Londres
em
hora
trabalhávamos
e
a
bos
chega a terça-feira
Afinal,
dois lados do Mlântico. Alguns diziam
~e
época e seguia sempre com interesse a sua carfatídica, não acontece aquilo que esa sua' mãe reprovava tal casamen- anos naquela
que
cinematográfica".
tudo
tava previsto... Como nos filmes,
toe negava-se cm acompanhar a sua fi- reira
<
Agora é uma esposa feliz, boa dona de casa e com um
volta à normalidade e acaba no melhor
%
lha. Outros, quc o seu estúdio também
sempre subindo.
dos mundos. Assim, ou o destino foi
se opunha ao cnsamento. Mas ela teve a cartaz
&
enganado e ficou em apuros', ou o pródecidiu alterar seus piaDestino
prio
tí
OS 4 MOSQUETEIROS
tomam
nos.
Hélio Soulo m Beatriz Consuelo, cercado por garotos que
no
filme.
parle
O "Destino" é encarnado na pessoa
rZ
de Paulo Autran, correto ator que se
tem destacado no Teatro Brasileiro de
^F^*r^^ 9
7*^b
Comédia, de São Paulo. Seu secretá:
R^pMSíííí^íh
B*^K f~*s**
i rio é Armando Couto, figura de granH-lHlÉiiiillpfl
Wmm
¦«de simpatia, diretor de teatro e cinema
"'/U
mÊ^S>'"'\
¦¦
Y~mi'
mm
mmW&^^^^^^m^Mm
^m^mmm\\\ F
;.
e artista ao* mesmo tempo.
"baileIrene é Beatriz Consuelo,
^^CWm
B-^H r \
Bs^P^il^H
B9 wÈÊê
Janeiro.
"~^m*xÊt
rina" do Municipal do Rio de
¦_______!
Biíii^^yB
-fu
K3m
Rh I"íH
Depois de sua fracassada experiência
¦R*^
.»**¦ *R>* ¦
am* «fc*' »_í**>€_^s ^^
HflB \-zà
em "Dentro da Vida", esperamos que
"«^L
"Destino em Apuros" lhe dê a oportuni;^KU
*5;^H
lw^>
Wa\'^am tmwH
«KF*
am
*m7
'*''^^1
Em
tvB
k_^
Bt^B
BL*'%<'*'
<^^
\
_
dade que merece no cinema.
Rodolfo é Hélio Souto, gala de
"Comprador de Fazendas" e de "Agulha no Palheiro", agora contratado
v_h_____É_^^P'
im
____¦ '
^^P^ 'l____________________fl
_____________________!
Barpela Multifilmes. Alberto édoJaime
'^ÈÈ*mÊÊãMxf£m.
O
'
preguiço¦K^í*v?íâr*^^
celos, que vimos no papel
*?*
a
'
¦
y
|^M
^*-./
do
*'»¦
"Comprador
e
de Fazendas ,
Bk.
v«k; m
b«w
jI-^e* i
Pv m
I
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¦Hft.lÉfi ¦**_r™í*****A: Jm
^Ur/tfJm
H
so, de
"João Gangorra". O.ofisacerdote de
de
^™* W*%l
j.
<
Ji+
BB^Ljr''!!!^^^^^^**-**
Xl\ jw»»»
ciai de polícia é Valdemar Seyssel,
|B8
Paulo.
São
em
notoriedade
grande
Dessa maneira, a Multifilmes, sob
-JW
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e o entusiasmo de Madinamismo
o
São
elesenvede
Hollywood.
lugares
bons
Assunção,
dos
um
tí
rio Civelli e Anthony
Loiro "«íeiíre*" divertem-se no Ciroelte-Room,
Boby Guy e sua esposa Rosemane
terreno novo: os filmes
um
reda
o «lor inglês, e a cantora Uta Baron;
por
em
torTcatounl
do
romântico
filme,
rasai
o
Beatriz Consuelo,.
üuiuuuuo,
fc
«e "**"*•""
coloridos
Souto
HelW
uma
Hélio _30BI«
do mesmo
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Domingo é um dia
:
<DIA ASTROLÓGiCO
:àègundo
o professor Mirahoíé, o sol, hoje, entra em
Virfeo às 8 horas e 12 minutos
precisamente, o que lhe pernííté recomendar as horus da
manhã como favoráveis aos
planos de viagens-. No Jockey
Club, as duplas favoritas são
14 ç 23. Enquanto na política
liaverá incertezas e hesitações,
acerto é que o professor Rii
rafcotf garante que nesse dia
as. mulheres deverão se vestir
de rosa-velho para terem mais
^irte no amor
, AÍiy FRAU

naud apresenta o impróprio
até 18 anos "Escândalos de
Amor". Também colorido, embora as curvas do Rio Ganges
não convençam tanto "O
quanto
Rio
as de Jennifer Jones,
Sagrado" de Jean Renoir deve
ser visto. Nos cinemas do grupo São Luiz. Finalmente, no
circuito Metro, a reprise de
"Duas
garotas • um marujo".
sucesso,
que já teve imenso
dispensa recomendação. Lena
Horne, Jimmy Durant e um
batalhão de outros artistas garantem um bom espetáculo.
No Teatro Serrador, Silveira Sampaio Uva em cartaz
"Flagrantes do Rio n. V üma
Embora estando em pleno
sucessão de* apresentações teainferno, a realidade é que estrais que vem tendo grande
t-artflos tendo apenas um verão
sucesso.. Com Nancy WanderiM*hos quente. Assim/ dominley no papel principal, vamos
g«ivPassado tivemos um magniencontrar a mesma grande e
Wq dia de praia.. Assim, caso
firme Nancy que, em 1950,
taça sol, experimente irá praia
com o mesmo "flagranté,A. rejogar seu tênis de praia, ficar
'melhor de
disputar
cebeu o titulo de
ou
éirirado na areia,
ainda não
ela
caia
1950",
Não
quando
xÃt' racha mesmo.
era um dos nossos melhores
nágua. Banho, nessa quadra,
"boite" e
elementos de rádio,
do ano, só quente.
teatro. Pela quinta vez, voltaESPORTES
mos a recomendar a peça de
No Maracanã, às 15,15 horas,
Alda Garrido "Dona Xepa", de
Moreira
Zezé
de
os pupilos
Pedro Block, no teatro Rival,
de
a
façanha
repetir
tentarão
com meio ano de cartaz, o qué
domingo passado, quando dedispensa qualquer comentário
raip magnífica exibição de fuelogioso.
Tentarão derrotar o
tebol.

America, a fim de tirar mais
[.um, do galho de ouro que é o
.' priróeiro lugar do campeonato.
"-Pel;às belas partidas que o
América vem tendo, inclusive
^.Vitória contra o Vasco e de
te",'esperar um magnífico esuetáculo. Já no Fluminense,
felizmente sem adversários,
flando seqüência ao Campeonato Carioca de Tiro jío Alvo,
terão lugar as disputas da proDepois do
va de revólver.
k'forfait" de domingo passado,
cm que os corredores de automóveis não se encontraram
riu pista de Botafogo, parece
qúe vão fazê-lo hoje, sem falta, isto é, se tudo correr bem
e não fôr adiada novamente...
Em pista um pouco molhada,
os infanto-juvenis da Federa"cão
Metropolitana de Natação
se encontrarão na piscina do
Tijuca. Têrtis Clube. O Fluminense é o favorito
CINEMA E TEATRO
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Victor Manuel Mendoza,o galã
de "Nunca Deveriam Amar-se",
produção Samuel Alazraki, produzida no México c distribuída
pela MetroG. Mayer.

"Nunca Deveriam Amarse" _ um drama de amor,
ódio e vingança !
Martha Roth, Victor Manuel Martinez, Tito Junco, Andres Soler e
Deliret Iniguez interpretam os princi.
pais papeis desta película dirigida
por Ramon Peon e produzida por
Samuel Alazkari a quem coube, tamdo romance
bém, fazer a adaptaçSo "Nunca
deveao ambiente mexicano.
de
apresentado
riam amar-se" será
segunda-feira, dia 24, a domingo; dia
30, nos cinemas Azteca e Ipanema;
de segunda-feira a quinta feira, nos
cinemas Avenida. Ryddn e Capitólio
de Petrópolis e finalmente de sextafeira a domingo! nos cinemas MaraMadureira. Mem de Sá e Icacana,'"Nunca
deveriam amar-se" e
rai.
o primuiro filme mexicano que a
o
distribui para todo
M. G.M.
mundo.
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MARGA LLERGO
A mais estupenda artista dos cabarets
do
parisienses vem diretamente
CARROLfS paro o
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'"HllMOK, iex-appeal e beleza num SHOW quc ee
iguala aos melhores espetáculo de Paris.
RESERVAS. 47-0644 e 27-5863
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950, 1.250.
nento

de

ca-

lW,

—"' fe»
'a
Largo São
•IA. Sala 3

Francisco
1" Andai

Ui. 43-3998

0, ,„, -oma^«.>,

^feÍFO ^iViliVii1'')

.^S

BROOERICK CRAWFQÍD BARBARA HALE

,Ãl

|

-0$?
^

'

^1

wM I0HNNY SILWARI LLOYDBR1DGES ^f^||

CASABLANCA

Continua apresentando o maior show do ano

'FEITIÇO DA VILA"

^

com SILVIO CALDAS e 40 artistas!

'
<£XJ)
jfl^j!
H^H^.
j
S^feftt^^.
*¦ -4^KÊÉ«d CÃ i I \mWGRwtommmi4m-\W* * W*SlEãP*S;v.

JÍL^^áj^tiAMÊfl&¦^fliíifip/pTg

Reservas e Intormações: 26-7437 e Ü6-1783
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"NIGHT AND DAY"
A B O I 1 E DOS ASTROS
NO
HOiE E TÔDA^ScNO,TESNBAASr|EXTAS.FEmAS

Branco?

'RODANDO PELO MUNDO"
e pelo público
A REVISTA consagrada pela critica
—
SPINA
LANE
Com VIRGÍNIA
Carloslfvar - Eva Lanthos j* Noélia Noel
Mareia Campos

Mari» do Cén

A FRENTE DE
SENSACIONAL
Os Brindes Sorteados RESERVAS:

tilga

Oeporte

Dupré

UM GRANDE ELENCO
DESFILE DE MODAS^Ofertas da COTY e TONELUX
32-9863
42-7119 -

"BOITE
IMO Mf.lS LINDO RECANTO OO RIO A
QUE VOCÊ ESPERAVA I
PALÁCIO TRANSFORMADO EM
U
"NIGHT-CLUB I"

SUCESSO ESPETACULAR!

ÍNDIOS TABAJARAS"
O MAIOR SUCESSO DO
BRASIL NA EUROPA!
•as 12 ».- íi ns. almoço A l.A CARIE, lunches e aperitivos.

e às 2,30, ao lado do Jo*
Das 22 às 4 hs. 3 shows às 11,30, a mela noite

Crooner*: ARMANDO GILL e LOLITA RIOS

I
COPACABANA .IA TEM A SUA CHURRASCARIA

CANTINA DA PRAIA
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Living Ângelo, um conjunto de móveis

;f'i-

funcionais, de alta classe, construído sob
lòdas as exigências da moderna

arquitetura
~^~
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ÂNGELO

pela sua praticidade. Além de decorar seu apartamento
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è também uma mesa de refeições para 6,8 e
12 pessoas (Pai. 996)

em suas viagens

MÓVEIS ÂNGELO - Av. Salvador de Sá, 195

Prad do

• xcuriõei, paneioi, etc. MÀSíUOl

e uma (hama as suas ordens

fflEi0l$
ESTANTE-BAR

síntese dos móveis
dt sala e/c jantar.

