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Eleiti Robert Schuman chefe do governo trances â li

? w.

Por 412 votos favoráveis e 184 con-
trôrios, dos comunistas e seus sim-
patizantes, a Assembléia Nacional
ratificou sua escolha para premier
Salvar a República, eis o desejo total que
o leva à suprema direção política da Fran-

ça — Combatido por Duelo-

INESPER

22 (A. P.) — Koberts
foi eleito "premier" da

PARTS
Schuman
França.
Confiança da maioria

PARIS. 22 ÍDe L,outs Nevtn, da
A p/í -- O sr. Robert. Sehumai»
tornou-se "premier" da França es-
ta noite, quando a Assembléia Nn-
elonnl, por uma substancial maio-
rin manifestou-lhe a sua confian-
¦ •ii para formar um governo "para

b defesa da República".
A votação íoi de 412 contra 184

votos dos comunistas e seus sim-
patizantes. Os deiíaulllstas votaram
a favor do velho advogado da Lo-
rena ou se abstiveram. Vinte e um
deputados se abstiveram ou esta-
vam ausentes. Schuman precisava
apenas de .100 votos, "ii se.1a a me-
tarie' e mais um. parn a conflr-
inação de sua nomeação. Fontes 11-
Radas ao novo "premier" declara-
ram esperar que Ale forme o ga-
binete ainda esta noite, o fim de
por l.érmo à crise política nacional.
Schuman obteve dois terços dos
votos da Assembléia. Os escrutina-
dores anunciaram a principio que-
Cio tinha recebido apenas 405 vo-
tos, porém,'o sr. Edouard Hecriot,
presidente da Assembléia, corrigiu
e.sa contagem, ao proclamar que
o resultado foi de 412 votos.

A eleição de Schuman foi feita
numa atmosfera de urgência, en-
quanto os caminhões de soldados
chegavam a Paris, preparando-se
para qualquer emergência que. pos-
sa surgir como resultado da onda
de greve».
Fala Schuman

PARIS, 22 (De Joseph . Grlffg»*

correspondente da U. V.) — Ao
apresentar-se ante a Assembléia
Nacional para solicitar um voto de
confiança, o ex-ministro da Fazen-
da. sr. Robert Schumnn. que foi
encarregado pelo presidente Auriol
de formar o novo gabinete, disse
que a política de seu governo será
a de salvar a República. Segundo
suas próprias palavras, "o traba-
lho total do governo será domina-
rto por um só dese.lo: "Salvar a.
República, porque este desejo in-
clul os demais. Salvar a Repúbli-
ca é defender nossas liberdades,
iodas as nossas liberdades, e pôr
fim à exploração política das pe-'
núrtas, mediante a realização da
verdadeira democracia social e dis-
tinguir entre as exigências legitl-
mas expressadas dentro do mar-
co da lei e os movimentos revolu-

clonarios, sincronizados em toda a
líuropa".

acusa aIéüssià
TERÃ MIE PAGAR 0 PREÇO QUE A ARGENTINA EXIGE
Nosso país concoidou com a taxa de sessenta pesos estipulada paia o trigo da

vizinha República, solncionando-se, assim, o "impasse" nas negociações

Declarou o embaixador Ciro de Freita» Vale que no Brasil há fome - Cumprirá o con-
vênio para adquirir o produto que lhe talta

ÂDÃMEHTE AS POTÊNCIAS OCIDENTAIS

Será aprovada a pro-
posta de Truman

WASHINGTON, 22 (A. P.>
— Senado parece, pronto a apro-
var a proposta de Truman, de
auxilio provisório a Europa, na

próxima semana, ma» seu pro-
grama sobro i> uústo de vida
iloméstico, bem como o progra-
ma ile recuperação estrangeira
a longo prazo ainda demorarão
em face da necessidade de lon-

,L.gas. e severas investigações.

BUENOS 4./RJ.S 22 (Por Leopoldo Yeanoteguy, da U. P ¦ ) —

A, hestõhs vara o embarque de trigo vara o Brasil estarão concluídas
dentro dr. poucos dkts, «porque tudo é urna questão de boa vontade
- declarou o embaixador do Brasil na Argentina, sr. Ciro de Piei-

ta» Vai", logo depois da visita que ontem realizou a Chancelapa,
em companhia do coronel Mário Come» da Silva nue. rie acordo

com notícias procedentes do Rio, veio a Buenos Aves tratar dos

emho"sT'Freitas 
Vale também manifestou que "no Brasil M fome

s a Argentina lem muito trigo". nnrrre
A solução dn problema, parece iminente, pois o Brasa parece

disposto, aqorn, a vagar sessenta pesos por tonelada, de ««**>«»¦

o última rftvémo o deixando do lado as gestões que vinha realizando

o sr. Frehsítvale, para conseguir uma baixa nos preços, que a Ar-

genlinii não estava, disposta a. conceder. *a,„*in*n „
A chegada do coronel Gomes da Silva parece ter de«£*»*» «

situação e dado uma rápida solução ao problema. MmUmg «uf

Gomes trouxe instruções de seu governo no sentido de ceder ante

perguntado ,«p o problema
"Terá que pagar o pre,ço

a eminência do ./onero, argentino, no sentido de que o Brasil deve

cumprir com o 
'coraf 

nio, qw assinou. Isso pelo menos deu a en-

tonder o embaixador, poi*. ao lhe ser
residia no preço, respondeu sorrindo :
j esta eec: o. 

^ ^ roronP.j Gomes da Silva quanto tempo per-
maneceria em Buenos Aires, o embaixador brasileiro respondeu que
o diretor da Comissão Central de Preços ficaria Ms dias. No en-

tanto o sr. Ciro de Freitas Vale manifestou que a gestão que ora

se processa não será multo rápido e que a presença do coronel Comes

da Silva se deve a que o mesmo lhe veio dar apoio moral, para levar

a cubo suas gestões. _.. ,„•„„_,
O embaixador Freitas Vale e o coronel Comes da. Silva foram

recebidos na Chancelaria pelo diretor de Assuntos Econômicos da Chan-

cegaria, doutor Roberto Ares.
Em circules chegados à Chancelaria foi dito que o problema terá

toluçáo em breve, tendo em conta que o Brasil concordou com o preço
estipulado em convênio.

Estados Unidos, Grã-Bretanha e França teriam
violado o acordo de Potsdam e deixado de desna-

zificar as zonas de ocupação na Alemanha

Lucius Clay, representante americano,»
contesta imediatamente as acusações do

marechal russo Vassilev Sokolovsky

i

BERLIM. 22 <U. P.V— O
marechal Vassilev Sokolovsky,
representante soviético no Con-
sêlho de Controle Aliado, acusou
os Estados Unidos, a Gra Bre-
tanha e a França de violarem
o acordo de Potsdam, deixan-
do do desnazificnr as suas «O-
nas e protegendo os elementos
nazistas. O marechal decla-
rou que a fusão econômica das
zonas americana e britânica e
o plebiscito francês no Sarro
sAo providências Ilegais.

Surpresa
BERLIM, 22 (U. P.') — O

general Lucius Clay, governa-
dor militar e representante
americano no Conselho de Con-

trôle, estranhou que o maré- ,',
chal Sokolovsky escolhesse aa*;,:
vésperas da, conferência, dos :.

Espiôw^strangeiros na fábrica de bomba atômica
__  I miFi7Afi:rr f\ inrccTlMfClIffn QÔRRF

Agentes de todas as nações inimigas
trabalham em Oak Ridge, mas qua
se nada podem obter nos seus pro

pósitos criminosos
¦WASHIIs-GTON. 22 (A. P.)
O deputado Cannon, demo-

crata do Estado de Missourl,
que participou de umav_çprni&-_
sSo da Câmara dos' Deputados,
durante uma visita secreta â
fábrica de bomba atômica de
Oak Ridge, em Tetinesee, de-
clarou que espiões efltrangel-
ros estavam trabalhando ali,
acrescentando -- "Na verdade,
disseram-nos que havia ali es-

piões de todas as naçfies inimi-
gas".

Não quer a Itália no j
seio das Nações Unidas |

LAKE SUCCESS, 22 (IT. P.) \
— A Unlao Soviética reiterou
sua recusa em admitir a Itália
no seio das Nações Unidas, a
menos que a Rumânia, Bulgâ-
ria e Hungria também tenham
participação na Organização
Mundial, quando o Conselho de
Segurança se'reunir afim de
considerar as recentes resolu-
ções adotadas pela Assembléia
Geral. Como se sabe, a Assem-
bléia havia apelado para que
se reconsiderasse as rejeições de
várias solicitações.

A União Soviética também se
recusou a reconsiderar o seu
veto contra a admissão da

Disse ainda o deputado qw
depois de serem identificados os
espiões eram delxadosj no tra-
balho, para que pudessem ser
oBservadõsT"© localizada a rede
de espionagem a que perten-
ciam.

Acrescentou êle: «Disseram-
nos ali que' esses espiões náo
podiam acarretar nenhum pre-
juizo. porque os que trabalha-
vam num edifício da fábrica
jamais tinham 'permissão para.
saber o que faziam os que tra-
balhavam noutro edifício. Além
disso, foi estabelecido um sistè-
roa para enganá-los".

Disse ainda que jamais sou-
bera o que fora feito com os
que. eram conhecidos pelo go-

PREVALECE O PESSIMISMO SOBRE
A CONFERÊNCIA DE LONDRES

Marshall, apesar da boa vontade que o inspira, acabará ceden-
do à idéia de estabelecer um governo provisório na Alemanha,

com a ajuda dos franceses e ingleses
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.LONtmass, sra ttr. p.> —mt-
culos atnericanos declaram que
o secretário de Estado Marshall
está ansioso por estabelecer üth
governo provisório para toda a
Alemanha, mas ainda não há
indícios de que êle se renderá
à pressão dos seu8 conselhei-
ros na Alemanha, para que tefl-
te formar uma administração
temporária nas zonas ociden-
tais, se fracassar a. conferência
dos "quatro grandes". Hâ. um
mês, funcionários norte-ameri-
canos confiavam em que os
franceses se juntariam _.f»a In-
gloses e americanos na fusão

de toda a Alemanha ocidental.
Contudo, a. crise ministerial
francesa veio dissipar essa ea*
perança. ...

Prevalece o pes-
simismo
LONDRES, 22

pessimismo que
Londres quanto

(X". p.> -- O
prevalece en»

aos resultado»

Pessoas sus
das em

peitas d et i
Caracas
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DOENÇAS DO SANOIIB

Dr. João M. Mendonça
Anemias. Doenças hemorrágica».
..eticemlas. Ele. México, SI Ur.

nm. 2*s., *•». e 8«». bjp» ••
Tela. 2«-8»*». • 48-04.0.

Estariam envolvidas em
tra o governo - Entre os

CARACAS, 22 (A. P.) — O «abi-
nete presidencial confirmou a no-, ,
1icta (le que o major Francisco
Angarita Arvelo. primo tio ox-pre-
sldente Medina Angarita. está pré-
so por atividades políticas.

O major Angarita regressou ve-
da policia do Distrito Federal e
presidente do Estado de Tachlra.
durante o reKime do presidente

•Medina Angarita, regime derruba-
¦ do pela revoluça.0 de 1945.

O major Angarita rgressou re-
centemente dos Estados Unidos,
onde residia desde a revolução.

Segundo se anunciou, numerosas
outras pessoas foram detidas ontem
pela policia nacional, mas nflo
houve qualquer declaração oficial.

Resistência de aço
CARACAS. 22 (A. P.) — Qual-

Obra de Vila Lobos no
Carnegie Hall

atividades políticas con-
presos o major Angarita

I quer pessoa que se empenhar nu-
ma invasão mercenária da Vene-
zuela. encontrará uma "resistência
de aço" por parte do seu povo.
disse Valmove Rodrlguez, ex-mlnis-
tro de Estado, num artigo publi-
cado no Jornal seml-oficial "El
Pais".

Rodrlguez, que é um dos lide-
res da Acion Democrática, comen-
tou assim a noticia divulgada por
unia agência telegráfica, de que o
ex-presidente Eleazar I.opez Con-
treras estava a caminho da Repú-
bllca Dominicana, a fim de ai oi-
ganlzar uma expedição armada
contra o govêno chefiado por R»"»
mulo Betancourt.

Contreras. que foi exilado do-
pois da revolução de 1945, encon-
tra-se agora em Havana.

No seu artigo. Rodrlguez reite-
rou as acusações feitas por "El

Pais", de que o presidente Truji:
lo. da República Dominicana, ei.
tava auxiliando, com armus e
equipamentos, uma "força de lu-
vasáo" oontra a Venezuela.

Prossegue a luta
° na China

CHANGAT, 22 (U. P.) — Desps-
nhos oficiais declaram que a guer-
ra civil na China Centrai entrou nn
fase critica, quando as forças co-
munlsias começaram a expcrlmen-
tar a resistência no perímetro de-
fendldo de Paoting. capital da
província de Hopei, como prelúdio
de uma possível ofensiva em lar-
ga escala.

As notícias dizem que as defesas
exteriores da cldade-chave, 80 mi-
lhas ao sul de Pelplng. foram ata-
cadas em cinco pontos diferentes,
tendo caldo em poder dos comunls-
tas uma pequena localidade a vin-
te milhas de Paoting. A locallda-
rie foi recapturada pelos naclona-
listas, mas somente depois de
chegarem reforços de Paoting pa-
ra substituir a guarnlçâo , esfacc-
lada.

Aviões de reconhecimento anun-
ciaram rápidos movimentos de ti'0'
pas entre as forças comunistas, ao
sul da cidade. Movimentam-se na
direção de Paoting longas filas de
carretas de tração animal, pesada-
mente carregadas com abasteci-
mentos e munições que os comu-
ntstas capturaram às forças do ge-
neralísslmo Chiang Kai-Shek.

da Conferência dos Ministros do
Exterior — sentimento que Mars-
hall ae recusa a aceitar, pelo
menos oficialmente — é ajfctava»
do pela inexistência de govêr-
no na Franga, o curso impre-
visível que seg-ulra. o Plano
Marshall no Congresso dos O.
U.U., o desconhecimento absolu-
to dos pianos dos russos e o
Impasse atn que .se acham os
suplente» do» ministro» do Ex-
terlor.

CLAY

ministros do Exterior, em l_on-
dres, para formular acusaçõe»

j contra as potências ocidentais.
I As acunações do marechal so-
i vlético, em documento de 23
l jç»àglnas, apresentado ontem ao
I Consôlho, loram uma surpresa
i para oa outres representantes
I allaüoa. ''';

I' Falsa interpretação • ,
JB_.RL.1M, 22 (Da Wes G«M-lagher, 

da A. P..» — O gene-
ral L.uc!us De Clay, comandan*
te das forças de ocupação nor-

te americanas, declarou que U
ucusaçôes soviéticas contra aa

( potências ocidentais na admt-
j nistraçao .da Alemanha eram

(Concilie r.n 4." página)

LEVADO A FORÇA PARA VOTAR
^ _ .. »m. - _. ... .1, rt r.oi-.ncr_ /artl (*\-1TTinB._.'_-«LA RIOJA. Argentina, 22 (A

P.) — Um deputado da oposi-
ção, de (H> anos d»> Idade, foi le-
vario a força à Assembléia L*-

gislativa Provincial, para que
houvesse "quorum" e fosse apro-
vado o orçamento da província
de L,a Rioja.

Um grupo de partidários do
governo invadiu a. casa. do
deputado Manuel cie Ia Vega,
do Partido Radical, e. eni vis-

ta de sua recusa em compare
cer à. sessão final da Assem-
blèia, forçaram-no a acompa-
nhá-ios íUe o edifífio em qu»
funciona o legislativo.

Chegado Ia., entretanto, põd»
ele convencer a polícia legisla-
tiva que estava em seu direi-
to recusar-se a comparecer a.
tiva que estava, em seu direito I
ria peronista nâo oonsegulr o ;.j|p
desejado "quorum" pela dlfe» o)
rença de um voto.

KINLOCHS

SCOniSH CREAM
SETE ANOS VELHO

WHISKY ESCOSSÊS

*sfs_a-»
POMADA

CALINDULA
C0NCMTA.

BANCO M0SC0S0 CASTRO S. A
RUA DA ALFANDFCiA, 51 j

NOVA YORK, 22 (A. P.) —
"Mandú Carará", um novo tra-
balho musica) do maestro bra-
silelro Vila Lobos, será apre-
sentado no Carnegie Hali. no
dia 23 de janeiro, durante o
primeiro concerto da temporada
da "Schola Cantorum", sob a
dlreçáo de Hugh Ross.

A música foi escrita para
grande coro, dois planos, Ins-
trumentos rte percussão e coro
infantil, Os solistas serfto os
pianistas Luboschuu e Neme-
noff,

Km outro concerto do oôro,
programado pura »» dis Hl <is
março, surá ciintiid,. « Mlsa» em
do menor ije Mn/.ai'l. >

Kstn sorn h 30» t.»mpni'»'1i*
ittv "Bohnl* Psníorum"-

gripe** 
'fótfr/adog'
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DrMtondeAlmeida\
OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA
3*i 5as 5ABAD05--I5Á519 HORAS1
LARGO CARIOCA,5-1°AND.-SALAS 101-102

TEL.22-0707

Gmnhc dinheiro comprando ferragen*.

ferramentas, artigos pi>a construção na

CASA J. LOPES S/A.
RUA BUENOS AIRES, 171

SUA VISTA E5TA
FALHANDO?

LUTI FERRANDO
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Roubos e furtos —
cídio — Acidente -

tentativas

VÁRIAS OCORRÊNCIAS
Atropelamentos -- Falecimentos

Desastre — Conto do vigário
Duplo sui-
Suicídio e

Agressões — Colhidos por trem
Bs_l5trou-s« ontem, nesta capital, »n- d. Nellta Neves, residente naquela rua

n. 272, com suspeita de hemorragia in-
terna.

Roubos e furtos
.Varia Isabel Saldanha, residente», na

rua _ de Dezembro. 325, apartamento
34, queixou-se a policia do 4.» distrito
de que sua empregada Vera Lúcia, de
20 anos. desaparecera, furtando várias
pecas de roupa, um capote de peles d
uma medalha, tudo no valor de 11 mil
cruzeiros.

Duplo suicídio
«rd-fat Oarr.Btre, 4« 38 asv**, ST tar-

fefttfj rádln-tejsgi-aflstu. do Bwrelti-», hS
um a.rio ocubí rie. «xlsíSncia de >.imo
tua V9*t?!_ no PervJce ftftclio Itíceptor
do Exército, cm ..T<icft3-í.pagu4, * "lerllu
«. ..a traníterènclit para lá, visando a
referida habitação. Satisfeito no eeu
desejo, passou a residir em J-carapasuâ
em companhia, de «ua espôss. Dôla Car-
rtelro e de dois filhos menores' Sllanti,

I fie «r.o » r.tsio, is Grlnul-wp; da quatro
! «tires, «penes. Nâc. tardou a travar

.„-,.,.», ... .,,__ ,_ i*elftC6ea com o seú vizinho e twriMin
i. i *í?!^!íi? "Iií:. i™Ta.í rt^Wegrâllül» JeSo Soarei Ramos,âsstr, ít» 26 ami, -wttelrç* a»»?** ]««.__ eâm íTora Dalton J*amoí, míc

tre outras, as seguintes ocorrências:
Desastre

Ua oc»nlrJo Variante, esquina da -rua
Teixeira de Castro, um automóvel cho-
«Ou-í* com um caminhão, ficando feri-
«*Iob Ternando Martins da Cruz, de 4?
•nor. casado, comerciárlo, • ISIarla Rosa
_o. Silva, de 27 anos, também casada,
morador*» na rua da Pedro, 141, casa
lí, « qu_ viajavam no primeiro veiculo.
O primeiro sofreu fratura da perna aé»
r-uerd* a a itgunda,. contuaOea • esco-'riacS** "irias, ser.d. ambos Medicado»
ne Hospltel «_»tt-illo Vni-gas*

Acidente
9 &UMIV -Álriir. d» fl ano»,, fl.1-- «is

JoaS «Sa SHv_ í.Sms. n»redor« no ru*
.Tara, -lí. »ubl» num tubo condutor 6*
âgrue. Re» proílrtldatlíí ds «tia residir*-
cia, r>ui*_iri_ o tubo nâo* suportando «

. jiésí», t»*r_--:'e e Almir calo a* toío,
«ofrentão fratura _fio er.ânlo, Socnrtiâo
)**1_ A***J»t*_cis, Swl Intífna.o f» Hos.
pitai t"6 Fycj.tci Socorro.

AgresrSQ-ss

na rua T.ísjor J?.2go, 'JH-A, uo.t; tart-
itianto -'-"itíío no ¦s.b.s-lrrmn, «. qual de-
eiarou fjws es ad-^ft num bonde Qp*
ttan.-í;-*--'*. r-üls FUR Cxni* <*íe Bonfim,
quamSo, repentinament*. torno»- « «létrl-
êq *r» mr-i-wmént. rirn «eu ex-companhei»

.*>¦_ •*'-*., sacando de umn navalha, eijr*-
_tu-f-_, produ-lndo-lhe üctièls ferUnestej
O at*r__or «vadiu-f*!, sendo o fito co-
munl«f2o as autorlíadeo d«* 17.» dlstrl*
to pcilíelsl.

Atropelamentos
3Tc «ua ensvp, em freíitn an KemQ»,

mtn cí_il-ihl_ titropslou c eparftrlo Ar-
tilr Ribeiro, de 40 ancn, moMdor no
Parque 'Arará, 68, causando-lhe fratura'
«XpostJi, «3a r*rr»a «ÈçtiHrde. O rooiorJs»
ta íu-ftu « _ vitima foi Internada tio
Hospital de Pronto Socorro. A poüila
úo 5.» distrito Cev. .linda do íato.

o « >

Foram tombam vltimu dt e_»o*>_i-b'
•sento»:' -_- Na rua da Assembléia, «aruilna d*
Carrto, o operário José Correia Lima,
da 19 anos, morador na ma da Mlsa-
Heórdla, P6, com íerlmentos l»v«t>
i — Na rua Tralptl, «m Rocha Mlran-
Ma, o menor Jurandir,, ds 8 ano», filho
do Unes José Martins, resldent» naqua-
ia rua 118, eom ferimentos no p4 *»•
tuerdo:— Na rua 34 da Maio, o menor «Toai
SpartUnondas, de 9 ano», «mpretado da

DR.ALDO CUNHA
Ctrfrtia dentaria, para bwtmim •
cardíaca». Balo» X. Prétes» daatarla
Moderna: ehapa» para eerrefl» da
fisionomia a boa mastlcaote, ponte»
fixa» • aparelhos d» Roaeh — Aa-
-.Mares: Dr. Felipe Abnnafcman a
dra. Maria Rosaria Coientlno. Raa
«os ADdrada», 15, l.«, •.* a ».• an-
dares. Proa. a» Larga de 81» Fran»

elsee.

da tr*. fllhost Sftnia, de 8 anos; Sueli
dft * ant» a Wilson, de um ano c
quatro rnSscs. Oa iaçub d« awil.ads *i-
tre a» duas famílias foram-se estreitar-
do cada Vêí mais. Notou a esposa d*
CarnÉlt-c», qu» Já e-s tornara um tatrltu
extranlia a dedicacüo de seu murldo per
Nora, provocando tal observação rlxaj
no casal. Na tarda d« ante-ont«n unvi
dlscusíSo mal» fort* deu motlv» a qui
Dela Carneiro, em momento da maior
s"ta!tacS<i, revê!»?*» a» ria» descontlan.
cs» ae marido de Nora, travando entSo
uma reuntio dos casal» para ser dlt-
outldo » gra*'* as*unto. Carneiro cos^
siderou uma Iniimla da sua espftsa «)
como esta se referisse a iate* qua bem
Justificavam es suas desconfianças,
Carneiro terminou por declarar:

— PerdSo, JoSo. Sou mimtnts an
miserável.

O aargento Joio Ratíiô» ficou perplf-
Aa a Carneiro retlrou-se.

Ao anoitecer desapareceram. Oarnslre
a Nora, para serem encontrado», na
madrugada d» ontem, mortos no quar-
to 33 do Mar Hotel, na avenida Nio
meyer, 310, onda se recolheram muni-
do» da violento tâxlco, qu» Ingarlram na
extcucfio de um pacto de morta,

A polida do --* distrito tomou «o
nheclmento do fato a, depo!» da reali-
nda .a perícia na local, foram, o» cor-
pos transportados para o necrotério do
Instituto Médico J>g_l.i

A poi tela arrecadou quatro Mthatcs,
assinados pelo sargento Carneiro, des-
pedlndo-s* da parente» a pedindo qu»
telefonem para o dr. Mitrlo Dantas, pelo
aparelho' 38-7343, para que êle avise
seu pai.

Suicídio e tentativas
No oemltêrio d» /nn-unta, suicidou-»»

José Lefto Rodrigues, de 68 anos, viu-
vo, morador na rua Dlomede» Trot»,

, 103, «asa 8, tendo o cadáver removido

para o necrotério do Instituto Médica
Legal. • « »

A menor L., de Í8 anos. filha df
Paulina Pereira Clapp, moradora ns
rua José Mlrsles. «3, tentou sulcldar-s?
sendo Internada no Hospital de Pronto
Socorro.

Ivone de Sousa, de 20 anos, soltelrs,
operaria, moradora na rua Apelba. 19?
tenlou contra a existência, inserindo
um Mxlco. A Assistência socorreu-a.

Falecimentos
No Hoaplfnf ri» ProtX- Socorro, fal».

eçu Moisés Rodrlsueo. de 24 nnos. ai-
fainte, que ,lnjícriu pastilhas de um su.
porlíero, confoniifi noticiamos ontem. C
cad5»er foi removido para o neeratírlf
do' Instituto Medico Ixiaa).

No !~. r £. faleceu *íoito 1» Lima
Santos, de -1Í5 anoa. casado. pedfalrO,
morador tis rua Vlst-onüi- do Niterói,
S(», aue, no dia 7 do correíltc 'oro. co-
lhldo por um a»iti-i, nas proximidades
de sua r?sid«neia. O cadáver fo! remo.
vldrr para o necrotério' Ú6 instlUito Mé.
tllco Legal,

b + f»

fatio "Císíro dn. Silva, do 34 anoe, «*•
nado, morador na rua General Cláiidio,
169, foi vitima dó uma Queda da treni,
no dia 14 do corrente. Ontem faleceu no
Hospital de Pronto Socorre, sendo o ca-
dftver removido para o necrotério' do
Inotitutct Médico Legal-

» » *
No M. P. S. faleceu Jo5o Pereira do»

íSantos, de 47 anos, comerciárlo, cazado,
morador na rua Bellsárlo do Sousa, ,S57
que, conforme noticiamos, fAra agfrertl-
do a bala, n?s proximidades de* sua ra.
sldéncla por um vlrinho. O cadáver foi
transportado para o necrotério do Ins-
tltuto Médico Legal.« « *

No Hospital Miguel Co-Jt» falecíu, na
madrugada de ontem, .Tose Teorloro. de
23 anoá, morador no morro do Cantaga-
lo, onde foi agredido a faca por um
desafeto de quem nfto revelou o nome,
conformo noelamos ontem. O cadáver
foi removido pnra o necrotério.

Colhidos por trem
Ita cancela ia eatnc-O _# AfanguIniYo»

foram colhidos por trem, Anita do Car-
mo, de 20 anos, solteira, a Perlsa Ber-
nardlno Ferreira, de 44 anos, casada/
moradoras na rua Leopoldo BulhOes s|n,
a» quais sofreram contusde» e escoria-
cBes gcnerall-sadas sendo medicadas no
Hospital Getúllo Vargas.

Conto do vigário
Cotwf-nflno Teixeira Pinto, morado»

na travessa Acâclo, 26, queixou-se a. po.
llcla do B.» distrito de que, na esplana.
da _o Castelo, fftra abordado por dois
indivíduos que lhe passaram um conto
do vigário, npôderando-s» da quantia d»
Cr$ 29.000,00 qua o queixoso tinha era
•eu poder.

Ameaçado de destruição um quarteirão da
rua da Alfândega

Dois incêndios na mesma rua — Elevados os prejuízos — Três horas no
combate às chamas — Bombeiros feridos — Destruido um depósito de

madeiras no Cais do Porto . -
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DENTADURAS
QUEBRADAS

Caíram os dente»? Xfto têni
pressftoí Brldges partido» ? —
ConscrtumoB em 90 minutos. Rua
Visconde do Bio -"ranço, 37, es-
quina de Gomes Freire; è" rua
Santa Luzia 79», 4.» andar, saio
401, próximo A avenida — Tel.:
42-5591.

DR. JOÃO VATER
CIRURGIA

Dr. Georges Guimarães
A1BTABOLISMO E CAR.

DIOLOG1A

Dr. Arlindo Ferraro
CLINICA MÉDICA

B. S. José — esq. Carmo «Sala 60G.

jt saqv.erfto... o oaiJOrj. «_• firrrxt Fade! & Cia.., pretitaiiâo declarações úo comissário do XV.d Distrito Poli-
dal e, ft direita* «m aspecto dó local

As 13.SO da ini-aí! <3e ontem, li*;.'om-
peu nm violento Incêndio, no pv«S-
dlo de doía andares n.» ."Í2S da rua
da Alfândega, onde estüo instaladas
respectivatmínte as flrmss Irmaoe
Zacarias Ltda., com comírcio¦ de te-
cldos por atacado, * Fadai & »_1a.,
com negéclo d» armarinho e bijute-
ria. Ar? eharfiaa tiveram Inicio no
primeiro andai', tendo comparecido
imediatamente ao local um contiri-
gente do Quartel Central rto Corpo
do Bombeiros, sob o comnndo do
2.i tenente Milton de Lima Gusmão
e superintendência do major Fulgên.
elo. Tomando grandes proporções,
as labaredas elevaram-se a grande
altura, chegando mesmo a ameaçar
quase todo o quarteirão. Para. do-
miná-las, tiveram os bombeiro» de
trabalhar até às 16.30 horas, mas
nfto puderam evitar que fossem to-
tais os prejuízos da firma Fadei &
Cia., localizada no primeiro andar.
Estava a mesma segurada em vá-
rias companhias, segundo testemu-
nho dqs seus sócios srs. Fldélls Fa-
dei, Fadei Fadei, Manuel Gomes de
Oliveira e Manuel Fernandes Bor-
dejan França. Os prejuízos da men.
clonada firma foram consideráveis.
Quanto à firma Irmãos Zacarllas
Ltda., que fica instalada no andar
térreo, os danos foram pequenos e
causados pela água, conforme decla-

SÂO PAULO É INDISCUTIVELMENTE 0 ESTADO MAIS INDUSTRIAL DO BRASIL
Falando, ontem, na Câmara, •

lèputado Jurandir Pirei Ferreira re-
teriu^e ao discurso, há dias pronun-
liado pelo seu colega do Estado do
Rio, sr. Carlos Pinto, no qual o re-
fesentante fluminense declarara que
i pretensão do governador Ademar
fle Barros, de reivindicar para o Es-
tado de São Paulo aquilo qua tinha
lervldo de base ao financiamento do
caí*"», era como que um pretexto para
Inundar o Estado com a riqueza cor-
respondente ao acervo do Departa-
tácito Nacional do Café.

Damos a seguir o diálogo travado,
«Abre o assunto, entre ot sr». Ju-
randir Pires e Rui d» Almeida, eom
t Intervenção de vários apnrteanta»:

O SR. RUI DE ALMEIDA —
Apresentei, ontem, requerimento nda-
M aentldo. V. exeta., naturalmente,
vai «xpor seu ponto de vista a rea-
peito.

O SR. JURANDIR PIRES: — Li
• requerimento, que o nobre depu-
tado enxertou no discurso do ilu»-
tre representante fluminense.

O SR. RUI DE ALMEIDA —
V. excla. está enganado.

O SR. JURANDIR PIRES — No-
tel, no requerimento de v. excla..
Mo propriamente uma curiosidade,
uma atenção pelo problema e. sim,
tam pouco de lenha na fogueira.

O SR. RUI DE ALMEIDA —
Nâo é verdade.

Ò SR. JURANDIR PIRES — ...
•om o que, aliás, fez um grande he-
nefido, tanto que levou um depu-
tado por SSo Paulo a atacar o go-•fêimo do sr. Ademar* de Barros, por
pleitear para o Tesouro do Estado
•quilo au» Julga pertencer a São"Paulo.

O SR» RUI DE Va.ME.DA —
X&o presenciei por parta da quel--tfuer deputado por. Sfio Paulo ataque
_wi defesa do governador.

O SR. JURANDIR PIRES — Devo
ülzer ao sr. Rui de Almeida qu», se
ane nâo falha' a memória, foi o se-
nhor deputado Plza Sobrinho que
oond-nou o ato do governador de
pleitear para São Paulo aquilo que
Uu p.rtmce. LI aa notai taqulgráíl-
tas, daa qual» consta a declara_Ko
éa a. excla. a respeito da "levianda-
*É«" do governo do Estado em piei-
tMr para Sâo Paulo o qu» cabe a
•Ao'Paulo.

O SR. CARLOS PINTO — Sinto
ajoa hk necessidade da apartear o
P6-I* orador.

O SR. JURANDIR PIRES — Mui-
to agradeceria a ?, axcla. a» o fl-
•tis*, pola ouço wmpr» com muito
prazer oi aeus aparte».

O SR. CARLOS PINTO — Que-
Ma, anttdpadamenta, uma Informa-
fio: v. excla. 4 lider do ir, Ade-
•Bar 4« Barrai, nesta Casa?

O SR. JURANDIR PIRES — Nâo
¦eu; n»m mesmo pertenço à banca-
êa paulista. Falo apenas como depu-
lado carioca e tenho o direito d» fa-
H»]o lóbre qualquer assunto, prln-
alpnlmente da ordem econômica.

O SR. CARLOS PINTO — Então,
paço lleenca pnra o primeiro aparte,
tmaglna o Hustrr. orador o prestigio
éa qua goza o governador Ademar de
•arroí, «m Sfto Paulo: sando a ban-
aadii pmillfsta, nesta Crus, tão nu-
Mirou, foi necessário iiirgUi» um
iafxiUdo da UDN do Distrito Fe-
iarfil para dof.nrinr i, excla. I

O Mt, JURANDIR PJRBH - Por
wn*i mio multo i-impiM; mqimnto
V. axolt. deiviirtin, deetii tribuna,
MUt. intureimiif» fiilviidon ,.ò »«, cAnim PINTO - N»o

ei m, JURANDIR vmvs m fffM
_*)'»• no )"'"i 'II*'¦iiix-i. 'inrim ,,„ i\rf
t*l i n.|it!_ i A ít. .,,. I, min.

f) ÍIR ÇAM/IS IWfO m» Mmtomnwiia, ftutiwAl in illiiiiirn « \n
l*i' i'- 4"« mtMfll ffilftllflTIi '
niii 4a iiiMir»! )*iii«im, ptmmtium livhitaumh.fi ííi vn.imn mn m ma i\i)m iiwAiii in fliwpi « iiiliihit
UWHt, Hin HieVli iilwh, iifl ifíi)MSa. • éaaaltrti |_| ,i.>Mli«« n
WIlVHt

O SR. JURANDIR PIRES — Vou,
desde logo, atender ao nobra cole-
ga, ir. Toledo Piza.

Declarei que foi um deputado pau-
lista, o ir. Toledo Plza — a consta
das notas taqulgrâflcaa que tenho
em mãos — quem afirmou ler uma
leviandade do" governador Ademar de
Barros pleitear para Sâo Paulo o
acervo do D. N. C.

O SR. TOLEDO PIZA — Nâo afir-
mel tal. Asseverei que o ir. Ademar
d» Barros pOe leviandade em todos
oi seus atos.

O SR. PAULO NOGUEIRA — liso
revela multa palxflo política da ?.
areia.

(Troeam-ia veementes apartei en-
tr* oi ira. Toledo Pisa a Paulo No-
gueira. O ir. presidenta reclama
atenção).

O SR. JURANDIR PIRES — O ir.
Toledo Plza referiu-se a um telegra-
ma, de certo modo bizarro, que o
prefeito do Distrito Federal, num
momento de cólera...

O SR. BARRETO PINTO — Cole-
ra, nâo; e tanto nâo era cólera que
o tr. Ademar dé Barros recebendo o
telegrama, disse: ainda é pouco. E o
•r. Mendes de Morais mandou dizer
por fora coisas multo piores a res-
peito do sr. Ademar dc Barros. La-
mento, meu nobre - colega e Ilustre
amigo,, esteja v. excla. contra o pre.
feito da cidade por onde fomos ciei-
tos, para defender o sr. Ademar de
Barros.

O SR. JURANDIR PIRES — Esse
prefeito foi apenas um ocupante do
Distrito Federal. V. excla., que tan.
to se bateu pela autonomia do Dis-
trlto Federal, sabe que a nomeaçfio
do ptefeito corresponde a 

' 
uma

ocupação militar da Capital da Re-
pública (Apoiados « nâo apoiados).

O SR. RUI DE ALMEIDA —
V. excia permite um aparte?

O SR. JURANDIR PIRES -- Con-
cederei, com muito prazer, o aparte
que v. excla solicita, logo após res-
ponder a outros que me foram da-
dos. (Trocam-se apartes).

O SR. PRESIDENTE — (Fazen-
do soar oi timpanos) — Atenção:
Peco aoi nobres representantes não
interrompam ia orador lem o assem
tlmento de s. excla.

O SR. JURANDIR PIRES — Sr.
presidente, Freud separa em dois
tipoa, os complexos: oi de ídipo e
oi de castração.

O SR. BARRETO PINTO — Isto
4 forte demali para nós.

O SR. JURANDIR PIRESÍ — O
complexo qu* motivou esta telegra-
ma e, precisamente, o da castração.

O SR. CARLOS PINTO — O se-
nhor Ademar de Barros nâo tinha
da se meter na política 

"do 
Distrito

Federal.
O SR. JURANDIR PIRES — Nln-

guém lamenta mala do que *u a
falta de independência da Capital da
República. Lutai, na Constituinte,
pela autonomia do Distrito Federal
está sob a tutela da União nfio e
Imprópria a interferência do sr. Ade.
mar de Barros como nfto o 4 a do
próprio prefeito.

O SR. PAULO NPGUEIRA ~ Nflo
houve tal Intervenção.

O SR. JURANDIR PIRES - Peco
aoi nobres deputado* qu* preitumatenção «o final ttéit* lelagrnma,
qu* vou l«r pura moitrar it anta ou
nio inwirso no complexo dt entra.
Cfto r> gr, general Mande» d* Mornim"Entretanto, reitero a efirmetlv*
que tenho feito de nfto tnr apago n-
gum eo *,»'_ii, qu» ettd ft ene rtiipn»
D!',»'» nu de nutro qu* n dwl»», mimo
lni.il iirii.iiiii, pa»*! r.-iiihivii-iiri,, ilutj
Iduei» ofmnimlfil n» vlgllinsji i»'-rime iIdo <<»»•/>'*- imi.ii»»»». * poinm »i~
"ornendo",o itft. w/f m AiMiíinA »
Mun wpeMu prend» *• Juni/iment» »
Um ma di P/ifllUi« dn lihuvn
Pniiaml, V, ípll, *»«Iiimi i\v >Hm ii
í»\Piim» dn tf ^wfeiii» doiti» mi

Mi. * Wii"» f»''i dtM»' i ¥, rim,
mi, mm, «i Miêimm w &ü» \Mm.» v»*»*}

do Partido do sr. Ademar de Barro»
declarou que 0 telegrama a que v.
excla. se referiu nada mais era do
que uma exploração do prefeito do
Distrito Federal.

O SR. JURANDIR PIRES — Do
complexo da castração.

O SR. RUI DE ALMEIDA —
.;.mas que,' entretanto, êle poderia
asseverar que o general Mendes da
Morais nâo seria mais o prefeito do
Distrito Federal, porque deveria
substitui-lo o nosso eminente colega
sr. deputado Euclides Figueiredo.

O SR. JURANDIR PIRES — Allfts,
bela substituição, porque, pelo me-
nos, i. excla. teve o «ufraglo do
povo carioca.

Depois d* outras considerações,
prossegue o deputado carioca:

— Devo declarar, ainda, que me
cabe continuar, apreciando a levian.
dade a que há pouco aludi, marcada
com pleno sucesso pelo Ilustre depu-
tado Café Filho, quando interroga-
va o Ilustre colega sr. Carlos Pinto a
quem se referia a acusação feita
por s. exicla. — Se ao sr. Novelli
Júnior, ou a quem? E o «r. Car-
los Pinto emudeceu: emudeceu ante
a leviandade da sua acusação, emu-
deceu porque não podia deixar de
fazô-lo como o faz agora, quando se
conserva quedo e mudo!

Sr. presidente, aludo agora a uma
conversa interessante que tive com
o nobre deputado sr. Plínio Cavai-
canti, em que, há poucos dias, me
declarou, o que foi repetido polo dig-
no deputado sr. Carlos Pinto em seu
discurso: que o sr. Ademar de Bar-
ros era um louco! Declarei ent.Ro a
s. excla. que me encontrei, certa
vez, em Paris, com um velho que
tanto admirara nos meus tempos de
estudo, o grande Darsanoal. Apre-
sentava êle Lakovlsky, que morreu
há pouco tempo. e era uma • das
maiores celebrações que o mundo
moderno perdeu. Ao ftpresentâ-lo,
dlise: a diferença existente entre um
gênio e um louco é apenas esta —
um, tem a confirmação da experlên-
cia; o outro, não!

O sr. Ademar de Barros ganhou
as eleições; êle é um gênio; o louco
é V. excla.!

O louco" é v. excia., porque, evl-
dentemente, êle teve a confirmação
experimental das suas atitudes, na
consagração do seu prestigio foCali-
sado pelas urnas da eleição paulista.

Prossegulndo no movimentado de-
bate, continuou recebendo Inúmeros
apartes, dos quais destacamos os se-
gulntes:

O SR. JURANDIR PIRES — O
Estado tem a funçfto de fomentar a
produção e auxiliar a lavoura. Nfio
a ds guardar bens, depois de reall-
zada a obra de proteção, para dlvl-
di-los, como ae divide, num clube
de futebol que se extlngu», o acervo
entre oi sócios.

0 SR. CARLOS PINTO — E* Jus-
tamento o que o *r. Ademar dò Bar-
roí quer fazer, Na última ontrov.lsta
fez declaraeoog nêsso lentldo. VoJa
v, excla. como ema long» da reall-
dade do problema!

O BR. CAMPOS VERGAL - 0 In-
terftssn dò ir, Ademar de Barrou 4
defender oi dlreltoe do Eitado d*
qu* 4 governedor,

O »R, CARLOS PINTO - 0 que
pertenço no Estado de Mo Paulo,
i, exnln, deve defpnder; mei quer*r
o que 4 do EMado do Rio e dnt do.
mele Keledoi, nAn 4 nniilvnl,

O Bit, JURANDIR PIRM -- NIO
dlgft Bitedn, nnhie cn|e«H, Mi*»i pro.
»i'iii»ii't- do i',i.iii»ii» dn "io

O mi, '"MU.im PINTO « Hepre*
«enln «>i'*> "•> ,M|"*'" d»i Kniedn
do "¦'¦

0 HH. HlltANf/IH VIM* Per-
f.ilnl

6 m r'M\U>* VlHff) > ,i*
uni ikiiiw ¦"'" iiniipiii-,mnnfa whMih pih/w- ai*

\MW ii í'l'l«é '• Hi*»»» Ml 11'i»
4m$m Vm»u4ii"'» mMm »»e »*l»ii* •',•»• *« <*•*¦*'

O SR. CAMPOS VERGAL — Nfto
sei porque esta grita do nobre depu-
tado Carlos Pinto, que dá a lmpres-
sâo de que nfio há tribunais no pais.
Se qualquer Estado...