CHURRASCARIA - PIZZERIA t
CI1URRASCOS! 19 TIPOS DE E1LES1 PIZZAS!
¦
4.*-Feira o Dia do Baiano — Vatapá • Efô Zorô Abará, ele.
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í. — Mus nao e mao. para a mulher e mais difícil recordar a
'Verdade
exata do que recordá-la alterada.
'•-.'
<"' realidade crua e nua é sempre suspeita à imaginação feminina..
;«*¦•
'~ypiíi
suas desconfianças e torturas por que faz passar o homem...
.
/-•y4ír- Q homem não menle senão quando lhe convém Sua mentira lhe
'¦'¦'¦vfyciiipre itil e inlet.Jonal. Quando menlc é para enganar. A niullien
"verdades"
iSkPiifféiii, quase sempre, mente sem intenção dc enganar: suas
Í.Í ffiií torcidas, emaranhadas ou alteradas como sua imaginação c lauta.-.»/(»-...
. . ••¦V"'
Ainda mais. nâo sô a imaginação feminina impulsiona a mii-i
i.lfier a ver e a fazer crer, cm aparências, o que não existe senão em
''suas
. '.'imagiiuiçi/o
fantasias e aspirações, mas ainda ela própria deseja até que sua
leve ver as coisas distintamente de como o são na reali-

CARLO

Com o Extraordinário YVANA !
Coestrelando GRANDK OTELO!

W-tíêé

Aqui, precisamente, reside a causa dc muitas desgraças família-

Ia Femme"

MONTE

I /?jjÊ/njj/Ás2' I
pictures
INOIOSEM GUERRA
COL\-eLu-.
NUMA
Ihcolumbla
lUMUfinCOi
AVENTURA»
ESPETACULAR
I

LEGÍTIMO
VISONETE INGLÊS

prazoP

res.
1,-.

Osvaldo Nprton • »u«
de ritmo» modernos -

EM

¦ i - iJi.L.wiiio., umn vez: uó
menos intencionalmente, a
mulher è mais conscienciosu e mais sincera uiil' o liomem.
elo
tambem
Contudo,
menos
deslizes
tem seus
inconscientes e n\enos involiintários. E que a mesma
imaginação que sugere à
mulher tantas e tão distintas
verdade,
da
explicações
quando se trata de coisas que
não lhe interessam ocultar,
lhe apresentará também um
"sortimento" muilo
mais
abundante... quando se iralar de algo que lhe interesse ocultar ou dissimular. B
neste caso, a mulher deverá
lazer um autêntico esforço
para poder reconstruir a
verdade; deverá realizar iun
verdadeiro ato heróico, pois
sua imaginação lhe há de
sugerir um enorme caudal
de explicações verossímeis
que a desculpariam.. E cada uma destas explicações
terá certa conexão com a
realidade, pois a mulher se
determina òcnpie em virtude de múltiplos motivos e, finalmente,
porque a mulher não está sujeita, como o homem, a um encadeamento lógico e é capuz de sustentar, ao mesmo tempo e com a maior
tranqüilidade, as coisas mais díspares. Eis porque, freqüentemente,
lhe é difícil dar-se conta com exatidão das verdadeiras causas e das
reais origens das próprias ações e intenções. Eis porque a mulher não só
se convence a si própria, mas também aos outros. Quem deixou de
dar razão à mulher que. emocionada e convenciqp de vítima, se desculpa e acusai...
"que não sc aiustam
2. — Sc se entende por mentira dizer coisas
<•'¦ realidade", a mulher mente niuis que o homem. Esta propensão,
porém, não está eni contradição com seus escrúpulos de consciência
\nem com seus desejos de sinceridade que a caracterizam: escrúpulos
í- mentiras são. igualmente, lilhos genuínos de sua imaginação'. Na
-. -herdade, os homens mentem quantitativamente menos que us mulhe-'
intenções seiam melhores, mas porque
.res.
'para porém, não porque suas,
meirtir, para adulterar a verdade, necessitam fazer esforços de
.^imaginação, de atenção e de raciocínios maiores do que para dizer a
iverdáde e porque devem prolongar tais esforços para continuar susÚehtándo a falsidade de que os acusa a consciência e a lógica. A mu- '
:Wier, pelo contrário, deve lazer o mesmo esforço, mas é para delimiâár i.i verdade de uia fantasia islo c. a realidade do que ela quer que

. ind..

-

VOGUE ^2—'

CASACOS DE PELES

jfóminaia

4. — Conclusão.
. ;
Se hem que as habituais mentiras femininas sejam inocentes, não
h;'i ilúvidii que esta predisposição, acentuada ainda por outras contingeridas ila vida los ciúmes o despeito, a ira. a inveja, a vingança,
¦ ele.) pode converter íuÍn mentiras, de involuntárias e inconscientes,
eni diabólicas,calúnias e difamações, a cujo serviço estará itm mundo
ile detalhes infinitamente maior do que se poderia utilizar o homem
.'èm tais casos,.tomando praticamente impossível, para quem as ouve,
(IcseiHranliar a verdade daquele emaranhado imaginativo e enioclo-
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- Ostras para danças: BOLA
cI.or.d?R.diodif«.é.Fr.nee.
Duran e Qumcas.
Te Ritmo Bégun - crooner, Dolor^
nora»
Utrt».
de
NortuL (Depois
Oswaldo
• v,„in<ir< ^«tdi * Hector LaVVe/

MARSHALL
MONA FREEMAN • HERBERT ONEIt
LEON mim

MtlA-NÒlTE
è*r.ra#
^questr.
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HOTEL GLORIA
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1 — Em 1949; 2 — Tome de
Sousa; 3 — Dr. Rodrigues— AlEm
ves; 4 — O rio Nilo; 5
Mônaco; 6 — 74 metros; 1— —
O
33%; 8 — O hidrogênio; 9
diamante, o grafite, a hulha, a
10
turf
a;
a
antracite, a lignite e
— Rimsky Korsakov; 11 — 1685;
12 — 54 mazurcas; 13 — Eça de
Queiroz; 14 — José de —Alencar;
O tri15 — Jorge Amado; 16
plice nascimento de Cristo; 17 —
madeu'a
ou
de
Construção
pedra
com lavores na parte posteriordo altor; 18 — Período indeíinido e nâo espaço de 24 horas;
19 —.Prometeu; 20 — O destino;
21 — Zeus; 22 — Jaguaré; Efpanhol e Itália; Rainha, Nesi e
Mola; Pasaoal, Pepico, Moacyer,
Américo e Santana; 23 — Luís
Vinhais; 24 — Flamengo 3x21;
25 — No alto Tocantins, em MiGoiás
nas Gerais
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Você não
sabe nada ?

BARES E "BOITES"
O bar-"boite" do Hotel Excelsior (1.° andar), aberto até
uma hora da madrugada, apreaspecto de
senta o simpático
bar e de "boite"; com uni pou
co de restaurante também, tim
pouco de escuro, barções de
luva, e música ao longe, da
Se bem que os responsáveis
"Coração
Indômito" temesma forma que o alegre bar
por
do Hotel Plaza que vem ia
nham dosado bem o lecnicolor
zendo grande sucesso. Enquande película, não se pode dizer
to todos riam, o sr Francisco
cúmesmo do colorido humano
usado neste filme de Jannifer
Matarazzo olhava atônito para
o seu colete nas mãos do presJónes que, assim mesmo, é o
ü caso
tidigitador Giovanni.
nWis cotado da semana, ein
"boite" do Copa,
.¦.Mojeção nos cinemos do cirpassou-se na
-.cpjto Plaza. No Azteca. a apisendo seguido de escamoteaArFrançoise
rnentadíssima
ções de relógios, carteiras e
etc. O público esta acolhendo
calorosamente o mágico. No
Vogue, a artista francesa Marga Llug, que veio diretamente
do Carrolês, tem encontrado
excelente aceitação do pessoal
que vai vê-la todas as noites.
E como a noite de domingo
acaba às oito de segunda, é bom
*'A_
tomando sossegadamente
r£_^^lTOP~F^ ficar "drink",
illllllC
enquanto o dia
um
dá um tom rosa na vidraça,
lembrando que o escritório
abre às nove e que vai passar
se uma semana, até o domingo que vem.
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mETRO ¦ ÍHETRO

mETRO

SOF A - CONVfíSfVfL
ÂNGELO, aberto em
ótima tama ç/t casal.

- Tel,

8ílo, 38Q
'93? - Rio

• 78

(Defronte ao ex-Casino Atlântico)

"MEIA NOITE
O
D0 COPACABANA PÁLACE
APRESENTA

Soe MQSfi Comércio
e Ind. de Álcool Ltda.
R.

1

Avenida Atlântica, esq. Francisco Otaviano, Posto 6

de

48-6615
Janeira

:

DR. GIOVANNI
O Maior Pick-Pockct do Mundo
E ainda: DICK FARNEY ^
" tocando e cantando
paraflaTiçar.;

f
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O beijo foi dado com arame
Baile no Itamaraty vae acontecer
NMMA RECEPÇÃO

I

PRIMEIRO PLANO
nosso achou na
Um colega
Rua Araújo Porto Alegre uma
caderneta de notas, muito pequenina, de.capa preta. Propriedade materialmente pobre mas que
nos revela as riquezas morais e
intelectuais da jovem. Porque se
trata, evidentemente, de uma jovem.
A primeira anotação é a se"Telefonar
para Marta,
guinte:
falar da matéria dada, das fio.
res. Perguntar como se pinta os
cartões". Há nomes e números
le telefones de outras moças que
• discrição me obriga a não revêlar. Mais adiante, o teor inteleclual da dona do caderninho está
nos apontamentos seguinpatente
tes: "Trabalhos de fisolofia: 1)
diferença entre Filosofia e Ciência; 2) conceito pragmatista; 3)
:onceito personalista cristão; 4)
conceito individualista; 5) concelio socialista; 6) conceito racionalista; 7) conceito cultiiralista; 8)
conceito idealista"..
Logo em seguida,; há aponta"Teorias
mentos de psicologia:
aprendizagem; classificação
de
dos motivos dominantes no ho-

mem, em Adler e Thomas; tipos
de aprendizagem; teorias do jôgo".
Depois, ficamos sabendo que
os professores Nelson Gonçalves,
Edson Arruda, Silvio de Azevedo, José S. R. de Castro, An-.
tônio Fernandes, Geraldo Lima,
S. .Bandeira, Lino e Couto e
Otávio de Brito eram supostos de
ir k Páscoa.
"TeleQuatro páginas depois:.
fonar para as catequistas: falar
sabre os planos de aula, o mês
de maio, o catecismo do Cardeal
para catequistas".
A lápis, possivelmente escrito
durante uma aula, leio agora o
"Marquei
encontro
seguinte:
com o Carlos Alberto em frente ao Municipal às 6 lioras".
Em baixo, em letra miúda e diferente há
uma pergunta: "E
daí ?" E mais ainda, a resposta
categórica: "Que nós vamos lá".
E imeditamente, vê-se uma dcfinição-de PERSONALIDADE,
"é a organização dinâmica
que
de todos os sistemas psico-fisiológicos quc determinaram seu
caráter de único e qué determi-

tratados e serrados durante mais
Eu descobri
de meia hora.
que hoje é doOs jornais não souberam. E
mingo.
Provanem eu vou dar os nomes.
vclmente porque < acordei. de
2) Descobri que o meu filho
pijama listrado.
chamado William (Willy na inAlém. disso outrás coisas. Mas > midade, Shakespeare Júnior) é
sobretudo o que •• irmão gêmeo de uma porção de
outros fox-terrier pelo de arainteressa: tenho
~™ algumas históme. Descobri sobretudo que a
1 -""-»'•''
mãe da ninhada era a famosa
rias para vocês. Infelizmente não
Arroza, campeã argentina c p
arranjei nenhum, motivo para
meter o pau no próximo centepai era o conhecido Lucky, nacional de
origem britânica. Sei
nário dó senhor Osvaldo Teixeiagora que os irmãos do Willy,
ra nem na gagazice do senhor
são Tedy (pertencente ap casal
Pedro Calmon e menos ainda na
Humberto Amado), Pilantra (da
bobeira do jovem senhor Pes-*&â_Baf____
_____k*fli
IH^I
Hp-:-:-^I
^1
^___ _Kg&&# íosenhorita Glória Neder) Sansão e
soa chefe do Carnaval da PreDalila (do casal Pedro Amado)
feitura.
¦*.'¦
1 fl ____-t.'v< flc^fl
flfl
Vfl H
Hoje, 23 — As horas da manhã
Toy (Horacio Millied) e Lucy JuEm compensação aqui estão
servem,
para iniciar viagem; as da
Vera
senhorita
Amado).
nior
da
os motivos das minhas informaItarde serão desfavoráveis para muòu
os
Marcamos-nos
propais
ções dominicais.
danças ou negócios relativos a
^^"IflB
__B
'construções. O sol entra em virgo,
¦' * ¦
f**
^Bfp*--^M^Mfla^aa^^^M¦ #______
______"_V*'*'
prietários dos animais (4 meses)
Km^^^émimfkítséMÊBfiWmm
WWWmm
fl\'"
^^fl
____li____
no
"'
<'^:';t^.H
_______
HkjygfliÉH^fl
¦
fl
í)0 Cinema Astoria fica si- umá festa para comemorar
iàs 8 horas e 12 minutos. Amanhã,
¦
m _______
verão próximo o primeiro ani- rlua cheia, às 16 horas e 23 minutos.
..]. fl
M
ra tuadoem Ipanema que d bairro
flí<:*í;fl Ajl*í>* <¦._.**-.--*¦'»*;KriiJiMaEtM
dia para tratar de assuntos
versario dos garotos. A revista
moço e onde acontecem coisas
"Sombra" vai fotografar o acon- ,Bom
científicos e próprio para contratar
extraordinárias. Como todo mun\ casamento.
tecimento.
do não ignora o namoro de portão e mesmo o namoro de esACONTECERA HOJE.E
2) Está no Rio o jovem seAMANHA AO LEITOR:
quina deu lugar ao atualizado
nhor Alfredito de Sousa Mascanamoro de cinema, O Astoria,
Seguem-se as possibilidades felirenhas da sociedade de Montezes ou não de hoj-j. com horas e
por sinal é uma das casas quc
vidéu e Buenos Aires. Trata-se
números promissores para os leitodepois do filme iniciado mais se
res nascidos em quaisquer dia, me*
de um golf ista bem vestido, simprestam para beijocas, mãozie ano dos períodos abaixo:
nhas e apertos com jeito. O 011pático, além de homem-de nerf^ffiHft Jt £ ^B
_____i
{¦jtí tro dia no Cinema Astoria aconHl flfl j^_mfll WB-Sj^-i %
PARA OS NASCIDOS
gocios. Bom partido.
x —
ENTRE 22 DE DEZEMBRO
teceu um fato realmente novo
E 20 DE JANEIRO
na vida moderna. Dois jovens
4 Dia 26 de agosto o atual
Concepções
grandiosas e probaem
18,
ela
15)
estavam
meio
a
see
República
(êle
Presidente da
bilidádes de ótimas realizações. 10,
de um beijo. Pode-se beijar uma
nhora Getulio Vargas convidam
11 e 17; 33, 34 e 35. (horas e núpessoa em vários lugares, o que
para lima recepção no Itamarati
meros).
inclue a mão e a orelha, mas a
em homenagem ao presidente do
Manhã favorável, com ale.
melhor é mesmo (com perdão
Peru e a senhora Odria.
tria e surpresas. 18, 19 e 20; 27,
uma
recepduranle
Solbiati,
Teresinha
da palavra) a boca. Pois o joI O sr. e sra. Carlos Eduardo de Sousa Campos e a srla. Carmem
Vai ser muito elegante apesar
28 e 38. (horas e números).
. ; vem casal de namorados beijação em nossa sociedade — (.Foto da Revista SOMBRA).
do desaparecimento da Casa RoENTRE 21 DE JANEIRO
va-se precisamente nesse local
las.
E 18 DE FEVEREIRO:
—
x
inesperado
e
algo
de
quando
Resoluções lucrativas e notfcias
eram
sucedeu. Ambos
grave
favoráveis. 8, 19 e 20; 31, 91 e 92.
5) O cocktail do senhor c seportadores de aparelhos de den(horas e números).
nhora Paulino Limpo de Abreu
Triunfos sociais, encontros
desses
servem
tes,
que
para
foi imensamente simpático. A
22, 23 e 24; 13, 14 e 15,
felizes.
colocar
em
acertar os maxilares,
comemorava seu 22°
anfitriã
e números).
(horas
posição normal o crescimento da
é
sempre
o
do aniversário
que,
dentição teimosa e saliente. Os
ENTRE 19 DE FEVEREIRO
uma felicidade; Felizes e perE 20 DE MARÇO
E
conseguiram,
viúva
Dulce
Carvadois
usavam.
dos
filho
da
Paulo,Odilon
do.sr.-Jorge
filho
drigo,
ANIVERSÁRIOS
como anfitriães Leila c
feitos
lho Vargas <ja Silva. A cerimônia
num momento de maior vibração
Anjos e sra. Esteia Borges de MenDia de maus presságios, com desimpátisão
anfitriães
Paulino
Fazem anos hoje:
religiosa sexá efetuada na capela
donça dos Anjos e Luiz Ernesto,
enganchar um aparelho no ousarmonia conjugai. 9, 16 e 23; 18,
cos e perfeitos.
de N. S. das Graças, h rua São
filho do sr. José Simão de Andrade
SENHORES:
34 e 59. (horas e números).
tro, confundir p sistema de um
—
x
Xavier.
de
Andrade.
Francisco
Tendências para o jogo e rise sra. Déolinda-Borges
arame com o do outro arame.
, Ministro José Pereirr. Lara, do
— Faz
Fernandes
Dr.
Reginaldo
cos de perdas. 22, 23 e 24; 40, 41
FESTAS:
Descobri que hoje 6 domingo.
Resultado: Foram parar no
[Tribunal de Contas; general TrisFerdr.
Reginaldo
amanhã
o
anos
e 42. (horas e números).
tão de Alencar Araripe; dr. AnPijama listrado é pouca converPronto Socorro! Tentaram com
O Botafogo de Futebol e Reganandes, diretor do Departamento
toniio Carlos Gonçalves de Melo;
ENTRE 21 DE MARÇO E
café
matinal
do
consumo
associados,
setas
oferece
aos
seus
sa. O
tle Turbeculqse da Prefeitura e acajeito, depois com força, finalNelson Rodrigues; Wilson de Freii20 DE ABRIL
às 21 horas, grandioajuda as finanças do
sempre
gunda-feira,
é
Foram
levados
tisiologista
mente
tado
patrício.
gritaram.
"show"
Portocarrero;
las; Luiz Camara
com a participação de
so
Rusgas domésticas e complicaPassemos a outro progracom as bocas unidas num táxi,
país.
JaMalcher;
José
Resende;
artistas dc destaque no rádio e no
[Alipio
AUDIÇÕES:
ções sentimentais. 16, 17 e 18; 61,
ma. Qual é o futebol de hodo Cinema Astoria aq Miguel
fcinto Coelho; Miguel Pernambuco
teatro brasileiros.
71 e 91. (horas e números).
Couto, aonde os sistemas foram
je?
Ide Campos; Odilon Bueno Caldas;
A "Biblioteca Castro Alves", do
Desavenças com parentes e
EXPOSIÇÕES:
Instituto Nacional do Livro, rea:
(Lara Gomes; Machado Florence;
imigos. 19, 2 e 21; 37, 47 e 48.
audiO pintor Bartolomeu Duran es
Antônio Rodrigues Tavares; Ar-i
.liza no próximo dia 27 uma "Md(horas e números).
tá realizando na A. B. I., com êxi-.
mando Gonçalves de Oliveira; pro- ! . ção fonográíica,, sob o título
fifiBS
ENTRE 21 DE ABRIL
to, uma exposição de seus tra.fessor Luiz Dodsworth Martins; dr. 1 sicas do Período ¦ Gótico e da PréE 20 DE MAIO
Renascença" com comentários de
balhos.
Vidal Dias; Nelson Pereira da SilLuiz Cosme,na sede da A.S. C.B.,
va; dr. Lauro Barroso Studart;
Alegria disposição para passeios
INFANTIL:
CINEMA
_ rua- Pedro Lessa: 36, 2o andar.
Geraldo Mendes Barros; Orlando
e contraríedades u tarde. 9, 10 e
Realiza-se hoje, com início ãs
Teixeira Luiz Santos Guimarães.
Por que você não se casa com a sua
\•
12; 36, 36 o 47. (horas o números).
CASAMENTOS:
— Radamés Palmieri, funciona10 horas, a sessão cinematográfiNovas ocorrências e negócios
futura
cunhada?
ca infantil dedicada aos filhos dos
\ r
rio da Casa da Moeda.
1* 13 e 19; 22, 24 e 27.
vucrativos.
Realiza-se no dia 12 dc setembro,
associados da Associação Brasileira
(horas e números).
SENHORAS:
"a
o casamento da sta. Carminha,
Um rapa/, está noivo de uma moça quc tem uma irmã bonita,
de Imprensa, sendo apresentado
filha do sr. e sra.' Francisco Veiga,
ENTRE 21 DE MAIO
além de. um "show" com artistas
..Nadir Serodio Cook; dra. Ltidna
graciosa, um modelo de corpo escuittiral e de enfeite para festas
-especializados, diversos filmes senosso confrade, com o sr. Pedro
E 21 DE JUNHO
Frota; Noemy Torres Pereira; Luisociais elegantes. A moça propriamente, dita noiva do rapaz, ao
Noro-i
za Nufcr Guimarães; Lilita
lecionados. O ingresso, como de háinvés disto, é viva de espírito mas um pouco dotada de banhas exTarde duvidosa, projetos mal suLüj
Barcelos
Sílvia
nha Santos o
|
bito, far-se.á com a apresentação
cedidos e manhã mais razoável.,
cessivas, não faz furor nas festas em que comparece com o noivo
nhares, Albertina Santana Silva. 1
da carteira social.
4, 10 e 11; 13, 28 e 38. (horas e'
nem prima pela elegância e bom-gôsto. Pois bem, a mãe do raNoemy Torres Pereiira, esposa
números).
BALLET SOCIETV":
que tem tal irmã não se conforma com a
paz dono desta noiva
do sr. Lourival Dallier Pereiira,
Indisposição e saúde abalada.
Com o patrocínio do Secretário.
escolha do filho. "Como é que êle, escreve-nos, a senhora, foi
nosso colega de imprensa.
A tarde será mais agradável. 12,
¦
'
sede Educação, sr. Roberto Accioly, '
escolher logo a pior das duas irmãs ? Eu quero perguntar à
13 e 14; 21, 31 e 41. (horas e
SENHORINHAS:
e do Diretor do Departamento de.
nhora, dona Mania, se como mãe eu posso aconselhar o meu filho
.números).
Conceição Mariia Varejão Li-'
Educação de Adultos, sr, Murilo 1
a trocar e a ficar noivo da cunhada futura, pois é duma esposa;
*
ENTRE 22 DE JUNHO
aro; Leda Santos de Macedo; MaAlmeida dos Reis, vai ser realiza- j
assim que êle precisa porque é nm rapaz de boa posição social e!
E 22 DE JULHO
ria Olimpia Uc Melo de Azevedo;
do, no próximo dia 30, às 21 horas, |
freqüenta ambientes de classe'.
Célia Galvão da Silva.
no Teatro Municipal, "A dança e a ;
Surpresas agradáveis pela manhã.
Comp mãe, minha cara senhora, pode fazer o que lhe aprouimagem"., Trata-se de apresentar,;
MENINOS:
A noite será' de aborrecimentos e
se.
de
como
esta
coisa
errada
em programa exclusivo de novidamãe,
fizer
uma
se
ver; mas por ser
misantropia. 1,13 e 15; 74, 76 e 88.
Jaime César, filho do casal Afondes, a volta do "Ballet Society",
intrometer por motivos tão fúteis no noivado do sen filho, por
(horas e números).
so Moreira Kemp-Rita de Cássia
orientado por Tatiana Leskova e
—• Dia sem novidades. 6, 8 e 10;
encrenquei»,
ser mãe a senhora não deixará de ser intrometida,
Oliveira Kemp; João Romulo, fi.
lendo Vaclav Veltchek como cotola. Com que então, na sua doce inocência de
13, 14 e 15, (horas e números).
e
inconveniente
lho do sr. José de La Pena Jureógrafo
convidado,
juntamente
mãe coruja a senhora acha que os ambientes de classe só são freENTRE 23 DE JULHO
nior e sra. Madalena La Pena; Marcom estréias internacionais de gran
E 23 DE AGOSTO
;cüs Fernando, filho do casal Jorge
des filmes da arte do "ballet", com
quentados por mulheres magras c elegantes? Com que então, na
| íCalmon de Oliveira-Tereza dos Sanfutilidade do seu espírito a senhora acha que um homem se casa
figuras que jamais visitaram o
Êxitos
sociais, à tarde. A noite
.Oliveira; Hugo, filho do casal Car^
com a mulher que êle pode exibir para os amigos c mulheres dos
país.
terá de pesadelos c visões. 10, 12 e
los Batista de Oliveira- Eurídice
21; 46, 48 e 57. (horas e números).
amigos ? Está enganada! As gordas e feias também têm vez e
Borges de Oliveira; Paulo Roberto,
Empreendimentos bem sucequanto mais classe, minha senhora, menos beleza natural; e os hofilho do sr. Plínio de Almeida Leididos e perspectivas de negócios luDECORAÇÕES
mens normais, sadios, casam para ter uma mulher para eles próte e.sra, Maria Celeste Leite; Rocrativos. 10, 14 e 16; 73, 77 e 79.
prios. Naturalmente um elogio sobre- os dotes físicos da mulher
(horas e números).
M. N. DE ANDRADE
não faz mal a marido algum mas se é só para ouvir elogios não
ENTRE 24 DE AGOSTO
e
elogios
muito
mais
arranca
conquista
Uma
simples
casar.
DR. MARIO TRIGO DE
precisa
Planejamento de Interiores
E 22 DE SETEMBRO
aguça multo mais a cobiça:dos amigos.
de negócios parali.
,
Resoluções
com
as
Arranjos
de
filhinho
Flores
p
nem
aborreça
dê
LOUREIRO
não
e
Concluindo:
ui
palpites
PRÉ&EWTES, S•'NÒVíD-fcO ES»
com lucros inesperados. 15,
suas razões,' porque de qualquer jeito éle se ofenderá. Se êle esti- J sados,
::.nisÉi__â
CIRURGIA E PRÓTESES
Estudos de Jardins
iJ-- . -; Jrir-r
80 e 81. (horas o
18;
51,
17
e
BUCO-MAXILAR
ver arrependido da escolha que fêz a senhora lhe estará lembrandoj 1/números).
da
a
fama
com
contente
a própria Incompetência; e se êle estiver
LUVARfA E UÂLERfáS ÜOMES
131" - S. 1.306
Tel. 52-5929
Ji — Energias, disposição aventuPraça Olavo Bilac, 15-1.°
cunhada a senhora arrisca a pele propondo-lhe a troca. E cá entre I reira e recebimentos de dinheiro. 9,
RUA 13 DB MAIO, 13
RUA DO OUVIDOR, (85
fazer
Tels: 52-7574 e 46-3013
e 14; 36, 40 e 44. (horas e núnós, a que diabo de classe pertence a senhora que é capaz de
A RAMALHO OHTIGÃO. 39
Ed. Municipal
{13
'
meros).
uma proposta destas?
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nam o seu modo de ser em relação ao seu meio ambiento".
Viro a página e leio apenas:
"A fé no amor de Deus", a que
se segue o número de telefone
de Madalena Pedras.
Encontro agora, a tinta roxa,
um estudo alheio sobre a perso"emonalidade de Olga Maria,
tiva, ativa, secundária. Apaixonada. Tem ambições que sc tornam realidades. Extremamente
sua atividade
tensa, concentra
em um fim único. De um temperaménto dominador, você está
apta para o conaturalmente
mando, pois que sabe dominar e
utilizar a sua vidência. Você é
prestativa e ama a Família, a Pátria e a Religião. -*•¦- Tem o
senso do que é grande c não hesita, uma vez que a ocasião sc
apresente, em dobrar seus instintos ou mesmo sacrificá-los
pela obra a realizar. Há cm você uma tendência ao ascetismo".
Quisera eu ter um caráter tão
bonito, Olga Maria. E se quiser
de novo sua caderneta, passe
aqui pela redação de 2 às 4.
P. M. C.