0 SR. JURANDIR PIRES — Per»,
mlta chamar a atenção para esse
ponto Capital: o que o sr. Carlos
Pinto está reclamando, nfto 4 pára
O Estado do Rio, e sim para certos
produtores do Estado do Rio.

O SR. CARLOS PINTO — Sfio oi
legítimos proprietários do café, *,
por Isso, só a êies cabe reivindicar o
patrimônio do Departamento.

O SR. JURANDIR PIRES _- Que-
ro mostrar o lado moral da questão:
enquanto um reivindica para o Esta-
do lider da Federação, para o Te-
souro do Estado, o outro o faz para
certos produtores, Nfio desejo entrar
no mérito. -

O SR. CAMPOS VERGAL — Per-
mlta v. excla. que eu conclua o meu
aparte.

O SR. JURANDIR PIRES — Com
o máximo prazer.

O SR. CAMPOS VERGAL — Se
esses "senhores" cafelcultores eitão
evidentemente prejudicados ou se
Julgam lesados cm seus direitos, há
leis e tribunais no pais para dirimir
todas essas questões. Logo, nâo Cabe
absolutamente essa critica acerba e
vlrulenta * pessoa do sr. governador
Ademar de Barros.

O SR. JURANDIR PIRES — Ao
contrário,, reflete contra aqueles que
a fazem.

O SR. CAMPOS VERGAL — Há
Juizes neste pais.

O SR. JURANDIR PIRES — R«-
flete a critica e ela è devolvida, as-
sim como quando sa bate uma bola
de borracha na parede.• O SR. CARLOS PINTO — A nós,
representantes dos legítimos donos
daquele café

O SR. JURANDIR PIRES — V.
excla. aqui nâo e representante deles,
mas do povo.

0 SR. CARLOS PINTO — .. .cabe
o direito de criticar esses indivíduos,
que desejam lançar mão de bens de
particulares. Vim â Câmara Federal
Justamente para isto.

O SR. JURANDIR PIRES — V.
excla. está nesta Câmara represen-
tando o povo e nfio interesses eco-
nómlcos particulares.

O SR. CARLOS PINTO — Vim k
Cfimara Federal para denunciar es-
sas Imoralidades.

O SR. JURANDIR PIRES — Retl-
re v. excla. a expressão "lmpralida-
de", porque ela sé reflete em v. ex.;
ela volta para v. excla., como volta
uma bola de borracha Jogada contra
uma parede. Se v. excla. separar os
doii aspectos, verificará que, de um
lado, está o governo, a reivindicar
para o Tesouro do próprio Estado
determinada importância: e, de ou-
tro, aparece alguém, que a relvlndl-
ca, da tribuna da câmara, para o
seu bolso. Há diferença profunda.

O SR. CARLOS PINTO — Perml-
ta-m* um aperte, poli desejo efccia-
rocer o assunto.

0 SR. JURANDIR PIRES — Com
multo prazlr.

O SR. CARLOS PINTO ~ V. ex.
diclnrou qua o ir, governador do S.
Peulo reivindica pera o Tesouro do
Estado. Tôdoi ouviram. liso 4 uma
(Mlamidade. O dinheiro Mti p»rt«n-
e* ao Estado de Sfio Pa.ylo. mes no»
Uviedore» dllll Estado, ft, exeln,, o
ir, Ademar de Burro», nfto pode rel<
vindlPir Aquilo que lhe nln pertem**,

O Bit, CAMPO» VflnOAL - 0 nn
bre depulud» Ceiloi Pinto dsmoiirlu
e Aiiirti*!»'» ¦ ¦

O m, PRMIDBNTE - Alenylol
LfinÜfO 10 nnhn nmdnr Mui- » tln-
lim- >¦• ii i.-iuph de ¦!"• diind»,

nm, .lu/iANiui» mu* N«d»
mil» Miiho » diiw, ii. !¦»¦ *¦•¦' ¦
linlo fillellir n ir. gm-i/milni* A<|s.
in... de »t *¦ i"1" "'i I""""" >¦''¦'
•i" » l> fXftli «""'¦» ''*• »'* •''*"
»v»d« wmm naiintn |)ih»*i<o d*> M
Im d«.|ii|'»d»» ' irl"i Pinto IMMJtó
hniii, "OM'» num fainm- o »n<l»i'
i ,i.»»)»l-i» • ...'iO».-.«•»"!«».

rnçOes que «os prestaram os seus só-
cios. «rg. José Zacarias, Alfredo Za-
cartão, Amln e Maurício Zacarias.

Estiveram no local o comissário
de aervi£0 na delegacia do 10.» dis-
trlto. e o investigador n.» 2.221 a
quem coube a guarda dos utensl-
lios trazidos do Interior do prédio
sinistrado para a ruã.

Durante ô combate .às chamas, e
bombeiro n.» 1.157 caiu de uma cia-
rábula, sofrendo ferimento na perna
direita, sendo também vítima de
um acidente o de n.» 1.06. que ficou
ligeiramente ferido.

O caixa da firma Fadei tk Cia.,
sr.' Manuel Fernandes . Bordejan
França, salvou da destruição part»
do dinheiro da empresa.

Na delegada da rua Visconde do
Rio Branco, foi Instaurado inquêrl-
to, sendo ouvidos osr. Amorlm Za.
carias, da firma Irmãos Zaearta»
Ltda., e Manuel Gomes de Oliveira,
Manuel Fernandes Bordejan Fran-
Ca, da outra firma referida. O prl-
melro declarou nfto poder avaliar o
prejuízo sofrido pela empresa de
que faz parte e que os seguros sfio
de CrS 2.000.000,00. Os outros infor.
maram fts autoridades de que os pre.
juízos causados à firma Fadei <_ Cia.
orçam em cerca dê cinco mllhfles
de cruzeiros, estando o negócio »e-
gurado em Cr? 2.OOO.000,00.
PRESA DAS CHAMAS OUTRO

PRÉDIO DA RUA DA* ALFÂNDEGA
Também o n.» 280 da rua da Al-

fândega; onde está estabelecida a flr.
ma Luiz, Nlgre & Irmão, que expio-
ra o comércio de tecidos, foi pres»
das chamas. Compareceram os bom-
belros da estação Central, sob o co-
mando do tenente Gusmão, que nada
tiveram a.fazer, pois as Chamas J*
tinham lido extintas a baldes dágua
pelo sr. Eduardo Campos, morado»
no prédio contíguo. Interrogado, na
delegacia do 10.» distrito policial, ura
representante da firma acima refe-
rida declarou nfto saber a origem do
fogo, e que os prejuízos sfio avalia,
dos em Cr*? 20.000,00. sendo o valor
do seguros CrS 2.000.000,00.
DESTRUÍDO UM DEPÓSITO DE
MADEIRAS NO CAIS DO PORTO
Na madrugada d* ontem manifes-

tou-s* violento incêndio no depósito
de madeiras da Sociedade Mercantil
de Madeiras, situado na avenida
Francisco Blcalho, 175. Sendo loca-
lizado nOS fundos do Posto de Bom-
belros do Cais do Pôrtó, as chamas
foram logo notadas por um oílcla)
desia corporação, o qual fez sair o
material de aoeôr/o com a máxima
presteza. Õ fogo, entretanto, bem
alimentado pelas madeiras, tomou
logo grande Incremento, sendo pedi-

Casa Bancaria
PROLAR S. A.
Depósitos
populares
limite até

Cr$
50.000,09 7%o*

R. 7 de Setembro, 99

Caldeirões
de aço

esmaltados, reforçados,
próprios para gás, suíços,
Grande capacidade^ pró-
prios para hotéis, restau-

rantes, etc.
Importação direta

109 — RUA VISCONDE
DE INHAÚMA, 109

DR, L. OLIVEIRA LIMA

JAMM!

DENTADURAS
iMiludoM, dente* trenipurentei.
imltu;*.- lierfell» dn» denWj
nntiiiale, enredo doe defeito!
dn mil». iriMlMI *• WfM
r„i M-I....II, QMUH», fllV»/»'
ele, m * >»»ii»'ii'i« em deuindu*
»»»» ¦»"' i.i.ni'»*» »"" i"""»"

bri.fli piriiii.i m w ""»"•
»..? i"... Vlliuiide A» "»"
HtniDii, ti *> tal i »>t>M a
ma i....... |mia, tll» *»' M-

der» 1*1» '" i"'¦»'"'" ft

iMo,ii._ .ni.muMm-<i>'».nH»W

doa outros socOcros ao Posto Central
• ao Caju. O combate dos bombei-
ros foi bastante tenaz e se prolon-
gou até hi 7 horas, sendo, porém,
bem pouca madeira salva à voracl-
dade das chamas. Uma hora depois
de considerado' extinto o Incêndio,
surgiram dois focos da fogo, vol-
ta'ndo os bombeiros a novo serviço
com as mangueiras.

O vigia fio depósito Arcellno da
Silva, dormia próximo ao local do-
minado pelo fogo e teria sido quel-
mado se o guarda 119 da Policia
Portuária, nío o tivesse despertado.

A policia do 12.» distrito cornpa-
receu ao local, onde tomou as pro-
eldêneiaa que se tornaram necessá-
rias, sendo detidos para serem ou-
vidos no inquérito! <*> referido vigie
e Almeida de tal, diretor da socle-
dade, além de outras pessoas consi-
deradas capazes de Interessarem ao
inquérito.

Os prejuízos, segundo cálculo fel-
tos pelos inteciessados, sobe a quase
dois mtlhóes de cruzeiros.

Convite aos ex-alunos e professores
do Colégio Aldridge

Ex-aluno» do kuudoso Colégio Aldridge, furão realizar tu,
S de dezembro próximo, kn 12,30, uni almoço no Automóvel Club
do Brasil, quando sérA apresentado um projeto pura a organl
znção di» "Associação dos Es Alunos e Professôre» do Colégio
Aldridge". Oa convites se encontram nos lugares scrrulntei
Araújo FOrto Alegre, 70, *5.*> an<*ar, sala 216, da» 4 As 6 horai,
eom o Dr. Dante Souto Maior; Av. Erasmo Bragu, 353, n,«
»"dars J. G. Fonte» & Cia., de 8 fts 18 horns;'rua Méxloo, li»
i.M, loj», da* 8 A» 11,30 e de 1 às 5,30, com o Dr. Dermevci
Carvalho; Copacabana, F&lace, de f» ft» 11,80 e de 1,80 às S hora»,
com Helena Bnbsteln; Copacabana Falnre, de 9' àa 11,80 e <Je
1,80 fts 5 horas, com 0 av. Joaquim Pinto de Miranda Neto;
Prata de Botafogo, 124, apto. 70, de. 8 as 11 hora», com o »r.
Viviam Palhano Pala; Banco do Brasil, Seçfto de Telegrama,
Ia» 0 às 11,80, com o sr. .Joaquim Pinto de Miranda Neto.
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:-Õ°\\\
Finíssimos Vidros (meio-cristal)
da Bohemia (Tchecoslovaquia)

Yejam, agora, o que há
anos os seus olhos não
tinham a sensação de vêr.

SERVIÇOS COMPLETOS
PAR REFRESCOS

COCK-TAIL, LUNCH,
COMPOTA, LICOR, etc,
nos mais lindos e ori-
ginais desenhos e
modelos

NADA MAIS ELEGANTE E MAIS APRO-
PRIADO PARA UM PRESENTE

(Importação direta)

109 — RUA VISCONDE DE INHAÚMA — 109
(a apenas meio quarteirão da Av. Rio Branco)

PETRÓPOLIS — Terrenos no centro da cidade, Bairro Monte Real,
pequena elevação, entre as ruas D. Pedro I e Ipiranga. Servidos de
água canalizada e luz. Facilidade de pagamento. Tratar com a So-
ciedade Anônima Farrulla. Rua da Alfândega n.* 108 - 1.' andar -

Telefone: 23-5117.

- TODOS OS SÁBADOS

PELOS CLIPPERS DA PAN AMERICAN AIRWAYS
PREÇO EXCEPCIONAL - Cffi 5.950.00 - TUDO INCLUÍDO
CITY HOTEL EM BUENOS AIRES — Consulte-nos sobre excursões a^ MAR
DEL PLATA - LAGOS ARGENTINOS E CHILENOS - CHILE --LIMA. -

AREQUÍPA - CUZCO - LAGO TITICACA - LA PAZ - HAVANA E MÉ
XICO — Inscrições e folhetos

Santa Luzia, 795-797 BRASILTUR
São Paulo: Libero Badaró, 86

Rio de Janeiro
22-6910 e 22-6779

HNUNCií NESTE /NDICRDOR 22.6375
SUL HME Ru H N 11

TEATROS
CARLOS GOMES — Da»
17,30 ks 19 hora» — > K
/E-RDADEUU HORA OU
PATO", com HSDEfl DB¦lÒSCOLl e VAItA SALES
• Orqueitra . Shflw - C»-
louro* • Rrlnquedui * Atra»

efiti,
------ DANOINQ8 
SAMBA DANÇAS ~ P«rfell» r#noy».
efio d* ur. Dun« nwiiMtr»»^— JA-
MHI.M) • iuu oniHiiilr» - Ru* l'«-

»lrn l,*, 9B,
— RÜITAURANTlBi-
PJWIICOj» Av.. lfi. df H*lo,. iiT/A

RRST. "PARQUE RECREIO" 6AR -
Aberto dè il ft» a hs. Praça »«é.d}
Aldncar, 11 (Flamengo). Tel. .B-5.84_________ cincos
DUDU' — R. rigutlra da Mulo, 13
<Pr,_. d* B»ndBira) — "Cançfto d*
D»fnard*l*". Um »lo variado. Fun-

clon* -todo» o» dia».

(Iiinln ii C'ii'1». i':.iiiii',iiii.'in '•• AmlH
•nln ijlniinlr» * »l»ir«nl», Vtm* niA

lllCD»,

RÁDIOS

PACOTES PAHA «UR0PA
— MÜDIÇAMBNTOB -

__ (JlÕARnO» --
_ V»VIÍKK8 —
_. rõQkQ —
— KTC, ¦»"BRASALEM"

AV, i» OB MAIO. 9* , I, IM¦m„ n-m • • rio

—.HOTÉIS
DOS ESTRANGEIROS, -

AÍÍ-um. VlipbMntõí com rèíeico*»
. Jffúxlmo ao banlw cie mar — Pr.c»

.losd dc Alencar, fi.
— CURSOS DtJ DANÇAS ---
"RBIABR-ALS" - DANCA8 MO-
PERNAS DE SAWO ~ 0nl« "f
*en»ro - R. Oonvalv*» Dia», M ¦ *•'<

Tal, «l'J-1674,
8 U O BBT ft IR A.Má"IMPERlAí." — OURO R SOIJJA
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Novos atentados são es-

perados em Alagoas
Denúncia do deputado

joaquim Leão, que con-

sidera responsáveis o go-
vernador do Estado e ai-

guns parlamentares pes-
sedistas — Protesto do

Tribunal do Espírito
Santo

haceIO' 2: lAsapresiit — O depu-
dentista Joaquim Leio declarou
informado iu* novos atentados
fcnrto nrojetarlns contra a lnt.e-

lísica de adversários do go-
, _ue. desde ]á. considerava
í-.eis. orlo nue lhí pudesse',t r> governador do Estado

industriais pessedlstas da
majoriiária. '¦'

D. Jí.

\túò ud»
«star
«tio
|rili:».-i(
TÍrro
fdSRoní

• aistun*
fcancada
KAO ÍAZ MAIS MKTE DA D.

.««CEIO', 22 lAsapressi -- O
bancada da UDN na Assembléia
latira derlarou ontem, em nome
a a bancada e da Comissão Exe-

de *eu partido, que o depu-
Francisco Arlindo Gomes Per-
nSo mais pertencia à referida

pediu que tal declaração
ata.

DE

Será dada no Senado a redação final à Lei
Orgânica do Distrito Federal

Prosseguiu a discussão suplementar do projeto dispondo sobre o controle
de emergência de importação e expor tação — Ataques ao governador de
São Paulo — Foi aprovado o projeto referente ao imposto de renda — A
Câmara realizou, ontem, duas sessões — Reunião de deputados, amanhã,

pela manhã, no Palácio Tiradentes

lider

fce.l*
fiuttv»
Cir** of

Ilancaaa^on-tasse de
_u-Vf'H* OS NOSSOS FOROS
IT GENTE CIVILIZADA"

vjTóniA, rAsapress) — O Trl-

Íim-l 

de Justiça do Estado, tomando
onhecimento oficial do incidente en-
,, o Tribunal de Justiça de Alagoas

L ò governador Silvestre Péricles, la-
¦roll um protesto, tendo o presidente.
desembargador Danton Bastos, aílr-
mando na tribuna, que um acontecl-
«trito semelhante, "mancha oa nos-
!„', toros rie nação civilizada, em pie-
_o regime constitucional, obtido em
•lrf»'d* ria luta tremenda das podero-
iu forças morais tia Naçiio. contra
n longo regime de arbítrio em que se
«fundou, mas protestando sempre".

O ir. Altaralrando Requllo abriu
os trabalhos da sessão extraordiná-
ria de ontem, à tarde, na Pala-
cio Tiradentes, com a presença da
52 deputados.

O sr. Carlos Marighela, pela or-
dem, pediu a transcrição nos anais
de telegramas e memoriais que r*-
cebera contrários < ao projeto Ivo
de Aquino.

LICENÇA PHÉVIA
Pol depois Rnmictarift * contt-

nuação da dlscussSo suplemontar
do projeto n." 644-B. dispondo so-
bre o controle de emergência de
Importação t exportação. O prl-
melro orador inscrito, sr. Alfredo
Sn, comhatou o projeto, defenden-
do a liberdade alfandegária.

Ja o orpdor seguinte, sr. Mstiri-
r.lo Grabóis, defendeu a proposição,
considerando-a mesmo Insatisfato-
ria. pois as restrições deveriam ser
maiores. Fez uma analise dos pro-
dulos que acusam maior presença
nas listas da,s alfândegas, concluln-

do que hâ uma predominância do
que classificou de "buglgapgas" —
rádios, discos, geladeiras e amorno-
vels. O seu dlscudso — que durou
TlO. minutos — Infletlu depois para
a política, atacando violentamente
o governo e concluindo com a lei-
tura rie um artigo do sr. Rafael
Correia de Oliveira publicado no
Dr.ARIO DE NOTÍCIAS, sob o tltu-
lo rie "A caravana sombria".

QUESTÃO DE ORDEM
O sr. Vieira de Melo levantou

limn questío de ordem, a essa »1-
tura: desejava saber se as emnn-
rias IV Lei Orgânica do Distrito Pe-
deral. e aprovadas em plenário, se-
riam logo incorporadas ' ao tíxto
do projeto, ou se receberiam reda-
çflo final no Senado, O sr. Samuel
Duarte respondeu que a redação
fina! aerá mesmo dada no Se-
nado.

AINDA OS ESTOQUES DO DNC
Nova tempestade deseneadeou-se

i,ei sancionada pelo pre-
sidente da República

r> presidente da Republica s_.nflor.i5li
j»i.Tt.-» du Congresso Nacional, orianrfti
rríi »;Hi'go« de Porteiro dos AuditArio*
Lli n. varas de Fa?.entla Pública, «cru
jtiu>. 3*:a os cofres pfthliros.

DR. ABREU

0CUL1STA 
" FIALHO

OURIVES .
3.* A.N0AB
TEL. Í3-II0!»

AINDA OS PLEITOS MUNICIPAIS
 Osório BORBA 

TRATE DAS VIAS
RESPIRATÓRIAS

A* Bronqult*. (Aumfttlca*», Crft-
nica» ou Aguda», • aa «tias mant-
festações (Tosse.*, Rouquidão, Ca-
tarro», etc. ...), assim com»
ai gripe*-, sfto moléstias que ata-
cam o aparelho respiratório e de-
vem ser tratada» com nm medica-
mento enérgico que combata o
mat, evitando eompll>!açoea grave».

O SATOSlN, contendo elemen-
Ins antiasétlco*. peitoral», tônico*.
re.BisUicantes • modificado'.*. «lo
organismo é a remédio Indcado.

Procure hoje o «eu vidro de
VVTOSIN' na» boa» farmácia» e

drnffaria..

BANCO UNO PIMENTEL
CONSULTEM MOSSAS TAXAS

Derrotado exemplarmente em S6o
Paulo, o eKrdltador há de ter, no
Intimo, apelado, como última espe-
rança, para o pleito na sua própria
terra. K o Rln Grande do Sul apll-
nou-llie uma denota alhda mais ex-
presslva soh todos os aspectos. Con-
firmou a decadência vertiginosa, o
ostracismo definitivo e Inexorável do
velho demagoKO."

Quando o falecido "fuehrer" en-
contrasse nos latos de Sáo Paulo,
nas porturbagfiis, nas truculência»,
atribuíveis an governo, da campanha
paulista, Justllicaeao convincente pa-
ra. o pronunciamento negativo do
"plebiscito" a que voluntariamente
si» expôs fora dó seu Estado, no
Rio Grande rio 'Sul nfto conseguirá
disfarçar a signlfici»çao da derrota.
Quando todos ns demais redutos lhe
fugissem, havia de ser-lhe Indlspen-
sá.vcl uma base. na sua própria ter-
ra para lhe nutrir o prestigio ,1unto
ao espirito da parte da populaufío
brasileira que ainda parecia contl-
liuar sob o efeito da hipnose do "Ks-

tado Novo". .IA agora nâo há como
dissimular o fim da "mística''. Até
o Rio Grande do Sul, onde tantos
fatores peculiares -- Inclusive certo
espirito mal compreendido de reglo-
nallsmo — haveriam" de favorecê-lo,
até o Rio Grande do Sul se mostrou
cansado das monótonas artimanhas
do demagogo decadente.

A derrota rio ex-ditador e Ao »eu
partido foi completa. Rarlssimos os
municípios onde eles conseguiram
apossar-se da prefeitura. Os Jor-
nals antVgetulIstas acentuam que,

Resultados oficiais da
eleição em Pernambuco

RECIFE. 22 (Asaprensl — Segundo
dados oficiais distribuídos pelo Tribu-
n»l Regional Eleitoral, sfto os seguinte»
o$ resultados ria eleição parn deputados
neste Estado: PSD, 30.054: UDN. PDC,
PL. 31.790; PTB. 1.778; Em branco,
5.884; nulos. 1.081.

F d^fiRAFU DENTAMA A CBS 10,00
l)K M HERMAVDEZ
Bwnco. 183-8.'. enla 804

PEREZ — (Jtrarglfto-dentlsta
• Diariamente dn» IS aa Í0 hs.

»». ato
Tel. .2-4UH8

CLÍNICA DE OLHOS
Dr. Jonas de Arruda — Dr. Raphael Sebas

Tratamento» e Operações — Av, Pr. Antônio Carlos, 201 — 22-5687

DU FRIDEL
CHKFifi UA .U,NIVA UVü CltlAJN t^AS
"1>R. WITTBOCK" — Ar. Rio Branca. 114
18.• andar — üa» 18,30 Pa l-,St hora* —

Tel». i Cem. JW-071S — Be».: J5-«Ot_

HEMORB01ÜA8 — DOENÇAS ANU-RETAIS

DR. HORACIO CARRAPATOSO
Consultório: Edifício Castelo — At. Nilo 1'eçanha, 181 — ».• andar

Balas 906-008 — Tel.i 22-4710.

RADIOTERAFIADOENÇAS DA PELE E SÍFILIS
Tratamento eflca_ • rápido do» ECZEMAS DAS PERNAS, agudo» ou

rronlcns, e dos Eczema» parasitário» (mlcoses) das mãos ou dos pes^
Pruridos rebelde», Acne» (espinha» da face ou do .dorso). Câncer e

lesOe» pré-oancerosa».

DR MIRANDA JÚNIOR
«M ANIJB DE PRATICA DA ESPECIALIDADE)

RUA UKUGUA1AN*. 12-A. S.t andar - Diariamente. d_» 1« ft» 18 "¦•
Telefones: 22-6903 • 82-6417.
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mesmo onde se elegeu um prefeito"trabalhista", so o conseguiu, sem
quase exceção, pelo apoio de outros
partidos.

Ksla circunstância obriga a uma
observação: a da Incoerência dessas
alianças dos partidos anti-getullstas
com o pavlido gelullsta. A-UDN e
outras [Orcas políticas Independen-
tos vém tazendif do combate íi In-
fhiôncla, cm tSo a\ançadn declínio,
d»i ex-dltador, o movei principal das
suas atitudes — Inclusive da sun
tcnrlcnclí» para apoiar o governo Du-
tr.i, K no entanto, na, hora decisiva
dns pleitos municipais. ísses parti-
dos fornecem spu eleitorado para a
eleição ile getullstas. .lí em SSo
Paulo niulto? foi'am os municípios
onde a L"D>i e o PH *e aliaram
ao PTB. Agora, nos resultados no
Rln Grande, vem 03 a ca cia momento
nomes de piefetto.*. apoiados por
esta combinação : UDN - PTB - PL.
Quer dizer ; a Unifto Democrática
Nacional e o Partido Libertador, re-
forçando bases municipais do parti-
do "trabalhista", ajudando s sobre-
vivência da Influencia do ex-dltador.
Isto significa que os nossos partidos,
legalmente "de Âmbito nacional",
nem süo propriamente, sob certoí
aspectos de sua atividades, partidos
estaduais, e sim apenas municipais.
No âmbito nacional e nos Estados,
um partido tem como um dos seus
ob.1et.lvos imediatos e fundamentais
resistir A ressurreição do getullsmo.
e para Isso chega até a favorecer
o governo federal com uma crescen-
te abdicação do seu papel de par-
tido de oposição; mas em muitos
municípios a seção local desse par-
tido aluda o getullsmo.• I

A propósito, registremos os db.e
res de uni cartaz: eleitoral que vi
preRado :nos m.rns' da cidade' de
Campos: "Para prefeito municipal
de Campos: Serafim Saldanha da
Silva (udenista). Candidato dos par-
tidos coligados: PTB. UDN, PR,
PSP. Para vereador municipal: Hei-
vln Bacelar da Silva, candidato do
Partido Trabalhista, partido orienta-
do pelo grande brasileiro Getúlio
Vargas'.

Foi também em Campos que o
Partido Comunista apoiou o candi-
dato do PSD e dos Integralistas...

Jí, JjL -Jf

Ainda sobre o pleito paulista. Os
comunistas devem ter gravado bem
essa última llçfto. Devem ter-se com-
penetrado afinal de que aliar-se ao,
partido governamental (PSD) e aos
destroços do "Estado Novo" nao #
apenas uma escandalosa contradição;
é uma Inabilidade nfio menos espan-
tosa.

Outra Hçfto tremenda, recebeu a
política comunista das alianças seja
com quem fôr e a qualquer preço :
o caso da legenda PST "Partido So-
ciai Trabalhista" sabe-se o que * :
é o nome dado a uma coisa que o
seu dono chama de partido, ftsse
partido só existe no Maranhdo por-
que é o governo dn Estado, por sua.
vez, propriedade de um doméstico do
sr. Dutra, chamado Vttorlno Frei-
re. Pois essa legenda PST apa-
receu majoritária em Silo Paulo...
Os comunistas haviam feito chapa
comum com o "partido" da "Copa

e Cozinha"; a "Copa e Cozinha" em
S&o Paulo decidira eleger comunls-
tas para as câmaras municipais. Eis
um detalhe particularmente slgnlfl-
cativo da farsa da cassação de man-
datos: a gente da copa e cozinha,
tao historicamente extremada na
ajuda ao sr. Dutra para exterminar
o comunismo, emprestou em SRo
Paulo sua legenda aos comunistas,
que haviam forçosamente de eleger
todos os candidatos dessa mlrabolan-
te aliança, porque os parceiros du-
tristas nfto podiam ter dez votos no
Estado: por seu lado. os comunistas
apareceram, oficial e publicamente,
em aliança com o "partido" da copa
e cozinha.

HA versões diversas para explicar
o acordo. O mordomo do sr. Dutra,
dono do "Partido Social Trabalhis-
ta", Insinua hoje que seu "partido"

armou uma arapuca aos comunistas
empiesTiindo-lhcs a legenda, para
depois anular-lhes os votos: ha. po-
rém, quem afirme que n chapa co-
mum foi negociada pelo próprio do-
místico Vltorlno com os lideres ro-
munlstas, sem armadilha nenhuma:
apenas pnra que o Inexistente pnr-
lldlnho aparecesse ern Sfto Paulo
com unia votíiçdo apresentava), mais
dn que Isto, UlflH grande votaçfto.
dftstlniiflH a Impressionar n pntl'nO.
e talvez - quem sabe',' — conse*
RilU.e nu nm fundo plr-Rer bIrhos
pnnrtlílfllo» prÁprJrM onni n quooiíiits
fnrnonidn pein» nnnmnlil-n», Pnniwlnr-
manto ¦ es|i|i»i! lil min í'I>hm \ui'»hn
-• iiIih.hu »> ilomíltlffi» nfinal, ft
iiiirii|iii<i'iii»ft»i 'l« '1'ie smi "purllrifl"
in ii|iiiiiis einiüT HomunWflii *fi ''"•
|||ll|lltlll>, l»l ''.lllll'»' |I'M"MI'IW 1W

gríiun, 1'iinio ii» »I"Ih npnílUíJniM »lm
iiiciiii/i ilu iiimiIum t, 1'iMtin provi
iinni'1'i'i s iiiiiii|'ni» '!»»» ituntirlm
ilu "p«ftl/)0"J »i'H» »!*•'o** «'•niini'!»' «
niili»1'nin 'le «"Mn* H* wii*>;i*-'k 'ln»li»
» l»*n*ii'l»i rmitíPuÃ» imi »»•»» tow
IfillD» llíl'1,1,'*»)»!» UPplUè

i)p wimui)i»i»i •*#<*" • "(»'>" d "li"
* i\i\a imWIVP * i))ii'lf) tP »)^P w_»l"
ii» ii)/iiii*»» a» • it'"'i»i"» t)o tf- n»
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contrs o »r. Ademar tle Barros
quando, no prosseguimento d» dts-
cimsno do proJ«to n." 644-B, foi a
tribuna o sr. Jurandlr Pires Ferrei-
ra, que na realidade preocupou-se
apenas em defender o sr. Ademar
de Barros contra as criticas aue
lhe foram feitas, na sess.lo ante-
rlor, pelo sr. Carlos Brito. O re-
presentante carioca elogiou » Ini-
ciaMva do governador, classiflean-
do-a como uma prova de que o sr.
Ademar de Barros realmente se In-
teressa pela coisa pública, defen-
dendo aquilo que í do Tisouro.

O sr. Carlos Pinto reaplu vlolen-
tamente. «firmando que de tal
forma estava o governador des-
prestigiado que. pnra Rua defesa,
era ner.ess.ir1o mesmo Ir a tribuna
um deputado do Distrito Federal,
estranho a S(io Paulo. Ja que ne-
nbum outro deputado bandeirante
desejava fa.ê-lo. E passou a rea-
firmar o seu ponto de vista: o que
o governador 

'.reivindicava nfio er»
do Tesouro de Sfio Paulo, mas. sim,
de lavradores fluminenses, paulls-
tas. pernambucanos, esplrlto-san-
tenses, mineiros, etc.

O ar. Jurandlr retrucou n» defe-
sa do governador, mas logo o ar.
Ptia Sobrinho levantou-se, afirman-
do que o sr. Ademar de Barros co-
mo sempre, falou sobre a matéria
com extrema leviandade, desconhe-
cendo Inteiramente o problema, pois
pode adiantar que, nem com o ml-
nlstro da Fazenda, nrm tfio pouco
com o diretor do DNC, o governa-
dor se avistara.

Uma IrocR de apartes violentos
teve lugar a essa altura, er.tre os
srs. Paulo Nogueira Filho, e Cam-
pos Vergai de um ladn. e. de ou-
tros. os s>'« Rui d; Almeida. Toi".
do P1?.,-., Plínio Cavalcanti, Carlos
Pl^to. alím de outros deputados¦Rnq-.iantí, 1*sn, o. sr. Jurandlr
Pire? Ferreira abordou o r-iso do
tcjcüranis do prefeito .do Distrito
F'ders.1 »o governador pauit*: *

O sr. Barreto Plr.ío Interveio,
fcfirmando nue o prefeito mandnríi
dl.e.r "multo mais por fora" e In-
mentando, ao mesmo tempo que o
ors.dor. eleito pelo Distrito Federal,
acusasse o prefeito » defendesse o
governado! de S3o Paulo

A dlscussílo esta-e muito acesa os
aparto* ne entrecortanrio quando o sr,
Rui d» Almeida, snuioso por dai tnm-
bém o seu aparte, segurou o ar. Bar-

Tonclue na 4.« página)

Hoje*, ns eleições municipais
em Minas Gerais

N^m mesmo nos pleitos anteriores, para a Cons-
tituinte, governador e Assembléia estadual, houve
tão intensa e apaixonada propaganda — O briga-
deiro Eduardo Gomes formula votos pela vitória
do candidato a prefeito de Belo Horizonte, sr. An-

tônio de Vasconcelos
BELO HORIZONTE, 22 lAsapressi

CesMJu, a hora 0 de ontem, toda a
propaganda em praça publica, e ra-
itiotônicu dos' candidatos que dlspu-
larão o pleito de amanhã, etapa
final do processu de complementa-
çáo constitucional em Minas Gerais.

Após vários dias de acirrada luta
partidária e bombásticos métodos
de publicidade eleitoral, a que náo
faltaram agressões e correrias, a
cidade voltou, hoje, à sua calma
habitual. Nao obstante essa apa-
rente serenidade, excepcional e a
espectativa em torno do sensacio-
nal páreo a decldlr-se amanha, pa-
recendo ocioso qualquer prognóstl-
co sobre o resultado da Intensa
campanha pré eleitoral desfechada
de um lado pcl» Coligação (PSD-
UUN-PTB-PSPl, com o apoio doi
remanescentes comunistas, apoian-
do as candidaturas Antônio de Vas-
conceloa e Jonas Barcelos par» pre-
feito « vtce-prefelto. Doutro lado,
pela aliança PR-PTN-PRP, patrocl-
nando as candidaturas OtaciUo Ne-
grão de Lima e Bento Gonçalves
para o 'Executivo Municipal, t. que
ambos os grupos reúnem um pode-
roso eleitorado, admitlndo-se um
grande equilíbrio da possibilidades,
o que determinara uma diminuta
diferença numérica final, em favor
do candidato vitorioso.

A campanha publicitária atingiu
um limite "record" e proporçOe»
Inéditas, apaixonando a opinião pil-
bllca e fazendo correr, certamente,
rios de dinheiro Nem mesmo nos
pleitos anteriores, federal » esta-
dual, registraram-se tamanha fil-

ria partidária e tão Intensa propa-
ganda das candidaturas.

VOTOS PELA VITÓRIA
ANTÔNIO VASCONCELOS

BELO HORIV.ONTE. 22 (-lAsapressi
— A propósito rio pMto de ama-
nhã o Diretório Municipal da
UDN fez publicar um telegrama, no
qual o brigadeiro Eduardo Oomes,
agradecendo a comunicação que lhe
fAra dirigida por Intermédio rio
deputado Afonso Arlnos. de haver-
se encprrndo a campanha partida?
ria municipal de Belo Horizonte,
formtlla votos de vitória para a
candidatura AntAnlo de Vnsconce-
los. Esse despacho parece ter es-
frlado o movimento de reação da
ala vigilante da UDN mineira, que
se havia Insurgido contra a allan-
ça do partido brlgadelrlsta com o
PRD e outros grupos para apoiar o
referido candidato.

DR. SAÚL CARNEIRO
Anállue» Médica», Test» bIAtrIcos

Tubajrens. Dln*r. jrravldei.
Graça Aranha. 22(1 ». -01'3. Keí. :

87-489A.
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DR. ADOLPHO BRUNO
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Kspecializados em GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA,
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e 29-0312, em eala reservada, no ^Edifício Carioca,
(Largo da Carioca. 1-5). — 3/ andar, diariamente.

R. (lo.Ouviilor, 162 - 2." rei: t.t-b.v-s*. | -mmmm^m^mm^^mmmUaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaa»»amaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaam»»amaaaaaa

mÊMLÀi <s€<Òik %>&_. ^%a_W-\ VWOtDOtGAIAMTlDOnWlMaHOm H_B
\^y^Y°y:2^'' a... i*AVw_a WSBÊa\\a\\\\\a\ lOAtHcmot bt todo o mundo. ^ ÜBM

Para peças legitimas MOV ADO e assistência técnica por
à RUA DO OUVIDOR, 169 - 1.» Saia 108 — RIO

relojoeiros especializados da Fábrica queiram dirigir-se

CAMINHÕES FORD
*\

^ss^\ OURAMi^ll uuiinivi
^^^ÕÕea^^^matcft» PtC*°*crat»- __¦_._¦¦_¦ _____¦ __¦ _^_____ Hi%Z2fifr\ MA|Q|

¦ft g>yJSSj*'*^^' A cOtt*^ Afifcft' Kí<Ã** *"*. tf ^^' '" Jt_Pr~'—^^tt^-^^^^ * ^"^Êmm^-"'' ^*" *""~*_" _¦ ' " ^ _^B______P^***?T^l---^-fl-->

«.caí»11'* an* no <___l!3 l».- ..»<' _j**"~l((Cm^aaaaaa*m^ 
' 

T" **" i^-rf^jjjjj^K^BI^ JtSj_g.

^H __^ **"' Í^ÍÍ^TEÍN * *f*t^í*'^i/JüL -• Wa\\a\ a\a\a\ _^-^^^-_^^^^<^3 SS____JS_^__P fe^_^^^B_^_^_^_^_T 1 -M_-_^^^^^^_l^-^^^

WWMW ^jMuiJltiaaaaaW^^M WFWLXk^Ê WT^ "* -_¦¦.'¦¦-

^HvJ

• Motor V-8 de 100 cavalos. Pis-
toes com quatro nnéis - maior
economia de 61eo. Filtro de óleo -

mantém o o!éo limpo e reduz o
desgaste do motor. líronzinas de

pratulumínio - duram três vê/.ea
mais. CnrlM.ruçtto equilibrada -

dexempenbo mais econômico. I)ík«
tribuldor hcrmèticanuMitn fecbll-
do, Itllro de ur a banho de
/tico ¦ elimina Impnrc/n*. \ mai»
de 50 ciirucirrUtico* >ilal» dfl
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._. Concursos de rnüe»

cotcÜrsÒ DE MAS» -- Um »"'
H fi» oitenta desenhistas acaba de.
_,<.,-,ihPí a mãe mais atraente do**

Marlene Dle-
Man-Estados Unidos.

irlrh, mãe da atriz Maria

%„t ds 56 anos: Lana Turner.
lrft«t da pequena Cheryl, de 3

£„_.. e Beiie Toylor Thternev, mãe

lt Gene Tierney,
tem f)g

Ao 26 ano»,
mais votadas

lo-

Votará contra a cassa-

ção dos mandatos
¦AnkCKJV 22 (Asapress) — O depu-

trt_M_ã_ Herlbaldo Vieira, d* UDN.
Srt-vistado sobre a cassação dos man-
J_to«. declarou: "Viajo .para-, o Rio na
¦uarta-felra e 1- saberei ser fiel *

S_r_ ftulcfto que jurei votando contra
ii cassação rios mandatos". Depois de

furnas considerações a «¦P«'.to 4°Shieto Ivo de Aquino, concluiu: Sô

fornos nos orgulhar de vivemosi no
MKlrne democrático, quando nfio hou-
•*.* intervenção «le espécie alguma, ln-
tjlusive no» Sindica tos'\ __

Mensagem do chefe do
! governo à Câmara dos

Deputados
r • presidente da República sancionou

«toreto do Congresos National, autorl-
«indo a abertura, ao Ministério da Via-

Cflo, do crédito suplementar de ......
Cr$ 2 008.80(1.0(1, em reforço da suti-
consignação Diaristas, pnra a Estrada
«e Ferro Dona Teresa Cristina.

Será dada no Senado a...
(Cíinclusáo dn S." píiirlnn)

reto Pinto' pelo paletó, arrastando-o,
eom o que se enfureceu o trabalhista,
quase agredindo o seu colega de ban-
eada.

Maa a discussão continuou, o »r.
Jurandir Pires Ferreira justificando a
Intromissão do governador na política
do Distrito Federal.

O ar. Rui de Almeida pflde então
dar o seu aparte: e Informou que na
Assembléia Legislativa bandeirante, o
arub-ltder do sr. Ademar de Barros
declaiara que o telegrama do prefeito
Bfto tinha tmportJincti«, fAls que o ge-
neral Mendes de Morais Ia deixar
mesmo a Prefeitura, indo para o seu
lugar o sr. Euclides Figueiredo.

O orador já estava no final do tem-
po que dispunha, quando foi nova-
mente interrompido pelo ar. Carlos
Pinto, que lhe perguntou se estava
de acftrrio com n reivindicação para o
Tesouro, do Estado de estoques per-
tencentes- a lavradores.

Não respondeu o sr. Jurandir, que
si essa altura ja classificava o sr.
Ademar de Barros de verdadeiro ge-
nio político.

VOTAÇÃO
A Mesa anunciou, a seguir, dos «e-

gulntes projetos de 1917, números:
805-A, dispondo sObre o termo Inicial
da prescrlçAn para o coacto, restau-
rando disposições do Código Civil |
883-A, estendendo aos alunos matri-
cularios nn Kscola Naval as mesma»
regalias, direitos e vantagens assegu-
rados aos cadetes da Escola de Aero-
náutica, no riue concerne ft reforma
por incapacidade paia o serviço ml-
lltar: 81)3, concedendo um' auxilio de
Cru 300.000.00, a Cruz Vermelha Bra-
¦ilelra; e 9."»'í. dispondo sobre o pu-
gamento de diferença de vencimentos
aos professores civis, vitalícios, com
honras militares, nus estabelecimento»
de ensino rln Exército; e 28Í5-A, con-
cedendo isenção 'le direitos rie impor-
taçao e taxas artuaneiras pura o car-
vao estrangeiro adquirido pela Viaçiío
Férrea do Rio Grande do Sul, para
«eu consumo em '947 e 19-18.

Todos os projetos foram aprovados,
eom exceção do último, o de n.° 286,
«m tOrno do qual falou o sr. Abílio
Fernandes, durante 90 minutos, esgo-
tando a hora regimental.

Outra sessão foi convocada para as
20 horas e 15 minutos.

A SESSÃO NOTURNA
A hora apra.ada e sob _ prcsl-

. dência ao sr.. Samuel Duarte, íol
aberta a sessão noturna, com a pre-
«ença de 68 deputados.

Durante o expediente, foram lidas
duas mensagens do presidente da
República, com a exposição e an-
ie-projeto do ministro da Fazenda,
pedindo a abertura do crédito de
oinco miliioes de cruzeiros, para o
pagamento da contribuição adicional
do Brasil a Repartição Sanitária
Panamerlcana, e mais o crédito da
4*0 milhões de cruzeiros par» a
classificação de despesas com a
aquisição de partes beneficiárias da
Companhia Siderúrgica Nacional.

Na ordem do dia, ju-osscgulu a
discussão do projeto *44, que dis-
poa sobre o controle de emergência
da Importação e exportação. Falou
•Obre o mesmo o sr. Meto Braga,
qu« comentou a noticia da um Jor-
¦ai em torno da liberação, para a
exportação, de um milhão ds cacas
ds milho do Paraná, considerando
necessária a medida, sempre qu» a
liberação seja feita diretamente pelo
governo do Est__o Interessado • pela-União, sem Ingerência d* entidade»
de classe de são Faulo. PropO» a
«rltção de uma taxa de exportação,
•ujo produto deveria reverter dlre-
tamente, por melo d» maquinaria
•grlcola • outros recursos.