ã Tbüs s xtjhjnruk
ESPERANDO A TRISTEZA
Quando é de noite e uma ambulância está
parada à porta de alguém, a gente começa a adi, -/inhar uma porção de coisas tristes. Quem, num
j instante de desespero, teria cortado os pulsos ?
i Quem bebeu formicida? Quem abriu o gás, fechou
; os olhos e morreu sonhando ? Uma vez, um ami; go me chamou, com voz muito aflita, é não dis^e
o que era. Fui às carreiras e, em sua porta, a airif
bulancia estava parada, com um mundo de gente
era volta, e diziam que tinha sido por causa de
ciúme. Subi e as seis pessoas da casa choravam,
gritavam — chamando Deus de ingrato — e a que
mandava nas seis tinha deixado de ser a sétima
e estava espichada no "soumier" da sala. Aconteceram,
depois, as conversas mais tristes, porque
j'
estavam tentando evitar a autópsia. Poi quando
ihegou a perícia e um homem muito prático deslindou a tragédia, mostrando o banquinho onde
ela sentou e o chão onde ela caiu sem vida, fugindo de suas aflições (fugindo para onde?), sem
saudade de nada do que ia ficar. Desde êsse dia,
o coração aperta quando vejo uma ambulância
parada" à porta de um edifício. Além do suicídio,
uma porção de coisas ruins pode ter acontecido:
a queda de mau jeito, o inf ar to do miocárdio, as
sevicias do amante enciumado, a criança que nasceu sem ser no dia... Era de madrugada e eu vinha pela Barata Ribeiro, quando encontrei a ambulancia estacionada na frente de um prédio de:
apartamentos. A porta de ferro do edifício estava ¦
aberta e a luz do corredor acesa. Parei para saber.
o que havia, não em procura de um assunto, más
• cuidadoso de meus conhecidos, que nunca sei onde moram.' Na calçada, três moços (dois vestidos
de enfermeiro e um de chauffeur) fumavam cigarros de cheiro ativo e falavam de seus assuntos.
Resolvi continuar esperando a notícia da desgraça. De repente, o médico saiu do elevador e veio
andando apressado em direção à ambulância. Os
;três moços, que fumavam tomaram seus lugares.
;E o doutor disse: —Toca pra frente.
*,
Perguntei o que tinha sido. Não tinha sido
\ coisa nenhuma. Apenas, o doutor morava naquele
. edifício e, passando, subiu para tomar um banho
frio e jantar uma carne assada. O cronista, por,
sua vez, escapava de uma notícia ruim e ganhava
um assunto.
ANTONIO MARIA
ENTRE 23 DE SETEMBRO —- Notícias contrSrias, confusSo
E 20 DE OUTUBRO psfquica. 10, 17 e 18; 46, 71 o 31.
Boas probabilidades para iniciar (horas e números),
negócios e novas realizações do amiMIRAKOIÍ'.
zade. 15, 17 o 18 ;51, 71 e 91. (ho
ras e números).
Luta interior, falta de tranquilidade e precipitação prejudicial.
7, 9 e 11; 16, 18 e 20. (horas e
números).
ENTRE 21 DE OUTUBRO
E 22 DE NOVEMBRO
Originalidade e êxito financeiro,
12, 13 e 15; 21, 31 e 51. (horas e
números).
Possibilidades com o outro
sexo. 14, 16 e. 18; 41, 61 e 81. (horas e números).
ENTRE 23 DE NOVEMBRO
PRODUTO PAIHETA
E 21 DE DEZEMBRO
de
e
inicio
Sonhos proféticos
negócios vitoriosos. 11, 14 e 16;
33, 41 e 61. (horas e números),
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TEATROS
CARLOS GOMES — 2J-.581 —
A
Cli. Dramática Nicionil tm "Umi
Canção Dentro do Pão" de R. MagaIhães Jr. As 21 boras.
Fe^COPACABANA — 27-0020 chado por motivo de incêndio.
5ULC1NA (ex-tcatro Regina) — "O
Imperador
Galante" de R. MagaIhães Jr. com Dulcina c Odilon. De
terça e sexta, espetáculo único às
21 horas. Sábados e domingos às
19,43 e. 22,30 horas. Vesperais
às .
quintas, sábados e domingos às 16
horas.
FOLHES — 28-8210 - "Tout vas três
Bien", com Virgínia Lane. Âs 20 e
22 horas.
GLÓRIA — 22-8216.
JARDEL — 27-8713
IOSO CAETANO — 43-4278 —
MADUREIRA — "A galinha comeu",
com Zaquia Jorge.
1UNICIPAL — 42-3103 —
ECREIO — 22-8164 - "E* Fogo na
Jaca". Diariamente às 20 e 22 horas. Vesperais às quintas, sábados e
* domingo;.
IEPÚBLIÇA — Fechado.
UVAL — 22-2721 — "Dona Xêpa"
de Pedro Bloch, com Alda Garrido,
às 21 horas. Vesperais •*•
sábados e domingos, às 16 horas.
SERRADOR — Silveira Sampaio apresenta às 21 horas "Flagrantes do Rio
N. 1", com N-incí Wanderley. Sábados e domingos, às 20 c 22 horas.
TEATRO DE BOLSO - 27-1037
Luiza Barreto Leite, em "O Homem, a Bcsia e a Virtude", _s 21