O sr. Bailei í'araco falou lObre a
•ltuaçáo cambial, manifestando-se a,
favor da licença prévia de Impor-
tação ¦ exportação.

Sucedeu-lhe na tribuna o ar. AI-
•edo Coutlnho, que também se ex-
ternou a favor da liberação.

Seguiu-se a discussão do projeto
x». 030. qua reforma o Imposto sô-
bre a reitda, emendado, pelo Senado.
Ascendeu a tribuna o sr. Barreto
Pinto, que combateu longamente a
reforma em apreço.

Para encaminhar a votação das
trinta emendas do Senado ao refe-
rido projeto, o sr. Barreto Pinto
• '.fgou qua a Câmara desconhece o
conteúdo dessas emendas e que a
própria Comissão de Finanças não
¦i» lembrou de lavrar parecer favo-
travei. *

Foi aprovsdo o projeto d» reforma
do Imposto de renda.

O presidente, «o encerrar os tra-
bslho», convocou nova sessão extra-
ordinária., marcando-» pnra às 20.15
hors- d» amanhã.

RHUNIAO DB DEPUTADO»
Am»nh», às 10 hor»«, n» rtepu-

taiiu» qu» vão voui' contr» o pro.
í«to ivo d» Aquino r*r«r»nt* *
«»M»çlo d» mandato», r»»lu»r»o
um» rninllio no fluido Nobre do
l-.lr.clo 'ririirtrnti'*!.

Pagamento» no Tenouro
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Anuncia-se para o início da
semana entrante a conclusão do
acordo interpartidário visando
à formação de um clima poli-
tico e administrativo no qual o
regime democrático, realmente
consolidado, demonstre sua efi-
cácia e sua capacidade de rea-
liíistr mais n melhor pelo bem
estar do povo e o progresso do
país.

Verdade seja dita que o gene-
ral Eurico Dutra, desde que as-
sumiu n presidência da Repú-
blica, demonstrou a inclinação
patriótica de evitar que a Na-
ção se dividisse em campos po-
líticos opostos e irreconciliáveis.
De vários de seus passos, no
sentido da formação de um am-
biente propício à realizaç&o de
enorme tarefa de reconstrução
que as condições do país recla-
mavam do governo, pôde chegar
aos resultados agora alcança-
dos. A evolução desse objetivo,
que encontrou a mais nobre
compreensão da parte dos opo-
sitores dfe s. ex. nas eleições
de 2 de dezembro de 1945, não
pôde ter a celeridade que os
interesses nacionais reclama-
vara. Haviam-se apoderado de
chaves da situação certos ele-
mentos que, tendo apoiado a
candidatura Dutra nos últimos
instantes de decisão, continua-
ram a orientar sua atuação no
sentido das conveniências que
lhes oferecia o "estado novo"
e vinham solertemente traba-
lhando pela continuidade da en-
grenagem getuhsta, embora ca-
da vez mais fundo penetrasse,
na consciência da opinião ptl-
blica já esclarecida, a noção do3
terríveis males perpetrados pe-
lo ex-ditador.

Daí o esforço sabotador de
todas as manifestações de boa-
vontade que pudessem tender à
estabilidade do sistema demo-
crático restaurado e à amplia-
ção da base política do govêr-
no que se encontrava à mercê
daqueles elementos.

Estamos, porém, cumprindo

um destino histórico, com a ai-
ta confiança — que renasce
agora — de que, mantido e me-
lhor esteiado o regime, possa
mos fortalecer nossa economia,
exercer uma ação administrati-
va mais diligente e fecunda,
prosseguir, dentro da ordem -
com os benefícios da paz, numa
vida política que nos conduza
à perfeita normalidade. * a um
constante aperfeiçoamento.

Demonstrada, à çiaeiedade, .a
im-Jotência do partido majori-
tário, sugado pelo queremismo
e corroído, pelas contradiç«;»es,
para constituir aquela base par-
lamentar e partidária necessá-
ria ao executivo e para prestar
a este a colaboração dinâmica
ti ampla que os problemas por
êle enfrentados reclamavam, era
mister o acordo a estas'horas
já efetivado, e a ser subscrito
lios próximos dias. Teve o go-
vernador da Baía, «r. Otávio
Mangabeira, atendendo ao de-
tsejó e ao convite do "presiden-

te da República, de desempe-
nhar o papel decisivo nessa
realização dc tão elevado alcan-
ce, para isso enfrentando —
com a fortaleza de ânimo e a
grande autoridade moral que
lhe são características — as
manifestações da maldade e da
incompreensão e também as cri-
ticas respeitáveis de patriotas
que se extremam numa consi-
deração diversa, por vezes uni-
lateral ou demasiado teórica, da,-
realidade brasileira e das quês-
toes que nos defrontam.

A U. D. N. não foi ao en-
contro do governo para conver-
sações referentes a uma parti-
lha de posições governamentais
ou apenas para alcançar da
União o apoio indispensável dos
governadores que elegeu em ai-
guns Estados. Apresentou um
esquema de ação de todas as
correntes, em torno do Executi-
vo e em benefício da causa co-
mum, que é o interesse geral
do país.

Após alguns ensaios de resis-
tência, foi alegado que tal es-
quema era inteiramente aceita-
vel, porque, aliás, não discre-
pava do próprio programa do
P. S. D. e dos propósitos anun-
ciadus na mensagem do presi-
dente da República ao Congres-
so Nacional. Não há nisso po-
rém, o que estranhar, visto co-
mo nossos problemas de pri-
meira importância -.,. > de todos
conhecidos e as soluções respec-
tivas, dentro da ordem oconô-
mica e social vigente, são as
mesmas geralmente preconiza-
das. O que o esquema udenis-
ta acentua é a urgência do pas-
sar aos fatos, de realizar um
sincero e real esforço comum
para retirar tudo isso do reino
dás boas intenções para ^o da
prática. Por descoordenação de
seus próprios integrantes e pe-
Ia ausência da base parlamen-
tar ativa e dedicada ao enca-
minhamento das decisões as-
sentadas, o governo deixou de
empreender a efetivação das
cogitações enunciadas, ao mes-
mo passo que o programa pes-
sedista ficou como simples do-
cumento formal sem correspon-
dência com a vida estéril e con-
fusa do partido.

Confiemos, agora, em modifi-
cações substanciais riesse pano-
rama, não apenas visíveis aqui,
no centro, más também sensí-
veis nos Estados, onde, com
exceções honrosas, ainda perdu-
ram métodos e- processos que
precisam cessar, definitivamen-
te. Sem novos objetivos eleito-
rais, por • alguns anos, podem
os partidos democráticos, sem
enrolar as bandeiras e, ao con-
trário, mantendo a continuidade
dos seus trabalhos de alicia-
mento e propaganda, conviver
lealmente, porfiando na reall-
zaçã. do ideal comum, respei-
tando-se mutuamente e atuan-
do, ombro a ombro, em face
de todas as medidas necessá-
rias ao bem a ao ¦ progresso da
Nação.

Operado, na manhã de
ontem, o sr. Otávio

Mangabeira
É excelente o estado

post-operatório do
governador da Bahia

Ao deixar a Bahia, hà duas sema-
nas, tencionava o governador Otávio
Mangabeira aproveitar sua estada
nesta capitai pura submeter-se a
uma intervenção cirúrgica, flCsdc
muito tempo reclamada pelo desen-
volvtmonto do búclo que o .acomete-
ra.

O encerramento das negociaiCca
políticas que vinha mantendo com
o r.-heíe do. governo a proeminentes
pw sonalldiirles da vida pública na-
clonal facultou ena&jo a que o sr.
Otí.vlo Mangabeira concretizasse seu
propósito, Internando-se, ante-ontem
à tarde, no Hospital dos Estrangei-
ros, pá»á séi- õpêrãüó dá j-lânriula
tlriíólde.

A operasfto iniciada pouco antes
das 9 horas de ontem, decorreu com
grande felicidade, ficando conclui-
dn cerca.de duas horas depois. O
médico operador, dr. Men Xavier
da Silveira, reputou excelentes con-
dlçfies post-operatorlas do Ilustre
político e lhe prognosticou breve ai-
ta, no repouso que será Obrigado a
manter, até quarta-feira.

Pessoas da família e amigos mais
chegados do governador baiano en-
contravam-se presentes no hospital,
enquanto durou a lnteryençfio, dal)
se retirando satisfeitos com o pie-
no sucesso da mesma.

O governador Otávio Mangabeira
retornará aos seus aposentos, no
Hotel Central, na quarta-feira próxl-
ma.

Ambiente de intranqüilidade
em Santa Catarina

Denunciada ao presidente da República, pela se-

ção estadual da UDN, a compressão por parte do

governo sobre o eleitorado, que irá escolher, hoje,
os poderes municipais

O sr. Adolfo Konder recebeu do
sr. J. Baver Filho, presidente du seu-
çfto da LiDN, ern tunta Catarina, o
seguinte telegrama de j-lorianôpoils :

••Transmitimos ao sr. presldenie da
Republica o seguinte telegrama : —
Exmo. sr. presidente da .Republica.
Palácio do Catete, Rio — Levamos
ao conhecimento de v. ex. o nmbi-
ente de intranqüilidade riue est» \l-
vendo ést« Estudo, snte a- violenta
compressão por parto do governo d?
Estado sobre o eleitorado nas vêspe-
ras da reaiSwçáo do pleito municipal,
que aqui se verificará no próximo
domingo, 23. O governo, uas ultimas
semanas vem nomoRndo sargentos oa
policia estadual, para o cargo ne
aubdelcgados do várias localidades,
contra lei expressa, unia vez que sar-
gentos e praças nâo podem exercer
tais cargos.

. De inúmeras localidades do Estado
estão chegando telegramas de apoios
aflitivos rie nossos correligionários
ante as tropelias verificadas. No mu-
niciplo de Laguna, íol nomeado, vm
sargento para subdelcgado do distrito
de Pescaria Brava hospeüando-se na
residência do chefe político do PSU,
ostensivamente, amedrontando o elei-
torado independente. O fiscal da Fa-
zenda, Osmar Dutra, ameaçando de
compressão comerciantes. clevanüo
impostos, usando de benevolência para
os elementos da situação, bem como
tomando parte ostensiva nos comícios
do FKD, ,no município . de ChapecO,
inúmeras localidades receberam suo-
delegados militares, sargentos, haven-
do ameaças ao eleitorado. No muni-
clpio de Tljucas, dois sargentos foram
nomeados para os distritos de Tlgtpio
e São João. Fiscais da Fazenda caba-
lando. discursando, ameaçando o co-
mércio. O inspetor escolar obriga as
professoras a cabularem eleitores e

UMA POLÍTICA PARA 0 BRASIL
— Rafael Corrêa de Oliveira

Previdência e assistência social
Da tribuna da Cftmaru, anunciou o sr. Alui-

»lo Alves, representam» udenista do Rio Gran-
de do >'orte, que apresentar* dentro de breve»
dias _ apreciaçüo do Consreaso Nacional um
projeto de I-el Orgânica da Assistência Social,
complemento de um outro de iu» autoria, e. J&
em estudou nll, quê é o projeto de I.el Orgânica
da Previdência Social.

A primeira das vantagens apresentadas por
essa» diias leis 6 distinguir oi conceito» de se-
gnro aociai, que depende de cobertura nntecl-
pada doa riscos normais de. existência, com a par-
ticlpm-ao financeira dos segurados, o da asiis-
tfinclu social, quo realiza, o socorro estatal ou
particular aos necessitados, Independente daquela
partlclpuçito sob forma *• prêmio obrigatório.
Costuma-se, no Brasil, confundir enormemente
as duas coisns, resultando dai uma série do xe.-.,
clamaçAes injustificável», _ sombra das quais,
ve_ por outra, podem as Instituições fugir a
correção do outros erros com multa razão apon-
tados.

JE o outro beneficio que advirá das aludida»
leis será a sistematl.aç&o de um plano de trn
balho no campo social. Aquele parlamentar teve
mesmo oportunidade de referir a esse aspecto
do problema, no que toca & protecüo *- maternl-
dade, _ infftnclo e _ adolescência. Ha uma mui-
tipllcldatle de Orgfto» de orlentaç&o e admlnls-
traçfto, funcionando sob o desamparo de uma
legislação caduca o sem qualquer rumo no sen-
tido de mi-ihor coordenação de suas atividade»
K citou vários deles: os Departamento de _Tiúde
rública e da Criança, no Ministério da ílduca-
çfto; o Serviço do Assistência a Menores, no M»"
nistério da Justiça-, seçoei de menores no Ml-
nlsíêrio do Trabalho, ôítes no Âmbito do ser-
viço público. Mas, há outros órgãos que, em-
bora de direito privado, realizam seus serviços
por autorização legal e com contribuições co-
bradas compulsorlamente: sfto a LBA, o SESI.
o SESC, os SENAI, o SENAC, estes dois ul-
timos com finalidades especializadas, mas, per-
foitnmente coincidentes com algum daqueles ser-
vlços públicos. Isto sem referir fts lnstltulçóes
do previdência social. E o resultado é «ste: mui-
tlplicam-se os serviços, aumentam-se as despesas
de pessoal, amontoa-se a papelada «m torno dr.

problema, e as mftes e as crianças pobres do

As praias cariocas
Vm do» maiores encantos do Bio sfto am

suas praias. Nossa cidade tem certos aspectos
que lhe sfto peculiares. E um deles 6 a possi-
billdade de esportes e vida ao ar livre, seja _
beira-mar, seja na montanha, tudo a poucos
minutos do centro. Desse modo, sem se sair
do Rio, pode-se perfeitamente gozar um "week-.
end" agradável • esportivo, que proporciona ao
descanso, ao desejo de expandir-se, as perspectl-
va» que O tornam atraente * interessante ft
Imaginação.

O quadro físico carioca é realmente único.
Nenhuma grande cidade no mundo apresenta-
se assim rodeada pelo mar, pela montanha e
pela floresta, que, a rlgftr, em certas ruas da
cidade, ainda começa onde termina • qolntal
das casas.' 

E' verdade" 
"que- 

«sse admirável quadro fl-
slco está a pedir, para a sua utilização mais
intensa, certos melhoramentos e certa» aten-
çõe», que estfto tardando. O número de bons
hotéis, nos arredores do Rio, nos sítios mais
pitorescos que, no verão, ainda se beneficiam
de temperatura mais agradável, e diminuto, Nfto
há Instalações qne tentem 9 turismo dentro d»
próprio Rio. j

Podemos ainda considerar a ausência de
transporte adequado para a populaçllo que, aos
sábados e domingos, procura praias e Ilhas da
Guanabara como uma das maiores faltas da
vida carioca.

TAtlas estas conslderaçóe» e observaçêes vle-
ram-nos á mente tomando conhecimento d» por-
tarla do chefe de Policia, que regulamenta a
prática de esportes nas praias da cidade. E'
nma portaria oportuna que, para ser excelente^
precisa apenas ser cumprida.

De fato, é Inadmissível que em praias den-
samente freqüentadas, e a hora de maior fre-
quinei a, se Jogue futebol, como, entre nós, »,e
usa, ou nntes, se abusa. Destas coluna», por
várias vêze» reclamamos tal providência. A
própria segurança das pessoas se acha frequen-
temente ameaçada pelo famoso futebol na arêla.

Cada coisa no' seu lugar.

O "Correio da Manha", numa co-
luna, defende energicamente a de-
mncraeia brasileira, e em outra faz
votos pela vitória do general De
Gaule. na França. Nada mais contra-
dllórlo poderíamos encontrar em
matéria politlca. Seria Ingenuidade
supor que o estabelecimento de uma
ditadura da extrema direita na
França pudesse ter efeito favorável
a salvação desta democracia claudl-
cante do Brasil...

Brasil continuam
preciso corrigir.

a morrer ao desamparo. E'

EXPLOSÕES EM ROMA
Duas bombas estornam nas sedes distritais do Partido De-

mociata Cristão e Uomo Qnalunque
- Nenni ameaçaLegislação contra o» fascistas declarados

ser castigados com penas de 3 a IB

»;l»l#'Jv
hUi.m,

ROMA, 22 (De Edward Murray,
correspondente da U. P.> — A po-
lida política está Investigando a wc-
plosSo, ocorrida à noite passada, de
duas pequenas bombas, nos comi-
tis de bairro» dos partidos politl-
tícoj Democrnla-CrlslBo e Uomo
Qualunque, nesta capital, para de-
terminasse a campanha de ylólíncia
politlca foi estendida a Roma. A

primeira eOplosao veriflcou-M ks 22
Choras ft porta do edifício situado na
Via Ravcnha. 9, onde se acha o
centro eleitoral democrala-crlstâo,
A j»orla sofreu danos, sendo quebra-
dos os vidros de umas daz Jane-
Ias.

A, segunda explosflo, verificou-se
quinze minutos depois, A porta da
sede rio centro eleitoral do outro par-
tido citado, no Via Olovani patrocina-
da, onda foram ««Inalado» pequeno»
dano». Boj-undo A policia, ai bom-
Im» erflm d* fnhrlcncío caseira •
continham uma carga oxplo»lva mui-
tn paijuena, tendo ainda tildo coloca-
ila* com pouca hiiblllrtade, Um porlo
vox da pollola rieolarcu uni a mnnh*
"Kilamn» Invaitlgando a Ainda nfto
podímin dlwr »» im eK|)io«íiii»i foram
Iirlmwlalra OU «» f» trata di lalo
du Inrlilunto» poliUi-o»,

Oontr» o ínfidHmo
MOMA, M tA, I' ) m A AWm>iil»'lii rnimiiiiiiiiii vaiando a 1-i'it»

llKlVl .'llii riu»:'»!II I' M'IIM'mi!IHl»lMi
«liniVHH a imim ilu *) HDOI 'Im l''li»«i»
»» mjn/m'1) ilu Uvi-i -jui'» rn- Hu* *f
iJHliwrwil » mitiiiriniuiin 0 ¦tMM») <l»
iViiil'!» illimulHIi dWlllla/JlMI UU l')'»l>
rlriu Hu lillVJililill.j IiiiiIuIh»

iw »i,Miln ri») II M'i'-M !»'(. H i/y
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anos de prisão.
A Assembléia aprovou também uma

lei que comum pena de 2 ». 20
anos de prisão e confisco de bens pa-
ra qualquer pessoa empenhada na
recomposição do dissolvido partido
faícista, sob qrialtiuer disfarce.

Outra lei pune com pena d» 1 a
15 anos qualquer pessoa que prorno-
vh purlldo ou movimento para a res-
tauraçâo da monarquia, por melo»
violentos.

Uma emenda «provada pela Aisem-

Fundado na Bahia o
Partido Libertador

COMBATF.TÍA' A CORREN-S IX) SR.
Jl,nACI MAGALHÃES

SALVADOR, 22 (Asaprtw») - Q.
Punido Mbwtador, rocentomente i'un.<
dado . iju» -ongrogii o» olemento» dn
chamada corronte «utonomltitn, que
comlialou o govírno Juraci MtUlnMi,
PinpanliB'*» *m Intiima campanha po».
Uob, criando diretório, em vario» mu-
nisiploN» dMMivolvíndo um_ torta i»ro>
imi-anilB um prol iloi «tiu» candldiUo» n»
«in» r*'"» iiiuniclpaln,

o vi, inm uma Intenção, porem, bem
mm* profundai pieiami» omnwuJ.*; o
imimiini ilu elelloiado do ilaiiwlailo ,iii-
(«il MpiílllÍMi 1"» pralanil» fOPMMI
o nUhiillTÜn fifl Hoveinailni' Dlavwi Man-
MiiiiMiia, /pn i,.tniii (iluiio pura « HU'
•VátinitnVN Initana. (I W •*•**•*•;* MífW'
llulu» *i»ila iiiiMlnlii"» »'i l')ii»<n> o»
AriftlfliHlBil

t

Alf. HH MU .l« I il.hlí.Kl

li hihM*!''* '1* ItópíO)!*- HMMf >l»'
i)ihi minmiMn êiwii>M* liiWtW.o/lUjjj
mu MWHfiiê ii» mm* vmmmt to
wt§nm ifimlt

bléia pune com nada meno» d« 21
ano» de prlsfto e, em caso» mal»
grave», com prisão ptrpetua • con-
fisco de bens, os lideres e organl-
ladores de bandos que possam "pro-

vocar ou alimentar a guerra civil".
Qualquer que, por Intermédio ÜE
imprensa ou outro melo d» publicl-
dade, faça propaganda fascista. «*-
tavá sujeito a pena» de 6 meses a 8
anos de prlsfto.

Ao mesmo tempo, Giorglo Almt-
rante. secreiürin da comlesilo executi-
va do Movimento Social Italiano,
abertamente nSo-fasci»ta, foi conde-
nado a um ano de prls&o, por cau-
«r. do discurso que proferiu louvan-
dr» publicamente o fascismo.

Ameaça de Nenni
ROMA. 22 (U, P.) — (tte IMward

Murray) — Diminuíram a» violência»
na Itália depol» d» dezoito dia» de
Intranqüilidade, porem o chefe da ala
enquorda loclnllila, »r, Pletn» Nenni,
provocou um arrepio ao governo «o
declarar qu» o únlro melo para do-
minar a Intranqüilidade atual o it
lançar mfto rio uma trava geral,

N«»la» úlllma» hora» apena» »» wu«
lie ile inriiiimte» ri» quan» nenhuma
liriiorlAncla,

HoNiiHndod dn» «lelçôen
em Porto Alcigre

IViMlii ALMIltl'!, W 'AiaiiM-'»*" -
fíonllmu rciitilila a "l-l'''»" iu*»'» ""Id;
inl DlllM n i " li '' ¦' »"il»tllid'i «•*
K |l|t>iii|l|li< IIIOOIMIIIU HIMM llll*l»'li(,f W'
ouíifl- a M\if do onin»)"», A» l»H»H'
i\m í»'»»i mm» Dbuoaiiiii. il*y>lf '•»•»''
'inm» im-H» «iiiiiniliiiíi rlli 7»li/'. /'¦{'
ilWf, iw um W>n H-tfm »'!• n>flh
fiifl* i ii»! i>m Mi * aiimmjM

Um aspecto importante nflo deve
porém, escapar aos observadores do
fenômeno político deste momento:
na Assembléia Francesa votaram
contra Leon Blum os comunistas «
os "degaullstas", repetindo, exata-
mente, o fato histórico que prece-
deu a ascensão de Hitler ao poder
na Alemanha. Também na Alemã-
nha, o», socialistas e os grupos de-
mocratas e populare» nüo consegui-
ram formar um governo constituclo-
nal estável; porque ot nazistas e os
comunistas se encontraram na agi-
taçao das ruas e na oposição parla-
montar. Houve "itm momento em que
essa* duas forças políticas pareciam
aliadas na precipitação da crise e da
desordem. Queriam ambas, na que-
da do regime democrAtico, achar o
caminho do poder. Hitler levou a
melhor. TS, por Isso, nos encontramos
nesta tragédia da fome, da descon-
fiança . e da desagregação social a
econômica do mundo civilizado.

Agora, na França, comunistas e"degaullstas" se aliam tacttamente
para Impedir a formação do governo
Blum. As fontes da violência mis-
turam as suas águas, porque, antes
de tudo. é preciso asfixiar e destruir
as resistências da liberdade. Se a
Democracia francesa, como a alemã,
capitula diante dessa ofensiva pe-
rlgosa, teremos a declsSb inevitável
—o fascismo com De Gaule ou fuço-
munismo com Duelos. De quaKfuer
modo, »erá a ditadura com todas as
suas conseqüências funestas, possível.
mente a guerra civil como precur-
sora da guerra Internacional — e os
desboordamentos dá força, por toda
parte sob os pretextos mais contra-
ditórios. Para nós democratas bra-
sllelros, que vivemos alarmados per»,
manentemente pela conspiração faa-
clsta oficiosa, o que Interessa, na
política francesa, é um governo d»
centro sob a direção dos socialistas.
E' um governo que assegure as li-
herdades clássicas da democracia,
sem prejuízo das medidas de ordem
social que as necessidades coletivas
reclamam.

Não há de ser o general De Gaule,
eom o aeu complexo de Joana d'Arç,
armado de herói • salvador, que
dar* _ França um regime de llber-
dade e de justiça, social. A sua dita-
dura será, fatalmente, um instru-
mento de classe • de casta. Ainda
mesmo que lhe seja possível doml-
nar temporariamente a situação, .
evidente o seu destino: a guerra
dentro ou fora das fronteiras fran-
cesas.

Por outro lado, »• D* Gaule fra-
cassa • os comunistas tomam o po-
der, é ainda a ditadura dc class» •
de partido que dominará a França.
E lato nao trará, apenas, a posslbl-
lidade da guerra civil ou Internado-
nal, mas. sem dúvida, precipitará a
revolução social na Europa, no Orl-
ente Médio e na África.

Desejar a vitória de De. Gaule ou
dos comunistas, na França, neste
momento, é renegar a velha fidell-
dade aos princípios democráticos ou
preferir, aos processos pncífiros da
evolução, as violências estVpldas da
reação e os terríveis fmpptos descon^
tvolados da tempestade revoluciona-
ria.

Se examinamos esses fatos em
função' da sua influência na vida
int.orna do Brasil, devemos, antes de
tudo, lamentar a ausência de uma
orientação hAhll e eficiente nn Ita-
niaratl. Podíamos ter uma política
certa ou errada, mas, de qualquer
modo, uma política. A verdade, po.
rom, i que não temos política no-
nhuma,..

Suponhamos que n ci-lse francesa
a» precipite violentamente o o go
vérno americano, pnr fórçu das illfl-
culdadca Inteinaa, num min da au«
oeaiftn praRldeni-ial, nno Inlervem
mllltarmonte, fHuponhaniti» que o
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•leltornlKi rentum aa meilMa* d»? con-
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banquete ao senador Vltorlno pnra
abafar o dr. Lira: busto ao sr. Cor-
rela e Castro pela gratidão dos seus
fregueses; intrigas em Sfio Paulo
para derrubar Ademar; intrigas em
Pernambuco para Impedir a posse
do governador eleito: cassa a man-
datos legislativos e caça simultânea
aos carinhos do presidente da Repíi-
blica; proibição de comícios comu-
nistas e carinhosos estímulos a ex-
ploraçóes integralistas num dia de
luto nacional, — numa palavra: sim.
pies politicagem de aldeia, enquan.
to, lá fora, os acontecimentos vão
traçando Inflexivelmente os caml-
nhos do nosso destino.

Por que o sr. "Raul Fernandes não
lembra ao general Dutra que é pre-
ciso aparelhar este barco para a»
tempestades que ..se aproximam?
Para o presidente da República, sem
dúvida, todas as providências se re-
sumem nos itens de 1937: cadela e
censura á Imprensa. Mas o sr. Raul
Fernandes j„ tem Idade para saber
que os tempos mudaram, que as dl-
fleuldades são de outra natureza »
que este mundo, para a paz ou para
a guerra, para a felicidade ou», para
a desgraça, é bem um mundo só.

Gostaríamos que o ministro do Ex.
terior pedisse uma conversa reserva-
da ao presidente da República e lhe
explicasse. • apenas, isto: a decisão
da crise francesa pode ter para nós
multo maior Importância do que. 8
cassação dos mandatos parlamenta-
res.

E é preciso pensar np plano Mar-
shall. na conduta do Congresso ame
rleano. no esgotamento do nossa?
disponibilidades em Nova York, no»
acordos comerciais de Genebra, no
desenvolvimento da politlca argèntl-
na que nos vai deixando de orelha
eom Morlnlgo. Tudo isto precisa ser
pensado, discutido, examinado seria-
mente. Estamos com os pés em cimo
dos acontecimentos. E esses aconte-
clmentos são multo mais importan,
tes do que as bajulaçóes do senhoi
Lamelra do Pará, ou o futuro poli-
tico do sr. Novelli em São Paulo.

No entanto, enquanto esperamos
que os nossos administradores se
apercebam dessas verdades, pecamos
ao bom Deus que torne possível a
organização de um governo democrã-
tico na Franca...

exaurslona em propaganda eleitoral,
ctituifunonte, ía.tínüo comícios. As
próprias professoras do Interior do
município istao uanao tratamento
aesi.uai As crianças, pois, sendo 11-
inos oe udeiiisias. nao podem lie-
quentar os iolguedo6 durauta os re-
crelos, nem receber "lunen", tudo
com u apoio do Inspetor escolar, tam-,
umn "(jaioplm" do PSD.

Agori?., mesmo, parlamentar pesar-
dista-, recem-cneg-üo, diariamente,
acompanhado «o aelegado d» policia
e agentes üscais da *_.euda, percorre
o interior do município, em ímnca
cabala eleitoral. O., candidatos pes-
seatstas, acompnnnados aa policia,
chegam a rasgar, os carta.cs oe pro-
pugauaa nas casas. _m liajai, foi
noineaao delegado um capitão na po-
llcia, candidato a, oeputado pelo Pbu,
e toruieciuo "galupini" eleitoral, u
qual ameaça, acompanhado ue lOrça
armada, os nossos eleitores. Desaa
ciauue e de outras loram rotiraaos
oj delegados regionais, Dachareis, a
lim ue uar lugar aos deicgauos mili-
tares, tenuo sido íeenudo o curso ae
aperfeiçoamento dos oficiais da po-
licia a tlm de poderem ser destaca-
aos.

Em Palhoça, o delegado, tenente de
policia, íaruado, esla cabalando, ae
casa em casa, ameaçando o eleitorado,
o mesmo íazendo os inspetores da
Fazenda e o escolar. Em bao José, o
Inspetor escolar esta ameaçando a»
zonas de lnlluéncia udenista, com o
lecliamento das escolas. Um Joinville,
o delegado, chamando à delegacia os
cheies políticos, munia-os a mudar
de partido. Esta semana mais de cem
faixas da nossa propaganda fOram
u..so.uidao pui empresados da Prelel<
tura, em companhia de investigadores
da policia.Diariamente, ali, conflitos sfto pro-
vocades pela policia. Ararangua, Sào
Joaquim e outros municípios, acusam
tropelias policiais pedindo a presença
de forca federal, » fim de garantir
a liberdade do pleito. No sul do Es-
tado estão concentrando força poli-
ciul nas localidades de maior tntlu-
encia udenista. Em Lages foram pre-
sos quatro chefes políticos udeniblaa,
que licaram custodiados uma semana,
sem culpa formada O Juiz Indeferiu
o pedido de "habeasnorpus", por es-
tarem á uisposiç&o do secretario da
bej-.rança. ullos presos foram trans-
feridos em ambulância para esta ca-
pitai e recolhidos, incomunicáveis, ao
xadrez da Policia Central. O Tribuna»
de Justiça, a_» data de hoje, conce-
deu, unanimemente, "habeas-corpus"
aos aludidos chefes políticos, e ainda

. foi preciso que o presidente do Trl-
bunal, rm pessoa, mandasse abrir as
portas do xadrez para a soltura da-
queles. homens. No mesmo município
de Lages, elementos pobres foram,
pela policia, até obrigados a trabalhar
gratuitamente, nas estradas. Abusos
sem conta vém sendo praticados em
todos os municípios, com a conlvén-
cia do poder público, Inclusive espan-
camentos em Bom Retiro e violação
de lares em liova Trent.o.

Denunciando tala fatos a t. »x.,
de desvlrtuação do regime democrá-
tico apelamos e transferimos ao su-
premo magistrado da nação os apelos
augustlosos dos nossos correligionários
e do eleitorado Independente, sem se-
f-urnnça nem garantias para poder
exercer o direito de voto, a fim de
aer o governador de Santa Catarina
convidado a manter-se dentro da lei,
em respeito li liberdade dos cidadãos,
evitando-se procedimentos Judiciais e
o último pedido da (orça federal a
que teríamos de recorrer se a situa-
çflo náo for modificada. Respeitosas
saudações. — (a.) J. Bayer Filho,
presidente- em exlrclclo ds secçâo ca-
tarinense da UDN."

Grave acidente com o
ovião em que viajava o

governador do Paraná
CRUZ ALTA, 22 (Asapress)

Ocorreu, hoje, na cidade de Jvjiu
de Castilhos um grave acidente d»aviação quando tentava decolai ,
avião da FAB, que condu.-.la o -,,.
vernador do Estado do Paraná, srMoisés Lupion, convidado dc honr*
do governo do Rio Grande rio Sul, t
que viera assistir à Inauguração rh
Exposição Agrícola Pastoril, o rt.
ferido aparelho capotou tomhnnr|n
ao solo. O telegraflsla faleceu emconseqüência doa ferimentos recebi.
dos. O governador Lupion e sou se
eretário, assim como o piloto ^
avião acidentado, çofrpram pequenas
contusões. O governador parana»»n.
se seguiu viagem pam Porto Aleí-i»

Pr

próxima
nn sala fo

Serão diplomados
quarta-feira

ALÉM DO VICE-GOVERN'ADOIÍ DE <*
PAULO. RECEBERÃO SEUS DIPLO
MAS OS VEREADORES DA CAPITAI,

S. PAULO, 22 (Asapress» _. !„[„...
ma-se que o vlce-governador eleito e ii|
vereadores escolhidos pelo povo desta ca.
pitai, serão diplomados na
quarta-feira, ás 15 horas,
Júri.

DESMENTIDO DO GOVERNADOR
S. PAULO, 22 (Asapress' - ,\ \m.

prensa carioca anunciou que o gove.-!
nador Ademar de Barros. durante im
última visita ao Rio, teria aílrmaiu
que o prefelio Mendes de Morais seria
substituído. Isso deu motivo a que o
general enviasse um telegrama eonsirje.
rado multo "forte" ao governador ban.
rielrante. Agora, o sr. Ádemitr de Bar-
ros desmentiu tivesse dito nlguma mi.
sa à Imprensa carioca, rllsirlhtunari a
respeito a seguinte nota oficial:"O governador Ademar de Barros nio
fez a qualquer jornal do Rio de Janeira
ou de São Paulo, declarações que en.
volvessem, direta ou indiretamente a
situação da Prefeitura do Distrito Ve.
deral.

E' de se lamentar a vulgarização pelaimprensa, de um despacho telegríflm
menos avisado, como o que mulha o
presente desmentido".

No Rio o governador
do Pará

Chegou, ontem, procedente rie Belém.
pelo avião da linha paraense da Panair
do Brasil, o major Moura Carvalho, go.vernador do Estado do Para, targo pa-
ra o qua! foi eleito pelo Partido Social
Democrático, em 19 de janeiro aísie
ano.

O »r. Moura Carvalho vai participar
da Conferência entre autoridades, tio.
nicos e industriais, que examinara, em
São Paulo, o problema da protoçau i
cultura da Juta amazônica, cuja eco.
nomía atingiu fase decisiva, carecendo
do apôlo oficial, assim como por puni
das classes produtoras do pais.

Sociedades autorizadas
a funcionar

O presidente da República assinou rie
crelos concedendo à sociedade anòmm"Socleté de Sucrerles Bresilienni's" uv
torlzucão para continuar a funcionai n
Republica, e concedendo à socledat
anônima "Navegação .Mercantil S. A.
Navem" autorização liara funciona
como emprfisa de navegaçtio üe „U
tagem.
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Iniciou suas atividades
a comissão parlamentar
contra o câmbio negro
'S. PAULO, 22 ('Asapress., — JA inl-

ciou suas atividades a Comissão Parla-
men tar designada para combater o
cambio ncgi'o nesta capital. Duas tes-
temunhas foram ouvidas, anunclando-se
que forneceram detalhes de grande Im-
portãncia em torno da ação do» acam-
barcadores. O deputado Juvenal Sayon
prometeu divulgar dentro em breve ai-
guns dos nomes envolvidos nas mano-
bras de cambio negro, no setor dos gê-
neros de primeira necessidade.

(Conclusão dn 1." p&gina)
"basearJafl numa falsa Intérpre-
tação do fatos conhecidos".
Interpelado por um Jornalls-
ta sftbre se essa "falsa, lnter-
prete.Ção" era voluntária, Clay
reápondeu: "Apenas posso di-
zer que não foi pedida nenhu-
ma explicação a respeito dês-
ses fatos".

O general Clay 8* referia ãs
acusações foitas pelo marechal
Solcolovsky, governador mlli-
tar soviético, ontem, no Con-
solho Aliado de Controle.

Em resposta às acusações es-
peclficas do' marechal sovlétl-
co, o general declarou o se-
guinte: 1) — A alegação da
que os Estados Unidos nâo de-
.armaram a Alemanha — Tô-
das as fabricas de material
bélico da zona norte-americana
foram ou estão sendo desman-
teladas. Além disso, uma pro-
posta norte-americana para a
criação de uma missão das
quatro grandes potências para
inspecionar a desmilitarização
nas quatro zonas foi bloqueada
pela União Soviética; 2) —
Que os Estados Unidos estão
treinando crianças alemãs pa-
ra & guerra no seu program*
da^ Juventude. K' Incrível, dia-
se* Clay, qúe algumas pessoas
não possam pensar num sol-
dado senão para lutar. Os sol-

Tentaram os comunistas realizar co-
mícios em São Paulo e Pernambuco
Deixariam o país os parlamentares marxistas, no

caso da cassação dos mandatos
8. PAULO, 22 (Asapressl — A Or-

dem Politlca e Social negou autoriza-
çfto aos comunistas para realizarem
um comido ontem, As 20 horas, na
Lapa, Aquela hora, no entanto, ai-
guns comunistas Insistiram em rea-
llzar o comício, estando entre êies
alguns deputados e vereadores do ex-
PCB. A certa altura, porém, verlll-
cou-se na rua 12 de Outubro um dls-
paro de arma de fogo, havendo tu-
multo e eorrerlas. A bala atingiu o
transeunte José Curccl, de IB anos,
na perna direita, sendo lmedlntamen-
te hospitalizado. Mala duas pessoas
receberam ferimentos d» menor gra-
vldade. O local eslava fortemente po-
lidado por Investlxadores, cavalnrln-
nos e bombeiros, que voltavam sinm
miiiKuelras para ns manifestantes,
terminando dessa forma o comício
proibido » Inacabado.
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Acusa a Rússia inesperadamente as potências...
dados norte-americanos podem
brincar e eatão brincando com
as crianças, sem ensinar inti
a lutar. 3.» — Quo os Esladoj
Unidos não dissolveram a 1.
O. .'arben -— "A .1, U. Far-
ben, na zona norte-americana,
foi desdobrada em pequena;!
unidades e o nosso fracasso em
concluir um acordo entre as
quatro potências sobre a ni.
nelra de liquidar a I. f>. Far-
ben foi devido ao bloqueio so-
viétlco; 4) — Que os Esta-
dos Unidos estão íazendo "pro-
vocação guerreira" em seus
ataques contra o comunismo'

"No que se refere á oxpre».
são de nossos pontos de vista
sobre o comuismo, durante mui-
tos meses procuramos evitar a
todo custo os ataques contra
as outras potências, poitin oa
ataques contra 9 nosso sistema
político nos convu^eu de qua
não poderíamos continuar com
essa politlca; 5) — Que os lia-
tados Unidus o a .Grã Bretanna
estão' tirando reparações 5a
Alemanha, vendendo inercatiu
rias alemãs o. preços buixus no
mercado mundial — "A [¦ni-
dução alemã é vendida, nr, «_"¦
rior aos mais elevados preçw
possveia e até o Vitimo nlquei
obtido nessas transaçõen è d_-
tinado à compra de maioria»
primas para.- Alemanha'; 6)

Que os iüst.ados Unidus w*
tão construindo bases mlliw«
res na Alemanha para ataacar
a Europa Ocidental — "KM
sei de nenhuma base mili;"'
que esteja sendo construída.'
7) — Quo os Estados Unidos o
a f_r& Bretanha violaram "?
diretrizes do Conselho Aliado
de Controle, recusar.do-sc 1
permitir o funcionamento í»
Partido Socialista Unificado
nas zonas ocidentais; "Kc-n*

nbecemos qualquer partido ba-
aoado em princípios democrü*
ticos, porém o P.S.U. nunra
íoí reconhecido pelos elemento»
do Partido Socialista como um*
autêntica fusão de soclalWtw
e democrfttlcas o nunca se»
reconhecido na Alemanha Oci-
dental, até quo os suciuiisu*
o reconheçam como tal; S> "

Que os Estados Unido» estão
patrocinando propaganda dJ

guerra na Imprensa alemã, "•

poclnlmente da guerra atãmi*
ca — "Parece que a lmpr««*
«a nlemll publicou a declara*
ção de tfnlotov «Abro » bom»»
atflmloa. N&o vi nenhum» l»r"'
p_g»ndii d« gunrra mt Inipr*1"*
ra ftlftmd, nem tlrnd» dti» '""'
Km Aa nofieiRs mundlni». <v
•U i»m todo o dlroito '•* i"'
bllotr»
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Sobrinho aparteou-o dizendo que e
PSD de - Pernambuco não tinha obrl-
gaç&o alguma de defender o general
Dutra.
OS PARLAMENTARES COMUNISTAS

DEIXARIAM O *?AtS
8. PAULO. 22 (Asapress 1 — In-

forma-se que a polida paulista apu-
rou que vários parlamentares comu-
nistas estilo se preparando para dei-
xnr o pais, no cnso da cassação dos
mandatos, temendo uma açSo das
autoridades.

Propnla-so por outro lado, que e,
Delegacia da Ordem Social receber»
denúncias de que os rmmunUUs es<
tnrlrun nrmnzennudn armris * muni-
<:t>es paru resistir nn caso d* uma
«can policial contra Ales.

Rxerctndo forte controle, ns auto-
rldnden npniendornni um mlllifto •
quinhentos mil boletins num» tipo-
¦uiifii. A rua (.'oniKilhiilro furlAdo n.o
A, iiinlniiiln irerlintl »i»i limillfesln dr»
do Bi-iiiiiioi' i.uis ('mina Prentei, »;on-
nltmdo a povo »\ lutur eontr» » pm-
i»»»jih. di)» minilttm,

Gundlii «pela
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
IVlá. o Boletim da Diretoria do Pessoal do Exército, à pág. 4 da -.& Seçaoi

Cerca de trinta mil homens sçrão empregados nas mano-
bras de fim de ano da Primeira Região Militar

X colaboração da FAB — Terá a duração de cinco
cerramento de cursos na EEFE — As finais da 1.*
Itália" - Regressou a Washington - A posse do gener

dias — F» perado hoje o general Crittenberg — En-
Olimpíada Militar — "Meu Diário da Guerra na
ai Araripe - Vários avisos - Pagamentos de inativos

0 Exército f*rà encerrar o ieu »no
. instrução, cêrc» d» trinta mil ho-

,,- com um* grande aunobr» cora
JrlJ a tfr realiza.» no Km. *1 da
curada Bif»-S- Pa'jl°. "*¦ proximlda-
J, ns Pízanda Caxias. Nl.s» tnr-

L » ttop» da l.a Região Militar,
íl,/,' «oaalao rte p6r am prática oi
.M.inamento* co!_l.o* du.-nt* • ano

CArci da trlta mil h\a-njinaitieiii
„» instruçso,",., «ntra efii-laia, «ub-UntntM •
«rgcntos, eahos í aoldadoa, *.r&o em-
n.fjrx'os „_r»uel« terreno, onda ta-
_'«r. titírM <io* da maior nesponaabl-
?i»4í *,rftl> P0Bt0S sm pratica, pala
iiroçío í8'*'1 ** manobra. O raoonbt-
{ICVISM ro iscai vem sendo feito hi
,,.-lc<i Si." pslo. altos ehafas mill-
ures re»poaê*vels pelo* axareloloi,
...;t" ajíüo rsnfltv aguardados eom
í.iilln íatsrtís» vos maios armados
(ii. jiik.m *íi/oas da Jarra, mar * ar,
ttír, '., sil* 'mpotâncla • o valor
íos elemen íoi qu» «11 v6o ser lan-
ts'.*».