Cl N EM A S
Os lançamentos
("The
fjCORAÇÃO INDÕMITO i Wild Heart" — Sclznick-RKO Rá~ *'rr"'ução anglo-americana.
1 V-'0)
. lím tecnicolor. Direção Michael Powell c Emeiic Prcssbiiracr. Mclodra-

ma extraído de um romance de Macinemas RIVOLI, ART-PALACIO,
ry Webb: conta u história de uma
PRESIDENTE,
COLISEU,
PAX,
campesina, filha dc um tocador de
FLUMINENSE, MEIER, VAZ LOharpa, cujo maior desejo é vê-la caHorários: 2 —
ROSÁRIO.
BO,
sada. A ação desenrola-se no fim
4 - 6 - 9 a 10 horas. Impróprio até
do século. Elenco: Jennifer
Jones,
14 anos.
t
Davir Farrar. Nos cinemas PLAZA,
ESCÂNDALOS DE AMOR —("Mon
ASTORIA, OLINDA, RITZ, COAmi le Cambrioleur" — Tele FilLONIAL,
PRIMOR,
HADDOCK
mes) — Produção francesa. Elenco:
LOBO c MASCOTE (Os cinemas CoFrançoise Arnoul, Fhilippe Lemalre.
lonial, Primor, H. Lobo c Mascote
Nos cinemas IMPÉRIO, AZTECA,
exibem programa duplo). Horários:
LEBLON.
(Niterói). Horários:
2 — 4 — 6 — 8c 10 horas. Im— 4 — 6 — 8el0 horas. Im2
até
14 anos.,
próprio
próprio até 18 anos.
RIO SAGRADO — ("The River" —'
A AUSENTE — ("La Ausente —
United) — Filme feito com capitais
megicana.
Columbia) — Produção
norte-americanos, rodado na índia,
Enredo à maneira das novelas racom atores de várias nacionalidades.
diofônicas: história de um viúvo que
Em tecnicolor. Direção de Jcan Rese julgava assassino da esposa. Elcnnoir. O filme deriva de uma novela
co: Arturo de Cordova, Rosita Quinde Rumer Godden e conta as lemtana. Nos cinemas PATHÊ, ALVObrancas de uma infância vivida naPARATODOS,
LEME,
RADA,
quêlc pafs oriental. Seu tema cenMAUA, NACIONAL, S. PEDRO,
trai è o despertar
sentimental de
- 8 e 10 ho6
2
4
Horários:
adolescentes. Elenco: Nora Swinburras).
ne, Thomas E. Brcen, Adrienne Corri e Radha. Nos cinemas SÃO LUIZ,
CONSPIRAÇÃO — ("The Tall TarODEON, RIAN, AMÉRICA, MEM
get" — Metro) — Produção amerlDE SA, IMPERIAL (Niterói), BOMann.
cana. Direção de Anthony
TAFOGO, PETROPOLIS. Horários:
A
Argumento de fundo histórico.
2-4- 6 -8e 10 horas.
ação sc desenrola no interior de um
MOTIM SANGRENTO — ("Mntiny
trem, onde um eargsnto de policia
— United) — Produção americana.
luta contra conspiradores quc tramaEm tecnicolor. Direção de Edward
vam contra a vida de Licoln. Elenco:
Dmytryk. A ação do filme se desenMarshall ThompD i c k Powell,
rola durante a guerra entre a Inglason, Adolphe Meniou e Paula Rayterra e os EE. UU. O argumento gino REX (promound. Em exibição"Aquele
ra em torno da missão de um coBeijo à
grama duplo com
mandante de navio que deveria leMcia-Noitc").
var dez milhões de dólares da França aos EE. UU. Elenco: Mark SteReapresentações
vens,
Angela
Lunsbury,
Patric
Knowles, Gene Evans. Nos cinemas
DUAS GAROTAS E UM MARUJO
VITÓRIA, IPANEMA, MIRAMAR,
TIJUCA, IRIS, MONTE CASTELO,
("Twc Gilrs and a Sailor" — M. G.
Produção americana. Direção
M.).
AVENIDA, MARACANÃ. Horários:
de Rlchard Thorpe. Filme lançado
2 - 3,40 - 5,20 - 7 8,40 c 10,20 hodurante a guerra-, conta a história do
Impróprio até 14 anos.
ras.
duas jovens cantoras que organizam
MULHER TENTADA — ("Catcne —
uma cantina para "pracinhas". Nas
—
italiana.
Produção
Drama
Art)
horas vagas caçam maridos... Elcnco: Van Johnson, June Allyson, Glopsicológico: o erro da falta de franria Dc Haven, Jimmy Durante, José
queza de uma esposa acarreta uma
Yvonne Sanson,
Iturbi c as orquestras de Harry Jatragédia. Elenco:
mes c Xavier Cugat. Nos TRES CIAmedeo Nazzari e Aido Silvani. Nos

NES METROS. Horários: 12,35 —
3 - 5,20 - 7,45 e 10 horas. (Nos bairros a partir das 3 horas).

Filmes em 2." semana
A DUPLA DO BARULHO — (Átlãntida) — Produção brasileira. Direção
de Carlos Manga. Comédia: o "cn. rêdo" gira cm torno das lutas e
sucessos de uma dupla pelos palcos
Grande
teatrais. Elenco: Oscarlto,
Otelo, Renato Rcstier, Edith Morei,
Mara Abrantes. Nos cinemas PALAIDEAL,
CIO, ROXY, CARIOCA,
BRAZ DE PINA,
MADUREIRA,
BONSUCESSO, IGUAÇU. Horários:
14 - 15,40 - 17,20 - 19 - 20,40 e
22,20 horas.

Outros programas
CENTRO
"SessBes
CAPITÓLIO — 22-6788 —
Passatempo".
"Sal
—
—
da
22-3681
CATUMBI
Frente".
"O Can—
—
43-8543
CENTENÁRIO
gaceiro".
"Coração
COLONIAL — 42-8512 —
IndOmlto".
¦—
¦—
42-6024
TRIANON
CINEAC
"Sessões Passatempo".
"O
—
ESTACIO DE SA — 32-2923
Gênio da Lâmpada" o "Os-Tenebrosos".
'Tudo Que
FLORIANO — 43-9074 —
Tenho 6 Teu".
"Agulha
—
—
no
32-5651
GUARANI
Palheiro".
"A Dupla do
IDEAL — 42-1218 —
Barulho".
"Escândalos
IMPÉRIO — 22-9348 —
de Amor".
"Motim
SangrenIRIS — 42-07663 —
to".
"O Filho de
LAPA — 22-2543 —
D'Artagnan".
"Mulher".
MARROCOS — 22-7979 —
"O Rio
MEM DE SA — 42-2223 —
Sagrado".
—
PASSEIO — 22-6141
METRO
"Duas Garotas e um Marujo".

Sagrado".
ODEON —22-1508 — "Rio
"A Dupla do
PALÁCIO — 22-0838 —'
Barulho".
"A Ausente".
PATHÊ — 22-8795 — "Coração
InPLAZA — 22-1097 —
dômito".
"Mulher
—
—
42-7128
PRESIDENTE
Tentada".
"Coração InPRIMOR — 43-6681 —
dômito".
"Conspiração"
—
—
•
22-6327
REX
"Aquele Beijo à Meia-Noite".
"A FaTORIO BRANCO — 43-1639 —
rifa dos Deuses".
RIVOU — "Mulher Tentada".
"A AusenSÃO JOSÉ— 42-0592 —
te".
"Motim
-—
—
San42-9020
VITÓRIA
grento". "Sangue
•—
e Prata".
TEXAS

Zona Sul
ALASKA — "A Gata Borralheira".
"A AusenALVORADA — 27-2936 —
te".
"MuART-PALACIO — 37-8443 —
lher Tentada".
"Coração
InASTORIA — 47-0466 —
dômito".
"Escândalos
AZTECA — 45-6813 —
de Amor".
BOTAFOGO — 26-2211 — "O Rio Sigrado".
FLORESTA — 26-6257 —
— "Motim
IPANEMA — 47-3806
Sangrento".
LEBLON — 27-7805 — "Escândalo
de Amor".
LEME — 37-6412 — "A Ausente".
COPACABANA — 27-9797
METRO
"Duas Garotas e um marujo".
MIRAMAR — "Motim Sangrento".
"A AusenNACIONAL — 26-6072 —
te".
PAX — "Mulher Tentada".
PIRAJA — 47-2668 — "Tudo o Quo
tenho é teu".
POLITEAMA — 25-U43 — No Reino
dos Monstros".
Sagrado".
RIAN — 47-1144 — "Rio
RITZ — 37-7224 — "Coração Ind».
mito".
do
ROXY — 27-8245 — "A Dupla
Barulho".

ROYAL — "Sessões Passatempo".
"Rio SagraSÃO LUIZ — 25-7679—
do".
*

7-ma Nortt

"Rio SagraAMÉRICA — 48-4519 —
do".
"Motim
—
—
San48-1667
AVENIDA
grento".
"Aventura
—
—
28-7575
BANDEIRA
Perigosa". "A „
.
DupI»
CARIOCA 28-8179 —
do Barulho".
"Mu—
FLUMINENSE :— 28-1404
lher Tentada".
GRAJAU — 38-1311 — "Scaramouche".
HADDOCK LOBO — 48-9610 — Coração Indõmito".
"Duii
METRO TIJUCA — 48-9970 —
Garotas c uni Marujo".
"Motim
MARACANÃ — 48-1910 —
Sangrento".
"Nenhuma MuNATAL — 48-1480 — "Destino
Vingalher Vale Tanto" e
dor".
"Coração
¦—
—
tn48-1032
OLINDA
dômito".
PALÁCIO VITÓRIA — 48-1971 —
SAO CRISTÓVÃO — 48-4925 —
"Sangue Por Glória".
SANTA ALICE — 38-9993 — "A Gaia Borralheira".
TIJUCA — 484518 - -"Motim Sangrento".
VELO — 48-1381 — "O Cangaceiro".
VILA ISABEL — 38-1310 — "No
Reino dos Monstros".

Subúrbios da Central
ALFA — 29-8215 —
— "O
BANDEIRANTES — 29-3262
Fim do Mundo" o "Contos e Lendas".
BARONESA — JPA 623 — "O Rio
da Aventura".
BELMAR — 29-1744 — "O Ladrão de
Bagdá".
BORJA REIS — 29-4281 —
CACHAMBI —
da
COELHO NETO — "Cavaleiros
Bandeira Negra".
COLISEU — 29-8753 — "Mulher Tentada".

EDISON — 29-4449 — "O CangacelIGUAÇU — "A JÍupla do Barulho".
VaIRAJA — 29-8330 — "Rodolfo
lentino".
do
JOVIAL — 29-0652 — "A Ilha
Desejo".
MADUREIRA — 29-8733 — "A du- <
pia do barulho".
MARABÁ' — 29-8038 — "Roubo dai
Diligências".
MASCOTE — 29-0411 — "Coração Indômito".
MEIER — 29-1222 — "Mulher Tentada".
MODELO — 29-1573 "O Cangaceiro".
MODERNO — BNG 842 — "O Cangaceiro".
MONTE CASTELO , — 29-8250 —
"Motim Sangrento".
doa
NOVO HORIZONTE — "Ouro
Piratas".
PARATODOS — 29-5191 — "A AUsente".
PIEDADE — 29-6532 — "O Mundo
em Seus Braços".
"O CangaQUINTINO — 29-8230 —
ceiro".
"*
—
—
REAL
29-3467
REALENGO — BNG 472 — "Can.
tando na Chuva".
REX-TRÊS RIOS — "Era Uma Vez
um Vagabundo".
RIDAN — 49-1633 — "SlnhS Moça".
ROCHA MIRANDA — "O Preço de
um Desejo".
"Mensa—
ROULIEN — 49-5691
gem dos Renegados".
SÃO JERONIMO — "As Nevea de
Kilimanjaro" e "Sempre Jovem".
SÃO JORGE —
TRINDADE 49-3838 - ,
— 49-0300 —
TODOS OS SANTOS
"Pecadora" e "A Força e Sangue".
—
29-9158 — "Mulher
VAZ LODO
Tentada".

Subúrbios da Leopoldina
BONSUCESSO — "A Dupla do Baralho".
BRAZ DE PINA- — 30-3489 — "A
Dupla do Barulho".
MAUA — "A Ausente".
•*;*,,-,
..'*¦*::'¦*
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ORIENTE — 30-1131 — "O Filho do
Xeque".
PARAÍSO — 30-1060 — "PahSo de ,
Beduino".
'.
PENHA — 30-1121 — "Robin Hood,
o Justiceiro".
RAMOS — 30-1094 — "Agulha no
Palheiro".
"Mulher TenROSÁRIO — 30-1889 —
tada".
"Meu
SANTA HELENA — 30-2666 —
Coração Tem Dono".
"Agu—
30-1823
SANTA CECÍLIA
lha no palheiro".
S, PEDRO — 304181 — "A Auiente".

ilha do Governador

-

JARDIM — "O Mundo em Seus Péj".