O «n_i*n_onSe 4» Soa» ICUUer da
Siists l-jjiUt-ultl tinia serio da eosie-
rítw!»s ti Mc»» «obre as manobras, as
Quite forem smlstlda. nfio 16 pela
(iu!»r!a '•"»» *ip:nral_ dest». guarnle-.,
i'í»i_o pjr cii-os ei comandantes da
jnlduoar, aliste..- da sstabeleclmen-
fi • ehífa* ds r-partlçoea que vlo
tíscar ps,-'ts uns a colaborar outroa.

A úirlaft d*..-, -oaftr.riela- foi
•»;!:s._ síiiA-entem, pelo brigadeiro
JUI? <m Re;?*, eh.fa dos Cursos da
fitdla ce Estado-Malor d». A.renAutl-
ti, t}'M Mon sobra o papel d* avia-
«jé rm manobra*, tendo em vlsla
• M «. FAB aerá. representada nos
••erefclo! por varias de auss esqua-
trilhas. Dessa série de conferência»,
filtram parte os .entrai* ZenAbto
it) conta, Odfllo Oenls e Asambuja
Irllhams, que apresentaram trnba-
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lhos tratando pormenorizadamente da
instrução tática doa oficiais.

Segundo informa a Zona Leste, a
organização da manobra ficou assim
organizada: diretor geral,, gensial
de divisão Zenóbio da Costa, qua terá
como chefe do seu Estado-Malor o
eoronel Nelson de Melo. A direção da
arbitragem está a cargo do general
Paulo da figueiredo, que ter* o seu
estado-maior chefiado pelo tenente-
ooronel Florlano Machado.

O l.a Corpo de Kxérnito da manu-
bra serA comandado pelo general ae
divisão Odfllo Dertl*, sendo designa-
dos para. chefiar o «eu Estado-Malor
o tenente-coronel ,7oao Batista de
Matos. A 1> Ülvlslo Blindada, qua
«•ri empregada com todo »eu moder-
nlsilmo motarlal de guerra, InolusiV
va oa procedentes da campanha da
Itália, terá como «eu comandante o
general Aesmbuja Brilhante, atual dl-
retor gerai da MotomecanlaaçSo do
Exército, que nomeou o major Vasco
Biror da Carvalho, paTa chellar o seu
Estado-Malor.

i. eonsf-ituledo da direção geral da
manobras ficou composto dos «eguln-
teu oficiais: «rjudantes da ordens, ca-
pltêea Alberto Tavares da «Uva • VI-
tor Marques do» Santos. Estado-Malor
eoronel Nelson de Melo •» majores
Jaime Blbslr. da <3r«.«a, JoSo F*--
llx de Sousa, .los» AJ.-rt» Bllencourt,
Paulo Francisco Torre». Servi", de
BaúiJe, ooronel dr. Emanuel Mai»
que« Porto. Serviço d» tngenharla,
coronel Inade rte Carvalho Tuper.
Sarvlço de Tntendínmla, coronel Raul
Santdna Dias. Serviço de Material
Bélico, coronel Joio Pessoa L«a).
Serviço de Intendéncia, coronel Bani
naldn Augusto da Mata. Correto,
capitão Atratino Cdrtes Coutinho.
Comandante do Q. O., capitão JoRo
Roberto Duncan da Silva Jorge. Ofl-
ciais' à dispoílçSo, capitus Benjamim'
Constant Correia, Antônio Esteves
Coutinho s Antônio Pranclsco da Sil-
velra * 1.» tenente Evandro Cintra
Vldal.

As manobras serio rsallsadas ao
período de 8 a 13 da desenf.ro pro-
xlmo, data em que as tropas perma-
necerao acampadas.

O minstro da Ouerra, general Can-
robert Pereira da Costa, que esta
dando todo apoio *. realização dessas
exeretelos, assistirá sua parte final,
fazendo-se, para Isso, acompanhar de
todoa os generais o comandantes de
grandes unldsdes. Também para as-
slltl-la foram eonvidadoa os oficial»
norte-americanos ora sm eomlsaSo
Innto ao nosso Sxérclto.
CTHKGA, HO.TE, AO RIO O OKNBKAI/

WIIXS CIIITTENBEBO
Chegará hoje. às 14 horas, a «sta

«apitai, de passagem para outros
palse», viajando em avião militar do
Exército dos Estados Unidos, o gene-
ral Willa D. Crittenberg, ex-eheíe «o
4° Corpo de Exército no teatro da
operações da Itália e atual ooman-
dante da Zona de Defesa do Mar das
Caraibaa no Atlântico Mui. qu« per-
maneeerá entre nós pelo espaço d«
tréa dias. O aeu deembar*]ue verlfi-
o«r-»e-á no Aeroporto Santos Du-
mont,, onde os seus colegas braillel-
ros, numa demonstração de apreço •
admiração ao antigo aliado da P,

E. B., tendo ã frente o ministro da
Guerra, general Canrobert Pereira da
Costa, vau prestar-lhe uma grande
manitestftçiio de apreço, por ocasião
de sua chegada.

O generai crittenberg, que vem em
caráter nüo oficial, será hóspede da
embaixada norte-americana, ««.'nanuo-
so também preparada uma homena-
gem em sua honra por parte ae seus
compatriotas civis t» militares aqui
radicado* e em serviço. No local de
desembarque, uma tropa cia 1" Ro-
glfto Militar prestar-lhe-á as conti-
tiêucla.s regulamentarei,

/\3 18.30 horas, ainda ue hoje, no
Clubi Militar, o general B«verly, afli-
df militar, oferecerá uinn, raflcpçao
em honra do ilustre viajar»'.»!, tendo
sido convideaas as altas autoridade»
militares. Amanha, às 15 horas, o
g»>ncr«.l Crittenberg 'arA uinft visita
ao ministro da Ouerra, que o aguar-
dará acompanhado da todo o wx ga-
blnntí»,

Ainda amanha, o general nrltuin-
berg tomará parte no "cock-tail" nue
n seu colega Morris Jr., da delegação'
amerienu-, lha oferecerá às 18.JU ho-
ra», ca «»* residência,
F.NCEBEAMKNTO OE OÜB-BOS COM

ENTREGA DK niPLOIWAS NA
K. E. t, E.

»ea!'.z»-*e, hoje, *s 8' horal, *
ccriminl» de encerramento da cursos
com entresa de diplomas aos alunos
da Escola iln Hducac&o Física do Exêr-
cito. O comandante, tenente-coronel
Silvio Santa Rosa, qua elaborou es-
m»r»i1r> programa para t» solenidade,

jsonvldou para a.ülsti-la todos o» ge-
Tierals comandantes di corpos, dlrc-
tores 

' de estabelecimentos, ehGfes de
repartições, famílias « Jornalistas.

1» OLIMPÍADA OA 1» REGIÃO
MILITAR

Realizam-se, hoje, a partir de H
horas, na Eicola de Educação Física
do Exército, as finais de atletismo
para oficiais, sub-tenentes a sargen-
tos, cabos • soldados da ia Olímpia-
da Militar Regional. Para essa cen-
monla desportiva foram convidadas as
altas autoridade» civis a militares «
esportiva» e grande número d» fa-
milla», bem oomo a Imprensa escrita
e falada.
NAO ASSISTE AMPARO LEGAL AU

SARGENTO
Consulta o comandante da 4* R. M.

»» pód« conceder «engajamento ' a
um 2o sargento, que tinha meno» de
quatro anos de serviço na data aa
publtcaçáo da lei do Serviço Militar,
e nfio está habilitado a promoção á
graduação superior. Em solução, de-
clara o ministro: a) — os eaio» de
reengajamentos «ttáo resolvido» pelos
artigos 85 • «eus parágrafos 8t • 60,
• respectivos parágrafos, • como
transição pelos artigos 1S8, 158, 16(1,
181 e 162, tudo do deoreto-lel Í.5UB,
de 23.7.946, e sáo esclarecido» pelos
aviso» na. 11559 de 20.12.848; 155 e
157, de 10.11.1047; b) — Nessa» eon-
dlçfiea aos sargentos na situação da
consulta não assiste amparo legal
para a concessão do «engajamento.
"MEC DIÁRIO DA GUERRA, NA

ITÁLIA
Pastou a olrcular, ontem, nos maios

militares e civis um trabalho do ca-
pltãa Newton C. de Andrad* Meio,-
Intitulado "Meu Diário da Ouerra na
Itália", onde estão reunidas «ltuaçoe»
das mal» interessante» e das da maio-
res responsabilidades do» nossos ho-
men» no teatro de operações de alam-

UMA DAS
MENORES

MAQUINAS
FOTOGRÁFICAS
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Cabe em qualquer bolso
eu bolsa; ê menor do que
um maço de cigarros.
Nfio requer experiência
eu conhecimentos técnicos para tirar excelentes fo-
tograílas. Basta enquadrar a imagem no visor e
comprimir o obturador. Ê sói

A VENDA NAS SEGUINTES CASAS;

(liUê Gedey - Buenos Aires, 145 e Av. 13 de Melo, 23 • Ed. Darke

Otkíis Brasil • Buenos Aires, 210 e Av. Rio Branco, 172

0tt(e Slo FrindKO • Avenida Rio Branco, 91

Ollca Lux • Assembléia, 121 • Av. Rio Branco, 125

Caneta Expedicionária Ltda. < Av, Rio Branco, 277, lo|e • Ed. S. Bor|a
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mar. O livro, constante de 227 pa
glnas, está prefaciado pelo coronel
João de Segadas Viana, ex-coraanriaii-
te do 8" R. I., nue o termina com
as seguintes palavras : "Além da parle
propriamente militar,, o capitão New-
ton, tni seu trabalho, transmite ao
leitor suafi impressões sobre o que
pbtie v*r da velha llálin e entremeia
sua. narrativa com trechos relativos
« viria pitoresca do nosso soldado, o
que n torna mais Interessanto e ume
n», ainda, para os civis que o lorem
ou para os nillllRKps que nfto parti-
riparam da. P. K- B."-

A mpn do livro é de autoria <le
Atljcrto Lima. que çjesünbou expies-
slvo flagrante ri* guerra, vendo-íe ao
ladl » "Cohra fumando",

RFCRIUSOÜ DE fl. PAULO -

Rogressou aa Sfio Paulo. aor,ae lira
n «ervlçn o coronfl .lunre» rie Vas-
eoneelos, que. por fsse motivo, s»
apresentou, nnl»m, bo general diretor
de Obras c ForUficaçí'.»».

REGRESSO DE OENT.RAT, * VPASM-
1NGTON

O f!»n».rol Henrique Batista Díifles
Teixeira tott. que ha dias se encon-
trava nesta ctipltal, com permls.ao
do mintn.ro da. nuerra, resresson, on-
tem, pela manha, n Washington, onde
•erv» como adido milltur Junto * rs-
preEcntaeSo ¦üpiomní-icn rio Brusll, ali
acredllarla. .

Hr.atlERWKNTOS nERPACnADO»
rF,I,0 MINISTRO

O mlnlsti'0 deferiu os requerimento»
de Aíf»n»=.n rte Jesus Fernandes, Arman-
rto Ferreira Pir.lo, Crlstovam do Cou-
(o Xavier, Francisco Vieira dB Silva,
Ivan Cavalcanti Cnlrias, JoAo Martins
Ooncolves, Josí Joaquim da Mota
Pais rie Cnmanduacnla Klebcr .lordllo,
Krt Purtatlo Bandeira de Assunção,
Cecilio de Almeida Passos, Henrique
Csfasfio. Vítor Josí Xoca, Jair Maço
de Resende. Jono Damascono da Silvn
B.-ro-r; Indeferidos os de Lutgardes de
Csstro. Jorge Elias A,|üs e Rnl Gar-

iConeluft na fl." páiflna)

Passa pelo Rio uma de-
legação econômica

do Haiti
Procedentes de Buenos Aires, rumo

a Nova York, transitaram, ontem,
po resta capital, a bordo de um "c'.lp-
per" da Pan American Warld Air-
ways, os componentes de uma inlssãd
econômica, enviada pelo governo d»
Haiti a lim de realizar conversa-
ções com as autoridades da Rcpúbll-
ca Argentina. A missão é presidida
pelo embaixador Gaston Margrori, se-
cretárlo ds Finanças e Economia Na-
cional. que parmanece em Buenos Al-
res, assim como o embaixador Dnn-
tes Bcllngarde ,ex-secretárIo de Estada
e atitluo chefe da mlssSo dlplomáfl-
ca em Washington.

Os que onlem passaram pelo avlJe
sâo os srs. senador Louis Baxln, depu
tado Thomas Desulmc, capltllo Mar-
cnlsse Ferreol Frospor e ter.cnt.
Prftnels Etlcnns. sub-rhe?e da Cass
Militar da TVsBldfncia da Rspilhlic»
-o Haiti.

Imigrantes europeus dei-
xam o Rio para a Boií-
via e países do Pacífico

Tcurio chegado & «.-.'a capü?.!. :!a
maritiinu, f.eçulram, ontem, para L-a
Fçií. pelo avlao ii-.-. lmlis transcontl-
nentftl da Panair do Brasil, qutnxa
imigrantes, di? diversas naclonall.iid-
ãr.s. tm outro grupo Oi trinta a.ile-
nlgenas partiu diretamente para San-
Mago, senílo 1Ç para o Chile. 5 pura
o Equador p n para o Peru. Entre os
imigrantes, n»x elementos de diversas
profissões técnicas, destacando-se dois
eapecialltos em construções navais.

Admissão à Escola
Técnica do Exército
Preparação d* candidatos militares,
com resolução gradativa e sistemática
de problemas, seguindo a orientação
das questões utilizadas cm todos os
últimos exames, de admissão. Paga-
mento de poligrafoi contendo todos

os tipos de problemas possíveis sobre
cada assunto do programa, no mesmo
nivel dos exames anteriores. Infor-
macAes na Secretaria *»li» Curso Uni-
vcrsltárlo — Av. GRAÇA* ARANHA.
RI - 10.0 . SI 1008. %'

Ministério da Guerra
DEPAItTAMKNTO GERAI, DE

ADMINISTRAÇÃO
niltKTOItlA UE MOTO-

.MECANIZAÇÃO
DEPOSITO CENTRAI, DE MA-

TERIAI, DE MOTOME-
CANIZAÇAO

].EII,AO — DE PNEUS USADOS
E TAMBORES PARA ÓLEO DK

300 LITROS
Chamo a Atençfio dos srn. lut«-

i-RHsnrlot pnra o Edital publioario
no DIArlo Oficial n." 251» de 8 »3o
correnti! (sábado) ft pagina t_.3:i6,
para n venda om lelIBo, no dia
•IH também do corrente, do pneu»
usados o tambores para. óleo de
200 litros.

AI.VARO JOSfe JOAQUIM
CANNABRAVA

1.- ten. i. E. do Q. A O.
Tes. o Alm.x.

BANCO NACIONAL DE DESCONTOS
ÍSOCTEDADE ANONTMA)

50 • RUA OA ALFÂNDEGA ¦ 50 - Tels. 43-3251 » *3-29.5 (R«de>
CAPITAL E RESERVAS : CrS 65 500 000.00.
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ACUAS 01 PRATA
AOUAÇ OE S. PEDRO

ARAXA
BANANAV

CALDAS DE OPA
QAMBUQU1RA

CAMPOS OE JOBDAft
CAXAMBO

tLÜBEOO.OC
FRIBUR60

IBIRA
L4MBARÍ

MIGUEL PEREIR»
PETRÓPOLIS
POCINMOS 00 RH) VERDE
POQOS OE CALOAI
8. LOURENQD
SERRA NEORA
TERESOPOLIS
TERMAS DE LINBHIA
Reserve desde já sua estadia com a
combinação de passagens e hotéis "TU-

DO INCLUÍDO", sem acréscimo, com:

VIAGENS* EXCUBSÒESCAMBIO

DO BRASIL^
AV.RIO BRANCO,57

»ia
¦^^'TURISMO LTDA.
^^ R.0 DÉ JANEIRO

IA *
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O NOVO

CHEVROLET
reúne maior número de vantagens em

RENDIMENTO, FORCA DE TORÇÃO E CONFORTO
do que qualquer outro caminhão de sua ciasse!
Realmente novo, realmente di-
ferente! Construído para ser o
primeiro em tudo, o novo cami-
nhSo Chevrolet apresenta-se com
uma somn de características e
aperfeiçoamento! inéditos que o
iltuom definitivamente como o

líder absoluto de Rendimento e
Força de Torção, de Conforto,
Estilo e Economia! São tantos
e t-a-n-t-o-s detalhes novos, que
icria difícil enumerá-los. Procure
conhece los Ioro... faça uma visita
«o eoncenionftrio rw»i« próximo!

I
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Principais inovações
A Cabina qu» 

"respira" • Melhor
distribuição da carga * Armação do
chassi, completamente nova • refor-
cada * Radiadores maiores * Freios
hidráulicos ? Cárter standard para
todos os motores ? Bitolas mais larga*

Assentos ajustáveis ? Mecanismo
da direção mais durável e ds mon-
fnçn»m moi« rpforçtfdo » Oflomsfrio
f)u dirtção r^yhnrin - Coluna d» di«
r*çao mais rígida * Novos pedaii
para freios • embrnagem ? Alavon-
cas ds mudanças acotoveladas ?
Localização mais conveniente da ba*
teria * Tanque montado no chassis *
Novos anéis controladores de óleo

Nova bobina de Igniçâo * Eixo tra-
solro do duas velocidades, opcional
- E t-a-n-t-a-s outras malsl

o chminhAo que mais.
sr VENDE NO BRASIL
t IM TODO 0 MUNDO!
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t
Avisos Fúnebres

CORONEL CÍCERO COSTARD
. (30.* DIA)

A viuva e filho» «lo pranteado Coronel CÍCERO COSTARD
conviriam seu» parentea e amigos para a mlsso de 30.» dl»
que mandam celebrar na igreja de Sao Francisco Xavier,

aa 10 horas de hoje, dia 23, domingo, pelo que desde ja ante-
clpam seiia agradecimentos.

HORACIO DE ALMEIDA
tJoãò 

Cardoso de Almeida e senhora e seus fi*
lhos Maria, Licínio e Olga, na impossibilidade de
agradecerem, pessoalmente, a todos quantos, por
qualquer meio, procuraram confortá-los na sua

imensa dor, motivada pela perda dé seu idolatrado filho
e irmão Horácio, tão trágica e prematuramente desapareci-
do em acidente ocorrido na base aérea de S. Paulo, véjjn hi-
potecar-Ihes, por este meio, a sua imorredoura gratidão.
Outrossim, comunicam que, em atenção às convicções re-
ligiosas do extinto, não serão celebradas missas.

VIOLETA VALADARES CANÂBRAYA
(MISSA DF, 7;" DIA)

Otávio 

Valadares Canabrava. senhora e filhos, Vicente-
Valadares Canahrava n dr. Francisco Pia Casnhrt e «enhor»
agradecem a. to.dos que compartilharam desse doloroso (rol-
pe e convidam para assistirem à missa por alma de sua

querida, mfte, sogra e avó, que aerA rezada amanha, 24 do corrente,
no altar-mor da Candelária, as 0,80.

CAPITÃO WALDEMAR DE FARIA LIMA
tZulelka 

de Carvalho Uma, Elias de Moraes, senhor* e
filha, Noemla Pinto de Lima, filhos, genros e noras agra-
decem aa manifestações de pesar recebida» pelo falecimento
do aeu Inesquecível esposo, sogro, pai, avô, filho e cunhado
WAXDEMAR DK FARIA LIMA, e convidam os amigos

parentes para assistirem a missa que mandarão rezar em sua me-
morla, na Igreja de N. S. da Snlete, & rua Catumbi, às 8 horas, de-
poi» de amanha, dia 2(1.

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
(MISSA DE 1." DIA)

tAlbertina 

de Aquino Rodrigues, dr. Modesto Rodrigues,
Antonia do Carmo Alves e Albino 1". Alves c filhos agra-
decem, sensibilizados, a todos que, pessoalmente ou por telegra-
ma», os confortaram por ocasião do falecimento de seu bon-
dos esposo, pnl, lrmao, cunhado e tio CARLOS ATJGCSTO

RODRIGUES. Ao mesmo tempo convidam seus parentes o amigos
para assistirem a missa do 7.* dia que serA celebrada no altar-mor
da matriz do Bom Jeaiis. da Penha, segunda-feira, dia 24, ns 8,30
horas, agradecendo nnteclpndamcnte aos que comparecerem a esse
ato de fe crista.

Dr. Artur Ferreira
da Costa

¦

NOTICIAS DO EXERCITO

Maria da Conceição de Sousa Carvalho
Antônio José de Carvalho e José Ezequiel de

Carvalho convidam seus parentes e amigos para
assistirem à missa de 7." dia que mandam celebrar
na igreja de Santo Afonso, por alma de sua sau-

dosa esposa e mãe. dia 25, às 7,30 horas.

DR. JOSÉ MOREIRA LOPES
(7/ DIA)

»m Kls» Máximo MorelVa Lopes, Armando Moreira Lopes,
mm «enhora o filha; Mario Moreira Lopes e senhora; Maurício
T^ Moreira Lopes, Carlos Frederico de Noronha, senhora * fl-

lhos; Frederico Sussekind, senhora .e filhos; Bmilia Moreira
Lopes e filhos; Raul .M^elra Lopes, senhora « filha; .losé

t«r:r, senhora o «lha; Amandà. Máximo Pereira e Nalr Máximo Pe-
eirá. Epaminondas Figueiredo, senhora e filha, espôs», filhos, no-
ts, netos, irmãos cunhados, aoçra e sobrinhos de JOSF,' MOREIRA
X>PES, agradecem, sensibilizado-, os manifestações de pesar de-
lonstradas por ocasião de «eu falecimento, e convidam a todos
«demais parentes . amigo» a assistirem ii missa que, em sufrágio
le «ua alma, fazem celebrar no altar-mor da Igreja da Candelária,
pgunda-leira, dia 34 do corrente, às 10,30 horas, eonfessando-se
lendo lá agradecidos aos que comparecerem a qsse ato de té crista.

EUX CAMPOS
(MISSA DE 7.- DIA)

Ida Campos, Homero Campos e
senhora, Miguel Campos, senhora
e filho, Hermigues Campos e espô-
so, impossibilitados de agradece-
rem pessoalmente a todos qué l^es

assistiram com o conforto moral, o fazem
por este meio, e convidam seus parentes e
amigos para a missa que mandam celebrar
no altar-mor da igreja da Candelária, às
8,30 horas, amanhã, segunda-feira, dia 24
do corrente, por alma de seu esposo, pai
sogro e avô. -

Falece» ontem, em sua resldèn-
cia, a rua dns Laranjeiras, 121, o
dr. Artur Ferreira da Costa, 'fl-

gurn de largo prestigio nos nossos
meios Jurídicos, sociais e politi-
cos e diretor do Instituto .Vacio-
nal do Mate. Sendo natural do
Estado da Bitliin, onde se lincha-
rolou em Ciências Jurídica» e-So-
ciais, transportou-se muito jovem
para Santa Catarina, onde Ini-
ciou, com êxito, sua carreira po-
lltlca e de advogado. Ali se con-
sorciou eom a Kxma, Sra. Maria
Cristina Batista, filha do então
Senador Ahdon Batista, de quem
deixa os seguintes filhos: Carlos
Artur e Artur Costa 'Filho, advo-
gados; Mário Artur, funcionário
do Banco do Brasil e Marita Cos-
ta Medeiros, casada eom o dr.
Roherto Medeiros, Juiz de Direito
d 15.» Vara Criminal. Além de
outros cargos e funções de relê-
vo, exerceu, o Ilustro extinto, os
de Secretário de várias pastas,
chefe de Polícia, deputado Esta-
dual e Federal e Senador da Re-
pública, tleseinppnhiindo-se sem-
pre eom zelo e raro brilho em to-
dos os encargos une lhe loram eo*
metidos quer políticos, quer de ad-
ministruçun. Era, o dr. Artur
Ferreira da Costa, Grão Mestre
adjunto da Maconuriu Brasileira
e Cavaleiro da Rosa Branca e dn
Espada. Fazia parte da Ordem
dos advogados do Brasil e do Ro-
tary Clube. Em 1938, npoa exer-
cer dois anos de Senatória, (oi
nomeado Procurador do Instituto
Nacional do Mate, sendo, na
atual administração, designado
diretor, cargo s, que emprestou O
fiilgor de sua Inteligência e de-
dicnçilo nunca, desmerecida. A
noticia de seu passamento, reper-
cutiu dolorosamente no circulo de
seus amigos, admiradores, paren-
tes o subordinados. Seu sepulta-
mento realizar-se-á hoje, ')\s nove
liorus, saindo . cõclie fúnebre da
sua residência para o cemitério
do Sfto Joáo Batista.

Maria Augusta Carvalho
Moraes

t 
Amélia Lamego Carvalho,

V. Almirante -Henrique A.
Guilhcin i! familia. dr, Fran-

cisco de Bastos Mello e família,
dr. José Goulart e família, com
grande pesar, comunicam o fale-
cimento de sua querida filha, ir-
ma, cunhada e tia MARIA AU-
CUSTA CARVALHO MORAES e
convidam os parentes e amigos
para assistirem a missa de 7.° dia
que será celebrada na altar-mór
da igreja da Candelária, ás 10 ho-
ras tle .segunda-feira, 24 do cot-
rente mês.

'Conclusão dn 5.* página)
cia Prado; e arquivado o de Constan-
elo Deschamp* Cavalcante.

ESCULA MILITAR DE RESENDE
« O ministro, em aviso de ontem, fl-
xou a seguinte percentagem de dis-
trihuiçüo pelas armas dos alunos da
Escola Militar de-Resende aprovados
no l.o ano do curso: infantaria,
45%; Cavalaria; 20",-; Artilharia,
2Q<7<; Engenharia, 15%.

MATRIMÔNIO
Obteve permissão ministerial para

contrair matrimônio o ten. cel. Má-
rio Ferreira Barbosa Pinto, com a
senhora Raquel Fernandes.

LEI DO SERVIÇO MILITAR
A fim de solucionar a situação dos

soldados que contem mais de 10 anos
de efetivo serviço e sobro os quais
o lei do Serviço Militar é omifsa, em
aviso de ontem, declara o ministro
que essas praças poderão continuar
a servir, mediante reeni»aJamento« su-
cesslvo*. desde que sejam considera-
drtí. íipír.ô em InspêçAo ú*í üaudf, te-
nham boa conduta civil e militar e
capncirlarie profissional. Assim,' fl-
rou revogado o aviso 751, de 17 de
Julho de 1947,

EMPREGOS CIVta
O ministro da .Ouerra declara, em

evlso de ontem, que as reclamações
fritas por reservistas licenciado» sfl-
bre rnnclmissfio em empregos civis
com amparo no art. 145 do. dec.lel
D.500, "de 3.1 de julho de 1945, devem
ser dirigidas diretamente »pelos Inte-
ressados aos representante» do Mi-
nlstérlo do Trabalho, na localidade,
uma" vp. que esse Ministério compete
a ftscnlizaçAo da execução j das leis
trabalhistas. Aos comandantes de cor-
pos e chefes de repartições compete
apenas fornecer todos os elementos
de prova que forem solicitados pelos
Interessados.

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E' HISTÓRIA MILITAR DO
BRASIL

Realizs-se amanha, com solenidade,
a posse do general Alencar Araripe,
no cargo de presidente do Instituto
de Geografia e História do Brasil.
O ato contará com a presença das
altas autoridades civis e militares es-
peclalmente convidadas. A ' posse esta
prevista para as 17 horas, quando
o antecessor, general V. Bentclo da
Silva, transmitirá o cargo. Compare-
cera o ministro da Guerra, acompa-
nhado de oficiais do seu gabinete.

ARMAZÉNS REEMBOLSÁVEIS
REGIMENTAIS

Em aviso de ontem, o ministro, so-
luclonando uma consulta, declara,

que os oficiais da reserva remunera-
da ou reformados nomeados gerentes
de armazéns reembolsáveis reglmen-
tais, estáo enquadrados nas disposl-
çóes do dec. lei. 8013 de 1945, pois,
exercem funções previstas na organl-
zacSo do Exército, As gratificações
mensais fixas, pagas aos referidos ofl-
ciais, foram indevidas, devendo por
isso os. mesmos sofrer carga da dlfe-
rença entre a gratificação prevista
pelo art. 205, S 2.o do C.V.V.M.E..
e a que hajam recebido.
RECOLHIMENTO AO BANCO DO

BRASIL
O ministro, em aviso de ontem, de-

termina rigorosa observância por parte
dos órgíos do seu Ministério, da por-
tarla 400 de 30 de outubro findo, ex-
pedida pelo Ministério da Fazenda e
publicada no órgáo oficial de 1.°
do corrente.

Interessam especialmente ao Ml-
nlstérlo da Guerra o Item I, em que
se recomenda o recolhimento- ao Ban-
co do Brasil do saldo da arrecadação
do dia anterior, o item II, que se re-
fere ao recolhimento ao mesmo Ban-
co dos suprimentos recebidos do Te-
souro. e o liem 711, relativo ao pa-
gamento de despesas em cheques nc-
mlnatlvos,. tal como exige o Regula-
mento de Administração do Exército.
ATRIBUIÇOE8 DA JUNTA MILITAR

DE SAÜDB DO C.P.O.R.
Estando o Centro de Preparação de

Oficiais da Reserva do Rio de Janel-
ro, de conformidade eom as ordens
existentes, funcionando como Ponto
de -Reunido dos convocados qua se
destinam ao referido Centro, o gene-
ral Zenóbio da, Costa, comandante da
l.a Região Militar determinou, que,
além das suas funções normr.li, a
Junta de Inspeç&o de Salide Especial
que ali funciona, tenham também as
atribuições de uma Junta Militar de
Saúde Temporária de convocados.

PAGAMENTOS A INATIVOS E
PENSIONISTAS

O chefe da pagadoria de Inativos e
Pensionistas do Rio, por nosso In-
termédio, avisa a todos os interessa-
dos que. no dia 25 do corrente, das 11
às 16 horas, pagará a inativos e pen-
sionistas que. faltaram ao pagamento
de novembro por motivo de antecl-
paçáo,
CHAMADA UMA EX-ENFERMETRA

DA FAB
Está sendo chamada a comparecei

com urgência, para tratar de assun»
to do seu interesse, na 2.»- Dívls&o do
Gabinete do ministro da Guerra, a
ex-enfermelra da F.E.B., Juraci
França Xavier.

IT
WALKIRIA CURY

l".- BJA) '. .

+ 
Jofto Cury o família agra-

deccm uenhomdos a todos
que os confortaram por oca-

siilo do falecimento de sua cstl-
mada filha WALKIRIA CURY,
convidando-os para. à missa de
7." dia que será realizada nu ma-
triz "de N. S. da Conceiç&o do
Engenho Xovo, amanhã, 34 de no-
vembro, 2."-feira, às 9.30 horas.

Benedito de Barros
e senhora

Impossibilitados Ce agradecem
pessoalmente a todos os amigo»
que cs confortaram na sua gran-
de dôr por ocasião do falecimen-
to de seu inesquecível filho, agra-
decem por meio deste.

I Artur Ferreira da Costa

t
(Falecimento;

- /

Teresa Cristina Batista da
Costa, Artur Costa Filho, Car-
los Artur Costa, Mário Artur
Costa, Roberto Medeiros, es-
posas e filhos, Teresa Augusta

de Oliveira Batista, suas filhas, genros,
netos e bisnetos, participando o faleci-
mento de seu querido marido, pai, sô-
gro, avô, genro,» cunhado e tio ARTUR
FERREIRA DA COSTA, convidam
os parentes e amigo» para o seu enterra-
mento & ser efetuado hoje, domingo, as
9 hora» dn manhã, no < • miin ío de Sfto
Jofto Rfltistft O féretro «ftírá d» run d«»
LftwnJtiirA* n, 121

CAP. EDUARDO GREY
(7.» DIA)

+ 
A in 11 nda Grey, Lucilio Grey,
Ernp.stiiin Grey, Sara Grey
Ribeiro, Paulo Grey Ribei-

ro, Marcila Reculde, senhora, ir-
mAos, sobrinho e cunhada do cap.
KIUARDO GREV, agradecem as
manifestações de pesar recebidas
por ocasião de seu falecimento e
convidam seus parentes e amigos
para assistir a missa de 7.° dia
que em sufrágio de sua alma fa-
rAo celebrar amanha, segunda-
felrn. dia 24, às II horas, no ai-
tur-mór da Catedral Metropoli-
tuna. .

Dr. Oswaldo Antônio
Ferreira
im» mia)

t/enith 
Goulart Ferreira e

filhas, comunicam aos seiis
parentes o demais nmigos,

que fura celebrar missa ile ,10."
diu pelo eterno ile.CliilHo de seu
boníssimo esposo o pnl, OSWAl,-
1)0 ANTÔNIO FKRKICIKA Ah
lllll» horas, tercit-reira th, no ul-
tiir-mòr du Igreja ile N, K, du
don Mnrle, Agradece pciiliiirnilit
ii (oilns que .ompiirpiiitreiii u ohm*
nio ,de plciludc crlHtft

ESTABELECIMENTO CENTRAL DE SUBSISTÊNCIA
»

ARMAZÉM REEMB0L8ÁVXL V.» 1 — Reabrirão amanha após o balanço

ntnsal os Armazéns Reembolsáveis do E, C. S. em Benflca e Deodoro. Como

rle costume, publicámos, a seguir, • tabela de preços a vigorar:

Azeite Maria Cr$ 28,50 CrS 26,00
Alho Cr$ 9,50 Cr$ 10,00
Azeitona preta  . CrS 13,»30 CrS 13,70
Arroz amarelfio extra CrS 3,80 CrS 3,90

.Bananada cxt. de 1 quilo CrS 4,60 e- CrS 4,90
Bananada c.\t. de 8 quilos CrS 36,80 CrS 36,80
Bananada em lata CrS fi.40 CrS 6,70
Caí. moldo CrS 8,30 CrS 8,70
Canglca CrS 3,40 CrS 3,60
Crime de arroz CrS l.»50 CrS 1.60
riôme de milho, saco de 60 quilos ... CrS) 2,40 CrS 2,40
Creme'"d emilho, pacote de 1 quilo .. CrS 2,60 CrS 2,80
c.rvilha americana CrS 4,40 CrS 4,30,
Goiabada em lata CrS 7.00 CrS 7.30
Goiabada cxt. de 8 oullos CrS 48,00 CrS 48,00
Goiabada cxt. de 1 quilo CrS 5,30 CrS 5,70
Marmelada em lata Cr? 7,30 CrS 7,60
Macarrão. . . .;  ~ CrS 7,30 CrS 7,50
Manteiga. . . CrS 39.90 CrS 29,90
Marmelada cxt. de 8 quilos CrS 50,00 CrS 30.00
Mate Leão CrS 4,40 CrS 4,60 !, ¥,
Pcssegada cxt. de 8 quilos CrS / 49,50 CrS 45,50 ,
Pessegada em lata Cr? 6,30 CrS 6,60
Queijo praia Cr$ 24,00 CrS 24,00
Sabão português CrS 7,70 CrS , 7.80
Sabão especial CrS 8,80 CrS 8,80
Sabão popular Cr? 3,60 CrS 3,80
Vinagre comum CrS 3.80 Cr$ 4,00
Vinagre especial CrS 5,00 CrS 3,20
Vinagre em barril CrS 231,00 ,
Vassouras de cabelo c/cabeca ..... CrS 33,00 CrS 33.30
Talharam com ovos. 

'. CrS 5,00 Cr$ 5,00

INCLUÍDOS ÍTX TABELA'.

ttmeixa em calda . CrS 21„40 Crí 22,30
Biscoito Água e Sal CrS 23,70 CrS 24.80
Cera Boreal, lata grande Cr$ 10,50 CrS 11.00
Creme Polisch para geladeira,, louça e

superfície CrS- 10,00 CrS 10,30
Clean UP-OCedar Cr$ 14.00 CrS 14,50
Chispes (pé de porco) quilo CrS 4,80 CrS 5,00
Detcíon, lata de um litro CrS 22,00 CrS 22.80
Deteton, lata de meio litro CrS 15,00 CrS 15,80
Deslnfctante Áurea Cr$ 3.80 CrS 4,00
Massa americana para sopa, pacote de

250 gramas . Cr$ 1,90 Cr$ 2,00
Massa ameritana para sopa, pacote de

meio quilo Cr$ 3,70 CrS 3,80
óleo Cedar Polisch, para limpeza de

assoalho e móveis CrS 7,20 CrS 7,50
Pasta doméstica para limpeza CrS 3,50 CrS 3,70
Soda cáustica Águia Cr$ 7,20 CrS 7,50 i
Pasta americana Wax, para assoalho

e móveis . . Cr$ 20,00 CrS 21,50
Vassoura de cabelo, s/cabeça CrS 25,00 Cr$ 26,00

João Pereira da
Cruz

Secretário Aposentado do Lano-
ratório Farmacêutico do Exército

A familia de JOÃO PB-

+ 
REIRA DA CRUZ comunl-

' ca- o seu falecimento e con-
vida parentes e amigos para o
seu enterro, que sairá da capela
do Cemitério de Sfto Francisco
Xavier, às 17 horas ,de ho.*e.

Henriqueta Pires Fer-
reira Da Veiga Cabral

(7.» DIA)
Henrique da Veiga Ca-

tbral, 
Luiz lgnaelo Domln-

gues, senhora e filhos, Hen-
rlqueta ._e Vasconcelos Ferreira e
filhos. Carolina Ferreira Nobre-
ga. dr. Mário Da Veiga Cabral,
senhora e demais parentes,' agra-
decem sensibilizados u todos que
os confortaram por ocasião do
falecimento de sua boníssima es-
pfisa, sogra, mfte, avó. filha, Ir-
mi., i cunhada e parenta HENRI-
QIÍKTA PIRES FERREIRA DA
VEIGA CABRAL e ao mesmo
tempo convidam seus parentes *
amigos pura assistirem k missa
do 7," dl ii e.ue serrt celebrada ler-
cii-relrn, dln .«, a» 9.30 hora»
no iiliiir-inor Igreja de S. Fran-
«'Isco do 1'nuln, agradecendo, an-
liTlpiiilnnieiili', nos que compare-
icrciii a cmkc nio nu le crlstft.

DR. AL0YSI0 ORLANDO PINTO DA LUZ
t Volnnrifl Teixeira Mindsn 1'lnio rln \,\n » Cl*

lllll»», llImllllMll' 1'illln llll 1,11/,, llllliin, Ki'lll'1», MOt íl,
lielOJtj iciiiii-' <• ¦•'ihiliilni; ; Alho ilu»- MimiIo». \\n\
ri.'*, iiIIhi.- i' Hfiirn In/riu nv.ii ini.Mi mn -«ulni

nio iJ/i "ii»»'» di» wu autrldn .<il,MVHI0, miATli f*»lr«, ürt
dn immnl», 6« hvih bofM, »« Iffc#j4 <i»» IS' H, /!»» <»'«r»
mu ,\u* |j"m)ii"' ? imlàim õu# tnnnifuinffêm • • '"
iIiiíi i/iM' \t>m »'iimi)iii'0llMii|i) i|<» •»'« jiu»/m |ij|»ihmi'«im jiiír»
im jt,'iimllin

Capotou a camioneta
na estrada Rio-São

Paulo
TBtS MORTOS I TRÊS ITOIDOS

Na estrada' Rlo-S. Paulo, no qut-
metro 39. a camioneta n. 7-19-50,
capotou, causando a morte de uma-pes
soa e ferimentos graves em cinco
outras, duas das quais também fa-
leceram, to serem medicadas. Sáo as
•eguintes as vitimas: Maria Cacique
de 50 anos, viúva, moradora no Nú-
cleo de S. Bento, no Estado do Rio,
que teve morte imediata; um homem
de côr preta, aparentando 30 anos;
Isael Cacique, de 29 anos, operário,
Natalina Cacique Mendes, de 21 anos,
Viúva; Alzira de tal. aparentando 21
nnos, e Maria José dos Santos,, de 2)
anos, casada, todos moradores no nú-
cleo. Os sobreviventes foram medica-
dns nò Hospital Carlos Chagas, ònd»
também faleceram Alzira e Marls
José dos Santos. Os três endávere»
foram removidos para o necrotérla
do Instituto Médico Legal.

Partido Socialista
Brasileiro

"CUR80 DE ORIENTAÇÃO SO-
CIALISTA" — As terças-feiras, rea-
Iirar-se-So as pslestras do "Curso
de Orlentacfto Socialista", que n prof.
Castro Rebelo. eaUdrátioo d« Pa-
culrtarie Nacional de Direito, voi mi-
nlstriir. Independentemente de Inseri-
cio. A» aulas terftn liuar k* 30 ho-
ras, à rua Buenos Aires. ,17, sob.,
lendo Inicio o Curió na próxima ter*
"(•reira, dia 3f>

• • •
"O Problrm» DA IIABITAOsO PO.

Pifl.AR" ¦ O »r. Plínio Cmtunh.-i
ni'»nun»l*rn, » convite do Punida
aniMAlM* RrmlIsIrOí nm« »'nnf«r«n*
i'U «Ihr* "O Prnhlem* <1» HnhlMtftl
Ponulsi"' 011* •• r»*llsnr» nfl «ull
ic»l« .i» ahi nn 41» M <i» <leF*mlir»»
"inulmil

Teria chegado a hora
da decisão

NOVA YORK, 22 (A. P.) —
John Foster Dulles, que parte hoje
para assistir à reunião dos/Chan-
céleres dos Quatro Grandes, em
Londres, como conselheiro do se-
cretárlo de Estado Marshall, disse,
ontem, numa irradiação, que "per-

peluar a indecisão por mais tem-
po será entregar a Europa ociden-
tal às foigas das disputa e do des-
potismo".

| Afirmou que esperava que fos-
sem alcançados acordos sobre os
tratados de paz para a Alemanha
e a Áustria que "possam tornar
possível o sucesso do plano de re-
superação européia".