Niterói
CASSINO ICARAI —
ÉDEN — "As Neves de Killmanjaro".
ICARAI' — "Caminhos da Noite".
IMPERIAL — "O Rio Sagrado".
ODEON - "Coroação da Rainha Elizabeth II". ,
PALACE — "Nenhuma Mulher Vale
Tanto".
PARAÍSO — "Massacre".
VITÓRIA — "Vítimas do Pecido".

Petropolis
CAPITÓLIO — "E" Prá Casar?".
ESPERANTO —
D. PEDRO — "Os Covardes NSo Vivem".
PETROPOLIS — O Rio Sagrado
SANTA TERESA — "A Passionais".

Caxias

CAXIAS — "Veneno" o "Fé Destrui-

da".
PAZ — "Carnaval AUântlda".
POPULAR — "Arrancada Final"
"O último Baluarte".

|

Vila Meriti
GLÓRIA

"Sinhá Moca".
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Domlnflo, 23 de Agfislo de 1953 — DIÁRIO CARIOCA
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Histórias Que Acontecem
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NOVO

PROGRAMA si

«¦«******?****»***********'* cuja vendagem já ascendeu à casa dos 150 mil discos, de;í «Cl ACUCC"
voltar, por êsses diás„para o Norte, a fim de cumTLASHES' Ü verá vantajoso
contrato cqm a Rádio Borborema, de
o suAdiantá-se, a propósito, que"DelicaGrande.
Campina
Onéssimo Gomes é
cesso de El Cubanito poderá ultrapassar o de
uma das mais belas vodo" El Cubanito está sendo negociado, presentemente,
zes do Rádio. Talvez a
Horizonte, São Paulo,
mais bela. Atuou dupark atuações em Curitiba, Belo
Br
rante vários anos na
Porto Alegre e Bahia.

Francisco Anísio vai produzir um novo programa.
o "Memórias de um Cangaceiro". Que
Que substituirá
"tiro"
na
um
será
praça. A propósito de, disse Anísio:
Meu novo programa será tão foom quanto era
ruim "Memórias de um Cangaceiro".
E passou a falar da sua nova produção:
A coisa de que mais gostamos na vida é a própria Tupi e fêz vários sucessos, destacando-se, entre
vlda. VIDA é úma palavra de quatro letras: V-I-D-A.
outros, "Violão" e "ReaVamos então usar cada uma destas letras por sua vez. lidade". Na intimidade,
Com a letra V, por exemplo, centenas de palavras dão jiz é conhecido como "baassunto farto para programa de Rádio: Valentia, vin- !; gana de charuto", devigança, velocidade, volúpia, vontade, etc. A letra I dá do ao seu tamanho e à
indústria, etc. Conseguiremos, então,
intriga, indício,
sua côr. Grava na "Coem cada "show", quatro temas, cada um deles começa- pacabana" discos e.nunfazem um
letras,
do por V, I, D, A. Quatro
ca se interessou por mú"SHOW" DASportanto,
"show",
LETRAS sicas carnavalescas. E'
chama:
se
QUATRO
que

Rogério, a outra

princesa...

Rogéria, a outra princesa do Rádio, acaba deregressar do Recife, onde esteve atuando na famosa Rádio
Jornal do Comércio e onde seu sucesso foi realmente
marcante. Segundo as notícias aqui chegadas, a temporada de dez dias de Rogéria agradou em cheio ao
público pernambucano. Rogéria, por ' outro lado, não
deixou de aprender a dançar o frevo.
No próximo dia 22, Rogéria seguirá para Belo Horizonte, pra cumprir uma temporada na Rádio Quarani, "boite" Acaiaca, Automóvel Clube e Yacht Clube. *.
Sem dúvida, a formosa princesinha não decepcionará
a sua grande legião de fãs mineiros.
a
Sôbre Rogéria podemos adiantar, ainda, que"Banova estrela acaba de participar das filmagens de
lança, mas não cai", um novo celulóide nacional. Por
certo, Rogéria será uma das grandes revelações cinematográficas, a exemplo de Doris Monteiro.
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A morte traiçoeira
tíuni atalho na Coréia

O Professor Paulo Roberto
' O Curso de Redatores Radiofônicos da Rádio Ministério da Educação, que sob a direção da professora
Neusa Peitai vem ministrando aulas sôbre língua portuguêsa, estilo radiofônico e programas de rádio, apresentará na próxima terça-feira, às 19 horas, uma aula
produtor de
do nosso amigo Paulo Roberto, conhecido
"Programas
cuios
focalizará
programas de rádio, que
turais".
A aula dêsse competente profissional do microfosem dúvida, do maior interesse para
revestir-se-á,
ne
os cem alunos inscritos no Curso, os quais já tiveram
oportunidade de ouvir os srs. Amaral Gurgel, Mário
Lago, Mário Brasini e Raimundo Lopes discorreram sôbré os assuntos de sua especialidade.

BENATO JOBIM

(Especial para a Revista do D. C.)

I

OUTUBRO DE 1949, CORÉIA milhas nos primeiros quatro dias. te. Então ouvi alguns,, tims.i
— Numa tarde cinzenta, 100 (prt. Np quinto, . parou à boca do Pensei, que. estitf-isísm,atirando
no? sonsioneiros de guerra norte-ameri- túnel. •* -¦¦'".. ¦¦'¦.. .;:, . BBBíí' psra o ar a fim de que
do
homem,
um
mas
vi
tassemos;
hoa
30
de
25
RüfflaP;,
em
canos,
O sargento Barney
grupos
cs
se
cair
como
colina,
da
mens, saíram do trem-prisão e to, do, 34.° Regimento-da 24.»: jaltò
esse ferida
.
casado, mora na zona
Seguiram os guardas até umà Divisão,; contou à United.'Press: tU "Compreentiainoí
quc .iarnos
"Antes de escurecer 'osrcprhü^
Norte e, recentemente,
clareira próxima.
\
•: "Finalmente vamos comer'!, nistas nos disseram que tamos «morrer ts conieiamos a rezar.
fêz o pior negócio da
sua vida, que foi vender
disse um rapaz louro ao.compa- jantar. Levaram-nos em grupos Os guardas hos amarraram as
deitar. Der
o automóvel por utna
nheiro. ra
de perto de 30, hümeris; *e:O pri-- mãos e nos fizoraav còm? òs caagrediram.:
nos
pois
ninharia. Só usa roupas
ouvise.
afetou
meiro
grupo
Os prisioneiros sé sentaram
Os golpes
!| claras, encabula quando
mos o som de intensa .fuzilaria.: bos de seus tjflçs.:.
no chão, à espera da comida.
'é o
' mortais.
certeiros.é
éràm
"Eu
auditório
jrita
segundo
áo
pertencia
Entãq, sem aviso prévio, os
|0
e está sempre
n
jj maior"
comunistas abriram fogo contra grupo. Levèram-nos para. Jonge
com um sorriso no ir. «o
êles, de rifles e metralhadoras, dó túiiel e percorremos pòr al- , ót, Atirador' de tanque
da cara. Campeão de SiMuitas vítimas, diante da fuzila- iguns- minutos uma pequena es- JosWh Mistretta, dè 28; anos,
nuca, é a diferença do
sohiai e pertencia ao ,84.» Batalhío de
esteve no Recife, e alcançou nota- ria, levantaram-se uuma tentar trada. Mandaram-üos ''Está
cartaz
Um
que
contraregra Herminio,
iiofi
tranqüilizaram.
Em
luta.
de
desesperada
tiva
;na Tanques e foi capturado, em 'U
vel sucesso, foi o inigualável El Cubanito, um dos cam- seguida cairam, curvadas sôbre hora dá :comidá"V-";:
seu "pato" de todos as
de julho ao sul de Chinjü. Eis
dias, valendo o almoço
fonográficos do momento, com o mambo (diferen- os joelhos, como se rezassem , "ÍÇrêsí ou quatro, guardas ler o seu
peões
relato:
"Cao, Cao, Mani Picao". Na capital per- pela última vez."
na ABR. Pretende mor-'i
"Êles nos levaram pára um
Rei)
do
Rui
começam
a
rifles
vántam-seus
ça
idade
j ! rer aos 70 anos
Este- foi o episódio mais hor-. atirar. Percebo; de felance qué, pequeno atalho dé- estrada, pernambucana, El Cubanito atuou ao microfone da Ráde e, antes de visitar a
rendo
da história da guerra co-, vòu niorrèr,, e caio por terra. to, do túnel onde estava o trem,
fizeram o
do Comércio durante 12 dias, que"Cao,
dio Jornal "mambistas"
França.
réana.
Cao",
de
pretendendo estar ferido. Iim e nos disseram que iamos jancriador
locais. O
delírio dos
*'*;¦«¦'? ¦'.".*'- ¦;
.-*-.;;
>»++*»»»***»**»'¦++»+*+»o».*7.
seguida os assassinos sc.retiram, tar. Súbito fizeram fogo contra
nós; Cai e fingi:me de morto.
ACONTECEU PERTO DE UM- entre" gargalhadas".
Um comunista nie agrediu na
C.
SÒUJÁDO.RQBERT
Ò
TONEL de estrada de feiro, nas
cercanias de Sunchon — na més- SHARPÉ, de" 18'anos, do coipo perna com seu rifle, perdeu o
ma ocasião em que, algumas mi- médico do 19.J Regimento da equilíbrio e caiu. Ao levantarlhas além, saltavam pára-que- 24."• Divisão; figurava no pii- se, um seu companheiro atirou
distas- americanos. Eram, de iiií- meirò grupo á> ser fuzilado. Oès- nele, talvez confundindo-o com
sobreyi-, te grupo apenas 7 sobreviveram, um americano. Guardas o carcio, 270 prisioneiros,
"Havia dois traidores sul-co- regaram para longe.
ventes da famosa "marcha da
"Minutos depois, aventurei
entre, os comunistas. Um
réanés
Os
Seul.
de
morte" que partira
Por IBRAHIM SVED
em volta. Não vi. nem
olhar
vagões de carga conduziam 80 deles nos disse que levariam 30
Estava zonzo. Levannada.
ouvi
colina
uma
sua
homens cada um, quando
prisioneiros para
do. Como autores ^trangeiros gosta de José
*"¦¦" Hilde tem 18 anos. Ê carioca da gema
Íamos co- tei-me de um salto e 'corri sem
omls
casa
a
de
20.
era
porque
capacidade
"debut" na tradicional festa das
Jngenieros è dos nacionais admira Jorge
e fez o seu
O trem percorreu 10 ou. 12 mer não comportava mais gen destino".
Amado e Graciliano Ramos. Seu perfume
cabelos
De
Debutantes da Revista Sombra.
favorito é o Íris Gais e na moda seus favoricastanhos claros e olhos verdes, com um
tos são: Jaeques Fath e Gilberto Trompwsky.
metro e setenta e um de altura, e cinqüenta
O que mais a impressiona num rapafé
encantador.
charme
um
e três de cintura e
—
individualidade.
a
Quando me despedi de
Estuda no Centro Social Feminino e diz:
o que achava do amor;
Hilde,
dime
perguntei-lhe
Detesto política, por enquanto quero
3JE» M Um^^MJfl1 i
1»" MHIi
IimWW 'IMP '^ »iiIMéi iiiiiii Iflilh''iJéIi Mfl' " '* WÊl iB
-— "o milagre do amor humano mm.
disse:
me
ela
lee
casar-me
depois
e
wÊ ra«fe£Saaf™ W?3Br2L &r*^:MWmsm msa^^mMSm^^smmmí ¦¦'
muito,
vertir, viajar
é que sôbre um instinto muito simples êle
var uma vida sossegada —
constrói edifícios de sentimentos os mais
Toca
e
italiano.
piaFala inglês francês
completos e os mais delicados..."
no e pinta. Adora íutebol e é torcedora reE aqui está um ligeiro perfil de uma
nataa
de
praticar
nitente do Bangu. Gosta
da nossa sociedade, que é uma dás
jovem
equitação.
e
ção
buscar
e
italiano,
preferidas pelos fotógrafos que vão
O seu cinema preferido é o
"Pelouse"
}1
na
bonitas
de
mulheres
e
Amadeo
flagrantes
Magnani
Ana
i fã dos atores
;/$¦'.
do Prado da Gávea.
Nazzari. Gosta da música clássica e popular.
* * *
"Quem não
Beede
música
duma
gosta
Ah\ antes de me despedir quero frityr
thoven e de Noel Rosai" pergunta Hilde.
acáâ&
^e-HiMe-.Ctirdvagrt^W
Na pintura tem preferência pela
^MBalH
muito-cortejadas
B*"T VOÍ
SjWPSPB BMBmÉ
WNmJÈ W^h3
Europa e é umà das jovens "society"
Ir •¦
mica e pela moderno.
"play-boys" do nosso
e
neàa
Toulouse
pelos
Seus pintores preferidos são:
temporada do Country Club foi um sucesso. WuÍEMK&B^tit^M gg|^J K^É^^^lÉ MÍmMI WÊ'4tn^^h* -*^H mmmmmWtÉBmS^BÈm
Lautrec e Paul Gaugin.
Alé domingo.
Gosta muito da passar suas tardes len-