Não pód*í fabricar a
bomba atômica

ROMA 2. (De Joseph J. B.alçlch,
d?. U. P.) — O professor Giovanl
Giorgi, um dos mnls desfocados fi-
sicos <ia Itftlia, declarou que a quês-
tfto atômica nfto constituía um "|Jro-
blema cientifico", mus sim uma
realização técnica e que a Unl&o
Soviética nao poderia produzir a Bom-
ba atômica dentro de "um período
previsível".
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SUBÚRBIOS DA CENTRAL
Terrenos em Vila Merltl, Vila Bosall, Agostl nho Porto, Coelho da Rocha, estaeOes tinta» qne M.

rfto servidas em dezembro próximo por trens elétricos. Área atravessada pela nova Rlo-Sfto pam,
(Avenida Brasil), em trecho a ser terminado em 1948, com duas pistas de cimento e duas. rum
calçadas a paralelepipedos. Existem contruldos dentrp desta are» mais de mil prédios e todns oi
recursos comerciais.. JC' servida de água • luz. Vendas eom grande facilidade de pagamento: en-
trnda de 10% e o restante'em 60 prestações men snis, sem juros. Tratar «os escritórios da 8ncle-
dade Anônima Farriillu: em Vila Rosai!, A Praça da Estação, ç- no Kio, & rua da Alfandojrn n.» los,
1." andar — Tel. 23-5117.
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Emp. VOLF VIPMANS tem a honra de apresentar para
todo Brasil pela 1." vez

AS CELEBRIDADES MUNDIAIS
JACOB BEN AMI BERTA GERSTEN
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Junto com o elenco completo «Io Teatro de Arte Representativo "Soleil" de nuenos
AA nrllstiis, Nlili a direção do* (sra. NAI.O.MON l»THAMKR, IHKAEI, FKI.1IHA IM, I.BON
REPKI, MÜDIM I'KI.T/> e NAMIKI, (il.ASKUM AN. Ileconiçocs, vestonrios e l>.

trazido pelo .lA<:OH BKN AMI. de Nova Vorlt.
K8TA* AIJIiltTA A AWHINATUBA l'ARA 4 KSI KTAt ll.OK ~ ()RIAÇ'AQ MAXI

.COMIMHAVKI. .lArOlt RKN AMI

NASCE UMA BANDEIRA, de Ben Hecht
BKETHOVEN, do Mnx Sxiismoy,

DEUS, HOMEM o DIABO, do Jacsob Gordln
HAMIJ.T, d» Williaiu Shiiki<N|N>Mn>
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Os casos dolorosos i «¦.««•.i-jia ciiie
,-, !8;íoi-es, <*-« nio q-iser-B"". r*et-' pessoalmente us seus donativos an»

•»£,•»_ 'mdicarto»» 
poderão tratê-los ao DIÁRIO OE SUT1C1AS. onde teria

thidos pela gerencia deste jornal, das 9 ns 18 «oras.ríC 
A entrega, pelo DIÁRIO DB NOTICIAS, da» impo/tancias recebidas, n feita

U..il-i> i*
«uww

w»i-«rt». d» sextas-feiras, entre 16 » 1. horas, quando poderão vi» d
.•etfíKáo o* ieiíorgs «jue _flsejar«m asíiníf-ía.

CASO 92 1
"*.»!(í entravado o pobre mulher. r.ocOTitoi-e-38 com suas tniiíe-

ias mas, não -pode mais trabalhar. Acométeu-a agora, já bastante
idosa, reumatismo deformante, retorcendo-lhe. os dedos dos pês e
nr.iorveceiiâo-lhe as -própria» articulações. B' ela de condição so-
nial humilde e empregdva-se como doméstica, cozinhando, lavando
roupa. O marido morreu hd mttifo. Era trabalhador braçal, vivia
de fazer biscate». Nada Vis deixou. Um filho, único do casal,
,i_s a ajudava quando solteiro, casou e foi com a mulher traba-
íkar na. lavoura, para oe lados de Limeira, na capital banáeiran-
te, num laranjal daquele centro agrícola e industrial. A prin-
li-pio, teve noticia» dele, recebeu, mesmo ainda algum auxilio, ve-atuià-
rio.' E ia vivendo. Jd estava, então, enferma, começava o mal que
a invalidou. Mais. tarde, as noticias cessaram; Não sabe se o fi-
lho mudou da cidade. *Tln soube mafs nada. ulin escreveu, mais.

Esse acontecimento, coincidiu com o recolhimento da mulhar
H Santa Casa, onde esteve internada. Deram-lhe alta depois de
.-.;~ tf— -o, -{;«¦ __ ~_s sntrsrs. Agora, a infeliz acolhida num.
barroco do lote 40 do Parque Arará, no Uajú, po»- uma outra po-
br* mulher, tua aittiffo oompanlietro, que vive de lavagens do rou-
na», só tem o teto, esse «lidero teto, por piedade, e algum alimen-
*e que lh« fornece o Dispansdrir São Pedro, na rua, Carlos Seidl
n." 23S . Ma» 4 tudo. Falta-lhe até para preparar a comida o
n*e«!Mrírt« para o» tempero» e o fogo. Roupa», remédios, disto nem

Esta criatura estd *6. Não tem mais ninguém por ela. K' de
uma cidade, do «tttertor de Mina», Varginha. rVrl-o sabe. oii.de v-
mm o» ©uti-ot seus parente.. Uma vida sem rumo, uma sombra
humana..._____ ,;

Donativos em nosso poder
Importância recebida anteriormente conforme discriminação feita na

Cr$
ídlcão de sexta-feira 

RECEBEMOS MAIS :
Por amor a Jesus Cristo — caso 679 
Em intenção a N. S. das Graças — caso 562
J. A. — caso 919
_n» loMvor e agradecimento • N. S. das Graça» —

caso 919
Mírlo — caso 919  10.00

20,00
20.00
20.00

10.00

CrS
5.993.00

80.00

6.073,00

Por conveniência do serviço, os pagamentos dos donativos, que vi-
nham sendo feitos As sextas-feiras, a partir da próxima semara passa-
rae a ser feitos as quartas-feiras.

Oa donativos enviados para os "Casos Dolorosos da Cidade" são
areitos mediante recibo passado pela gerência. Pedimos aos doadores que
exijam recibo, a fim de -vltar extravio, pois nenhuma, reclamação po-
dera ser levada em conta sem a apresentação daquele comprovante.
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Completamente inutilizados
13 aviões uruguaios I

Conseqüências do vendava! que açoitou Porto Alegre

CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASI-
LEIRA DE GEOLOGIA

A sua instalação hoje, nesta capital — Excursões
à bacia calcária de Itaboraí — Estudos sobre o ar-

queano carioca — O programa do certame
__ .-,-..-. ___*.____ _l_ Conlailnit- 13v>*b11a1'

Na sede do Departamento Nacional
_<¦ Produçfto Mineral, do Ministério
da Agricultura, na avenida Pasteur,

n ' 404, realizar-se-á fts 21 horas,
hoje, a Instalação do I Congresso da
Snr-li-dade Brasileira de Geologia, se-

d ia da em Sfto Paulo, a Qual reúne
»m seu quadro social a.i mais desta-
earlns flpruras da gedingla brasileira.
Tnin tomar parte nos trabalhos do
certame r-stao presentemente nesta
capital sócios daquela Instituição.
procedentes de todas as regiões do
pnls

O ato de Instalação dos trabalhos
do Conpresso, Que se prolongará até
t» rlia 29 do corrente, será presidido
pelo prof. Djalma Gulmarftes. pre-

Dr. W. Muller dos Reis
OUVIDOS, NAEIZ B

GARGANTA
Ouvidor. 18.1 — 4.» andar, tale
117 — Tel.: .3-3888. Diariamente

daa Xt ti* 19 hora».

asma Tuberculose
PNEtIMOTORAX-RA-

DIOSCOPIA

Bi, Henrique Singer
B. OUVIDOR, 183 — SALA 109
- IA Ae 10 ha. — Tel. 4S-SSS4
Clinica Topulari Av. Marechal
FliHlono, 219 — Tel. 48-8717 — »
íc 11 hs. — Consulta: Or» 30,01».

sidente da Sociedade Brasileira de
Geologia.

Amanhft • terça-feira próxima e
Congresso voltará a se reunir para
debater as teses cientificas npresen-
tadas cujo número Já se eleva a 20
trabalhos originais sobre a Geologia
brasileira. No dia 26 os cientista» hv,
tegrantes do Congresso farfto umt»
excursfto à bacia calcária de Itabo.

ral, devendo, também, visitar a Fá-
brlca de Cimento Maun. Após o exa.
me das teses, no dia 27 os congres-l
slstas fardo no dia seguinte uma ex-
cursfto pelos arredores desta capl-
tal para levar a efeito estudos sobre
o arqueano. No dia 29, ao encerrar-
im o Congresso, será eleita a nove
diretoria da Sociedade Brasileira de
Geologia.

DR. LUIZ LAVIGNÊ"
Clinica do ap., fènlto-urlnart».

-t*"»t especializado das perturba-
(,ôe« sexual!». Sfflllft — Araújo
Porto Alegre. 70 s. 613114 Diária-
mente das 14 As 18 horas. Tel.»
42-8016.

PIANOS
ALEMÃES NOVOS

Chegaram o» illtimo» modelos,
alem&es. Ingleses e americanos,
ro- cepo de metal e corda» cru-
T.uda» Pelo» melhores preços «1»
praça. Nüo compre seu piano sem
fazer umn visita a nossa casa —
Rua SSo José, 41. sobrado.

DR. FERREIRA TAVARES'
Doenças do Estômago -— Fígado — Colite

BUENOS AIRES. 193 — Diariamente - Telefone: 43-T893"ESTADOS 
NERVOSOÍ"

DR. EDMUNDO HAAS
Manias — Fobias — Distúrbios sexuais masculinos e Xcrnlnlnos.
AVENIDA RIO BRANCO.. 137. - S.» - S. S10 - TEL. 23-051*3

CLINICA DE DOENÇAS DO CORAÇÃO E DOS VASOS

Br. A.. Rebello Filho e Dr. João Regalia
Aparelhagem completa para diagnóstico e tratamento das doença*

ef.rdiovagcuIarei, Incluindo laboratório e gasoterapia. Exames radlológl-
«¦o» a cargo do DR. OTACILIO RESENDE. — Rua SAo Francisco Xa-
tier, 608 —.Telefones: 28-9205 e 48-5537.

BELO HORIZONTE - Sanatório Sta. Teresinha
Para doente» do aparelho respiratório — TUBERCULOSE —
Diretor! Dr. Llll» Azeredo Coutlnho —. Avenida Carandal, 93(U

Fone: 2-1813.

DR. ANTÔNIO SALGADO
Ex-lnternn do» Prof». Bensaude, Carnot e Rathery, de Pari»

HEMORROIDAS — Intestino — Reto e Ânus
SEM OPERAÇÃO E SEM DOR

B Ouvidor, 109 -IO.» (10-1* e M *« *> horas). Tel. 23-6380—Z7-7108

Dr. R. D. Azulay PELE- SIFIUS E CANCEtR
r-.in. x. ttnilum. .Itr.-tloleta. etc.

livre-docente. Curso • prática
no New Vorlt Bkln and Câncer

Hoapltal.

(Baleu X, Sadlun, _ltr--tlole««, etc)
Ooni.i Ar. Nilo l'eç-nb_,ll • 40*. 408.
Olarlsmente. dM i àa 1 * Mcund^
«D-rlai • «ext«i. d»a 1« àa U <>"•¦

Tel» 1 H-K44 «-«SI. 41-142S
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A L1T0RINA COLHEU 0 ÔNIBUS CHEIO DE FIEIS
Recebida, pelo ministro da Justiça,

uma comissão de motoristas
profissionais*

Presente o chefe de Polícia — Impedida a reporta-
gem de assistir à reunião — Nota fornecida, poste-

riormente, à imprensa
Realizou-se, ontem, pela manha,

no Ministério da Justiça, uma reu-
nlao da qual participaram, além do
titular da pasta, o chefe de Poli-
cia e representantes da classe dos
motoristas.

Ao gabinete do ministro, na oca-
slfto, nfto teve acesso a reportagem
ali credenciada, só Ingressando no
recinto um repórter • um fotógrafo
da ARência Nacional.

Mais tarde, foi fornecido à lm-
prensa um noticiário dactllografado,
pelo qual se soube que estiveram no
Ministério da Justiça, acompanhados
do general Lima Câmara, represem-
tantes da Federaç&o Nacional dos
Condutores de Veículos Rodoviários,
Unlfto Beneficente rins Chauffeurs do
Rio de Janeiro, Centro Beneficente
de Motoristas do Rio de Janeiro,
Unlao Beneficente dos Motoristas
Brasileiros. Sindicato dos Conduto-
res de Veículos Rodoviários e Anexos
do Rln de Janeiro e Sindicato dos
Condutores de Antomóvels e Veículos
Rodoviários do i.lo de Janeiro.

Ainda segundo o noticiário, falou,
em nome dos motoristas, o secretó-
rio da primeira daquelas entidades,
sr. Antônio de Oliveira Aguiar, hl-
poteqando solidariedade ao governo
e de cujo discurso destacamos o se-
gulnte trecho: "Agradecendo a gene.
rosa acolhida de v, excia., aprovei-
tamos o feliz ensejo que se nos ofe-
rece para solicitar a valiosa atenção
do v. excla., para os aflitos proble-
mas da nossa classe, entre estes, en-
contra-se o dispositivo aberrante do
Código Penal, que além d» conde-
nar o condutor de -veiculo por delito
profissional, concede-lhe o "sursl",

rnas prlva-o, por dois anos do exer-
ciclo de sua profiss&o cassando-lhe
a respectiva carteira, além de outros
problemas de natureza econômica,
que atualmenie nos assoberba, como
a todas as coletividades, pelas dlfl-
culdades oriundas da depressiva »1-
tuaçfto de apôs-guerra. Temos certe-
za de que v. excla. náo se negará »
colaborar para que os condutores d«
veículos venham a ser contemplados
com mal» alguns benefícios, que
êies Julgam Indispensáveis".

Agradecendo a manlfestaçfto. usou
da palavra o ministro da Justiça.
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O ônibus fotografado no local do desastre

Na cidade de Paranaguá, segundo
se refere, em carta, um leitor, verl-
ficou-se no dia 16 do corrente, do-
loroso desastre em que forarti vttl-
mados numerosos fiéis da Santa do
Rocio, arrabalde daquela cidade. A

UM "STAND" DE TIRO NOS FUNDOS
DA RUA DO LAVRADI0

Atingido no rosto, quando efetuava unia cobrança,
o comerciário reclama uma providência a quem

de direito
Esteve em nossa redacAo • «*•

Alvlno Leite da Silva, residente na
travessa Mateus da Silva n.t 148,
casa 10, em Inhaúma, o qual, mos-
trando-nos um ferimento no rosto on
de ainda estava encrustado um ea-
roço de chumbo, esclareceu que
fora efetuar t cobram-a de um as-
soclado da Companhia onde traba-
lha, residente nos fundo» d« um pré-
dlo na rua do Lavradio às 15,30 ho-
ras d« ontefn, • quando ali m «n-
centrava, foi atingido por chumbo,

notando que adiante, ne alto do
morro de Santo Antônio, várias pes-
¦oa», praticavam exercícios de tiro
ao alvo. Foi entflo Informado de
que no local funciona um "Stand"
de tiro, constituindo sério perigo
para o» moradores do» . prédios •
casebres das proximidades, onde
sfto numerosas as crianças expostas,
ao perigo. Pedindo para o caso a
atenção da autoridade competente,
dlrlglu-se ern seguida para o H. P.
S., ¦ fim d» extrair o corpo e_-
tranho que se localizara um pouco
abaixo dos olhos.

ia

BANCO
DA

METRÓPOLE DO RIO DE lANDRO S. A
CAPITAL REALIZADO: CRS 3.600 OOO.00

MATRIZ , AGÊNCIA

Carta Patente 741 — (De 17-11-47X — Carta Patente 742
Rua Buenos Aires n.9 59 Rua Coronel Tamarindo, 604 - Bangú

DIRETORIA:

Diretor-superintenaente: Franklin Stanzione Madruga

Diretor-tesoureiro: Ewaldo de Carvalho Kós

Diretor-secretário: *, Heitor Mariante Guimarães

CONSELHO CONSULTIVO:
Dr. Paulo de Lyra Tavares
Dr. Francisco Paula Gomes ãa Silva
Dr. José Arthur de Carvalho Kós
Miguel Ruffo Filho e Isaac Israel

CONSELHO FISCAL:
Dr. Oswaldo Pinto de Oliveira
Dr. Luiz Eduardo Magalhães
Jorge Araújo Martins

COMUNICA

A praça e os estabelecimentos congêneres que, a partir do

dia 27 de novembro de 1947, responderá pelas operações que vi-

nham sendo mantidas pela CASA BANCARIA DA METRÓPO-

LE DO RIO DE JANEIRO S/A. e do BANCO DO COMÉRCIO

NACIONAL LIMITADA.
A DIRETORIA

festa da "Santa do Rocio" i eom«-
morada a 16 de novembro, ma» coin-
cldlndo tal data com « da» elelcóe»
municipal», deliberaram as autorlda-
des eclesiásticas locais transferir
para o dia 23 a proclss&o com qu»
a festa « encerrada. Desta forma,
segundo refere o nosso leitor, nu-
merosos fiéis regressaram, num ftnl-
bus, daquele arrabalde paranaguá-
ense, ft» 18.30 horas. Infelizmente,
porém, a lltorlna que faz e» serviço
de transporte entre Paranaguá e
Curitiba, saindo, desta ultima cidade
_s 15.25 horas, colheu em ehelo o
ônibus repleto, causando, entre mor-
tos t feridos, mal» de 30 vitimas,
entr» os passageiros do ônibus, ln-
cluslve o cônsul do Chll» naquela cl-
dade paranaense. Na foto acima, que
nos foi enviada pelo mesmo leitor,
vê-se o estado em qu» ficou o'ónl-
bus sinistrado, que pertence ft Rede
Viaçao Paranaguá, fazendo o per-
curso da cidade ao Cais » ao Rocio.

PORTO ALEGRE, 22 (Asapress)
— Depois dc exames mais «curados,
verificou-se que foram maiores os
danos sofridos pelos aparelhos da
esquadrilha uruguaia, depois do vlo-
lento vendaval que caiu sóbr» a cl-
dade, hd dois dias. Treze aparelhos
ficaram completamente inutilizados
pelo tuffto. escapando «pena» 31.
Está afastada » hipótes» de que
aqueles avlCes possam ser rehabili-
tados mediante reparos. Apenas será
possível aproveitar algumas peça» ?
talvez elguns motores, multo» do»
quais sofreram também pesado» da-
nos. Dos 34 aparelho» da esquadrilha
oriental, apenas sete ficaram «n eon-

Lota pela vida de uma
criança

FL1NT. 22 íMlehigan) — (U. IM
— O menino Steven Llnden, de
seis anos de Idade apenas, «etá
"melhorando »enBlvelmenU" de-
poi» qu» dezoito médico» procede-
ram • uma ampla operaçfto de
•nxertla d» pela em seu corpo
«_»tmado. A criança fora vltlm»
d» terrível acidente quando brln-
eava com velas, do que reaultou
• lncendlamento d« »eu pijama
com queimadura» cobrindo qua-
r»nta • oito por cento d» mu
corpo.

A pele pare os enxerto» foi ob-
tida de doze doadores • o» medi-
cos declararam que a luta pela
vida de Steven «e prolongaria «in-
da por alguns mese».

dlçOe» de v*o. Oii aparelhos de V«>
rlg sofreram também coro o tutftorf
seis ficaram danificados, sendo au<
um outro completamente perdido.

CASAS JIPE para Aero?
viários. Cr$ 49.500,00,1
financiamento total

M. L. DE AZEVEDO * CliL
LTDA. — At. Almirante Barro»

¦o, •? — 19.' andar *_ia l.***3« -

Dr, Fernando Magnavita
CIRURGIA IN>*ANTIL X

ORTOPEDIA
(D» AMlstênel» • do Hospital

Sfto Zacarias)
Artrite», rcumatlamos, «cUUo», Dice-

ra» arOnlcai, distúrbio* vasculares
do» membros. —- Tratamento pela

IONTOFOR_SE Olerricidsde).
Cons. R. México. 188, 10'.» - Sal»
100». Tel. «2-4662, das 15 &¦ 18 h».

1

ROUPAS
3 I

DR.. SPINOSA R0TH1ER
Doença» «exuals • urinaria». L»-
vagem endoscápla da veslcula.
Próstata — R. SENADOR DAN-

TAS, 45-B — Tel. S.-3S87.
De l A» 7 hora».

DR. ARTHUR BREVES
Vrologlstn d» Beneficência», Por-

tuguesn — Cirurgia — Via» Cí*
narla» — R. Atoembléla, M

Da» 8 A» T • mela»

USADAS!
Venda • uma ca»a «erla qtM

lha pag-ue o Justo valor. A Tinta»»
rarla Aliança, rua Vlseonde Am
Hlo Branco! 1* — Tel.: '..-5551,
paga-lhe pnr um costume até 400

cruzeiros.
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Inaugurados, pelo
melhoramentos

Presidente:
Membros:
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Ei! CIMA: flagrante do momento em que o sr. Alcides Carneiro, presidente do irASB, fazia o discurso
inaugural, perante o presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, dos melhoramentos Writi-
eados no Sanatório "Bela Vista", em Correias. No clichê, entre outros, vôem-se o presidente do IPASE
major Vitorino Correia, diretor do Departamento de Previdência; dr. Francisco Benedetti, chefe, da Divi-
são de Tlsiologia, e dr. Peregrino Júnior, chefe da Divisão Médico-Hospitular do IPASE. 
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fotografia nos mostra uma das ampliações inauguradas no Sanatório "Bela Vista" em Correias' o Povi-
Ihão que agora conta com o acréscimo de mais oHenta leitos

Pelo presidente da República, ge-
neral Eurico Gaspar Dutra, foram
solenemente Inaugurados ontem no-
vas instalações no Sanatório Bela
Vlstai em Correias. íisse estabeleci-
mfmto, que serve ao funcionário en-
fermo, íol acrescido de um Pavilh&o
com oitenta novos leitos • de novas
ampliações na lavandarlR, cozinha •
refeitório.

Destacando o significado da sole-
nidade, o presidente do IPASE, «r.
Alcides Carenlro, fez ligeiro dis-
curso e exaltou a obr» social que
vem realizando o governo do presi-
dente Eurico Dutra. Terminando

sua oraçáo, o sr. Alcides Carneiro
apresentou ao presidente da Repú-
blica um memorial contendo o no-
vo plano de assistência médlco-hos-
pltalar ao funcionário público em
todo o pais, cuja exeeuç&o deverá
ter Inicio no exercício vindouro.

Em seguida, acompanhado das au-
toridartes presentes, o general EurI-
co Dutra percorreu toda» as depen-
denclas do Sanatório, Ina-içurando
os .melhoramentos ali Introduzi-
dos.

Estiveram presentes a Rolenldade :
representantes rto sr. Edmundo Ma-
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presidente da República, importantes
no Sanatório do Ipase, em Correios I

cedo Soares,, governador do Estatíu
do Rio; sr.' Samuel Duarte, presi-
ciente da Cornara dos Deputados: sr.
Rafael de Paula Sousa, rtirelor do
Serviço Nacional de Tuberculose; o
presidente do IPASE, sr. Alcideu
Carneiro; demais diretores da au-
tcrqula. srs Ciro dos Anjos. Ari
Pltombo, major Vitorino Correia e
Paulo Gentlle; sr. flávio Castikito.'
prefeito de Petrópolls: coronel - ké-
Ho Silva, comandante do l.t B..
C.J Corpo Médico do IPASD',, fun-
clonárlos públicos c famílias. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 23 de Novembro de I947

Dr. Alexandre Dias Filho (
octn,i»T*

Oçaaaaa — Oíersç»*»
J *_oí«rn» aparelhac—B americana.

Av. Oburoblll, B7-4.0 ana.
TrJeíena: 3J-194T — Hor» marcada.

».»¦ ——

; Wi Medrado Dia»
ADVOGADO

• ítransfeúrta «eu escritório par» *
mv. 18 de Maio, ÍS — 8,' and.,
Mil» .54. Tel.: M-21S* — Edifício

Darke

TIJUCA — TERRENO
Vende-a* • da rn* Raimundo

Castre Marta n.* 16», próximo a
avenida TIJuea n.« 982. com »*
xpetros de frente. Tratar eom a
proprietária A rua Getnllo 108
apto. IM — Todos M Santo*.

%EIAS NYLON
ájk. Cas» Ml d» est* Tendendo ma
efomartas mela* Da Pmft Nylon
knalh» M, • ta eru-élros. Ba»
gasitarfa, 229,
**¦»*¦¦^Alfaiate Voronoff
jjFai do terno T«lho boto, t1-
rando pelo «Tesão; também

, conserta e reforma roupa.,
j^xecu tam-so costumes de
teasemlra o brim a feltlo.
Kna da Alfândega, 260, ab.

Üui4a do teu fígado
Kfimtm é a, grite de alerta, f«M •
gr. X. Santoi dirige aos heptVtl-
OM do Brasil atravée das pagt-
aa* d« llvrlnho que tem êsae ti-
Éulo. XiA, pois, leitor amigo, •
•Otrlái» d* ten «gado" suja 2.»
•di.&e, wumentada, acaba de «alr
do prelo e aprenderá* por que re-
Médio*,' só, nfto bastam P*ra '•-
«ondualr o fígado a. bom funclo-
•tarnrat». Nas livrarias, eu pode
9<>r requisitado à Caixa Postal
9021 — Rio — Pelo reembole».
jpreçe •ac4d«n>«.de trinta «ru-
aelrofl.

Música de toda parte
(Direitos reservados)
Por CEIÇAO DE BARROS BAR
RETO, representante do Musical
Courier, e WILLIAM URAI —
New York — Brasil.

E* Interessante saber que :
...a Orçweerro Filarmõnlaa ia Koiuaa, Eatatlot Unido», dirigida por

Bfram JCwíi, inaugurar* br_uwi«ttte a »ua décima-quinta tem-
parada anual tando aomo »oli»ta num do» taut programo* o 'so- 

,
preme 4furjarst Truman...

. ..cançOes do Carioca Álbum, eom mflslca de Sylvlo Flory, recém
editada» pela Marta Muslc Corp, de New York, foram trsnwnl-
tidas na semana corrente pelo Rádio Clube de Pernambuco na
•xecuc&o do soprano Yolanda RhodM...

>..• Onjutetra Sinfônica da Boston dirigida par Serge Kouasévitsky,
apraaaninrd am 'premiara" mm tua atual »*rie d* eonoêrto» ne»»a
eidad», a Hmfonia para oora» . or?tt«8fro, na qual am vat de
aanto eom palavra» a» vota» tlto uttiltniat como instrumento»
tlnfinioo», abra da autoria do eompotitor britânico Benjamim
Brltten...

...para a comemoração em lfVM da eenUnárle da falecimento de
Fréderio Choptn, tstá sendo planejado ura grande concurso, pelo
governo polonês...

v,,*feraeau aa erovettoa am ama recente "tournéa" na Buropm para a»
meeloeode» a vitimo» im guerra nPSsa aontinenta. a pianista Ar-
Pur Xubimatem...

...Summwr Moon <Lua *• Ter*©) é e nome da eancfto popular ie-
bre »im tema do "Passado de Fogo", a qual acaba rle «er pu-

blIçada em New Tork, pelo oompoMtor Igor Stravtn*l*y.,.
,..a Paliada 'Dama ias OemáUtu", batendo na pana da Alexandra

JPumm eom tnúaiea Pt Vardi am arranjo da Robert Zeller, foi ra-
aantamanta apresentado pala primeiro ... so *-_<rojio/lta» de Neui
Tarh, pele Companhia de -Wlaío de Ánton DoUn a ÀUoia «or-
itovm..,.

«..uma buelaa Me a«tamd***t eem o frito da guerra da Brunehilde,
nas Valhlriaa, para e nove Lineoln da Interpreta de Wagner, foi
efereelda peles amigos do soprano Helen Traubel...

».,e patraetnader da orguattrm, enfermo, foi visitado peln diretor Sm
mesma. O potracmaiori

"Be aa ma rattabaleeer doarei eem mil erueeiroa á orquestra",
Jtaouperando.a aoúde raousoií-a» porém a reneber o diretor, tste
mo encontrA-l* aa mo pert»unta:

"M o» eem mil oruteirn» que o senhor prometeu A or.ueatre
fusado ae rtMto.eIaee**er">
O patroeinodori

"au promaH eew\ m8 ert«*elr»*f{ fato prove aoma a» wtaoe
doente"....

CHEVROLET 1941
yende-se, am ótimo «atado, Sedan, 4 portas., Tir •

tratar à roa Derbl Clube aln. Tel. 28*8208. Preço 60.000,00.
ta^mamaaaamamm n m i-n i«iip i asa-e *eii ii» *«*«****sa»^a****>asM***a_WiW<pww«^^

í?«!__f_s._,T., •

%*m*
'*&*?y.

tWÊ^êm,

AryiMtSa*
f[%'4&EAwm dirmtomtmta da»
^«oft Importante PabrUaa

..ri»,, dm Patm parn VV, SS,
1.00 x 1.00 CR
c 4 Gtiafd. $

íiSíSfJ?? m
ixs. pzôms n*Mts

1.30 x 1.30 CR.
c. 6 Giiard. $

ÓTIMA QUAUDAO»

jg\ 1-40 x 1.40 CR.
fe? c. 0 Guard. $

•—'»/•* f MUflOS OUTROS

!•

49.01153.5n 58 nn RR
9<_%o Ja feda
ft,-Vió9-AV. COPACABANA. 84C

00

PRRDBTJ-BK nm» carteira eem
varlofl doe o mentes que sd têm
valo» para o próprio, entre a VII»
Militar e Oascadura — Gratifica-
ae » quem entregar a, rua Unge-
nho do Mato, 127 — Fone: 4B-.101.

Concursos — Prefeitura
• Câmara Municipal

rreparo-se. Programa edelal —
Orlentaeto 4o prof. 7. MAIA
(Cnrso Ai»er>. At, Blo Braneo,

114 — 14.' andar.

CtlNICfl DE CRIANÇAS
Dr. Flávio da Lu*

Ribeiro
B. Senador Mantas, 11S-C, —• Vil
andar, «ala 713 — TeK 42-1150

• 28-4800.

ARQUVISTA
FBXiOISA-BE DE MOÇA denem-

baracada com bOa prática de ar-
oulvo e de escritório para lugar
de arqulvlsta.

Tratar pelo telefone X2-1720 —
Dept. do Pessoal — Mesbla, mar-
oando hora . para entrevista.

URASOLAN 2045 )]?«&?*>• )-.> •«¦

Vendedor — Praça
FLUORESCENTE

Procuramos vendedor da Insta-
laçAes de Fluorescente, eom gran-
de conhecimento do ramo o prft-
tlca. Ordenado, ajuda do custo e
comissão a combinar.

Candidatar-se pelo telefono —
Í2-7720 — Dept» do Pessoal Mes-
bla, marcando hora para entre-
vista.

T

Ks aqui AUMENTOS VARIADOS
que proporcionam

MELHOR NUTRIÇÃO
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AUMENTOS INFANTIS

<3lapp's
41 v.„i..i.,./,. .i. Allminlti •«»» ¥,„p MmUiti b»<M

I"'»» t>*l*ã» -ii* um mn» d» m-»,i« i|.,i., M<»,ii

1| ¦/.,,i.,i,„u, j. Allminli» ri..,.i„. .j.„.i.„ r.,»„i,i ,,«,«¦"„„..,. ,(.. „,.,i, ^ ,„„ «nt llmli ,.,.,.?11..,,

At crianças necessitam de uma
varíecfade de alimentos essenciais
para serem realmente bem nutridas I

E 4 Isto exatamente o que os Ali-
mentos infantis Clapp's lhe oferecemI
Legumes, frutas, carnes, sopas, sobre*
mesas — ricos em proteínas, hidratos
de carbono, minerais e vitaminas da
que o beba precisa para nutrir-se
meihorl Preparados de modo a con-
servar melhor os valores nutritivos do
que seria possível fazê-lo cozinhando-
os em casal Importados diretamente
dos Estados Unidos, os Alimentos In*
fantis Clòpp's estão à sua espera
agora no teu fornecedor, prontos
para serem servidos na próxima refel*
çâo do bebêl Econômicos — de preço
occessívell Recomendados pelos mé*
dicas hó mais de 25 anosl
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Conjunto Coreográfico Brasileiro
Começam a chegar as primeira» noticias acerca ria apresentação,

em Montevidéu, do Conjunto Goreográfico Brasileiro, á.«*e admiríliieü
grupo de crianças ediwandas da Uni/Io das Operárias da Jesus.

Viriçiidó 'paio coreógrafo ¦ Vaslav Veltchec, que o acompanha na"tournée", a impressão que deixou no espetáculo de fístràixi foi a
mais entusiástica. "El Dia", um dos principais jornais uruguaios,
assim se expressou sobre os nossos pequenos patrícios : "Por muito
qttfl tivéssemos lido as elogiosas apreciações de autorizado» críticos
cariocas « que no» tivessem falado com entusiasmo de sua» quali-
áades, estávamos longe de suspeitar que com. vrrí. conjunto de me-
ninos e adolescentes, com apenas quatro nnos de preparação, ffisse
possivel conseguir tão completou e belas realizações ooreogrd-
ficas".

Mais adiante, dir o jornalista : "Uma das mais notáveis 4 a pe-
quona Orlandu, aAmirdvel em suan piruetas e na. graça e agilidade
da todoi seus passos de ponta. Conquistou desde o primeiro momento,
a admiração entusiástica do público".

Rclerindo-se a outros elementos do conjunto, "El Dia" ressalta
as atuações de Yelê, Teresa e Heatriz, nas seguintes palavras : "São
também excelentes bailarinos; que ae destacam da maneira sensível no
Conjunto, com suas intervenções pessoais". »

fl! quando fala de um modo geral, emprega frases consagrado-
ras como esta : "Desde a "Suite de Dan-ias", de Choptn, o conhecido

o sempre agradável "ballet" branco, pudemos verificar uma notável' 
disciplina e harmonia nos movimentos de conjunto e figuras des-
tacados,. com sentido notável do ritmo, segurança e perfeito do-
mlnlo da técnica".

Não era possível dizer mais. Essas apreciações isoladas a em
conjunto, sintetizam a forte impressão causada à critica uruguaia
pelo» nossos jovens e Dolorosos dançarinos. Aliá.s, nunca pusemos em
dúvida que tal acontecesse. Mais de uma voe aqui asseguramos que
venceriam sm qualquer parte onde se apresentassem. Porque não
no» consta que exista outro agrupamento ooreográfioo de crianças,
eomo esse, do qual se baniu o aspecto amadorlstico, que tanto cons-
pira contra a verdadeira arte, para impõr-se no garbo e na perícia
de autênticos profissionais, amadurecidos já, no rowvl.to total de
todas as horas, de todos os minutos a num trabo.lho sério a

De Montevidéu, partirá o Conjunto Coreogrâfico brasileiro para
a Argentina, onde também se exibirá. Kão receamos um fracasso. .
Antes, contamos, na certa, com mai» uma grande vitória.

D'OB.

Concerto promovido
pelo SESC

HOJE, PELA MANHA, NO TEATRO
MUNICIPAL,

Em colaboração com o Departamento
da Dtfua&o Cultural da Prefeitura, ,o
S. E. S., promove mais um granfle
concerto sinfônico, que sa realizará ho-
Je, às 10 horas, no Municipal, destinan-
do-se aos comerciários a suas faml-
llaa. . _, .Constar* o programa de um festival
Loren_o Fernander., sob a regência do
maestro Vicente Fltpaldl, a frente da
Orquestra Municipal, tendo como solls-
Ias a pianista Iolanda Ferreira e os
cantores Edlr de Fabris a Nonelll Bar-
baatefano. Seráo executadas as seguin-
tea peças : "lmbapara", trechos da
ópera "Malaiarte" t o "Concerto parn
nlano a orquestra.

Scylla Goulart
A cantora Scylla Machado Goulart

dará no dia 39, um recital no Conser-
vatórlo Brasileiro de Mnslca, aa 1«,80
horas. '

Do programa constam paginas de
Bach,,.Beethoven, Haendel, Tschaiko-
wsky,' Leroux-Le NU. César Franck,
Rachmaninoff, Câmara Giannetti, De
Regotis, Chlío Goulart, Vllla-Lobos e
Vieira Brandfio.

Alunos da prof. Noemia
Coutinho de Moura

No auditório do Conservatório Brasi-
lelro de Música, na avenida Graça Ara-
nha n.» 57, l.» andar, a professora
Nó-rhlii ¦ Navarro Coutinho de Moura
apresentará na próxima terca-felra, 25,
às 17 horas, uma audicào de seus
alunos de piano.

Audição de alunos
Reallza-se hoje. às 17 horas na Es-

cola Nacional de Música, uma audição
dos alunos de piano da professora lo-
landa Ferreira, com entrada franca.

Orquestra Sinfônica
Brasileira

HOJE, NO REX, CONCERTO PARA A
JUVENTUDE

Hoje, às 10 horas, no Rex, será
realizado mais um concerto para a
juventude, sob a regência do maestro
José Siqueira, tomando parte como so-
lista do concerto em lá menor. de
GrieR a .1ovem pianista Nylsia da Pau-
Ia Bárheitas. O programa é o seguin-
te :

1.» PARTE : — WEBER, Oberon
(ouverture>; Mendelshon, 3.» Sinfonia,,
em lá menor (Escocesa);; GRIEG,
Concerto em lá menor; op. 16 para
piano e orquestra.

2.» PARTE : — Sinfonia n.* 39, em
ml bemol; JOSÉ" SIQUEIRA, Jardim
do Infância; Suite coreográfIca para
declamador e orquestra).

» o »
O programa do concerto de ontem a

tarde no Municipal será repetido ama-
nhfi, à nolta, para os sócios da série
noturna.

Cantora Alice Henriques
ADIADO SEU RECITAL PARA t DB

DEZEMBRO
Por motivo de força maior, foi

transferido para o dia 3 de dezembro,
àa, 17 horas, o recital da cantora Alie*
Reichner Henriques, marcado para
amanha em beneficio das obras de
construção do Santuário de Nossa Sa-
nhora de Fátima.

Audição de alunos da
f. Ana Carolina. prof.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

NOVEMBRO
Hoje —• Concerto popular. —

Teatro Municipal, ás 10 horas.
Bole — Alunos da prof.», Ana

Carolina. — E. N. de Música, às
16 horas.

Hoje — O. 8. B. — Concer-
to para os escolares. Teatro Rex,
às 10 horas.

Amanha — Orq. Sinf. Brás. —
Teatro Municipal, às 31 horas.

Terça-feira, 25 — Tenor Machado
Del Negrl. — Ass. Crista de Mo-
ços, às 21 horas.

Terça-feira, 25 — Orfeào Infantil
Mexicano. — Teatro Municipal, às
17 horas.

Terça-feira, B5 — Pianista Ivete
Matnt. — E. N. de Música, às 17
horas.

Terça-feira, 25 — Alunos da prof.
Noêmla N. Coutinho de Moura. —
Cons. Brás. de Música, às 17 horas.

Quarta-feira, 26 — Pianistas Al-
fred Schutz e Oeorge Petersbursky.
Na A. B. 1., às 21 horas.

Sexta-feira, 28 — Pianista Murilo
Santos. — Ass. Crista de Moços,
às 21 horas.

Sábado, 29 — Cantora Scylla
Goulart, — Cons. Brasileiro de Mú-
sica, às 16.30 horas.

Sábado, 29 — O. B. B. — Tea-
tro Municipal, às 16 horas.

Domingo, 30 — O. S. B. Coneer-
to para os escolares, Teatro Rex,
às 10 horas.

DEZEMBRO
Segnnda-feira, 1 — Concerto da"Brasil Musical". — Leticia Figuel-

redo, Jorge Bailly. — ABI, às 17
horas.

Segunda-feira, 1 — O. S. B. -
Teatro Municipal, às 21 horas.

Quinta-feira, 4 — Pianista Rober-
to Fuchs. — Cons. Brás. de Música,
às 17 horas.

Segunda-feira, 8 — Cantora Ali-
ce Henriques. — ABI, as 17 horas.

Domingo, 7 — Asa. Musical Pró*
Juventude. — Concertos dos sócios.
— ABI. ás 16 horas.

A professora Ana Carolina apresenta,
hcíe. às 16 horas na Escola Nacional de
Música, seus alunos de piano, em audl-
cão com entrada franca.

Alunos do prof. Talba
A audiç/io de alunos do professor Re-

nê Talba, marcada para hoje, foi adia-
da para 4 de janeiro, na Associação
Brasileira de Imprensa.' 

Machado dei Negri
Rcalizar-se-á no dia 25 do corrente às

2100 horas, no salSo da Assoclac&u
Crista de Moços, o concerto do tenor
Machado dei Negrl, com o concurso dos
sopranos Maria Nazareth Castelo,Bran-
co e Judith Castro e do violinista Au-
gusto Vasscur. Ao piano, a professora
Grlsclda Lázzaro.

Orfeão Infantil
Mexicano

No Teatro Municipal será apresen-
tado, terça-feira, às 17 horas, o Or-
íeào Infantil Mexicano. Integrado
por 35 voíes. constitui uma das atra-
ções da temporada oficial de con-
certos e recitais.

Educação e Higiene Sexual
Serviço de Assistência médica sob
absoluto sigilo. GRATUITO, por eor-
respondêncla, dirigido pelo sexuolo-'

glsUDr.E. Santos. Para se habill-
tarem à consnlta, os Interessados de-
verão ler o "Gula ds vida intima".,
que t encontrado nas livrarias, on
reqnlaltem-no à Cx. Postal S021, Rio,

qne o enviará pelo reembolso.
Preço: trinta cruzeiros.

Proteja seu cano!
Evito o roubo do automóvel

usando a
Fechadura Merlí

. qim Imobiliza o volante-.
Exclusividade das OFICINAS
MECÂNICAS OGLUADO I.TA,

Rua Sfio Cristóvão. 847.

TERRENO NO SACO SÃO FRANCISCO
Vende-se um otlmo lote medindo 12 por 82, à estrada' da Ca-

ehoeira, em lugar saudAvel, clima admirável, dlstundo d», praiu 800
metros. Ideal para construir! Clima de mar e montanha! Informa-
eOes, plantas o detalhes com o sr. CARVALHO, à rua do RosArio,
n.* 104, 4/ andar — Tel. 23-4888.

COMERCIÁRIOS
COPACABANA

Apartamento! 100% financiado!
Rua Gome* < Wm íro — Ponto "ft"
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Lenços sulssos, Finíssima cambrais de su-
perior qualidade. Tamanho: 43 x 48 cms.
Na côr clássica branca. Em três padrões
dllerentes. Preço normal s Cr$ 18,00.

Preço só dia 241  CrS 12,8Í

Aventaes de fustão branco cardoné. Com
bolso e debrum de sinhaninha em toda a
volta. Perfeito acabamento. Práticos de
vestir e de grande utilidade para o lar.
Preço normal: CrS 29,00.

Preço 16 dia 24: .........CrS 19,M
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Camita sport americana. Tecido leve «
muito agradável. Sanfonizado, (nSo enco-
lhe). Meia manga e 2 bolsos. Nas cores i
azul e beige. Todos os tamanhos.
Preço normal: CrS 95,00
Preço só dia 25: Cr$ 75,M
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P6 de arroz "La Roque" Formula france.
za. Ultra fino, suave e delicadamente pçc.
fumado. Tamanho grand/: em linda apro
sentação. Nas cores: rachei, oçrerchiníX,
peche-darée e Izigano.
Preço normal: CrS 20,00.
Preço »ó dia 25: .'...CrS 10."*
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Rádios-vitrolas "Swank". Rádios america-
nos com toca-discos. Fáceis de conduzir.
Sonoridade perfeita. Servem para mesa
de cabeceira, sala e viagem. 5 válvulas
eletrônicas. Preço normal: CrS 1.800,00.
Preço só dia 26 CrS 1.200,°°
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Blusas modelo "Chemisier" em lingerie.
Corte anatômico. Primoroso acabamento.
Cores firmes e lavaveis: branco, azul,
amarelo, rosa e verde. Tamanhos de 40
4 52. Preço normal: CrS 55,00.
Preço só dia 26  CrS 35,M
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Extrato Saratoga. Um fino produto dos
perfumistas Chalmers. Esporte ... Sol...
Vida... Um perfume vibrante como a
luventude, para a sua sensibilidade re-
quintada. Preço normal: CrS 35,00.
Preço só dia 27: CrS 25,°°

Meias "Tri-plex". 3 pés de meias rigosa-
mente iguais, num par de meias. Toda de
seda. Malha finíssima. Fio fabricado por
processo que o torna muito mais resis-
tente. Cores modernas.
Preço norm.1: Cr$ 55,00.
Preço só dia 27:  Cr$ 35rM
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Jogo de carteira para notas t para nl*
ckels c/fecho-eelalr. Em couro pecarl es-
tampado, Forradas em excelente chama*
lote • carneira sintética americana, Um
presente útil c elegante.
Preço normal CrS 45,00,
Preço ió riiai SO e 09 Cr$ 28iM

Tecido de "Crepe Musset". Fabricado
com fio torcido multo resistente. Tecido
que dá uma linda confecçio. Possue ótl-
ma queda, Cores firmes nai mais lindai e
modernas nuancei. Largura 0,90,
Preço normal i CrS 45,00,
Preço ió dlaiOQe 29 OS 33,00

' Devido a '.Hiinnn in,l«/<i, o Ani(|o do Dia de .àbddo *. o ineuiio da 0 
' l«lrn

LOiA*, 01 DM'ARíAMtNIOS

A MfO.KJAü AVINUíA
• • . . .,..,..,.úfyõitom. A rXl'l>M(/i(> l AftlOI A

*»»»»».»»»»»••»»

\í

I

¦

*m mmmn i mnift  .... •>«»»•§ uimhu ii iionií



-mm

Segunda Seção — Terceira Página

Dra. Gladys Browne
,Jn. Narli « Gar.anl» •— _-•

ouvifl«*s
, '01 — Tel.: IS-54M, ks

Ouvidor, *¦ -"•
ia, e ».«». d" 1Í.S0 em di»nle.