EL CUBANITO ESTÁ COM TUDO

Nova Geração
HILDE CARAVAGLIA
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no estômago continuará a
correr e, no ponto mais frafl
co, provocará uma úlcera.
A senhorita K. indicou,
com a cabeça, que estava
compreendendo a explicação.
Muita gente duvida
quando dizemos que as
emoções podem provocar
doenças físicas. Mas acho
que agora já compreendo
isto, pois a úlcera gástrica
Naturalmente,
senho- é um bom exemplo.
A senhorita K., que está
Erancamente, nunca
trabalhando como minha rita, isto é uma espécie de
nisto. Coitado do
secretária durante a au- círculo vicioso. A indiges- pensei Gostaria de
poder
papai!
irritaa
pessoa
sencia da senhorita X., es- tão torna
em alguma coisa.
ajudá-lo
certamenirritação
e
a
vel,
tava realmente preocupada
Acho, senhorita, que é
ao chegar ao. consultório t provoca a indigestão.
seu estado de espírito que
Como ?
com uma hora de atraso,
"Lamento
E' fácil explicar. Há está causando isto tudo, o
há poucos dias.
aliás, é muito comum.
muito, doutor"—disse ela milhares de minúsculas que,
— "mas houve um atrope glândulas nas paredes do E' natural que seu pai esvida, e
lo em casa, saí atrasada è estômago, e todos os dias teja desgostoso da lhe
dirá
médico
qualquer
o
elas produzem 2 a 3 litros
perdi o ônibus. Acho que
certos
tipos
de
em
pesdia hoje vai ser horrível pa- de suco gástrico, o qual de- que
a tensão nervosa.e o
ra mim".
compõe e digere os alimen- soas
Que aconteceu ? — tos. Cerca de 0,2 % a 0,4 % desgosto podem causar
várias moléstias.
deste suco consiste de ácido
perguntei.
«des.
'' estará.êle
"
E' meu .pai. Anda tão clorídrico, o qual, comove :;-—: Por?"'quê
'
irritado nos últimos dias sabe, é muito forte. Nor- gostoso
—A senhorita mesmo
que atrapalha toda a famí- malmente o suco só é pro- me disse
há
necessique perdeu tudo
lia. Briga por tudo e até fêz duzido quando
tinha,
há pouco temo
alimentos
digerir
de
que
dade
mamãe ficar doente.
—i Ainda não compreen- po. Agora trabalha como
Êle sempre foi assim ?
Não. Mas acontece di qual a influência da ir- empregado numa fábrica.
tem
tido muitas difi- ritação nisso tudo — disse Isto é suficiente para torque
nar uma pessoa desgostosa,
culdades ultimamente. ela.
e, secretamente, êle se con—
zanficamos
Quando
Quando éramos pequenos,
éle tinha uma casa comer- gados, há um transtorno sidera um fracassado. Além
ciai, mas há uns cinco ou geral e as glândulas traba- disso, não gosta do trabaseis anos perdeu todo o di- lham mais. As glândulas lho atual, o que lhe causa
nheiro. Arranjou um em- do estômago produzem sn indisposição. Uma pessoa
sensível nunca pode ser f e
prego numa fábrica e ga- co gástrico mesmo sem hanha relativament bem, mas ver alimentos a digerir e, liz nestas condições. Só
sei que não gosta da nova como não há nada a ab- mente quando êle arranvida e trabalha demais. sorver, o ácido clorídrico jar um emprego melhor,
Além disso, há algum tem- irrita as paredes do esto- mais de acordo com suas
inclinações,
po não anda passando bem. mago e produz uma infla- rar. Seria bompoderáêlemelhoQue quer dizer com is- mação. Quando isto aconque
protece, temos gastrite, o que curasse um médico especiato?
Sempre tem dor de significa: inflamação das lista, o qual procuraria excabeça, palpitações, e, paredes do estômago, o que plicar sua situação.
Parece uma boa idéia.
constantemente, indiges- provoca a mais terrível inAcho
que tenho sido injustoes. Já consultou vários digestão.
Então a irritação pode ta com êle ultimamente,
médicos; a princípio, penmas nunca pensei no caso
savam que era úlcera, mas, fazer-nos ficar doentes ?
Sem dúvida alguma de papai sob êste aspecto.
depois de um exame de
As pessoas irritadiças
raios X, verificou-se que O pior, porém é que isto
são
más
companhias, e são
uma
úlcera.
não tinha nada. Às vezes pode provocar
tenho a impressão de que Espero que seu pai esteja sempre infelizes. Sofrem de
ele está exagerando, mas seguindo uma dieta, ou to- uma constante tensão nernão se pode dizer nada, mando algum remédio, vosa e não parecem repoupois isto poderia agravar pois, se nada fôr feito para sar nunca. Se fôsse possível
&eu estado.
| aliviar a gastrite, o ácido fazer com que seu pai com-
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AMacarrão

qualquer um te
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Ao adquirir massa
lembre-se da tradicional
qualidade dos produtos

'

'

o Bazar América

VOCÊ

sabe que não^é qualquer
macarrão que proporciona
uma boa macarronada. O
grande segredo está na
qualidade da massa, como »
Aymoré, cuidadosamente
preparada e empacotada
de forma z conservar
seu sabor original. •
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LEVOU PARU

wp/iú/iBm
TODOS OS SEUS ARTIGOS
COM OS MESMOS PREÇOS!
Desdobra-sa a mais tradicional casa .de Loucas desta Cidade para aervir melhor ao populoso e aristocrático Bairro de

-¦¦

COPACABANA
Oferecendo todos os artigos com
os mesmos preços da sua casa
Matriz, o BAZAR AMÉRICA íir-

*.

ma cada vez mais o seu prestigio. de mais de me'o Século!
M

AYMORÉ
A MASSA QUE O POVO EM MASSA EXIGE
^S&£'
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A Filial possui também NFSSK
a mai* completa SEÇÃO \Wu
DX DISCOS, onde V. po- IlU
derdouvir as ultimas no- Illl
vidades em prauações /Ilu
nacionais « ejtranoeiw». ///II

CUPIM
ACABE DE UMA VEZ E PARA SEMPRE COM ESTA.
MAGA, USANDO O

Porcelanas,
lançai, Mancas, «ris-

IMPREGNA-TOX

Com nma só aplicação os seas móveis e objetos de madeira
ficarão livres do cupim e imunes a novos ataques.

tais, talheres, «bat.joun,

É O MAIS EFICAZ EXTEEMINADOR DO CUPIM
Fácil aplicação — Fornecido em diversas embalagens
A venda nas principais casas de artigos domésticos
lojas de ferragens e produtos agrícolas
Distribuidores exclusivos:
ROCHA & CIA. — Filial, Rio — Tel.: 32-6744
Av. 13 de Maio, 23, Grupo 537 - Telegrama: ROCHACIA

preendesse que êsses acessos de raiva lhe são prejudiciais, êle talvez dirigisse
suas energias para outros
canais. Não é tão difícil
quanto parece. Pode parecer uma tolice, mas se seu
pai tentasse sorrir, isto o
ajudaria enormemente. Quando a pessoa ri, é di-

fícil cair num acesso de có
lera!
. — Direi a papai tudo o
que o senhor me contou e
talvez êle procure um espe
ciaiista — disse a senhorita
K, agradecida, enquanto se
preparava para começar o
trabalho diário. (Transworld)..
^^.«^'^irtW

bibelots, presentes.
novidades, etc.
Penso em tudo para a conforto do
seu lar • visite depois a filial do
BAZAR AMÉRICA, comprando e
pagando como auiser.

V. *

riflas»

'

V'

BOZOR DMFRICn
O

BAZAR

Av. N. S. do

TEM TUDO PARA O IAR
Copacabana. 1.207 — esq. Sousa Lima
QUE
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Maravilhosa camisola godét, mei"
confecção, bordado riçhelieu
máquina em opala finíssima. j
FORMIDÁVEL
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Sugestivo jôgor dé panos p/pratos,
bordado em cores à máquina era
cretone durável. '¦ '$'sí
';A¥\
/¦ GARANTIDOS/

Preço Ír$22(fc00

Preço Cr$ 80,00
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Graciosa 'blusa,- meia confecção;
'cruz
à mão em opala bran
ponto
' :':cáfiníssimà.'''!
AT:r..t'ít.,"!,
- - ¦¦:- ¦¦_.
-.--'

IBiil

Preço Cr$ 290,00

DE

Blusa meia confecção, bordado à
mão, Ilha da Madeira, opala branca finíssima.
FANTÁSTICO!

Original blusa, meia confecção,
bordado à mão em cores (motivos
regionais), Ilha da Madeira.
Opala.branca.

Preço Cr$ 130,00

Preço Cr$ 130,00

IHI
K^Ékl-^^ *l5-^r» j f ^
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mW^mmWmJSÈ
. JôgO p/banho ç/5 peças (1 tóalhá
de banho, 2 de rosto e, 2 esfreg|ar
dores). Tecido felpudo garantido.

Preço Cr$ 190,00

'

Delicado jogo p/cock-tail c/7 peças, linho creme belga, bordado à
mão em cores; Ilha da Madeira.

-am

^^BE_______________________________B___i
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Toalha p/chá c/6 guard., linho
.creme belga legítimo, bordado
bege, Ilha da Madeira.
Veja que preço!

Preço Cr$ 1.550,00

¦«-«(i----««^^™

Toalha p/chá c/6 guard., ponto
cruz à mão em tecido imitação
¦¦'¦- "delinho.

Finíssima colcha p/casal com 6
peças, aplicações de renda de bilro
à mão e aplicações de opala fina
c/bordado à máquina. Somente
branca.

;'::.;!.'.'bàratíSsima;!L'

Preço Cr$ 750,00

,

Preço Cr$ 440,00
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PEDIDOS
PELO REEMBOLSO POSTAL PARA:
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Preço Cr$ 95^)0
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Mimosa blusa, meia confecção,
ponto crüar, à' mão, feito em vòil
'S.A: nacional. Somente branca.
QUA$E TJEi GRAÇA !....,-

kk.-.^l *

),

Preço Cr$ 1 850,00
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Finíssima toalha p/chá c/6 guard.
linho creme belga, bordado bégínTaplicações em cores, Ilha dà.
Madeira;

Linda camisola godet, meia coníecção, aplicada com cetim à máquina em opala finíssima.
BARATÍSSIMA!