Dr. Adolpho Staerke
n, Doe. da llnlver»ldmdeda Bra.il N

MOlESrlA!» DE SENHORA»
Asspa.l.fé». SB - 1-- tel.: «-8I1M

0 Matutino de Maior Tiraqem do Distrito. Federal Domingo, 23 de Novembro de 1947

Leite de Lanolina
do Dr. TíEN-RIK, e bom para a pele

COLÔNIA DB FÉRIAS
TUDO PELO BRASIL.

FARÁ ESCOLARES Dl T A lí ANOS
— Alimentação farta • aadla, aasla-
tênola permanente de professores ea-
peclalliados, direção médica D. H.
Ballirlny — Informaçoca .0-1800 —
3(1-3551, 26-2618 — Inscrlçfiei avenida

Graça Aranha, n.» 226, a. 702.

Dr. S. Sanes »oa_es
Rua México, 21 - 12.* «ndar

TUMORES

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
CIRURGIA — PARTOS.

¦ Salas 1201 — R. 28-6073.

DO SEIO
Diifnca*. a* Senhoras • OperaçOe» — DB. AURÉLIO MONTEIRO

DKA. UILCE MONTEIRO — JCx-a»8l»t.-res. da Coluinliia Uni-
lt», de New York, » Docente da Univ. do Brasil — Av. Rio

^LAR^ ^ SOCIEDADE

«erslt
Branco, 183, Kl.', A» 11 hs., S.i», 6.«» e «Ab.- — Tel. 22-3033.

SENHORAS E SENHORITAS
BOL^S — FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Artigo» dt eonm. Boina», carteira» • «apato» «ob medida

Sejâo •»peclall_i*»rl_ wn consertos e encomenda»

Com a apresentaçfio deste, ter* 10% em luas compra»
RIA DA ALFÂNDEGA N.« 108 - Sol». Tel. 43-8317

Próximo ao Largo de Sfto Francisco
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wmeMOos...
e seirt odores estranhos!

UMA PIADA
Hd uma semana, a administração

da Companhia Cantareira veio a pú-
blico para chorar suas máguas. Os
negócios, disse, vão mal. Os "deli-
cila" ae avolumam. Os credores de
empréstimos externos não recebem
vintém desde «mio de 1945. E outras
coisas desagradáveis.

Qual o objetivo desta publicação!
Desejava, "apenas, que os leitores
fizenserti o justiça de bem pesar o
esforço realizado em conjunto, pela
Companhia e seus funcionários, para
a manutenção « melhoramentos dos
serviços de navegação dentro das
possibilidades máximas permitidas
pela situação acima descrita".

Sót
Bem desconfiamos que não.
No dia seguinte, as pessoas qu»

procuraram condução daqui pura Ni-
terói ou de lá para cá, verificaram
que havia sido grudado no íabioue
das bilheterias-um cartaz com Mes
dizeres, a, tinta de escrever: "Barcas

de trinta em trinta minutos". Isto
queria dizer o seguinte: o dilatação
do intervalo de upenus vinte minuto»
existente entre a» viagens reníi-o-
das nas horas de maior movimento,
pela manhã e à tarde.

O mal» notduel, no caso, entre-
tanto, não foi propriamente a mo-
dificacão do horário: foi o processo
pelo qual o público teve ciânciu dela.
Aquele aviso niio era si indecoroio,
.mas também perfeitamtwte cldndes-
'tino. Dava a impressão de ter sido

colocado ali por alguma das bilhe-
teiras para evitar .perguntas e re-
olamaçfies importunou.

E assim se resolvem, entre nó»,
assuntos ligados ao» interesse» da
população!

Está reunida nesta capital uma
Conferência Interestadual de Trans-
portes Coletivos. Parece que entre
estes se innluem as barcas da Can-
lareira, que unem a. lerra carioca
i) fluminense. Estimaríamos, pois.
que os doutos oonferencistas expli-
cassem se 0 povo também é levado
em consideração, no exame do pro-
blema de transportes coletivos, ou te
íijç empresas que exploram ê/tses «ffí*-
viços agem por conta própria, sem
dar confiança, jáp.nâo diremos, ao»
teus passageiros, mm mesmo às au-
toridades o a lei.

í/mir/inamos a hilaridade que esta
nossa consulta provocará). — -.

Menina Lourdes, filha, do dr.
Elias Mussa Curl e da sra. Maria
Angelina Curl.

Farão anoa, amanhã:
Prof. Angione Costa.

Dr. Plavlo da Silveira.
sr. Manuel Pires da Fonseca.
Sr. Geraldo Cortes.

 Sr. CIovls CVOrady de Paiva.
Professora Ollvla Fernandes Pin-

Menino Luiz Gonzaga, filho do
dr. Bento Pedreira da Costa.

PRIMEIRA COMUNHÃO

OLOA — Reallza-se, hoje. às S ho-
ras, na mtriz da Sta. Tereza o prl-
meira comunhão da menina Oiga Ma-
chado, filha do casal sr. t sra. An-
tônlo V. Machado.
NOIVADOS

ti
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ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje:
Sr. Alvero Moreira, escritor.

Dr. Domingos meurl da Rocha.
Sr. Darci Teixeira Monteiro.
Prof. Francisco Rlmoll.
Srta. Maria Aparecida Terreir».

filha do casal Antônlo-Elvir» Ferrei-
ra dos Santos.

Jovem Ivan Ferreira Viana, fl-
lho do sr. -iíUo Ferreira Viana •
ria sra. Eurldlce Ferreira Viana.

Mer.lno Roberto, filho do ir.
Ari Ferreira da 811va i da ira. Ma-
dalena Ferreira da Silva.

Contratou casamento com a. srta.
Maria Aparecida Ferreira, filha do
casal. Blvlra-Antonlo Ferreira aos
Santos, o sr. Gctcr Paciello. do nos-
so comercio, filho do casal Juhta-
José Pacieio.

Contratou casamento «om a srta.
Maria Tereza do Nascimento Cruz, fl-
lha do sr. Manuel Mercedes C»'U».
funcionário público no Estado do Rio.
o sr. César Domeneck filho do sr
Antônio Domeneck funcionário do
"Jornal do Brasil" e da sra. Rosa
Domeneck.

Em Florianópolis, contrataram casa-
mento o sr. Paulo Lange, filho do
sr. Vaiter Lange, caixa do Banco
do Brasil na capital catarinense, a
da sra. Noemla Lange, com a srta
Rosa-Marla Sanford Lins, filha oo
sr. Zanzlbar Nascimento Lins, ¦ e aa
sra. Stelina Sanford Lins.

CASAMENTOS

SRTA. ELSIE FIGUEIREDO MELO
SR. HERNANI DO VALE — Rea-

llsar-se-á, no dia 2 do corrente, às
17.30 horas, na matriz de SSo José
o enlace matrimonial da srta. Elsie
Figueiredo Melo. filha do casal Ma-
rleta de Figueiredo Melo e Manuel
Gomes de Melo, com o sr. Hernan!
do Vale, filho do casal Rogério do
Vale e sra. Clara Sampaio do Vn-
le. Os noivos receberão os cumpri-
mentos na Igreja.

•
BRTA. NILZA DA MOTA ANTUNES

8R. ANTONTO CORREIA DE OLI-
VETRA — Reallzai-se-â, no próximo
sábado, às 17 horas, na matriz d»
S. Francisco Xavier o enlace matrl-
monlal da srta, Nllza da Mota An-
Umes professora Municipal com o sr.
Antônio Correia de Oliveira prof. ao
Colégio Pedro II

dos da América do -Norte, o qual che-
gara desse pais há uma semana.

• i
SRA. VIRGÍNIA MARIA LEITÃO DA

CUNHA — Retornou, ontem, a Ma-
drid via Lisboa, pelo transoceftntco
Bandeirante da frota européia da Pa-
nair do Brasil, a sra. Virgínia Ma-
ria Leitfio da Cunha, esposa do dr
Vasco Tristilo Leitfio da Cunha, ml-
nistro plenlpotenclarlo. encarregado de
Negócios do governo do nosso pais.
na Espanha.

t
— Pô.-.-agcirns embarcados no Rio.

hoje em aviões da "Cruzeiro dc, SUl"
para Curitiba: Aníflnlo Trlerweiler.
Luctrt Trlerweiler, Albina Ribe.ro Ir'-
erweiler. André Kloss Neto. Mario
Guerra: para Porto Alegre: Edgardl-
no de Azevedo Pinto. Carlos Ernesto
Kraether, Karl -Okert; para Corum-
bá- Nev Philbois. Cabblel Vandonl de
Barros:" para CulabA: ,P''d"Uo_.R°í'.h"'
Jofio Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Jofio Celestino Correia Cardoso. Ave-
Una Correia Cardoso. Sara Q°»e» -

ves. Mlrtes Gonçalves Pinheiro, EU
gênio Gonçalves Pinheiro. José Ben-
to de Oliveira; para Salvador: Esme-
ralrio Cardoso de Meneses. M*-.tI».to-
sé Cardoso de Meneses. Presidio Car-
los de Araújo, Osvaldo Barroso Bas-
tos.

TRATAMENTO DO CASAI. ESTÉRIL
MOLÉSTIA*" l>» SENHORA» - 0*»«RAC0_8

DR. CAMPOS DA PAZ F."
aiN-COLOUlKTA

C-, r«aslas Llfkt — Laorai-* »rl« Aca-emU •• Medlcl-a
K-trici- CARIOCA - Bala 11» - Tala U-J63I - *IS-5i.M

NARIZ DE FERRO1' rtsolvt

o problema, absorvendo os odores de
seu refrigerador, deposito de gêneros ali-
fnentiáos. armários embutidos, etc, com

c/icítnc.o dwronit 6 meai.._.. -_

ÜM PRODUTO HONESTO
•tribuidor Geral:

W. OBERLAENDER
Rua Senador Dantas, 117 - A — Tel. 42-1169

Rio de Janeiro

Impressionando os meios
científicos do país!

EMAGRINA
L'm produto nn-clonal qne •->»-
jtraco «em prejudicar a »and«.
centena» de atestado» médico»
confirmam, na prática, o fruto de
20 ano» de estudo» i» elencla
para o emafTeelmentQ do» fordo»

e » eon»ervaç&o da elefanela
do» macro».

Adqnlra na* farmaela» •_
drogaria».

EMAGRINA
' 

ou pelo »erv!co de reem.hol»»,
CAIXA POSTAL N.» MSB —

Rio de -Janeiro.
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UMA VITORIA DA CIÊNCIA

A b«>.« 6* S« t - a m»/f itnmtioinl Jtttobtrt* d»

OJontohaia n(it«l iltlma» 100 »nat l - « P*»»«

Liver S, R. *««guf« ierrl«o» mali lindo» e m*l»

tíudlvrli - porí*u« htltfle ** gmjlv<i •>**.
l

tmatltttr oi d»ntn. Ado»* Livitr 5.R» w*

« pf*U',Í9 llintilHê 4» wi* dmtii
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PASTA LEVER S.B.fa**w>*<*"/'?'"**'¦

FALECIMENTOS
"SRTA. 

ALBERTINA MEADOR —Fa-
leceu, recentemente, nesta capital a
srta. Alberllne Meador, i»}»*»»^
batista norte-americana. Vindo «m
função religiosa para o Brás», «
srta. Albertlne passou a residir em
Vitória. E. Santo. Havendo e.níerma-
do, foi transportada para esta clda-
de, onde esteve hospitalizada.
•IN-MEMOR1AM"

TTE. CEL. JOAQUIM TEIXEIRA DE
GOD6I - Será celebrada, no dia zb
do corrente, missa comemorativa do
centenário de nascimento do tte. cei.
Joaquim Teixeira rio Godói, proceri re-

publlcano no tempo da monarquia •
chefe político em Goiana. *

Posteriormente exerceu ^"Ç"1;' *}••
hospital de Pslcopatas e na Proflla-
xla Rural, nesta capital. <.

COMEMORAÇÕES

MÉDICOS DE 1933 — Reunlr-se-lo
no dia 2 de dezembro, ás 20 horas,
na "terrasse" do edifício Sáo Borja.
na avenida Rio Branco, para a rea-
lluacSo do seu tradicional Jantar de
confraternização pela passagem «o
14 „ aniversário de aua formatura, o»
médicos de 1033 pela Faculdade Na-
clonal de Medicina da Universidade
do Brasil. As listas de adesões po-
dem ser encontradas com oi dra.
Aleixo Mistos», tel.: «-"«•* A'*1.0
Oneto de Barros. tel.: 23-33Bfi; Alui-
nio Alves, tel.: 28-73.1*: Davld AUler,
tel.t 43-8009; Verter Duque Estrada,
tel.t 43-9033.
VTAJANTES

DR. OSCAR MEANNA — Encerra-
doa os trabalhos da II Conferência
Interamericana dc Segurança Soeta..
retornou, ontem, a "Buenos Aires. *>»-

lo "cllpper" tia Pan American Woria
Airways, o dr. Oscar Meann», Jurls-
ta, escritor * Jornalista, antigo co-
laborador di "La Nacion'*. *«r»tor4o
Instleflto de Previsão Social e chefe
da delegação argentina »o eerume.

•
O E Ni R A_ HFJIHIQtrB BATISTA

TEIXEIRA LOTT — Regressou, en-
tem, a Washington, via Nova Tor»,
pelo "cllpper" d» Pan American'World
Alrr»yi, o general Henrique Bitllt»
Teixeira Lott, adido . militar » Im-
baixada «io Brasil nos Estados Uni-

AFRANIO PEIXOTO _ A Ae»*l».
mia Brasileira de Letras realizará,
terça-feira próxima as 17 »«•«.
uma sessáo pública de homenagem a
Afranlo Peixoto, sendo oradores oa

srs Peregrino iúnlor e Lev Carneiro
O sr. Alceu de Amoroso Lima ler»
nessa ocasláo a mensagem e**vlad»
Se Roma pelo sr. Carlos M li»
de Azeredo, onlco sobrevivente d»

tundaçRo d» Academia, louvando »

Tida e » obra de Afranlo Peixoto.

MISSAS

Crlebram-ae, hoje, M «*»'*-,-n*fft,! 
h9.

Jacinto Comes Bastos — í-30 ne-
ras. Catedral. «,„-««

.losé Moreira topea - 10.30 horai.
Candelária. __•»_  a SO

Albertlne Franolsee »*«»•>•»„__- í'30
horas. Igreja do Santo BeP"1"9^ 

„
Cel. Raul Betlm Faea "»• *T IJ

horas. Igreja de' B. Franclie» «•

Paula.
Cap. Ednaril» Orer — »¦¦ *«*•*'

°W«"h 0.1. - .-» !«¦¦• ****
_a B. Joaé. _ . M
.Francisco Gome. d. «•*••*»•— *"

horas. Igreja «o SS. B»f_» ÍOiH
Coneelçío qulnter» Ari»» — »'»

horas. Catedral.

Campanha dà Doação
Voluntária de Sangue
N» prôxlm» t«rc»-felr», t». *» •

horas da manha, eom » presenç* «•
prefeito a outra» altas autoridade!
federais e municipais, ter* lugar »
solenidade que dará lnlntd k Cam-
penha da floftç&o voluntária de fl»-*-*
gue, a encerrar-»* no dl» SS a» «*•
«embro.

A lolenlriad» »• re»ll»ari. n» »ed»
do Banco d» «angu», k m» Telxelr»
de Freitas. 8T, Lap».

Rafael Marzulo — 9.30 horas. Igre-
Ia rie ti. irancisco de Pauia.

Mario Leitão — 9.30 horas. Cate-
dral./

í

Aspectos
.„.._,.... —' O rádio transmitiu, o.i-

tt,,("a tíinjonut, nantásticu sob a reytiit-
viu ae üzeimar, Um Otoaru/o chamou a
u.sin oliru "iioi-Píi* iliustooi". - » Vt-
cm connecer u, peizviiaiiaaue urtiiv.n.-u
aa Bemoz pura. vurilwar u, exatidão da
úrirmutivu-, inscrita- b»í plvuu. uiocittaUe,
a f aiutisuca. a produto ae todos os des-
v.iiio» yne i»Bi'lu-*tH*Tiaw u?«. miia~'i> jo-
vem uiueuoo »»o ambienta de raris ae
laou iiiany__u i»eio «_e»nplo «-orottun-
ie de liyron, e capuz de uma doação
lotai as vertigens ao amor. outros mu-
su-us tamovni. criaram páginas da «u-
Mima j»a»_«ü reírnluiiiiip u proi»ritt uiua,
Viur/.ie/- v molda-, rsciiutkowsKi v li -•»»-
/ointi r-acétioo. iicetltoven e... Nenhum.
porém yriwu lao uiro seus «enlimeit-
iu» como liemos através da Fantástica.
Vuwu-se, depois, com a iinpirattora,
a utrn Hmilnson, * suu gloriosa altiot-
jiiiciiu se luimiu em todas as vtugaruiu-
rua da vida em comum. A renúncia, nu
moinviUo oportuno,* condição essência.
para que. no amor, sobreviva ao me- ,
no* a riooe recordaciio daijiiiio que foi '

tudo. • • •
PERDÃO — Um vespertino publico»,

a joiogrufiu dos suicidas do Leblon.
Longe -e »»rs/'irar indipnocõo, aquele*
reítoa humanos aproximados numa es-
tüpiuu expressão de morte provocam
piedade, for que tamanha covarUial
áe deviam fugir da complexidade do»
seus u/utos — ambos eram casado» —

que o lizessom de maneira menot cruel
pura os parentes » amigos que fica*
ram. Há mortes sem vestígios, tendo a
inui» belu aquela que conserva intueto o
corpo, crucificando - alma no niurtirio
do impossível. Deixaram cinco criançai
na orfundade. _ só es«a triste "liatrlna

niio noa «ntiulue n« mais uneibo revol-
ta, porque a mulher «screiieu m»»i biCie-
(• que a rerfinia, «upiieniiilo 7»<e não
contassem uo» filhos... Silencio, poi».
Só assim, haverá perdão para a infetu
«niciíla rio Leblon.

LOTES EM PRESTAÇÕES NA
ILHA DO GOVERNADOR

Vendemos em módicas prestações mensais, lotes dc
terrenos, prontos a receberem construção, perto da
praia e rio mais pitoresco e saudável local da Ilha «
próximos ao aeroporto do Galeão. Brevemente a llhn
estará ligada ao Continente pela nova ponte em via-s
de conclusão e então o serviço de transportes será teilo
por meio de ônibus, que farão o percurso Rio-llha em
20 minutos somente, fatores esses decisivos para a rá-
pida e real valorização dos lotes. Informações à Ave-

nida Erasmo Braga, 227 — sala 617 (Castelo).

CUMPRE RECEBA

DOMINGO — Alegria — palavra boa,
palavra meipa, palavra comoladora,
que brota do horizonte ouinrdo ««níimo»
a manha aflita chamar por nó», • «
ao! iluminar foda» aa eioquínte» pro-
mesta» que no» eeperam...

J——f.

Publicações
"SINOPSE ESTATÍSTICO DO

BRASIL"

O Instituto Brasileiro d* a»ot'»-
fia e Estatística, acaba d» publtea»
o segundo voluma d» aua "Binopi»

Estatística do Brasil", am qu» eon-
densou » matéria do mu "Anuário"

relativo a 1846. * mali uma «ontrt-
buiç&o valloaa p»ra «onhaolmont»
da realldad» briuillilr», »m todo» o»
¦eu» Mpectoi»: giográflco, demofri-
fioo, «conômlco, cultural, »elmlnl»tra-
tlvo • político.1 

No presente voluai», • I.B.O.-L _»*•-
duziu uma inovação: o texto é »pr»-
¦entado náo »6 no portugu»» • ln-
glêa, como no anterior, ma» também
•m ««peranto. "Atende-»» por «ata
forma —- ixplloa o pr»fáol» — » «Ir-
ounitánela d» haver aldo • ldlom»
neutro eomiderado língua auxiliar da
estatística brasilelr», »m reioluoM «o
Conselho Nacional d» KstatUtlo», i
ainda a» apelo qu», »m f»vor dona
iniciativa, dirigiu ao Instituto • Z
Congresso Brasileiro d» Esperanto,
realizado no Rio de Janelr» •» »brU
d» 1B4S".

CAFÉ CRUZEIRO
EXTRA I

UM CHEQUE
DE CR$ 50,00

O frodldonot Caf4 Cnwotro ixtro, GOSTOSO ATÉ
SEM AÇÚCAR, e«tá dlitrlbMlndo cheque» de 0,50

a Cr$ 50 noi leu pacotas d* meio quilo. Experl-
mente-o, agora, para ter e»te duplo prazer: beber

um ótimo café • ganhor um cheque en(t dinheif».

uLnd* VELAS ANTISSÉPT1CA

Pedicme - HILDA
L»;. carioca., B — »¦• and. I.
205 — E-lf Cariooa). T»*i -

«-TB10

Café
Cruzeiro
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OOfTOSO ATl SIM AÇÚCAR

Enceradeiras elétricas de verdade"POPULAR
Raspam com palha de
nço, enceram com cera
e pasta» lustram com
oacóva, re lustrem com'hirioln o limpam can-
,os q roda-pó*. Facllí-
\1'üqo paffftinftntOi Dls*
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KOKIH - Riih Ü1'U«
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BANCO FINANCIAL DO BRASIL LTDA.
COMUNICADO

O Banco Financial do
Brasil, com sede nesta capi-
tal, à rua do Ouvidor, 69,
tem a grata satisfação de
comunicar aos seus preza
dos amigos e clientes que
passará desta data em dian-
t« a exercer o cargo de di-
letor o sr. Rodolfo Am-
bronn.

.0 novo diretor do Ban-
co Financial do Brasil é
pessüã suficientemente co-
nheclda em nosso meio ban-
Cario, econômico e cultural.
e, pela sua integridade de
caráter, honradez e lisura
no procedimento, está as-
segurado ao banco comple-
to êxito nas suas aspira-
tÔes.

O atual dirigente exerceu
ipor vários anos os mais
altos cargos no Banco
do Brasil, onde prestou
jos mais relevantes serviços
• por isso mesmo tem o
Banco Financial do Brasil
«o sr. Rodolfo Ambronn o
tou principal colaborador, o
Unal, pelos conhecimentos
técnicos do negócio, empre-
ündimento e reconhecida

capacidade de ação, vir»
trazer ao estabelecimento a
mais proveitosa das contri-
buições, dadas as diretrizes
traçadas, cujas bases de for-
mação, estão fundamenta-
das na prática e na expe-
riência, de que o novo di-
rigente é legítimo detentor.

Coincidindo ò fato com a
passagem do 10/ ano de
existência do Banco Finan-
ria] do Brasil; sentimo-nos
honrados com o auspicioso
acontecimento, convencidos
de que, nesta nova fase,
corresponderemos com jus-
ta razão ao programa já
delineado, que é o de pro-
porcionar à Indústria e ao
Comércio a mais profícua
das colaborações, cooperan-
do juntos para um resulta-
do comum.

Rio de Janeiro. 4 de no-
vcmbro de 1947.

BANCO FINANCIAL DO
BRASIL

Rua do Ouvidor n.4 69.
A. BAGUEIRA LEAL

Gerente

#Q_fc^__ 

' eOW a\0 _—_D ijàríLo
ÜM RADIO OUVINTE IRRITADO

11

EDIFÍCIO

SURUBI ir

Av. N. S. Copacabana, 1 024/1 032

APARTAMENTOS DE.

Sala, banheiro e kitchenete.
Sala, quarto, banheiro e kitchenete
Sala, 2 quartos, banheiro e cozinha.

Entrega imediata — Financiamento
integral

Banco Brasileiro de Crédito S/A.
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ESQUINO OA SORTE

-—VENDEU

Sensacional!... Fantástico!..
A Esquina da Sorte vendeu ontem os dois

milhões da Federal com o bilheta

N. 16.036,
Quarta-feira mais um milhão de cruzeiros
A Esquina da Sorte comunica aos Meus
clientes que já se encontra à venda nos

seus famosos balcões os 5 milhões de
cruzeiros de Natal

A ESQUINA DA SORTE
OUVIDOR C| 1/ DE MARÇO

O sr. João Alves de Mato» nos es-
orava uma corte zangadíssima contra
as nos»as emissoras, que a seu ver,
"continuam nas mmmas dimtrueu de
dez anos passado», isto é, com ns mes-
missimon programa» de sambas, no-
vela», calouro» e humorisina barato".
Nüo é tanto a»»im, senhor João Alves.
Talvez lentamente, mas nosso rádio
tem evoluído. Se Mantém ainda mau»
programa», o que * inevitável, seu
nival subiu consideravelmente, no de-
aurso desse tempo. Vota-se nâo »6
desejo de renovação, como de aprimo-
ramento cultural, em vária» esta-
-ões.

Entretanto, tem razão nosso mwsl-
vista, quando fala nn Rádio "Jornal
do Brasil', "outrora a lider" e cujo
declínio, nesse sentido, é indiscutível,
desde quando seu atual diretor artis-
tico resolveu popularizá-la, à custa do
descrédito da estação.

Inaurge-se também, o sr. João Al-
ves contra o fato de "A Exponição"
contratar para seu "Big-Broadcast",
Orlando Rilva, para fazer concorren-
cia a "Garrotinha de Madureira", dia

êle. O sistema publicitário desse "ma-

gazín" é esse. A "Exposição" iamais
saiu da música popular, quando pode-
ria. vez por nutra, lançar um progra-
má à altura de sua condição de loja
elegante. ¦

Comn se vi. quem ho* escreva «<">
deixa de tor sua ratão, embora exa-
9«re nas cãres negras com que pinta
o nosso setor radiofônico, a ponto de
exclamar: "HA mais de sei» meses qut
nãn ouço uma Sinfonia!".

Nâo houve porque n»Tn quer, -senhor
João Alves de Matos. Ela» vivem nos
programa» de rádif. as de Mozart,
Beethnven, Tschaikoinsky, Brahms,
Dvorak e outros. Tome o no»»n con-
telho. Largue 'dn mão a» estaçõezi-
nhas renitentes e pobre» de espírito,
aquelas que ne contentam com sambas
e emboladas, com ns Dircinfttf»- Batis-
tas e vs Vicente Celestino», e sinto-
nize para ns que .mantém um padrão
mais elevado. E' melhor dn que es-
bravejar e apelar para nós, que não
damos jeito e também somos uma das
vitimas,

Ond.

O 
PROGRAMA "H*.io-Cf>ne»rto", da
Rádio Roqaelo Pinto. P R D « B,

dm Preíeltor»,- apresentar* sm-nh-, às
20 horas, » o»ntor» Nadir FlRiifiredn,
no» «es-lníe» n_m.ro*: --- "R«T«n«»,
smonr". de l.olly; "l/lnvitatton »n
to«_»«", do Onparc; "The craylnir of
water*". do Campbell-Tlp ton; "Rlml
tronche", de Renné Talba; "A m-lher

do noldado", d« Raíhmanlnoff, t "Vtola
qnebrads". de Vila LehoF.

SOB 
» regeiinla do maestro .Tose SI-

queira, a Orquestra Sinfônica Bra-
allelra dará hoje. à* 10 horas, nô eine-
teatro Rex. um concerto para a Ju-
ventude escolar. A P R A - a trans-
mitirá esse concerto.iene , »« Hoiiiic * ¦•»-••,•_..---

OS PROGRAMAS PARA HOJE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(PRA- *)
10 horaa — Transmissão, dlretamen-

te do clne-teatro R»x - O. B. Brás.
12 horaa — "O Dia de Hoje hi mui-

tos anos...". — "Clnemúalca". 13.30
"Londres Informa". 32.45 — Musica

pura o slmôco". 13. — "Aqui fala a
América". 15 — Vesperal Sinfônica.
16 — "intermerzo". 16.16 — Vssperal
Sinfônica — '2.» parto). 17 horas —
Tran.missdo da ópera "Don Olovanni'
Mozart- 10.30 — "Atendendo aos ouviu-
tes" — 11.» parte). 20.30 — "Em res-
posta a «ua cartR". — "Atendendo
aos ouvintes" — /2.» parte). 31.30 -
"Você conhece esta música?'. 314»

"Atendendo aos ouvintes" — (3."
parte). 23 horaa — Encerramento.

*
RADIO ROQUETE PINTO

(PR D - 6)
10 horas — TransmlssRo, diretamente

do Mosteiro de Sfto Benta, da Missa
Domlnleal. 13 — Programa "Vamos
Ouvir boa música". 13 —.Desfile dos
Orandes Artistas: soprano Claudia Mu-
zlo e pianista Cláudio Arrau. 13.30 —
Sinfonia em Ré Menor, de César Pranck.
14 30 _ cenas Llrlcaa com trechos da
ópera "Borls Oodonouff". de Moussor-
giky com Alexander Klpnls. 15.10
horas — Concerto n.° 5, "Impera-
dor", de Beethoven para plano • orq.
18.30 horas — Os Orandes Intérpretes
dm Cansao. 17 — compositores Mo-
dernoa. 18 horas — Ave Maria - Crô-
nica da Cidade. 18.10 — Seleeao de
Peças Famosas. 19 - Divertimentos.
21 — Programa Seleolonado. 31.30 —
Radio Canadá. 32 - Hino Nacional -
Bncerfamento. *

RADIO NACIONAL
(P R E > •)

15.1» horas — Tarde »portlv».
17.4» — A Vos da R. C A. 18 —
Lula Oonzsga. 18.18 — O Canto da»
Américas. 18.30 horas •— Rádio Revls-
ta. 19 — Tabuleiro da Baiana. 19.30

Tanoredo « Trancado. 30 — "Tour.
nís" musical. 30.30 — Piadas do Man-
duna. 21 — Nada além da 3 minutos.
21.30 — Papei Carbono. 33.10 — Gra-
vaçOsa. 32.30 — Resenha Ksportlra. 33
~ Encerramento. #

RAMO GUANABARA
<r a c - »>

18.30 horas — Esporte. 17.38 ~ Tar-
de dansant*. 19.30 — Sombreros a
Castanholas. 30 — Esporte. M.4S —
PorênteBls Sonoros. 23 — Orandes No-
meu da Música. 83 — Inspirações »iue
a per.» guardou. 22.30 — Orill-room.
24 — Hino Nacional — Encerramento.

RADIO MAIRINK VEIGA
(PRA- »)

• — aravaçfles. 10 — Prog. "Case".
15 horas — Transmissão Esportiva,

eom Oduvaldo Cozi. 17.30 ¦— "Ritmo
Alegre". 18 — Hora do Pato. 19 —
"Calouros em Apuros". 20.30 — R«s»-
nha Esportiva. 31 — Teatro Romanee
32.30 — Posta, Restante. 33 horas —
Encerramento.

RADIO TAMÔIO
(P R B - 7)

18.15 horas — Transmissão Espor-
tlva. 17 — Domlnguelra dançante. 18
— Ave Maria. 18.10 ~ 8uplemenío do
Hora Sertaneja. 18.30 - Hora do Ml-
nlstérlo da Agricultura. 19 — Reserh»
Esportiva. 19.30 — Baile. 30.30 — Su-
plomento dançante. 23 horas — Boa
noite, Brasil. #

RADIO TUPI i
(P R O - 8) )

15 horas — Reportagens esportivas. I
17 — Gravações. 17.30 — Programo
"Caleidoscópio". 30 — Calouros em
Desfile. 21 -- Agüente as consequên-
cias. 21.30 — Gravações. 22 — Fran-
gos e Bicicletas. 22.45 — Gravações
23 'horas — Encerramento,*

BR.TI6R BROAOCAST1NO
CORPORATION

(BBO • Londres)
19 horas — aumârio dos programas t

Interlftdlo musical. 19.15 ~ Noticia-
rio. 19.30 — Cane.es e Dançai dai
Ilhas Britânicas. 19.45 — Râdlo-teatro.
20.15 — Música da América Latina. 20.30
Revista dos semanários britânicos, df
Joaquim Ferreira; 20.45 — Música 11-
gelra. 31 — Noticiário. 11.1$ — D
Página Feminina, de Lia Cavalcanti;
2; Crônica Londrina;. 21.30 - . Múslcs
da câmera. Antiga • Moderna. 32 —
Rádlo-panoráma. 22.1» — Noticiário.
22.20 — Epílogo.

Ataque da "Gazeta Lite-
rária" ao Comitê Nobel

MOSCOU, 32 (U. P.) — A "Gaiet*
Literária" atacou o Comitê Nobel por
ter conferido .0 prêmio de literatura ds
1947 a André Glíe, escritor fran-
c«s.

A "Gazeta Literária" qualifleou «In-
da aquela comitê como "um «rupo

de reacionários políticos suecos, .us,
por todos os meios, encoraja os teôri-
cos da t.raJefi.0 naolonal. A rsvigta tur-
min» revelando qua Gld# era um gran-
da admirador do Hitler • ou» s* foi
salvo da prislo por intarvsneRo do ge-
neral Du Gaulle. A propósito a "Ga.
ssta Literária" lembra qu* o prêmio
Nob«l. Jamais fora concedido 11 gigante»
cerrio Tolstol, Gorkl ou Chekov.

Entrega de títulos a apo-
sentados e pensionistas

A fim rie receberem os seus títulos
apostilados pela Diretoria da Despesa
Pública, dcverüo os aposentados e pen-
sionistas abaixo comparecer n Secao de
Orlentacfto e Reclamações <i<> Serviço rie
Comunicações do Ministério ria Fnzen-
da:

Ana Luiza Vilela, Angélica Salazar
de Macedo. Angelina Lisboa Moreira ria
Fonseca, Angelina Maria de Santann,
Antíinia Luiza da Cunha, Antonieta das
Dores Rosário, Antonieta Firmo Porto.
Arahela Bandeira Acioli, Arquiiiama
Daemon Cordeiro, Arminda Ferreira
Dias, Arminda da Silva Garcez, Ascen-
dina Bnrja. Augusta Vilaboim »io Leo-
nl Ramos, Beatriz Lisboa Morena ria
Fonseca, Benevenuta Ribeiro Carneiro
Monteiro, Benjamln Colares Carreira.
Beatriz Peixoto, Branca da Costa Ra-
belo, Reiia ' Cerquelra Lima, Ceei de
Sousa Lima, Cândida Avena Sousa Fon-
tes, Clotllde Rosa da Costa, Corina de
SA Hasselmann, Cecilia Espíndola. Car-
melita Reis, Corlna Coutinho de Vilhe-
na. Carolina de Miranda Ribeiro e Me-
lo. Clélia rie Queiroz Guerra, Corina
da Rocha Paraíso Godinho. Crcscência
Pereira Rabelo, Clélia rio Rego Barros,
Cristina Loller Meireles. Cellna de Gus-
mao Fran»;a Batista, Carmem Pereira
da Silva Garcia Savaget, Carmem Ma-
ria rie Faro Lacerda. Carmem Guima-
rães Pereira, Carllnda de Sousa Bran-
dao, Candelária Coutinho de I.ima Men-
des. Carmem da Fonseca e Silva, Célia
Ribeiro de Oliveira, Carmem da Silva
Pientznauer, Cristina Mangaba Carnel-
ro, Corina Macedo Ferreira, Carllnda
Ribeiro Machado. Celestina Esposei Ga-
d,ret. Diva Fagundes Catada ,lard;m,
Dlnorn de Cami>os Vinchoh, Dora Bar-
reto de Aguiar. Doralics Ferreira da
Cosia, Duida Torres, Dalila da Stlva
Sampaio, Dalila Moreira da Costa, Do-
ralice Pereira Lima, Dlomar Pereira
da Rocha, Dorallce Ramos Matoso,
Durval Ribeiro Rosado, Dela 1-elte Ber-
gamini, Diana Marinho, Dlonisia Sam-
paio Figueira, Diva de Sousa Miranda,
Delmana da Costa Barros. Etelvina
Muvlaert Bastos. Emilia Tinoco Leal e
Elvira Moreira Mala.

Os interessados acima mencionados,
após 4 dias da publicação desta relacSo
no "Diário Oficial", deverão dlrigir-s»
ao Guichei n.» 181 da Seçáo de Infor-
mes (loja do Ministério da Fazenda),
onrií» lhes será fornecido o número qu»
constituiu o processo, a fim de recebe-

Mandado de segurança
contra a cobrança da

taxa adicional do Im-

posto Sobre a Renda
CONTESTA O PEDIDO. O PROCURA-

DOR DA REPÚBLICA
Foi impetrado mandato de segu-

rança por Carlos Mendes Campos
contra o delegado regional do Im-
posto d* Rpndn, pela cobrança da
ta*a adicional do Imposto de renda.

Trata-se da taxa adicional criada
pelo derreto-le! n. 5844. de 23-9-1343
para vigorar nos exercícios de 1944
e 1945 e cuja vigência foi prorroga-
da para o exercido de 1946.

Baseou-se o pedido no fato de nSo
existir lei especial que prorrogua
essa cobrança para o exercício do
1947. .

O podido deu entrada na Segunda
Vara da Fazenda Pública, cujo Juil
em exercício fez citar a Unlâo. Esta,
representada pelo dr. Plínio Travas-
sos procurador da República nesta
capital, contestou, declarando que. ao
contrário do que afirmara o impe-
trante. existe a Lei n. 3, a lei orça-
mentiria, de 2-12-1046. que de»J Vi-
géncla ao tributo para o exercido de
1947; lembrou, ainda, que o art. 320,
n. IV, do Cód. Pror. Civil, nega,
taxativamente, o mandado de segu-
rança em tais casos, n nfto ser quan-
do se tratar de "providencias res-
trltlvas da .atividade profissional do
contribuinte".

NOTÍCIAS DA MARINHA

Tomou posse o novo diretor

geral de Marinha Mercante
Dispensa de oficial — Aptos para qualquer comis-

Admissão ao Quadro de Oficiais Auxiliares

Ameaça de nova greve
ferroviária na Argentina

BUENOS AIRES, 22 (A- P.) — Oi
trens começaram a circular nova-
mente mas sob a ameaça de nova
grevo para a meia-ontle de hoJe.s

Os dirigentes dos sindicatos f*jrro-
viários ordenaram o retorno ao tra-
hnlho pouco depoú da meia-noite cW
ontem, mas advertiram que volta-
riam novamente à greve por mau
2* horas se «ua» exigências de au-
mento de salário» nio forem aten.
dldas.

rem na Secflo de Orientaçlio e Reclama-
cões acima citada os seus títulos.

Decorrido o prazo de IS dias sernu
os referidos processos encaminhados ao
Arquivo.

sao
Em cerimonia realizada, ontem, na

Diretoria de Marinha Mercante, no
Ministério da Marinha, em presença
dos representantes do ministro, capl-
filo de mar e guerra Vítor Stlva Fon-

tes. e do chefe do Estado Maior da
Armada, almirantes, convidados e de
grande número de oficiais da Arma-
da, tomou posso no cargo de diretor
geral da Marinha Mercante o con-
tra-almirnnte Raul de San Tiago Dan-
tas, para o qual foi recentemente no-
meado. O ato de transmlssáo do car-
go foi feito pelo vice-almlrante Joáo
Duarte, que na mesma ocasião asus-
miu o de diretor geral do Pessoal da
Armada.

DISPENSA DE OFICIAL
O ministro, por ato de ontem, dis-

pensou o cnpltao , de corveta Oscar
Lopes Fablão das funções de Instrutor
do Curso de Espcclall.açáo para ofl-
ciais.

USO DE ESPADA
O ministro, em aviso ao diretor ge-

ral do Pessoal, declara que resolveu
revogar o n.» 1.035, de 20-X-1942 (uso
de espada», visto haverem cessado os
motivos que o determinaram.

HISTÓRICO PARA CANHÕES
O Estado Maolr da Armada aprovou

o novo modelo de "Livro de Registro
e Htstórtco para canhões" e o "Livro
de Registro e Histérico para metra-
lhadoras".

Oportunamente, estes novos modelos
seráo distribuídos pela Diretoria de
Armamento da Marinha com instruções
completas sobre aua escrituração.
ADMISSÃO AO QUADRO DE OriCIAlS

AUXILIARES
Para fins de provas de habllitaçlo

para admissào ao Quadro de Oficiais
Auxiliares da Majinha, deverfto ser
inspecionados de saúde, os seguintes
sub-oficiaií,; Antônio Manuel Moreira,
lldetonso Toledo de Melo, Elvlro Dan-
tas Cavalcanti Braga. Sebastiáo Bispo
Lemos, Clúvis Maciel da Silveira, Ma-

nuel Caetans» Ferreira, Ls»I flcirvada
Vicente Gonçalves do Nascimento, j«I
rônimo de Araújo, Manuel Canoaa 8ar-
mento. José do Nasr.lmento Telxtira
Fausto Pacheco Júnior, e TTb&lno Kal
malhete Lemos.
APTOS PARA QUALQUER COMISSÃO

Foram Inspecionados de saúde • jU|.
gados aptos para qualquer comlssSn. 05
seguintes oficiais: capitáo de fragata.
Otávio da Silveira Carneiro, tenentes
Marcelo Robertson Liberal!, Hsrmnr
Duarte de Almeida. Paulo Rajn Gaba.
Klia, Márcio de FarlR Neves Ferreira
Lira e Veríssimo Fernandes Lane.

DISPENSA DE OFICIAL
Poi dispensado das funções de In».

trutor (Instrutorla D» do Curso rl(
EspcclalizaçSo para Oficiais, o ca,iiist
de corveta OBcar Lopes PabiSo.
NA ASSOCIAÇÃO DOS SUB-OFICIAIS

DA ARMADA
Reunlr-sc-á. no próximo dia 26. ài

16.30 horas, em sua sede social, a _|.
retorla da Associação dos Sub-Oficiat
da Armada, em assembléia gera! ord!.
naria, a fim, de *cr discutida «• '.ntatii
a seguinte ordem do (Ua; pro.lf-tn do au-
mento do quadro de funcionários pro-
Jetn de orçamento para 104B n pedldct
de crédito?

Administração da
Palestina

LAKE 5UCCESS, 3 (A. P.) - p0r,.
tas bem informadas afirmaram tu»
o novo plano de divisão providencia
para que a administração da Pa.c».
tina seja progressivamente transii:.
vida A comissão nomeada pelas Nt.
eões Unidas, porquanto a retirada dn
Ingleses lhes deu düeilos de manlsi
Inteira responsabilidade iv?1a aími-
nislraç-o das áreas das quais t^n ra.
tiraram suas forças.
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Automóvel
Vende-se um Crysler no es-
tado de novo, licenciado pa-
ra a praça com Taxi paulís-
ta de 1938. Vêr e tratar na
rua Campos Sales n.* 184,

com o sr. Fonseca.

CRS 2.100.00 —CASAI

HOTEL SANTA CLARA
Apartamentos de saleta, quarto, banheiro, água quente,

café pela manhã, luxuosamente decorados.

Rua Décio Vilares — 816 — Copacabana
Informações pelos telefones t 87-4042 • 87-4474

T0DIS IS 4as. FEIRAS

ABERTA A EXPOSIÇÃO ATE ÀS 10 HORAS DA NOITE
Va*-** !••".'!»' »r<-! í> r ,,ti .?¦ JimtlrTlUfOiri 1

... par» você cemprur tudo o o.u« deseja, à vlata on pelo

Crediário n'A EXPOSIÇÃO AVENIDA e n'A EXPOSIÇÃO

CARIOCA, '.inclusive o "Artigo do Dia" — e receber, inteí-

ramente «rátisf nas compras * partir de Crí 35,00, entradas

para os luxuosos e confortáveis cinema»

VlfQBíB

__«|||E|M|^^wR.
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RIB H

JOALHERIA-RELOJOARIA
A HORA CERTA

CASA FUNDADA EM 188»
CORDÕES DE OURO, 18k., » nome.ar de CrS 90,00
DESPERTADORES "VEOMA", cromado Crt 190,00
DESPERTADORES REPETIÇÃO "VEOMA" .... Crt «*0.«»'
DESPERTADORES AMERICANOS LUMINOSOS Crt 130,00
RELÓGIOS p| PULSO, "OMEOA", desde Crt «O.»»
ALIANÇAS DE OURO, 18k., pur. a começar de Crt 188,00
RELÓGIOS p|SENHOHAS, 18 -rubis, fnlh. sulco Crt 480,011
ANÉIS ZODAICOS, pratft e ouro -de lei Crt 120,0(1
PULSEIRAS follieailas amerleana*, extensíveis.. Cr» 1M.00

AV. MARECHAL FLORIANO, 56
Antiga Rua Larga

/ *

*0N».aax)83a

Eis os filmes em exibição nos cinemas São Luiz, Vi-

tória e Carioca: "Mascarada tropical,,> um tecnicolor da

20th. Century Fox, com Dick Haymes, Vera Ellen e Ce-

sar Romero, e no Palácio e Rian "De ilusão também se

vive", um filme da 20th. Century Fox, com Maureen

0'Hara, John Payne e Edmund Gwenn.
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NÃO PERCA A "BIO-NIOHT", TODAS AS 4a*. FEIRASI

LOJAS DE DEPARTAMENTOS

AVENIDA
limita hq. SI. leu ú&ttfitufif

CARIOCA
Uni H Carioca ¦ m. Un»\m Ml

Pacote-40SS

W&kaWtÈlrm&m*

MO01HNO f IflCIINIf ÇlSTfMA 01 PRO
VaoanDa com píímiO»», Dl DUTHIlülÇAO

POPULAR ' —
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FINALMENTE!... aparecerá no dia4de
ATENÇÃO ! Se as casas de sua prertlleçfto já lhe agraciaram com os "Boletins SI5CULO XXI", guarde-Ofl com cuitadado, T6m valor per-

manente e cada um deles representa uma possibilidade para a obtenção de valiosos prêmios, Ouça pela Rádio Cruzeiro do Sul as audições

Século XXI tôdai as terças, quintas e sábudos, dss 10,30 ns U hora*, e tUàriftmtjnte a hora da Broadw&y,

EMPRESA SÉCULO XXI BONIFICADORA DE PROPAGANDA LTDA
AVENIDA VENEZUELA, 27 - «,* - SAI.A 002 TEU.F0NE. 2US022
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0 CONCERTO HOJE NO MUNICIPAL
Dedicado aos empregados no coméicio

Terá lugar, às 10 horas da manha de hoje, o terceiro
erto da série que o SESC do Distrito Federal, port* htiva jo seu presidente, Artur Pires, está semanal*
te realizando no Teatro Municipal, cedido para esse

? àauela instituição, pelo , prefeito Ângelo Mendes de
i is soh cu3° Pat,*oc*n*0 se realizam, alas, esses es-
Suíos de cultura e recreação popular.

O programa do concerto de hoje foi organizado pelo
tamento ,je Difusão Cultural da Municipalidade e

¦tara de um Festival Lorenzo Fernandez, executado
u Orquestra Sinfônica do, Teatro Municipal, sob a
encia do maestro Vicente Fittipaldi e com o concur-
dos artistas Yolanda Ferreira, Edyr de Fabris e Clau-

dio Nonelli . ,
A entrada será franca aos comerciários e suas fa-

MÜiaí não havendo convites especiais

NOTÍCIAS da prefeitura

Esclarecimentos sobre o orçamento municipal para o próximo exercício
No gabinete — Novo regulamento do Departamento de Saúde Escolar — Alteração de cargos de fun-
cionários — Para rever e regulamentar a concessão de gratificações — A renda de ontem — Conces-
são de salário-família — Atos e despachos nas Secretarias: de Administração, de Finanças, de Saúde

e Assistência, no Departamento de Vigilância e no Montepio dos Empregados Municipais

VENDEDOR
Precisa-se, efetivo, para perfumaria, que conheça o ra-
mo. Tratar à rua Machado Coelho, 28, das 2 às 5 horas.,

PETRÓPOLIS « PATI

Serviço de Alimentação da Previdência Social
Concurso de Motorista

AVISO
< Anham-se abertos a partir de 17 de novembro a
j,t de dezembro do corrente ano as inscrições para o
concurso de Motoristas, cujas instruções foram publica-
jgs no "Diário Oficial" de 14 deste mês.

As referidas inscrições serão feitas à Praça da
Bandeira, 96 das 12 àa 17 horas e aos sábados das 9
_• 11 horas e encerrar-se-ão impreterivelmente no dia
1." de dezembro do corrente ano.

Ss o livio da Fé e da Piedade humana !
OS MILAGRES DA FÉ

A VIDA E A OBRA DO PADRE ANTONIO RIBEIRO
PINTO, DESCRITA PELO JORNALISTA

ÁLVARO GONÇALVES
AUTOR DAS FAMOSAS lUSPORTAGENS DE "A MANHA"

. "RADIO NACIONAL,"
E

"Que #rt. livro possa I-VHr a cada coracfto que sofre, um
Bonoo éa Vè no poder do Pena".

Podre ANTONIO HIBKmO PINTO

CM MNPO VOtTJM-5 EM FORMATO -»x2í — GRANDE NUMERO
BB II.USTRAÇ«BB — PREÇO: CRf 85.00

Tsdt.l,» pelo Reembolso Postal — Reembolso Comercial I.tda.

RUA SENHOR DE MATOSINHOS, 152 -- Rio de Janeiro

O prefeito restltuiu * Câmara do
Distrito Federa), sem saneio ou veto.
o autógrafo do projeto de lei n. 132-A,
que orça n receita em Cr5 
1.711.330.000.00 e fixa» a despesa em
Cr$ 1.701.822.306,90 para .1348. Have.
ria então o "superávit" de Cr*> 
9.507.693,10.

Mae n soma das diferentes verbas do
orçamento esta substancialmente olte-
rada; níio, apenas, tipograflcamente.
Computadas as verbas, verifica-se estas
diferenças, para menos. Poder Legisla-
tlvo: CrÇ 3.000,00; Secretaria Geral de
Adminstraçfio — Cr$ 5.000,00: fier.re-
Comércio, CrS 1.636.000.00; Secretaria
Geral de E*icaçRo e Cultura, Cr$ ....
tarla Geral de Agricultura, indústria e
33.970.00; Secretaria Geral de Flnnn-
ças — Cr? 12.978.000,00; SecrHtarla
Geral de Saúde e Assistência — CrS . ..
869.400,00, e Secretaria Geral de Via-
Cio • Obra» — CrS 1.952.000.00. Ha
para mais uma diferença de CrS ....
28.500,00, nas tabela» da Secretaria do
Interior e Segurança.

A soma das diferençai . de CrS ...
IT.448.870.00, sendo certo, pol», que a
despesa trtata, tal como foi aprovada
pela Câmara local, é de CrS 
1.719.271.176,90. Em vez do "superávit"
de CrS 9.307.693,10, h«, em verdade,
O "déficit" de CrS 7.941176,90; essas
Importâncias somam, precisamente, a
diferença encontrada no total, Isto é,
CrS 17.448.670,00.

Não será. possível fazer-se a revlsBo
do projeto do orçamento, pnra conse-
gulr-ia o equilíbrio entre a receita e a
despesa, sem reduzir verbas jft defini-
tivament* aprovadas pela Câmara local.
Ademais, o projeto eleva considerável-
mente a receita, multo alem do total
que poderá ser arrecadado. Em con-
fronto com os resultados dn execução
orçamentária, até esse momento, o au-
mento poderá ser estimado em cerca de
trezentos milhões de cruzeiros.

Em face dos presentes esclareclmen-
tos, cumpre ao prefeito aguardar a
promulgação da lei e determinar aos
órgãos administrativos, em consequên-
cia. forte compressfio da despesa, de
modo que nfio se agravem as condições
financeiras da Prefeitura.

t NO GABINETE
Esteve ontem no Palácio Guanabara,

em visita de cortesia no prefeito, o novo
titular da pasta da Justiça, sr. Adroal-
do Mesquita.
NOVO REGULAMENTO DO DEPAR-
TAMENTO DE SACDÇ ESCOLAR

Em decreto assinado ontem o prefel.
to aprovou o regulamento do Departa-

HENRIQUE BATISTA

OUÇAM HOJE, na onda
amiga do

RADIO CLUBE DO
BRASIL

o cartaz das manhãs
domingueiras

"SAMBA E OUTRAS
COISAS..."

com HENRIQUE BATIS-
TA apresentando às 10,30

horas, numa oferta de

A NOBREZA:"Renovação de Valores"!!!
Um programa qua tt uma oportunidade para os can-

tores novos!!!
Um programa diferente, como diferentes são os artigos

• os preços de A NOBREZA, a conhecida mascote
das noivas!!!

A NOBREZA - URUGUAIÁNA, 95

Primeiro ensaio
para o Natal

O Ao Mundo Lotérlco -
rua do Ouvidor, 139 -- ven-
deu ontem em seus afama-
dos balcões o bilhete nume-
ro 989.1, 2," prêmio do pia-
no de 2 milhões de cru-
zeiros, e ainda o 4." prêmio,
bilhete n." 21.295. Assim
se ensaia para o Grande
Sorteio de Natal que este
ano correrá com o plano
extra de 15 milhões de cru-
zeiros em cinco prêmios
maiores de 5, 4, 3, 2 e 1
milhão de cruzeiros,
custando o bilhete inteiro
Cr$ 1.200,00, meio Cr? ...
600,00, quartos Cr? 300,00 e
fração Cr$ 60,00. Como to-
dos os anos o Ao Mundo
Lotéricq organizou a afa-
mada Sociedade Monumen-
tal para os 15 Milhões com
40 sócios a CrÇ 300,00 cada
parte. Quarta-feira próxi-
ma mais 1 Milhão de Cru-
zeiros por Cr$ 120,00, meio
Cr$ 60,00, fração Cr* 12,00
e sábado 2 Milhões de Cru-
zeiros por Cr$ 350,00. melo
Cr$ 175,00, fração 17,50. —
Ao Mundo Lotérico — Rua
do Ouvidor, 139 — Caixa

Postal, 2005
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ADMINISTRAÇÃO DE VALORES

Compro," vendo e custódio d*
títulos.

Máximo presteza no cobrança
do juros «dividendos, sob aviso

imediato.
S^&^^-Se-ãàS^ EficUmto assistência técnica.

BANCO AUANÇA 00 RIO DE JANEIRO S.I
Rwt da Alfândega, 31

I O BANCO DOS BONS SERVIÇOS
»¦ IP — li-* — —.l-l- tt H '*¦¦• I ¦ ¦¦.«i«MP«»^»»»**»*a«^^.».W»<W.«**.»*Mi-W»M
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mento de Saúde Escolar, ria Secretarie
Geral de Educação e Cultura. O decre-
to em causa, nue - lonKo. será publl-
cado no "Diário Oficial", seção II, da
hoje.

ALTERAÇÃO DE CARGOS DE
FUNCIONÁRIOS

Em atos do ontem, o secretário scral
de Administração, alterou para escritu-
rária, classe F, o cargo dos seguintes
servidores: Clélia Cerqueira Lima Ce-
lestino. Alice de Barros, Palmlra Pinto,
Irene • Fnlcfio, Ninle Costa, Maria Pom.
pela Maury, Ester Pitrez, Carmoslna
Pires Braga, Valter Rodrigues de Fn-
ria, Áurea Souto Neto. Manuel Luis
Gonçalves. Os funcionários acima men-
clonados terfio direito, ainda, a dlferen-
ca mensal, de Crí 100,00 em seu» venci-
mentos.
PARA REVER E REGULAMENTAR A

CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÕES
Em portaria de ontem, o secretário

geral de Saúde e Assistência designou
os srs. José Olímpio de Almeida Sena,
Alkindar D»itra de Castilho e Ernani
Soares Pereira, para, em comissflo,
procederem h revisão do estudo realiza-
do pela Secretaria de Saúde, relativo
ao ante-pro.leto de regulnmentacSo das
gratificações a que se refere o artigo
119 do decreto-lei 3770, de acordo com
a circular n. 80, de 13 de novembro
do corrente ano. do prefeito, devendo
apresentar a conclusão do seus traba-
lhos dentro do prazo de 40 dias,

A RENDA DE ONTEM
A Prefeitura arrecadou ontem, a lm-

portanria de CrS 431.383,90, decorren-
te de 613 documentos de diversos lm-
postos.

Secretaria Geral de
Administração

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos do diretor — Ester Cavai-

eanti da Costa Moura, Dagmar Braga
de Oliveiru, Jandlra Botlm Whlte, Ma-
ria Aparecida Louzada Gomes da Cruz
e Silvia Bastos Machado — Abonadas
as faltas; Jofio Joaquim Ferreira, Fio-
riann Guerra, Maria de Lourdes Lom-
ba Mlrandola. Júlio Alves d^ Santos,
Porflrlo Joáo Moreira, José Francisco
Bastos, Antônio Teixeira de Carvalho,
Euclides José, José Raimundo de Al-
meida, Genivaldo Lucas Teixeira, An-
tônlo Alves dos Santos. Claudlonor Cos-
ta, Carollnn Soares Rangel, Emílio ilo
Nascimento, Otávio Cristi.ini. Eduardo
de Vasconcelos. Conslantino Costa, New.
ton dp Almeida Caldus, Avelino Gomes
de Oliveira, Francisco de Oliveira, Aze-
quiel Amaral, José Fernandes, Antônio
José Pacheco Filho. Manuel Correia
dos Santos, Juraci Laurlndn, Benedito
Januário da Costa. Armando Moreira,
Gumercindo ria Silva Costa, Jaime Mu-
nlz dos Santos, Epaminondaí Pereira rie
Sousa, Pedro Ramos Nogueira, Mário
Correia da Costa Filho, Antônio Ribeiro
da Silva, Joáo Onofre e Oilete Lopes
D'Urso — Concediflo o salário de fa-
mllia.

Secretaria Geral de
Finanças

Atos do secretário gorai — Fo! de-
slgnado Jorge Ernesto ri* Miranda
Schnoor para a Superintendência do Fl-
nanclamento Crbanlstlco.

Despachos — Mozart Fellsmino Soa-
res e Lia Carneiro --• Mantenho o de-
cisão; Lopes A Mafra Ltda. — Faca
prova o requerente rie inversão de ca-
pitai que alega haver realizado, de
modo que possa ser justificado o defe-
rtmento por equidade e n titulo precá-
rio; Antônio Joaquim dos Reis — Pa-
rece-me que deve ser mantido o crlté-
rio anteriormente assentado, para que a
Prefeitura possa guardar coerência en-
tre as decisões que adotar; Eurico Pa-
ranhos Fontenele — Estou de acordo
com a orientacfio normativa: Francisco
do Nascimento Afonso e outro — Oe
acordo com o parecer.

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

Atos do secretário geral — Foram
designados Benedito Pereira Ramo» c
Fábio César Penalva Costa — Para o
Departamento de Higiene; Valfredo
Joaquim Garcia para o Departamento
de Assistência Social; Norival da Silva
Carvalhcira, para o Departamento de
Obras • Instalações.

Secretaria Geral do
Interior e Segurança

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
Determino compareçam;

—ao T-SM no dia 24 do corrente,
entre 13 « 14 hora», os vigilantes S4
._ 86 -- 247 — 283 — *&> — 712 —
744 _ 764 — 794 — 887 — 603 —
959 —• 1018 — 1276 — 1565 — 2073.

ao meu gabinete, no dia 24 do
corrente, às 15 hora», » vigllanU Vir-
gullno Pinto Ribeiro.

a Escola de Policia, n. dia 84
deste mi», As 13 horas, o vigilante Otá-
vlo d* Costa.

à firma M. Rocha Indflstlas Reu-
nldei 9. A., a, avenida Tom* de Sousa,
21, no dta 24 do corrente, de ft às
17 horaa, a. fim de provarem seus uni-
formes, os seguintes fiscais de vlgilàn»
eis: Agutdo Carneiro de Campos, Cat».
Io» da Cruz Ferreira, Eduardo de Al-
meida, Eduardo Ferreira da Silva, Fio-
rlano Augusto de Sousa, Hondrlo .Toa-PERDEU-SE

Pauta de couro contendo do-
enmentofl e anotaçfies referentes
& "Inovaçfto" e entras. Fororen-
trepar, t.rav. Sfto Vicente n.* 7,
ou K. do Rocha n.* 00 on na
portaria da "Inovação".

qulm Lopes, Heráelito Vieira da Rosa.
Hermeneglldo Vieira, JoSo de Sousa
Bandeira de Melo Filho, João Petra de
Mel? Filho. Jofto de Magalhães Carnei-
ro. Jofio Carvalho du Miranda, Jofio
Pereira cte Magalhães. Jacinto Elias
Beck, Joaquim Lopes, José Gonçalves,
José Pereira Duarte Júnior, José Seve-
rlno de Sousa, Luís Moura. Luis rie
Oliveira, Luis Augusto Gonçalves, Lu-
ciano ilos Santos Paula Filho. Mitchell
Herfield Scabra Lebre e Otávio Lopes
ria Costa.
Montepio dos Empregados

Municipais
DESPACHOS DO DIRETOR

PROCESSOS NE. 21355147 — Soclc-
dade Amigos do Dr. Pedro Ernesto —
Deferido. CJueira apresentar, na con-
formirtnde do ilisposto no edital de 3
da marco rie 1941: a) exemplar do es-
tatuto era vigor; b) oficio rie comunl-
cação da diretoria eleita para o exer-
ciclo de 1947, e c) certidão ou pública
forma conferida e concertada por no-
tárlo público, da ata da assembléia que
elegeu a diretoria para 1947; 20909J47

Justa Rodrigues Ccclm — Restltua-
se a importância de Cr$ 367,50 (tre-
zentns e sessenta e sete cruzeiros e cln-
quenta centavos), pm face do Informa-
do; 20891147 — AntOnio José do Nas-
cimento — Restitua-se a Importância de
CrS 157.50 (cento e cinqüenta e sete
cruzeiros e cinqüenta centavos», em
face rio que RO Informa; 19880J47 —
Artur Henrique Pereira de Matos —
Deferido; 22.94'47 — Armanrio JoSo
Sales — Deferido; 22516Í47 — Paulo
Ribeiro rie Carvalho — Deferido; ....
22534:47 — Hermes Evarlsto Bismas —
Deferido; 20539J47 -— Severlano Arart-
jo Ramos — Deferido; 19711147 — José
Teixeira Filho — Restitua-se, de acôr-
do com as Informares; 19625147 —
Antônio Gomes rie Oliveira — Restltua.
se, de acordo com as informações ....
21757J47 — Frutuoso José da SilveiraDeferido; 8424147 — Associação Be-
neficente dos Operários das Oficinas
Trajano de Medeiros 4t Cia. — Defe-
rido. Assinei a apostila lavradR na car-
ta de fiança, retificando para Associa-
Cão Beneficente dos Operários ds Ofl-
clnas Trajano de Medeiros & Cia., o
nome do proprietário do imóvel sito è
rua José dos Reis, 609, loja; 22147]47Moacir Martins C&mara — Deferido.
Pague-se ao requerente a Importância
de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), a
titulo de Indenização pelas despesas
efetuarias com o onlorramen!»* do con-
trlhuinte Moacir Martin* Camarn, ma-
trleula 5160; 21031147 — JoSo Valen-

letra ia" do decreto n. 3397, de 9 de
maio de 1930. Assinei as apostilas nos
títulos de pensionista; 21896:47 — JoSo
Teixeira Guimarães — Deferido. Pague-
se o funeral na forma da lei: 
1881047 — Casa Garlbaldl —- Pague-so
à Casa Gnribaldi, a importância de
CrS 414.00 (quatrocentos e quatorze
cruzeiros), de acordo com o processado
e empenho de despesa n. 182: 18668147
— Frirtunato Santana d» Faria — In.
deferido, por falta ed amparo legal.

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
Será feito amanhã, das 11.15 ès 17

horas o pagamento das seguintes pro-
posta» de empréstimos na importância
total de CrS 99,376,10: .. .. »Propts.
5798
5800
5802
5804

Matr.
19749
4902

?0306
12648

Propts.
5799
5801
5803
5805

MattrJ
490.1

25397
2138B
11482

EMERGÊNCIA:
Matrículas: 10541 — 31407 — Natlvl-

dade. -
Matrículas: 8837 — 27208 — 29090

— Funeral.
Matrículas: 1413 — 5121 —'24727 —

2S608 — 31999 — Tratamento de «aúd»,
O pagamento das propostas JA anun-

ciadas e não recebidas lá será efetua-
do ãs quintas-feiras.

Imagens paulistanas
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Notícias da Polícia
Militar

PERMISSÃO PARA GOZAR FÉRIAS
Ao 3.o sargento' Carlos de Almeida

Paranhos foi concedida permlssfto par»
gozar as férias regulamentarei, relatt-
vas so ano de 1948, na cidadã de BAa
Ooncalo. Estado do Rio de Janeiro.

APRESENTAÇÃO PE OFICIAIS
Apresentaram-se no EstRdo Maior d»

Corporação os seguintes oficiais:
•-- Capitáo Euclides da Stlvs Bola.

por ter assumido as fnnçíes d« »Ju-
dante do 4 o Batalhfto de Infantaria;

capitáo Amaro Ferreira do AnI-
ceto, por ter regressado do Estado de
Pernambuco:

2.° tenente José Armando Ribílro,
por ter de seguir para a Ilha Orande.
conduzindo uma escolta; e,

l.o tenente Francisco Costa, por
ter regressado rie diligência da Ilha
Grande,
REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Nos requerimentos" abaixo menciona-

dos foram exarados os seguintes des-
pachos :

Dos -." sargento músico Humberto
Silva e cabo reformado Nicanor Brust,
pedindo permissão para Internarem no
Hospital da CorporaçSo pessoas de suas
famílias : — "Concedo".

do soldado reformado Raimundo
Vieira Nunes, pedindo permlssáo para
Internar no Hospital ds Corporação
pessoa de sus família : — "Concedo".

do soldsdo Antônio Martins Tor-
quato, pedindo a grstlflcaçfto de que
trata o artigo 142 do R. O. : — "De-
ferido, de acordo com a InformaçSo n.°
1.671, de 18 do corrente, da Conta-
doria";

do cabo de esquadra Oladstone de
Jesus, pedindo a gratificação de que
trata o artigo 142 do R. O. : — "De.
ferido, de acordo eom a informação n.°
1.S70, de 18 rio corrente, da Contado-
ria"; e.

de üsry, Werondtr e Nelds de
Sousa Baiano, filhas naturais reconhe-
etdas da soldsdo reformado Frederico
Gonzaga Baiano. JA falecido, pedindo
pagamento e mais Importâncias deixa-
das pelo mesmo : — "Deferido, de acôr-
do eom a Infnrmaeío n.» 1.850, de 17
do corrente, da Contadoria". >

TÊNIS DE MESA NO CLtfBB DOS
OFICIAIS

O diretor do Departamento Bsportlve
dn Clube convida os sócios que quel»
rara praticar o Tínls ds Mes», psrs
comparecerem k sede, às quartss-fetras
e sábados, das 14 ks IT horas, • fim
de treinarem com intensidade e sob
a, orlentaçko técnica do tenente Rímulo,
que terá como auxiliares es tenentes
Osvaldo, Ari Miranda e Heitor de Abreu
Soares (diretor do Departamento Ks-
portlvo).

Tím» rei ambientados eom e moderno
esporte, proceder-se-á Imediatamente fl
organlzaçáo de um Torneio Interno, do
qual sorfio selecionados os valores que,
no próximo ano, eonstltuIrSo a equips
representativa do Clube,
te — Deferido nos termes do ertlgo (M

Ao percorri* a exposição que o
pintor paulistano Harry Elsas agora
realiza no salRo do Ministério da
Educaçfio, pequena pelo número de
telas,, mas notável pela variedade e
riqueza dn» assuntos e das formas
de expressfto, náo sa pode deixar
de atentar, à parte o lado estético,
cuja apreclacáo nfio compete a esla
seção; num elemento sociológico: o
encontro de um artista de origem
européia com a paisagem • o ho-
mem brasileiros,

O jovem pintor que, ainda menl-
no, chegou a esta terra, formando-
se em São Paulo, não desmente cer-
tas particularidades de sua origem
ultramarina, fato que, longe ds di-
minuir-lhe a compreensão da nova
pátria, aguça-lhe o olhar, fazendo-o
descobrir encantos que talvez pudea.
sem escapar a outrem, autóctone, e
de todo familiarizado com este am-
blente.

A paisagem que ele apresenta 4
a' fisionomia urbana da SSo Paulo.

Quem ama a capital bandeirante
vai gostar do modo por que opfle"Demolição' e "Construcáo", por-
porclonando-nos assim a vista de
uma cidade em transformação,

O Interessante edifício da "Dele-
gacla Fiscal" no Vale do Anhanga-
bau, apresentado tanto no seu ee.
tado Intacto como também após a
derrubada, documenta um aspecto
cltsdlno cuja fixação talvez esca-
passe aos velhos conhecedores da
cidade.

Certos trechos da "Cidade velha",
a "Avenida São Jofto", a "Blbllote-
ca com o viaduto", certos Jardins
reproduzidos com brilhante talento
do distribuição da luz, dão-nos uma
visão muito viva desse encontro en-
tre a grandiosa metrópole e um dos
«eus novos habitantes.

E o que revela ainda melhor
essa fecunda interação do novo
ambiente a do imigrudo disposto e
apto a nele se Integrar, são os qua.
tro quadros de crianças negras,"Menino", "Concerto de Câmara",
e "José" e "João".

A ingenuidade, a curiosidade, o
visível gosto com que essas erlstu-
finha.s foram transpostas para a
feia dão-nos o "direito de esperar
muito e multo, especialmente na In-
terpretação artística da nossa gente,
da parte desse estreante, em cujo"Auto-retrato" brilham uns olhos
que parecem ao mesmo tempo per-
guntar e responder assim como ai-
guem que. tendo Já aprendido mui-
to, quer aprender ainda mais.

SPECTATOR

A fotografia acima mostra um grupo dos participantes do churrasco
¦ oferecido aos visitantes e veranistas dessa bela regiOo d* turismo.

Realizou-se em Palmares, no Município de Vassoura», um churra*-
co em regosljo pelo Inicio dos trabalhos de alargamento dos último»
15 quilômetros dn estrada Pati-Petrópolls. Estiveram presentes, repre-
sentant.es do prefeito de Petrópolis e de Vassouras, o ex-preíelto ia
Vassouras, sr, Edmundo Bernardes, altas personalidades da zona da
serra e um grande número de pessoas, proprietários de terras • 6m
hotéis, agricultores e moradores da zona servida pela estrada cujo Mar-
ga.nento está sendo executado. Para esse serviço a Associação Caminho
do Imperador votou uma verba Inicial de novecentos • cinqüenta mil
cruzeiros, tendo contratado as obraa de terraplenagem com a Sociedade
Auxiliar de Serviços de Engenharia Ltda. Com o Inicio das obras fl-
cou Interrompido o trecho da estrada do Facão a Petrópolis, que «era
reaberto ao trânsito público Já com a largura de 4,50 metros • em-
saibrado. Com mais esta Iniciativa da Associação Caminho do Impera-
dor, continua a mesma cumprindo sua missão de fomentar o turismo
do município de Vassouras, uma das mais lindas zonas de turismo
do Brasil, a poucos passos da capital da República, e as portai da
Petrópolis e que Infelizmente nfto pôde ser servido pela E. F. Central
do Brasil condlgnamente. * * •

"i »»Casa do Médico1
O Sindicato dos Médicos do Mo 4«

Janeiro convida a classe médica *m
geral para assistir a Inauguragto do
"Solar Luis Feliclo Torres" (Casa do
Médlcol, no dia 29 do eorrentSj ài
14,30 hora», a rua Joaquim Méier,
882, Lins Vasconcelos.

As 18 horas do mesmo dl», na side
do Sindicato, haverá reuniáo dansan-
te para os associados que estiverem
quites até o corrente méí, OB qusl»
encontrarão n« iecrelarl» convite*
para as pessoas d» sua» relações.

SENHORES

FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS

Aproveitem a oportunidade para adqul-
rirem os últimos apartamentos ainda dispo-
níveis no edifício a construir-se em

COPACABANA
Financiamento de 10$, ou 75$.

Plantas e informações:

AMILCAR DA FONSECA RIBEIRO
RUA BUENOS AIRES, 87 - 1.» ANDAR

Tels. 43-3411 e 43-0438

^lUaiiup Pinio
Horacina Correia num samba pe vai abafar!

p

¦ "" l ''————¦ ¦ ¦ ¦""¦ '¦'" ¦**¦" ¦¦"«*»¦—¦ amaram» ¦¦» nu .. i

W ^^ma\\LamX*aa\ \s^f>'. '_ ¦** I '^TV^ÍavCjaaaaJj^mm,^/^iWm\w7) lW 11 _Kk~' x 'K1'WK 111

m l%'-A0*f3i*>'1'*k\ * Yím^laWl^wry^MUv vi \ '/AlwlI %$m&x^W^ÍkiA Ml w
Ii_j_«í_j .^^wl^j^* *L. — "1!" lf fiIwMè

""""•i" mnwmft \ flJ^),,*aWaWa\*aa\\a\Wa\\\WÊa\ÍaWim

FELIZ DESCOBERTA !
«Tuhntol 4 o finlco que tf%% nascer • crescer nabAlo» em tAde, cal-

vide precoce onda extatem ratcea *rlvaa, Garantido contra» » queda
do cabelo. Pedidos diretamente pelo tel. 8Í-527» — Bti» Machado
Coelho, Í8.

GRIMALDI (ALFAIATE)
Comunica aos seus clientes • amigo» que se mudou dn ru» México

para a Avenida Bin Branco, 108 - «.• andar — Sala 601, onde e»pern
continuar a receber a preferencia com que tam sido dlstluRiildo.

Antecipadamente grato. Tel. 92-8781.
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Nos FILMES em TECNICOLOR infantil a Cr$ 4,00 do CJNE MO-
VICÔR Cr$ 280,00, aparecem um Mundo de Maravilho»
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NQTJCIAg PA AERONÁUTICA

Mensagem do ministro das Comuni-
cações da Turquia

A propósito da inauguração da linha aérea entre

o Brasil e aquele país •— Colaboração prestada pela
FAB à Escola de Estado Maior do Exército — Mo-

vimentação de oficiais — Encerramento da
Semana da Asa

EDUCAÇÃO ECULTUBA
! Crônica Forense

MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

ESCOLA NACIONAL DE ENGENHARIA

No ensejo do primeiro vdo realizado
p»lrt Panalr do Brasil, ligando o nosso
pais à Turquia, o ministro recebeu
4o sr. S. Mocak, ministro dai Comu-
nleaeôei daquele pais, o seguinte radio-
_r»ma. prooedent» de Ancara, com dat»
d» ontem ..."A chagada » Turquia do primeiro
»»rl»o d» Panair do Brasil ofereee-me
a oportunidade de •xprenar a •ip»-
rane» de qu» esta Tiagem inaugural
* ai que se seguirem contribuirão para
«st.reitar mali ainda o» laço» d» »ml-
aada que existem »_tr» o» no»«o» dois
naieei. listou persuadido d» qu» a inau-
for»»}»» desta linha será um paiso para
um» colaboração mais intima no do-
mlnlo da »-laei» olvll. Queira «oeltar,
»r. ministro, » «««pirança d» minha
mal» alta oo„ild»r»çlo".

beconhectoo A colaboração
Itl F. A. B.

*f>» »»n«ral Canrobirt Berelra da
•Bosta, mlnlltro da Ouerra, recebeu o
titular da Aironáuttca, o aeguint»
•flcla: _ ,TMftt» uma i-»i tenho » honra d» rir
ft T>re«r»nça d» V. excia. por éate melo,
para t»»t»munh»r o meu reeonheclmen-
(o pilo» vfi.llfli-.rti serviço» prestado» pelo
Ministério da Aeronáutica ao da Ouerra.

Oesta feita, trata-se de colaboração
n-astlmosa a efic»s prestada pela Dl-
reter!» de Rotas Aérea» ft Escola de
Jatado Maior, graças » que] pode aquele
tetabelecimanto, eom grande economia
de tempo, reallsar a rlagem de Oeo-
frafia ao Rio Grande do Sul, eom uma
turma d» 110 oficiais.

Além disso, na viagem de volta, ao
aterrissarem o» menolonados oficiais em
Curitiba, para o almoço, foram obse-
«pilados pelo comandante daquela Base.
eom seus auxiliaria, revelando um ele-
•rado espirito de camaradagem, allfís
«empre demonstrado nas varias opor-
tunldades em que tem havido contacto
•ntre o» elementos desse e deste Ml-
nistério1*.

MARCO COMEMORATIVO
AVIAÇÃO

DA

Na inauguração, em 8do Paulo, de
em marco comemorativo da avlaçtlo,
«elenldade a que estiveram presentes
«multas figuras representativas dos prl-
meiros ensaios aeronáuticos em nosso
pais, o ministro fêü-se representar
pelo comandante da 4.» Zona Aérea.

Agradecendo essa solidariedade, o
aviador Erlrt Chaves dlrlRlu ao titular
da Aeronáutica o seguinte telegrama:

"Rogo no' Ilustre patrício e amigo
aceitar meus sinceros agradecimentos
ppla presença de seu representante na
Inauguração dn marco recordando o
passado da nossa nvlnçlio, do qual foi
tamMm crande pioneiro".

MOVIMENTAÇÃO OF. OFICIAIS
Por necesslilnrle do serviço, o mlnla-.

tro assinou atos. fazendo a seguinte
movimentaçfto de oficiais:

Transferindo, do Parque d» AeronAu-

A visita do ministro da
Agricultura ao Municí-

pio de Itabira
Em lua recente viagem ao Estado

le Minas, o ministro da Agricultura
'lsltou, entre outros, o Município de
Itabira, acompanhado do agrônomo
talme de Brito, chefe do "fomento
Igticola Federal, e alguns técnicos
i sua chegada àquela rldada o ml-
listro foi alvo de significativa ma-
llfestaefto popular, sendo laudado
»elos srs. Ariost.o Procópio,, Altivo
andra.de i deputado Peliclan» Pena,
lendo respondido em agradecimento,
bando Inicio às suas visitas ao refe-
Mdo município, o sr. Daniel de Car-
falho percorreu os terrenos d» f»-
lenda "SSo Lourenço", doada pela
frefeltura local para a instalação do
(¦flsto Agro-Pecuárto, bem como a
•Hlnoraefto do Cauê. No Colégio "Nos-
M Senhor» das Dores", o ministro

<¦ teve oportunidade de entrar »m en-
landi men tos com a direção daqu»
íducandérlo, assegurando a colabora-
elo do Ministério da Agricultura no
aproveitamento agro-pecuárlo do antl-
to Instituto Agronômico, cedido pelo
governo estadual, pnr amanutençRo
do Asilo de rSrffis.

tica dos Afonsos para o Parque Eape-
clallaado Contrai de Viatura» • M»-
quinadas, como diretor, o major avia-
dor Brlgido Ferreira ParA; do IV OT,
do C. P. O. R. Aér. para o Parque
de Aeronáutica de Canoas, o 3.» tenen-
te aviador da Reserva, convocado, Luis
Vinhas Neven: da Base Aérea de Ca-
noas para a Escola de Aeronáutica, o
J.o t»nent» aviador Hélio Slmoe» Bas-
tog- , ' 

_ -
Classificando, na Bas» Aérea d» Be-

lém, os -.**» tenentes aviadores Renaud
Andrade Busslere • Isnel Morelr».

Retificando, para o Destacamento d»
Base Aérea de Ploriandpolla, • elassl-

flcaçfto do eapltào aviador Nelion As-
drubal Carpea, publicada no D. O. de
JS-10-1B4T para a Base Aérea do Oaleao.

Pondo à dlsposlçáo do Ministério d»
Marinha, o ».*> tenenti aviador da Re-
serva, convocado. Vicente Martin» d»
Carvalho, da Diretoria do Material.

Designando para monitor da Eseola
de Especialistas Ae Aeronáutica, na
disciplina de Motor D. C. F., o ÍS-Q-
AV Geraldo Nunes.

Exonerando, de Instrutor de Elemen-
toa de Higiene Aplicada à Enfermagem,
o maior médico Geraldo Cesárlo Al-
vim. de Instrutor de Elementos d» Ft-
alolortla Humana, o capltáo médico Jo.
sé Amaral, e. nomeando, para as res-
peetlvas funções, o napltâo médico Fran-
cisco Lombardl e o 1.» tenent» médico
José Carlos d'Andreta.

DESPACHOS DO MINISTRO
Foram despachados pelo ministro os

seguintes requerimentos : do 1.' tenente
aviador Celso Cortada Codornl». aollcl-
tando permlssào para Ir à República
Argentina e Uruguai, em gozo de gala
a que tem direito:-— "Autorizo": dos
sub-oflclals Homero Fernando Ferreira
e Baldlr Calado, solicitando certidões,
que serviráo de Instrumento ao recurso
Judicial que pretendem recorrer, atl-
nentè à sua transferência para a Re-
serva : — "Certlflque-se": do i.° te-
nente da Reserva Remunerada Francls-
co Correia da Silva, solicitando que
lhe seja papa a diferença de gratifica-
çfto de serviço aéreo de 1.» sargento
para 2.° tenente, relativa ao período de
marco a dezembro de 194(1 : — "Indefe-
rido"; do 1.» sargento Sérgio Desldé-
rio Moisés, solicitando nagamento, por
exerclcloa findos, de diferença de gra-
tlfteaçlio de especialidade : — "Reco-
nheco a divida"; da Flota Aérea Mer-
cante Argentina (FAMAí, solicitando
autorlzaçáo para utlllsar unicamente o
aeroporto do Galeno, em todos o» vôos
que realizar: — "Autorizo, em face de
lnformacfto da D. A. C."i 1 da Em-
presa de Transporte Aerovlas Brasil.
S. A., soltcltandn a Inclusào d» cidade
de Paraíba entre aa escalas Interme-
rtiftt-las de sua linha aérea Rio d» Ja-
npIro-Belem : — "Deferido, em fao» d»
Informnçfto da D. A. C".

SEMANA DA ASA
Realltaram-se, ontem, as comemora.

ções finais da Semana da Asa, euj»
solenidade de encerramento verlfloou-sa
às 31 horas, no Instituto Nacional da
Musica. Nessa ocaslfto, foi feita a en.
trega dos prêmios aos aeromodellsta»
vencedores das provas realizadas, tende
usndo da palavra diverso» oradorei.

As provas de paraquedismo, confor-
me noticiamos, tiveram lugar, na tard»
de ontem, na praia do Flamengo. To.
marnm parte nas demonstrações repre-
«entantes dn Aéro -Clube do Bra»H •
do Aéro Club» de SSo Paulo.

Cia. Agro-Pecuária e In-
dustrial de Campinas

Na demonstração d- conta d»
Lucro* e> Perda» relativa ao ha
lanço geral procedido em 30 d»
Junho d» 1947 pela Cia. A-gro-Fe-
cuarla o Industrial do Camplnai,
quo publicam*»» na- •diçfi.o d»
quinta-feira última, re«çt„trou-
ao um engano na soma da» gra.
tlflcaçffes a pagar, fundo para
depreclaçOe» » fundo para lntl«-
rlzaçOes e lei» noclal», qu» 4 de
Cr$ 319 - .130,80' • nüo eomo foi
publicado.

PROVAS PARCIAIS DO SEGUNDO
PERÍODO

Amanha, 8 horas, Mecânica Racionai
para o 2.» ano, e Química Industrial
parn o 5.» ano. Hidráulica.

Dia 25. lis 8 horas, Química Orgftni-
ca, para o 3.» ano. ft» 14 horas. QuI-
mlca TecnolóRlca, para o 3.» ann e
Pontes, para o 15.1 nno.

DIA 26, ft» 8 horas, Cálculo, par» o
1.» ano; ai 14 horas. Botânica para
o 4.i ano.

DIA 27, à» 14 horas. Materials de
CcnstruçRn. para o 4.» ano. e Portos,
para o 5.» ano.

DIA 28 hs 8 horas, Geologia, par» o
1.» ano, Resistência, para o 3." ano •
Fislca Industrial para o 5.' ano.

DIA 29, fts 8 horas, Fluirá, para •
3.» ano; ai 14 horas, Estabilidade, pa-
ra o 4.» ano e ApllcacOea Industrlali
de Eletrle. para o 5.» ano.

FÍSICA — 1.» prova parcial — dl»
38, às 8 horas, para Antônio Lacerda
de Melo.

Chamado» A SecerV» de Expediente :
— Manuel Navarro. Nei Gabriel de Car-
valho. César Gulllén, Gerarrlo Estellta
Lins, Monclr M. Partilha. .lalr de Car-
valho Gomes, Otávio Silva Santos de
Sousa e José Machado para ciência do

Centro Acadêmico
Evaristo da Veiga

Na sessSo solene de posse da nova
diretoria do Centro Acadêmico Evaristo
da Veiga, Ua Faculdade de Direito de
Niterói, o bacharelando SérKlo Olivais,
foi, por proposta de um dos presentes,
aclamado diretor- perpétuo dessa entida-
de, como reconhecimento pelos aeui ser-
vlços à classe estudantil.

Associações cultu-
rais e científicas

MOTORES
DJESEI, --• GASOLINA - ELÉTRICOS - VAPOR

M Á QUINA S
MECÂNICAS - SERRARIAS - AGRÍCOLAS -- USINAS. ETC.

COMPRES.SORES
KKTURAS - GARAGE» - VÁCUOS - INDUSTRIAIS - GERAI

BOMBAS
DE TODOS OS TIPOS E PARA TODOS OS EINS

GRUPOS - GERADORES
LuV- FORCA - SOLDA- VAPOR

FERRAGENS e FERRAMENTAS
ACEITAMOS AGENTES EM TODO O BRASIL

SOC. MERCANTIL "PULMAX" 
^PKB^AWW,Vrg^

Telegs. "PULMAX" - R. CONSELHEIRO SARAIVA, 29

Cr$ 1.980,00 » Classic
Sem intermediários

7 VÁLVULAS COM
TRANSFORMADOR
LIGAÇÃO ESPE-
CIAL PARA PICK-
UP.

~ ONDAS CURTAS E
LONGAS.
ALTO-FALANTE
ROLA DE 6.5"

COM GARANTIA
POR ESCRITO.