Preço Cr$ 185,00

PreçoCr$ 190,00

Preço Cr$ 440,00

¦')..-.-,

bordados
dos
re*
®
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Vistosa toalha p/chá c/6 guard.,
aplicações de renda de bilro à mao
c bordado matiz à máquina e em
opala finíssima.
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DESCONTO

ATENÇÃO!

Remetemos catálogos, coloridos, exclutôdas
eem
marcados
Sôbre o* preços
, ^
^^ehtepalra o interior. As noivas
ÊSTE
cftcóntrarão
DURANTE
as demais compras
^^ sugestões que
. MÊS DA INAUGURAÇÃO. transformarão

() SEU SONHO DE ENXOVAL EM
ENXOVAL DE SONHOS

A* A.Ay
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Rua Gonçalves Dias 40/44 - Lo/a 23 (Galeria dos Empregados no Cpmércio)
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ItUEU AHTRÃÒ ACABA
OE MEM OUE VEM
ALMOÇAR C0N&SO0DISSE-LHE QUE TE-
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AVISO
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5AMTAÍ PRECISAMOS
REFORÇAR
NENHUM 06 SEUS
O RANCHO, Y
* AMlúOS
ESTA EM
CASA. NIN&UÊM
RESPONDE*

*

*W
£ S£ O SEU'PATRÃO
CHECAR ENQUANTO
.y/TOMAREI jS
ESTIVERMOS
-^ FOKAf
j f provi- . |p

T

Cl*
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S3m\t.
L^B¦¦¦¦ y-**w

I VENCIA*! M

jL^

GOSTO p£ OBSERVAR O AMBIENTE
DOMÉSTICO DE MEUS EMPREGAPOS. Ei' UMA BOA
VISÃO DO CARÁTER

[/AMOS RÁPIDO.
O PATRÃO JA'DEVE
ESTAR A CAMINHO
LA' OE CASA .

DE CADA .itoS. j'/Çy)
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«DtZE-ME COM
auEM ANDAS f
EEÚ TE PIREI
QUEM ÉSf
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SEU PATRÃO JA C-HE&OUj
VEJO O CARRO DELE.
QUEM DEIXOU ESTE BILHETE
%/? PORTA?
PUt EU
QUANDO
SAÍMOS»
-a_ '¦¦
3-l5^pC^ V

/1ÍÍ//K7 BEM! «ENTRE,
SEM CERIMONIA E'
ESTEJA Y\ VONTADE.
VOLTAREMOS LOlSO.
. PETRÔNIOÜ
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sim senhor/ voce
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TEM UNS AMIGOS
MUITO tNTERESSANTESt
PETRONIO. MUITO

IKTEXZ&ANTESSJg,i/*^I^D ^Í-^P-3m|Bf^TB^J

V^^^^Lr^^Êm\^mmW^^^

.wi .¦¦ fl ih^r^H^T^'/ nP\\x^flfl'\ T'//flfl

Wt^AmmW^^

Yfl
V
il
Is rii

^A-^^^^íivT^Br i

Í|S5B/ ^flÍ aflkS fl afifiMK^Sfc^^aa^SS^aa^B^-^i—^^5 l

1 ^sP^íJ^^^H wi/ffl

M-flOS5r iM^iiiMtOWIWIIWf^W-itf-^A^IIUiW^NlttllllWilirWlmi ii'lililBKiiiiii(MwliiillrfTlnff^^fi i

rTiiTTiTr

fiiffl

iii

' nr
fl

m
fí'V

ir^w».

¦'¦'.--¦-.«^%^?J«^''.;

387»

r£A1
VEZ PE PESTRU/R
a " i/£golo/0'; eu esrou CRIANDO MAIS
EXEMPLARES DESSA
'COISA"! NESSE ANDAR,
HAVERA- MILHARES DE
INIMIGOS ENCHENDO
A TERRA/

:—Q

l

r-, HUM— ESSE
EST»' VENPO*SUA TENTATIVA SUJEITO PARECE
PARA OESTRUÍ-LOpSUPERMAN/ MUITO FAMÍLIACADA SECÇÃO DO •VEGOUOtO"
RI ZADO COM OS
POPE, QUANDO ATACAnQjDlLH"VEGOLOIDS". ¦
"VEGOLOIDS,
O/R-SE £M OOIS
ISTO AQUI
SE
£ ÊSSES DOIS eM QUATRO*
EXISTIU
NUNCA
£ ASSIM POR DIANTE, INPEPtniA TERRA, COMO
pODERA'
NÃO
NlPAMENTEí
E' que pqpe
ex TERMINAR ESSA PRAGA,
COUHECE-LO
SEMPRE
PORQUE ELA EST/C
se reproduzi/vôo/
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EM CÍRCULOS,ISSO

ME OA- UMA IPÉIAÍ
PRIMEIRO CAVAREI

UM GRANDE ,
yÕ^HX^\\Ú^}y/
«ÇÍ
OE
f^\
VM^fl
PEOAfO

JUSTAMENTE O OUE PENSEli OS "VEGOLQIPS}' MOVENDO-SE EM CIR CULOS,
COBRIRAM TOTALMENTE
O PEQUENO^ GLOBO QUE
E AGORA
CRIEI PARA ELES...
FfíRA
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CONVERGEM TDDCTz
l^ESnn0 PC>NTOl_^r^mm\
^T*^feEB#^SV 0

IíÍKSÍB*****-^

'W*

"
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(DEVIA INTERESSAR-SE POR ALGUNS EXEMPLA-\\
EIS AOwJ ttjHABVANTE;.*J?f™"™^IL^CIL WM
SUPERMANÍ
COLETO,
DE
MINHA
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e LIGARAM-NO AO SEU,

^^

\\\ t^Mf

APGUIRIREM POPE- JfíX^St
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Jàl JfL Leia § e®»!l?&açâo desta hhvv.tfefu ira próximo domingo
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por Raui Robinson
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MAS QUE MEDICO
MARAVILHOSO/
SIMPLESMENTE
DIUINO f
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ÊLF ME t?KSE QUE IA E*RA A SUA \' F=ff

ÍaL ms vocêa^rno gosta
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ÊSSE MÉDÍC0
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JL ANGUEJO f>ARA VER. „ 1^

*- NUNCA 1// NINGUÉM MAIS iDOSC? *C^
DO QUE ELE. NÃO ME DíGAl SEÜ
LEVOU UM j
fíqi TAMBÉM
FÓSSIL

. — AV
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QUE ME DIZ PiSSO. UMA
ÚNICA 1/I5ITA E CUROU
BROTINHO. &EM DISSE
QUE ESSE MêP/CO ERA
&OM.

BROTINHO E LUISA
FICARAM CURADAS, DE
REPENTE, JA' :;y
ESTÃO NA RUA
PASSEANDO/
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EXAMI-

NA-LA\2Z

JL ^

—mmia*.^L.

1

J"

^3

§±j

J &± J

4mmf * »

^fne $4waf>n

SÊfEpEfe

/ QUANDO £ QUE VOCE AS PEQUENAS FALARAM Y ACHO QUE
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~H/ VAI OEIXAR PE LAVAR NISSO. E'POR ISSO QUE/. TEM RAZÃO...
OESiSTCy
4 CA8ECA COM ÊSSe NÃO QUISERAM PANÇA*£
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p£ CAB£LO_ WALSH é UM \
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POR ISSO'QÚE VOCÊ
COMEMORARl\
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Leia o continuação desta historieis no DIÁRIO CARIOCA de terça-feira
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A ORIGEM DO

HORIZONTAIS : 1 — Enxergar; 4 — Governanta; 7 — Obter
gratuitamente um cigarro; 9 — Desgraçado, miserável; 12|
— Promotor de perturbação da ordem; 14 — A casa; 15 —ú
Pena, compaixão; 16 — Realizar, executar; 18 — Oferece-;
19 —Mas (conjunção); 21 — Viagem, jornada; 22 — Homem que representa no teatro; 24 — Irmão; 26 — O mesmql
29 —|J
que tatu-bola; 27 — Na parte exterior; 28 — Verbal;
—
—
Saudação;
31
dos
Ovário
rosto;
30
Semblante,
peixes;
34 _ Vento, aragem; 35 — Paga novamente; 38 — InterjeiRuido; 41 — Grupo de mole-,
ção, exprime espanto; 39 —
—
—
número ou quantidade
Menor
45
Acariciar;
43
ques;
de 46 — Unidade das medidas agrárias, equivalente a 100 metros quadrados; 47 — Maior.

TELESCÓPIO

— "Papai!

Papai! 0 galo está descendo da tôrre da igreja !", exclamou o filho do oculista holandês Lippershey, quando brincava à janela com duas

lentes de vidro. 0 pai convenceu-se de que as lentes, colocadas em certa
posição, pareciam trazer tudb
mais perto. Fundado nesta observação,

Lippershey

montou,

em

1608, o primeiro telescópio. Depressa se espalhou a notícia doV
invento do miraculoso instrumen-

¦,»,*,»,

Wcg

¦^¦msl

4

" ¦¦

'

m _

- *-

''^
y^-^^^''

*-m~ ''¦

Galileu, físico e astrônomo
italiano, assimilou o ensinamento e
construiu, em 1610, um telescópio

to.

para observação do céu. Desçobriu quatro luas do planeta Júpiter e as montanhas lunares. Numerosos astrônomos se dedicaram

u
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ao aperfeiçoamento do telescópio,
"telescópio"
como Kepler (1611) e Olaf Koemer (1700). Usou-se o nome
teve a iniciatipela primeira yez em 1618. Em 1671, o astrônomo Newton
va de montar um telescópio de espelhos usando, em lugar de lentes de
Tornou-se célebre o telescópio de Herschel
vidro, espelhos côncavos.
(1785), o diâmetro do espelho tinha 1,22 m
"10.000 Anos de Descobertas", das Edições Melhoramentos).
(Do livro
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ATENÇÃO, LEITORES ! — Vejam no Suplemento Internacional, na pálivro no "Certagina 5 ou 6, a relação dos leitores agraciados com um
"Os
me Carioquinha N.° 54", bem como a solução do passatempo

— Nome p. masculino;^
VERTICAIS : 1 — Força, robustez; 2
—
baralho; 5 — O que aL
de
Carta
4
—
roedor;
Mamífero
3
—
—
Canção popular portuLavrador; 7
abelha produz; 6
—
9 — Reside,
guêsa, dolente e fatalista; 8 —Roubo violento;
Suplicar, rezar; 13 — Cada ¦
habita; 10 — Raiva, cólera; 11
nos pes
um dos prolongamentos articulados que terminam
—
da Pre-p|
Carro
17
animais;
outros
e
homens
dos
mãos
e
e
fiscais
policiais, percorreg*
feitura Municipal que, conduzindo
ambulantes quey
a cidade a apreender pequenos vendedores
23 — Caule; g
comerciam sem pagar licença; 20 — Paixão;
— Do feitio do ovo; 29 — Residência; 30 — Impugnar, im— Bazofia; 28 ,
25 — Lavrar a terra; 26 — Vento brando; —27
do aves- ;
Fêmea
—
36
—
Camareiras;
Que lê; 33
pedir-32
cachaço;
o
e
a
entre
boi,
do
—
lombo
pá
do
Carne
truz;'37
— Nome dar;g
40 — Oceano; 42 — Espaço de doze meses; 44
letra "G".

Tamborileiros em Fuga".

bonitos livros das "Edições Melhoramentos" serão soryRÉS
1 teados entre todos os que acertarem esta "cruzada". So-1
"Certame Carioquinha N.°:;|
brescritem os envelopes assim:
—
Rio Branco, 25, sobre-1
Avenida
CARIOCA
5g» DIÁRIO
loja — Rio de Janeiro. O prazo é de 30 dias, a contar de hoje. p
PALAVRAS CRUZADAS

Certame Carioquinha N.° 58
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letras que escapam
a toda pressa, dois
são

iguais.

Quais?