Vendemos também em pequenas prestações
mensais. --- Demonstrações: TRAV. MOS-

QUEIRA, 8 — Largo da Lapa.
Demais informes pelos

Telefones: 38-3500 e 22-3055

^Bflpjjm ; T>^^a85___ã__IS^S^^_ü *_____________¦

__l __[ii&'^e« :«* *?3fí^^^_BMM ___a______Lc^C&4_^* '- vijÃí »,.- * '_>___£___¦ __¦
_______»____** -a,- <-_-___-*_---_-__-_-_ej__-_! ____!

rícspr2c"io em sua» petições. E MIchel
Dlb Chacun, para comjileíor seu reque-
rimento de 2.» chamada.

AVISOS
Os programas para o Concurso de

Mí.bllitncfio de 3946, acham-* h ven-
ria com o sr. Haroldo Mascarenhas.
chefe da Seecüo de Controle.

PAGAMENTO : — Dia 25, terca-fel-
rn. serflo pagas as folhas dos profes-
«icres e rto pessoal administrativo des-
ta Escola

União Metropolitana
dos Estudantes

NOVOS SECRETÁRIOS — Foram no-
meados, pelo preaidente, o» secretário»
de Intercâmbio social • odontolôglco,
i-espectlvamente, Dlvete Cru» Machado
e Paulo Vllâ.

ORGAO OFICIAL — Por deliberação
da Diretoria foi criado' o orgia oficial
da U. M. E. que será dirigido pelo
acadêmico Adolfo Gerstler.

REUNIÃO DA DIRETORIA -- O
presidente da ü. M. E. convoc» para
o dia 26 deste mês. a Diretoria da
cin entidade e suas secretarias especlall-
zada».

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS
UNIDOS — O Instituto Brasil-Es-
tados Dnldos organliou para esta
semana o seguinte programa de
atividades:

Introdução ao Serviço Honlal —
Amanha, às 17.30 horas, na sala
da Biblioteca, a sra. Aracl Mu-
nl» Freire íaré. o encerramento
do curso d» Introdução ao Servi-
ço Social, organizado pela Secçao
de Educaç&o Serviço Social e Bn-
fermagem. Também amanhA, ks
37.30 horas, no saldo do Initltu-
to de Arquiteto! do Braill • em
oolaboraçio com e Instituto Bra-
sll-Estados Unidos, lnaugurar-ie-4
a primeira exposição de pintura
moderna de Ernani Mendes d»
Vasconcelos, oonhecldo arquiteto
brasileiro. A sua exposição perma-
necera aberta até o dia » de de-
lembro.

Radio — Através da PRA-I do
Ministério da EducaçAo • Saúde,
amanhA, » sr. Jofto Causanl Par-
rone, fará. uma palestra a que de»
o titulo de "Um Brasileiro na Ca-
Ilfómla". Apóa este profiram», ae-
ra. Irradiado um Boletim Notloio-
ao do Instituto e músicas de »**-
tores norte-americanos, às 18.30
horas.

ROTART C-LUBE DO RIO DK
JANEIRO — Reunlu-5«, o Rotary
Clube do Rio de Janeiro, »m seu
almoço semanal, no saldo do Au-
tomóvel Club» do Brasil. A palei-
tra do dia eiteve a oargo do pro-
fessor 3. Carneiro Pellpi, au» dia-
oorreu, d» manelr» multo lnterea-
-ante, iobr» o reiultado do últl-
mo recenseamento, faiendo um»
análise das nossas condiçoss atuali
a dai nossas possibilidades, di«n-
ta do qu» rev«lam aa eitattotieai.
Presidiu a reunião o dr. Valdemar
Lu-», presidente do Club».

ACADEMIA BRASIt-EIRA D* Cl-
6NCIAS — Em sesafto ordlnari»
reune-s» depois de amanha, ài SI
hora», a Academia Brullelra de
Clénclsa. Da ordem do dia
contam as seguintes comunicações;
Llshmanlose tegumentar do cobaio.
LeUhmanla henrlettl a. »p. —
Dn. Júlio Munii • H. Medln»;
Compostos de barlo trlvalenta —
Acadêmico J". 3"eÍR*i; O peso mole-
cular ea vlxlosldade d» aubçoe»
— Professor Hcrnarlo, de Carvalho.

BOCIT.DADB BRASn_SrRA D H
ORTOPEDIA _ TRAUMATOLOO-IA
Renne-sn a m » n h &, às 21 ho-
ras, com « seguinte ordom do
dia: prof Aquiles d« Araújo —
Ostfoma ostelode ds Jsffe; dr. J.
Correia do Lafjo ~- Ferimento d»
artéria femural por proJet.il de nr-
rho. de fogo.

CENTRO DB ESTUDOS DF, ME-
DICINA SOOIAL — Kess entidade
médica realizou durante esta se-
mana duas couícrAncii»!. A !»«-
mura, no Laborotorio Sldnsy Rosa.
tendo aldo abordados os proble-
mas da alimentação, tuberculosa e
slfllls, pelos drs. José João Bar-
bosa a Oilvan Torres. A segunda
n» Escola de Alfabetlr»ç*io dirigida
pela Câmara de Incentivo e Coope-
raçêo, na Estrada do Portela, on-
de foi ventilado o tema: — Do
valor do exame médico pré-mip-
ciai, pelo dr. Oilvan Torres.

SOCIEDADE BRASILEIRA D E
CULTURA INOLESA — Am»nh8..
ks 20. IS horas, o Circulo Lltera-
rio da Sociedade Brasileira de
Cultura Inirlesa realizará sue úl-
tlma reunião ordinária rlír.tc ano.
Nessa ocasião, o sr. Wilson Ja-
mes Cralg falnrA sobre Samuel
Johnson.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS
DO COLÉGIO MILITAR — O Oe-
partamento Cultural de Propairnn-
cia participa aos corisóctos e la-
mlllas que: a» — sábado, dia ?R.
às 1B.30 horns, haverá na série
uma ranferéncia do sócio honorn-
rio professar rir. .Jofio Carlos de
Albuquerque Gondlm. sobre o re-
flnrcstamento e riqueza fluvial dn
Brasil, cm especial do nordeste a
do Distrito Federal. A i-rttrada é
franca. <6." andar, sal» 6M, do
Clneac Trlanon». No ri!» 13 de
dezembro, às 13.30 hnras, nn rea-
tauranta do clube Militar, reall-
zar-ne-n o nltnvn almoço de con-
frat.»rnizacfln. podendo ser feita a
Inçcrl-ftn nn pr',prin local, na se-
de e com o cobrador sr. TeAfllo

ACADEMIA BRASILEIRA DELE-
TRÁS -• Na primima terça-feira,
25, As 17 hnrnii a Academia Bra-
sllelra de Letras realizará um*
hessfio públli-ii ua qual prenwrA
homenagem a rpemárl» de Afrft-
nio Peixoto. Pnlaríln ncerc» rto
llustrr morto os acadêmico» srs.
Levl Carneiro e Pemnrlnn Júnior
o Alceu Amoroso I.lma. A entra-
U t frnnr», nfto hnvendo convl-
Ias «spaoluls.

Associação dos Geógra-
fos Brasileiros

INSTALAÇÃO DA SUA III ASSEM-
BLftIA GERAL, AMANHA, NA SEDE

DO CONSELHO NACIONAL DE
GEOGRAFIA

Na sede do ' Conselho Nacional de
Geografia, sita no 5.» andar do Edifl-
cio Serrador terá lugar amanha k» 20
hora», a Instalação solene da III As-
sembiéia da AssoclaçSo do» Geógrafos
Brasileiros, sob a presidência do prof»»-
sor Aroldo d» Azevedo.

A Associação dos Geógrafo» Brasi-
letroa que o sediada em SSo Paulo,
possue seccoei no Estado de Mina» •
nesta capital, devendo por I»-
so, comparecer ao certam»,. »lém d»
membro» paulistas, professores de Oeo-
grafl», técnico» profissional» mineiro»,
carioca» • flumlnenies.

Terça-feira próxima o» lntegrant»» da
Aasoclacko partirão para uma »xeur-
sfto ao vai* Inferior do Rio Paraíba do
Sul, onde »• demorarão «Mn Mtudo na
Baixada d» Campoi • adjacência», du-
ranta trê» dia», regressando, a *»ta ea-
pitai par» prosseguimento do e»rtame
qua »• encerrará no dia 80

História de roça
Nfio sabemos onde nem em quem le-

mos, recentemente, parece que em
artigo de jornal, o episódio ocorrido
numa universidade da Espanha.
Submetendo-se ds provas de concur-
so para o lugar de catedrático na
Faculdade de Medicina, um oundt-
dafo discorreu brilhantemente sobre
o ponto sorteado e surpreendeu o»
examinadoras com, certa» teoria»,
que ditla serem novas, atribuídas o
cientista» afiido deseonfiecl-oa no
pais. Oitava «nído, como cientista»
estrangeiro» de alta reputação, no-
me» de produto» Industriai» e far-
macéutica» que nHo tinham curso na
Espanha.

Esse tipo de InfaHffíncio (com II-
cença do sr. Prestes) "golpista".
na» é peculiar A Espanha e menos
ainda à classe inddica. O nosso In-
terior está cheio de anedota» and-
logas, atribuídas, no entanto, inva-
i-iÀt-elmeníe, ao» advogados, bicha-
réis nouo» ou rábula» da roca.

Em Mato Grosso, por exemple,
corre sobre um advogado muito in-
teügmte e, ao tempo, pouco dsdi-
eaáo àt letra» jurídica», qu» a» me-
lhore» defesa» de júri que fatia
opreasn tavam auformt estrangeiro»
em penen. Wrnna defete produiida
em Poooné, em crime "de as-nsaçdo
qu» deu ema cheia no edifício do
Foro, o jovem advogado oifou pena-
lista» eomo Oood Year, Michelin,
Mitnikoff — maroa» d» pneumíltloo»
• o nom* r"« nma pomada d» «n
muito eoniVcido.

Tai» Aisfdria» (do r«p«tiriai pot
lodo o ierf.tto a d»nfro. Temo» ouvi-
rio rl« troianos, mineiro», ntaranftm-
»e», tul-riograndenses, cada qual
adaptando a versão ao ambiente lo-
cal. E' tão freqüente e também Ido
antiga a fábula que o tr, Cardoto
de Olheira, autor de um infereasan-
te Hui-o c/iamado *£>oi» Jfetro» ¦
Cinco", história de um boêmio Ia-
rfino no interior da Bahia, aprovei-
tou-a, wm do» iniimero» «piafJdioa
em que se enuoiu» teu personagem
Marco» Parreira*.

No interior, vd 14. Mas que luso
haja sucedido em pleno júri reall-
*a_o no Rio de Janeiro, nai barba»
»te tantas sumidades j'ur{dica«, é me-
nn» compreensível. Pois o Ar. Al-
fredo Tranjan afirma que já aeon-
teceu. Só não dd o nome do tanto.
Quem. con/irmordf

8IN1MBÚ.
Instituto de Educação
EXIGÊNCIAS A SATISFAZER — Can-

dldatas números :
(lí 93 — 10» — 1»T —

119 — 332 — 239 — 330 —
38» — 389 — 412 — 422 —
430 • 489 — Compareçam aegunda-

feira, dia 34, às 11 horas ao Serviço
Médico do Instituto d» Educaçào.

Número»

Está acumulando
irregularmente

PARECER DO DABP CONTRARIO AO
DIRETOR DO INSTTTUTO DB

EDUCAÇÃO
ConiulUtto lóbr* a acumulaol» »•

cargo» qu» vem exercendo o ir. DJal-
ma Regia Bitteneourt, profeior ea-
tedrátlco do Colégio Militar • dir»toí
do .Instituto d» Educaçào, e DASP
verificou ser irregular » iltuaça» d»
mesmo, em faca d» Constituição 4 *•
Estatuto doi -Funcionário*. Ooneluln-
do »eu pareoer, aquel» érfl» »nt»n-
deu que o «r. DJalm» BlttSBoourt
deverá repor »•¦ eofr»» públleoi •
que tlv»r recebido tome profanôr «a-
teriràtloo, deid» • dia *m qu» Ma».
mtu o eargo d» diretor *o Instituí*
d» Eduoaçlo.

Curso gratuito de
Taquigrafia

Iniciaram-»» a» aula» da» l.»» *or-
ma» do Curso Oratulto d» Taquigrafia,
mantido nesta oapltal pela Au. Taqul-
grafica Paulista. A aula Inaugural foi
dada pelo prof. Paulo Ooneal-»», dlr»-
tor ger»l do» eursoi, qu» d»pol» d» la-
«er a exposlçfco lóbr» a tln»Udad» de
curso, fê» ligeiro «sbóç» do método
adotado. Em seguida, apree»ntou k lur-
ma o prof. I»m»ei Oripp, qu» ¥*f»rá
a cadeira.

Mal» duas turma» »»rao lnioi«d»i
amanha • tarça-feir» próxim», no» »•-
gulnte» horário»: 17.30 às 18.19 • lt
às 19.48 hora».

O» interessado» k« ultimai vaga* po-
derSo fezer «ua» matriculai antel do
Inicio daa aulas. — Rua Sete de B»-
tembro n.° 107, i.» andar.

¦88
113
170
281
804
S39
840
549
.188
883
875
881
348
383

73
134
188
393
105
834
841
580
866
985
879
890
381
433

18
147
186
314
808
435
841
852
557
586
581
897
364
440

188
108
801
837
639
846
883na
868
883
899
387
443

Compareça*» amanha, àa II horas, a»
Serviço Médico do Instituto d» Mu-
e»et»,

Autonomia para o
Jardim Botânico

* O QUE PLEITEIAM OS
NATURALISTAS

N»tur_l!sta» «letivo» • Interino» rto
Jardim Botânico dlrlgir»r_ um me-
morlal *o ministro da Agricultura,
no sentido de desmembrar squel» «Jrr-
dim Bot&nic.o ET ASHR CMP MT..
dlm do Serviço Plor»it»l « »»»».--
rar-lhe recurso» financeiros, pródrloa.

Ouvidos oi órgãos lntereis»do» do
Ministério, coub», por fim, ao dlrítor
geral do Centro Nacional d» Ensino
• Pesquisas Agronômica» propor as
soluções, qu» o titular da paita apro-
vou, no sentido d» «er deferld» •
pleiteada autonomia administrativa e
financeira do Jardim Bot&nlco. aubor-
rilnando-*o nào diretamente ao mlnls-
tro, mas. para o aludido Centro, co-
mo órirfro ri» invcstlRnçao cientifica,
na projetada reformao da estrutura
rio Ministério.

De acftrdr» com a decisão do tltu-
lar da pasta, o Jardim Botânico »
o Serviço Florestal entrarllo em con-
tanto com o Departamento de Ad-
ministraçüo para encaminharem ai
providencias de natureza orçamen-
tàrla para o exercício vindouro.

Seguiu ontem a quinta
remessa de vacinas anti-
coléricas do Brasil para

o Egito
P*l* tnadrlmatar Bandeiras*», «m

reallia a lagunda viagem Xlo-Iitam-
bul. na nora rota 4a Pan»lr 4* Bra-
»11, • MlnUtérlo do _-t»ri*r »trp»dl*l
enteia. • quinta ramasss d» vaolnai
anti-eolérlea» qu» • go-rtrn» taratl-
lalr* Jà «fituou para • Itita 4»»d« »
Terlflcaç»» da apld»mla eóler»- mor-
bu», ora »na 4*edllnlo, n* -ai» d»
Ria mia.

A. partida »_tem feita «orreapand»
¦ IA.000 dose», praparada» ne Instl-
tnto 0«T«lde Cru», distrlbuidai »w
28 ealxa».

Amparo Teresa Cristina
No próximo dia », • Ampare Ter»-

sa Cristina eomamora • 11.* »nl-»-r-
sArl» d» sua fundaçke. Do programa
organizado para festejar • aeontecl-
mento, figuram um lellko d* prendai
• uma itsiko lltero-musleal.

Dentr» »« passo»! qu» tomaria par-
t» aa festa, acham-»» a deputada
Csrape» Vergai. •» senhoras Altalr
d» A. Silveira JAU» de M. Valim,
Léll» Pinto Mend»i. Balbln» Mllano,
Selm» Pamplo. Maria Apareeid» Bor-
g«s Monteiro a os irs. Carlos Imbai-
«»1 « Carlos Imbassl Tllho.

Vestibular de Direito
Aiüos Intensiva» de Tovt. Tt.

Inglfts • Latim. Tel. t M-OIW3 (8

ha lt), ItOVe 4« aproraçfto».

Salários em dobro para
desenhistas técnicos
Durante o mês do novnni-

bro, os Desenhesistau Técnt-
cos de Máquinas. Arquitetura,
Propaganda e Figurinos terão
oportunidade de num prazo ml-
nimo de 6 meses duplicar os
seus salários. Esta resoluç-0 foi
tomada pelo prof. L. Oberg, com
apoio de toda a classe.
Assim, o Instituto Técnico Oberg

abrirá novas turmas a partir de
novembro com a finalidade de
preparar noi'OK desenhistas cnn-
dldatos a tfto Interessantes rn-
larlos.

O que é o Instituto
Técnico Oberg

O Instituto Técnico Oberg é
uma Instituição de' ensino lun-
dada em 1944.

O nosso instituto é talve* a
única escola no mundo qua «a
dedica com exclusividade à for-
maçao de Oesenhistas Técnicos
em cursos Intensivo» no prazo
mínimo de 6 meses e por Corre»-
pondencla «m 18 meses.

Mantém um bureau de empre-
go» pnra desenhistas, fornecendo
ao» alunos nformar-oes de flr-
mas. Industria» que necessitam
de desenhistas.

Recomenda os seus alunos
quando estes se encontram
aptos. .

Fornece aos alunos ponto» ml-
meografados e facilita a cônsul-
ta de Livros récnicos em sua Bi-
blioteca. O Instituto Técnico
Oberg confere um belíssimo «
valioso Diploma de Desenhista
•Técnico visa-lo pelo Fiscal do En-
sino Técnlco-Profisslonal da ire-
feitura do Distrito Federal.

Desenhista de Ar-
quitetura

O curso le formaç8o de Dese-
nhista de Arquitetura tem nido
dos nossos cursos o mais pro-
curudo. O motivo principal est*
no grande surto de construções
que vem beneficiando o pais. A
procura de Desenhistas de Arqui-
tetura é consequentemente gran-
de.

Seja em uma pequena local'da-
d* do Interior ou nas grande»
capitais, o Desenhista de Arqui-
tetura desempenha uma funcâo
Importante.

Desenhista de
Máquinas

Aa grande» industriai «urgem
da noite para » dia, *m todo •
território brasileiro.

A grande Siderurgia Nacional
empregou perto de 200 desennls-
ta* na confecç_o de mal» 4*
28.000 desenho*.

O nosso curso ia Desenho de
Máquina» »e»íue o* método» av»n-
cado* da "Ecóle Mécanlqu* de
Neufchatel" a da "Ecóle Poli-
técnlque de Zurlch", e wntem
o* último» ensinamento» ditados
pela experiência da» industria*
americana» durante a guerra.

1941

4TAQUIGRAFI
(Associação Crista de Moços)

O pro. Vanlo Oonçalve» e»t* preparando, em aulas intensiva
candidatos ao» concurso» da Câmara Federal. Sen. federal, Cm.
nicipal o IAPI. Turma» homogênla» pela manha, a tarde «. *, „", 

'*

Itua Araújo Porto Alegre, 36, 2* andar (Caatelol Novas tutma.
para Inlclnnte» estfto sendo organizadas.

TAQUIGRAFIA
MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS INICIAIS

ÀS 7,30, 17,15, 18,13 E 19,15 HORAS
PRATICA DE APANHAMENTO PARA QUALQUER SISTEMA

Inglês e Taquigrafia Inglesa
Preparatórios par» o concurso da CÂMARA MUNICIPAL

Turma» pela manha » à noite — Matrículas abertas.

DEPARTAMENTO DE ENSINO da Organização Taqulgráücu B-m.
letra. — Rua Washington Luiz 28, 2.v andar (ex-Travesss ri0 Ouvidor)

— Telefone: 23-3645.

Art. OI
Prof s. selecionados — Adm. de Adultos —

Inscrições Abertas

CURSO TUIUTÍ

CONTABILIDADE
Curso Especializado de Balanço «

Análise de Balanço
O primeiro no gênero ne$ta capital

Balancete, «puraçfio de resultados, balanço • análise
econômico-financeira

Para CONTADORES E AUXILIARES
pelo prof. PERCIO DE MELLO — 2.', 3.', 5.* • 6.',
das 17 às 18 horas, ou 3/ • 5.», das 20 às 21,40 hora»,

Matrículas abertas.
mimflA unhib AV. RIO BRANCO, 114
CURSO RIVER 14. ANDAR

Desenhista de
Propaganda

A* grande» caia* comercial» )á
começam a compreender a* va*rv
tagen» de uma propaganda bem
feita * destinam à publicidade
d* «eu* produto* grande» ver-
ba*.

O no*ío «ur*o 4 cnmiHeto. O*
noaso» ensinamentos abrangtm
d* uma maneira gerai todo» o»
¦etore* da propaganda. Ensina-
mo* toda* a» técnica» u»ada»,
assim como a parte importante
Ia Petcologla Publicitária • Ar-
te* Gráfica».

Departamento N.' I
RUA 7 DE SETEMBRO, 41, «-A

Departamento N.* II
R. S. FRANCISCO XAVIER, 424
RIO DE JANEIRO — CAIXA

POSTAL, 3455.

ESCOLA PADUA
SOARBt

.,»<-,;-¦"lli:

KSTKADA VKl.HA 0*

SERVIÇO GRATUITO

DE FILMES
Para istibelsclmentas di «islnt, Instituições, quartéis,

fábricas • usocltçflBi cnltutals a Kcteativas

Shell of«r«c« um ¦•rvico do filmes educa-
tivo» comentados em português, nas laiguiau
de 16 e 35 mm, para dlvulçracão populai de
nocSes úteis de mecânica, engenharia, agri-
cultura, saneamentoi indústria do petióleo
e temas de inteiesse geral. Esse serviço con-
siste no empréstimo dos filmes, ou — quando
os interessados nâo dispõem de projetor —
na realização de sessões a domicílio com um
projetor portátil de 16 mm. Tanto os emprés-

•timos como as sessões a domicílio não im-
plicam na menor despesa por parte do»
interessados que, a fim de obterem catalogou
e informações, deverdo escrever para:

SHELL-MEX BRAZIL LIMITED
(Dep. é» Publloldail») - Praoa 15 d» Novembro, 10

Caixa Po«tal IM Wo d» Janelrf

Aos sr». proprietários d» cln&mm
Todo» o» Rime» educativo» Shell po»*uetu o d»-/ido Ceitl-

tleado d» Aprovacfto » »ua» cópia» em 35 ram. podí-m boi

eíibida» «somo complemeato» de prooiamas. Não contei»

propaganda.

COLOCAÇÃO DE FUTURO PARA ESTUDANTES
Admitimos, nos quadros de repórteres e publicistas, rapazes e senhoritas. Vencimen-

tos até Cr$ 1.000,00, além de comissões. _ ,.
E' inútil a apresentação de candidatos se m disposição ao trabalho e que nao sejam esiu-
dantes *

OS INTERESSADOS DEVEM PROCURAR

CORREIO ESTUDANTIL
RUA DO ROSÁRIO, 34 - 2." AND AR, A PARTIR DAS ,17 HORAS.

ea

COLÉGIO
BARÃO DE
MESQUITA

(Sob Inspeção Federal)

INTERNATO MODELAR
PARA MENINOS E RAPAZES

Em magnífica chácara na Tijuca, com tôodo o conforto parn ns nlunon
Ótimo passadio, mantendo o Diretor cuidadosa e permanente assistência. Acet-
tam-se, desde já, candidatos aos cursos: ..„-.. -, ^..-rni

PRIMÁRIO — ADMISSÃO — COMERCIAL — GINASIAL E COLEGIAL.
Matrículas abertas para 1948, com número limitado de dunos.

RUA ALMIRANTE COCKRANE, 81-32 e 38 — TELEFONE :48 1920.
(Próximo à Rua Maria* e Barros)
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ESCOLA DE C70NCRETO ARMADO
WNMXA AO I, », O, f, P >
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ESCOLA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO
(ANRXA AO I, D, O, P P.)
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1
A SÃO PAULO RAILWAY
Em terno da exposição do deputado sr. Herbert Levy

Eng. A. R. Monteiro
Fomos e continuamos a ser entuslas-

ta- rio ato rio Governo Federal, que
encampou a Estrada ile Ferro Santos
« luriiliní. cuia concessão foi objeto do
dr-cielo número 1.759, de _S rie abril
de 185S. K' preciso, _o apreciar esse
ato não confundir P concessão de San-

3 CANETAS EM
UMA SO PEÇA/

\ ' li \245,0Cy% ei 11 IIMu >-.-- .ni, 1 ¦ *3L
\ iTi IIIn *'•"' * * O

-¦' L-*sI
v-

Se_< botões rnagiaot

an passo que recolhem

uma cOt. lazem apara-
outro, permitindo

usar 3 cores diferentes,
tem interrupção no tra-

balho Sua apresentação

externa é dourada e as cores de suas

tintas são AZUL. VERDE B VER-

MELHA

Atendemos o Interior rxMo
reembolso postai

RENOUfída
Rua México, 31 . 6„u • Grupo 601
Caixa Postal - 4231 • Tel. 32-6920

Rio de Janeiro
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tos a Jundial com a São Paulo Railway
Cpmpany, Limited. Esta é uma com-
panhia fundada com capitais ingleses,
cuja finalidade'poderia ser ou não ex-
piorar exclusivamente a Estrada de
Ferro Santos a Jundial. Como tal, a
Sfto Paulo Railway dedicou-se a outras
atividades em nosso pais, alargando
sua esfera de ação na exploração de
outros serviços ferroviários, como é o
da Seção Bragantlna, na organização
de rim serviço rodoviário, na fabrica-
cão de papel, no cultivo de fazendas,
na aquisição de prédios e terrenos, etc.
lias, de todo sen acervo rie atividades,
a única coisa que foi objeto de con-
cessão dn governo* foi a Estrada de
Ferro Santos a Jundial, e, portanto,
manda o bom sonso que o decreto de
encampação dessa Estrada ad possa
abranger og bens da mesma, cujo ca-
pitai foi reconhecido pelo Govírno Fe-
deral,

Estas considerações são motivadas
pela exposição feita perante a comissão
especial de estudos do decreto de en-
campação da São Paulo Railway. na
Câmara dos Deputados, pelo sr. Her-
bert Levl, deputado por São Paulo,
exposição que pleiteia n anulação do
referido decreto, tendo cm vista três
aspectos: econômico, jurídico e moral.

Como Iniciamos nossa colaboração
para n DIÁRIO DE NOTICIAS, com
uns comentários favoráveis ao decreto
da encampação da E. F. Santos a
Jt.ndia!, julgamos de nosso dever eacln-
recer aos leitores do jornal que nos
acolheu e que tem por lema a nobre
atitude da de lesa dos Interesses do pais,
hs razoes por que discordaremos dn br)-
lhante exposição daquele deputado.

Assinalamos, acima, o aefirto dos ter-
mos do decreto: —' sr» poderíamos en-
campar o que foi objeto rie concessão
do governo, e cujo capital foi por êle
reconhecido. Não poderia ser de outro
modo. O ato é perfeitamente Jurídico
e está dentro das boas normas ria mo-
rol. Não deveremos, pois, retardar, ia-
zenrio joj-n rie terceiro..-, a liquidação
do negocio com os crédilos congelados
que possuímos em Londres, o que já
justificamos, plenamente, .em artigos
anteriores.

A revogação do decreto, como advoga jo nobre deputado, seria um triplo erro:. I
— primeiro, porque viria motivar1 pen- i

! dência Judiciária, ilanrin, oportunidade ji a que 11 companhia, como em epoc-is j
| passadas, apresentasse toda espécie de ;
j recursos para protelar uma solução dn-
I finitiva. ao mesmo tempo que demons-

traria a falta de orientação do governo
no campo internacional; segundo, por-
que. revogado o decreto, e sabedores
os portadores das aç6es, do Interessa
do governo cm adquiri-las. fariam i>
Jogo na bolsa para elevar sua cotação
a» máximo; terceiro, porque ao Governo
Federal não interessa adquirir fábrica
de papel, prédios e terrenos na capital
de São Paulo ou outras localidades,
fazendas de cultivo, a seção ferroviária
de Bragantina. o Iserviço rVWloviárlo,
etc, que não estão diretamente liga-
do. á exploração dos serviços da Es-
traria rie Ferir» Santos a Jundial. O
governo adquirirá estes bens, se bem
lhe aproitver.

Vejamos, aporá, o aspecto econôml-
co: e para isto transcreveremos,, entre
aspas, vários trechos da exposição do

| deputado Levl sobre tal assunto:.
"Entretanto, a realidade eennomi-

ra do negocio é perfeitamente ex-
primlda por unmi queria di- cotação
idas ações): — de ,270 baixou a
226. 200. 100 e em 3945. por oca-
siáo rto decreto que encampou a
empresa, estavam as' ações cotadas
por 50, ou seja FiOTc do valor da
ação".

E mais adiante:
"Em 1907. a empresa,, parn ahrir

m.lo rio controle de sua escrita por
parte do governo, que ern uma
condição ligada, h garantia de .tu-
ros. dadas as condições de prospu-
ridade da Estrada, abriu mão du
garantia de juros rir. "rn 

que lhe
dera u Governo Federal e este, por
seu turno, úlspensou-se ria íisculi-
/¦atilo ria escrita, conforme eslava
eütiyulauo r.o contrato original.

MÊ^s^Ê^sÊm
TEBCEIRA SECÇAO Domingo, 23 de novembro de 1947

A CASA DO ESTUDANTE DO BRASIL
Divulgação necessária — Algumas iniciativas — As eternas dificuldades financeiras —
A necessidade de amparar a juventude acadêmica — As moças também precisam de
uma moradia — A biblioteca — O serviço de intercâmbio epistolar internacional — Car-

tas comoventes — O caminho da paz
Reportagem de YVONNE JEAN
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Heróis ferroviários - Duelos a microfone - Catol-jiisriiaj
político - A vaia e um lapso de revisão .''¦¦:

Comentários de RENATO DE ALENCAR
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Ainda está quente na emotividade de
todos, o sangue daqueles mártires ria
E. F, C, B. despedaçados pela expio-
são de cargas de dinamite na estação
de Santos Dumont. A imprensa, 'os 

dl-
rigentes da autarquia, elementos ofi-
ciais, todos lamentaram a catástrofe:
celebraram-se missas por alma dos
mortos. Entretanto. que se fez em
favor de suas memórias, de amparo ás
famílias pululadas e em beneficio dos'
outros mártires da E. F. C. B. ainda
vivos" Parn mostrar ao leitor o que
significa ser ferroviário dessa estrada,
e o que deverá ser feito, imediatamente,
renha a bondade de acnmpanhar-nos.

Antes rie passar a ser auturquia. «¦•-
t.ava a E. e. C. B. subordinada ao
Ministério da, Viaçao. Seus funcionários
eram inscritos em quadros, com direito
a' acesso, como se vis nelo Quariro 2
daquele Ministério. Hoje. nada disso
exisj.e. Pode um homem trabalhar ali
durante um século, não passará de fun-cionás-ir, de referência, simples monsa-
lista, ignorando em que categoria está
registrado, como começou, ussim como
também não sabe onde vai terminar.
Mão havendo promoção sistematizada,
não há estímulos, vigorando a prote-çáo com base exclusiva no servilismo c
nas simpatias pessoais.

Os salários são de fome. lim agente,
condutor, maquinista ou foguista, per-cebe a miserável mensalidade de Cr*Ç

m

1.150,00 ainda sujeita a descontos da
respectiva Caixa rie Pensões e ás odlth
sas multas referentes a responsabilidáí „,
des funcionais, como sejam avarinis'
ocorridas nos carros dos trens, embora
sem nenhuma culpa dos acusados.- •¦.

Outra calamidade- os 'funcionária!
que viajam, como sejam condutoréf,
maqulnistas, fogutstas, etc.. riSo.têni
direito a diárias para dei-pes». de' hò-
téis, pensdes ou refeições avulssi
quando lhes aperta a fome. Somente oi
inspetores de fiscalizaçíío recebem um.1 íi
gratificação de Cri" -100,00 mensais a.t
tftulo de ajuda h sua alimentaçSo «
pousaria: mas. como é evidente, pod»um. homem manter-se durante um .m(j,|
pagando almoço e jantar, no trem du finos restaurantes, com a rldiculg quan-'"'tia de 400 cruzeiros'* estes ainda' têm;
essa esmola: e os maqulnistas, fogul».
tas. guarria-freios. condutores? __t*.c jcondenados a passar forno, ou entilí 1
aceitar favores de amigos e paswgel- M
ros. humllhanrio-se para nutrir a opu.
lenci.-i e o bem-estar' de gra-finos de ga»'fit»ine»e quo tém din.-ito 'a g.-atlfi«_(,_íjj 9
robustas alem rie ótimos •venciraente*;'-j

Se não nos enganamos esse asiunto
dc cii.irlns aos ftmcionárlos viajante» ¦jé.'f'
foi objeto de apreciarão na Câmara,
rios Deputados, com um projeto ou con.-''';
sultn do deputado Vasconcelos CosU.
Respondeu it autarquia que não põdi» I

(Comlue na 5 « página)
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Ao alto, o refeitório, vendo-se à direita um mural de Santa Rosa, intitulado "Caça e Pesca'', existente num rios lados do restaurante da sob,;:-

e um flagrante da Seção de Correspondência. Internacionalloja; em baixo, âwjulo da fachada principal do edifício da Casa do Estudante
"Estranha idéia, nsxn.'" murmura o, instalar mais quartos, mas o dinheiro

leitor resmungão, lendo o titulo-desta) não o permita no momento. Voltarei rt
reportagem. "Escrever sobre a Casa do j este ponto mais adiante.
Estudante, quando existem tantos us- | Os estudantes lambem encontram re-
símios i-ifidiro.i.' Quem não conhece a \ feições i>ar seis cruzeiros. Além de se-
Caga do Estudantet"

Sim, todos conhecem o grande prédio
da rim Santa Luzia, e inumeráveis pe.s-
son» ;kí aasistiram ao tTcock-t(iil'J de ho-
mniw.tje.m- nferfídflo n tal artista na sala
do primeiro aitdur. ou ao baile or/jani-
sado por tal HOCiedutle %io sutão nobrt:'
Hntretonto, quem sabe realmente o qii'':
representa a Casa do Estudante?

QUE _*' A CARA DO ESTUDANTE1

Ouidado com a
PiORRÉIA...
De cada D pessoas -

4 estão ameaçadas
Se as suai gengivas estão sensíveis
c .imolccid-s. ¦. se sangram com
f.cil idade ao escovar os denres —
acautele-se! São sinais de alarma
desta enfermidade — que encolhe
as gengivas e afrouxa os dentes.

Comece logo a proteger as gen-
givas e os dentes contra a Piorréia
com o método experimentado
Forhan. Escove os dentes de manhã
e à noite (fazendo, ao mesmo tempo,
massagem nas gengivas) com Forhan's
para as Gengivas — o único denti-
ltício que contém o adstringente
especial do Dr. Forhan contra a
Piorréia, Exames clínicos recentes
provam que, no fim de apenas um
mês deste tratamento, 95% doi
casos ameaçados de Piorréia apre-
lentam notável melhora.

_ Vti 'ao seu dentista com frequên-
cia. Siga os conselhos dele. E para res-
taurat* o brilho natural dos dentes...
a firmeza e a saúde das gengivas...
comece a usar Hoje mesma o denti-
fríeio Forhan'l para as Gengivas I

•Escove, os dentes com

Forhaiís
WhtfmMl

Evidentemente, isto representou,
para cia. a possibilidade de divi-
ácidos aprecirít-eis por muitos anos.
u.'i5 que o ncgór.io entrou no seu
declínio, no «s_'t_ ocaso, ilevido b.
razoes de ordem econômica e de
ordem técnica: desenvolveu-se o
tráfego rodoviário e ficou patente
que hoje a solução econômica paru
a ligação entro Sanlos e São Paulo
não « mais o traçado da São Paulo

¦ Rail-wuv, mos f.di o da fi's/rari.i
da Ferro Sorocabana, de simples
aderência, já planejado, e que ago-
ra pode ser cxivuLmlo, uma va
que caducou o privilegio .!c zona
que tinha a São Paulo Railway.
Isto tudo, portanto, transformou o
valor econômico do negócio".

Ainda mais:"Nestas coivliçfies, o decreto di-
encampação atingiu « eiii;iré,va em
seu- ocaso econômico. Havia razoes
de ordem econômica e de ordem
técnico, de que me eximo tratai-,
aqui, mus que foram amplamente 

**^

debatidas pulos (écnirco* notiíriiHos
d éssf> decieto. A .matoria dos tiu-
¦nicos ferroviários paulistas muni-
festaram-se repetidas rezes, atra-
vês ria. imprensa paulista, coni/ú-

(Conclue na 3." página»

i-fwi ineütom» que as do comum dos res-
taurantes, permitem aos jovens encan-
trarem-se durante as refeições, para
trocar idilins e estabelecer cumuradagem.

Encontram, nn prédio, assistência mrí-
.iitín. A O. È. B. organiiou m-uitoe eur-
nos, muitas conferências. Possui uma casa
editora, uma livraria e uma biblioteca
muito bem organizada. (Mas apesar dos
açus oito mil volumes, há tanto lugar
vazio nus enormes estantes que rfrf vou-
iiirie d« ;»eílir a todos que mandem li-
vros didáticos e obras literárias, pois
nina, biblioteca somente Se torna um hi*
aar ncolhedor quando está muito, mui-
to cheia, tão cheia que os livros pa-
recém demasiadamente pesados parn us
estantes', t

Peryimtarel, d« inicio, no leitor q:.e
reclamou, o <jue sabe sôbve esta. ins-
iiiuicão, Começará, por rii-er quo possa
um prédio bonito destinado a ajudar ou
estudantes. Sc insisítr «o pergunta, ra-
rumei}te conseguirá dar pormenores
concretos sobre a obra fundada- por Aíui [,*.,,_ . ..... ..
Amfilia. de Queiroz Carneiro de MèndO'l-\ -J1'"?,3,^13 '""""'»'" calttirais mais
ca. Dirá, com vo, hesitante: "Existe um ™Voi*çmtes, entre nós. partiram riu
restaurante para os estudantes... Po-1 0am (,° í"a""-'"'í* » »a° /»'«"»<».* « ela
dem aluijnr um quarto... Pareça que-
algumas iniciativas artísticas pariircn
do lá". Acrescentará talvez: "Organv.n-
ram conferências" e concluirá com w,n .
sorriso: "A obra a»tá muito bem onja- • '¦'"•"'¦ ""a!s

Susta citar o orquestra dirigida pelo
maestro Rafael Batista, e o Teatro ão

j Estudante, fundado em. 1'J'Jíl} -por inicia-
tiva da Pascoal Cariou Magno — a

a Cnea do Estudante tanto
deve — a que se desenvolveu, de ma-
neira impressionante nSstcs líüimos tam
j.u.s-. (Tive oportunidade de. assistir o|
alguns nlisdios de "Hamlet", que o pú-
blico lera a oportunidade de apreciar- \
ainda este ano, « fiquei deslumbrada j
rum o senso nrtlswo e a. compreensão i
teatral da maioria dos jovens o,ur. se

nizudal'' E'.r,ó. Tudo isto t exalo, ¦mas
é muito pouco. Confesso que e.u mesma
¦pensava, conhecer muitr, bem esta orga-
ni.açflo, ,i fiquei muito admirada quan-
do descobri, há. poucos dias, que, na
rtfUlidadtíj quase nada uabia sobre ela.
Por isso, resolvi visitá-lu:' umn obra de
amparo ú juventude estudantil merece , . , ,.
nào somente n simpatia, mas também) fl^f.? 

'"" ' ° ° " T * '"'*"" 
i

o amparo de todos os cidadãos. j -' ' '"'
Mo posso deixar de mencionar o ;

Bureau de iSrnpregos, que* ajuda muitos !
Antes de mais nada, resumirei rdpl-\ jovens oue precisam trabalhar perra i

dnmente algumas realizações essenciais. \ custear seus estudos, o outras formas jestudante.? podem alugar um ! de assistcnnia, como, por exemplo, aj
quarto claro e. limpo por 23ü cruzeiros | riniíicncdo de alunos que acabam o cur- j

Entretanto, sua sitnuçã,, financeira, não
permita rcalizur fistp. * numerosos ou-
tros desejo*, que constam do seu pro-
grama inicial. ¦ Sempre tropeça com, o
eterno obstáculo, ás perfeitas realizo-
Cies sociois: a falta de dinheiro,

0 P.TERSO OBSTÁCULO
Confesso que imaginava que uma

obra possuindo Ido lindo prédio « obede-
cendo a uma organização tão racional
tido conhecesse a mesma angústia que
a maioria- das outras- obras rociai» dn
cidade. Estava muito enganada!

Primeiro, o prédio não petlenn* ainda
à CEB e «<5o lhe pertenr.erá ante» de [
vinte anos, se continuarem a pagar •
quarenta contos mensais para amortizar I
o empréstimo contraído 1 Quando te im-
ciou a construção, o governo de Oet-.:
lio Vargas deu trezentos mil cruzeiros
de ajuda. tQuando se sabe que na, i
mesma época, o associação Brasileira I

j

Dr. Augusto Linhares !
OUVIDOS — NARIS e GAROA* j

TA — R. MftXICO 98 8.» —

Tel.: 21I-0515

rio imprensa recebeu quatro milhões de
cruzeiros, dá-so conta dn quão ínfima
foi essa ajuda 1. 3'cndo o prédio hipote-
cedo, c preciso pensar cada mês, antes
de mais- nada, um ootno encontrar cin-
quelitu mil cruseiros pura o prédio e as
daspesas indispensáveis: o telefone, a
luz, etc. Sendo a ajuda federal de oi-
tenla mil cruzeiros por mio, vll-se <pie

(Concliíe na !í.* página)
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r̂fe rve& depoiá da

AIjOUUAS REALIZAÇÕES

mensais. Os qtlartos são destinados a jreceber dois ou, no máximo, três inqul-
linos. Infelizmente sé existem, no mo- |
momento, oitenta quartos pura alugar et
a. lista de pedidos é enorme. Poderiam J

so primário em escolas secundárias que jo.t recebem graln-.tamer.te. ,
A Casa do Ksludante deveria, lógica-

mente, conseguir também bolsas de, es-\
tudo e tencionava, há muito, jazé-lo. '

Preços das assinaturas
do DIÁRIO DE NOTICIAS

a partir de 1-1-1948
*

Brasil e Exterior
Anual  CrS 100,00
Semestral .... Cr? 50,00
Trimestral . Cr$ 25,00

PURÊ IRISH

SÊ
JNEN'

APARTAMENTOS centro
PRAÇA JOÃO PESSOA N. 9

"Edifício Nossa Senhora do Pilar"
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MA Dl? IN NOHTHÉÍÍN IRÊI.ANI)

Roupa feita de

PURO LINHO

IRLANDÊS
00890;

ICmíiiiIo Míuitl du oli» II

VENDÉM-SE OS ÚLTIMOS APARTAMENTOS
DE SALA, QUARTO, BANHEIRO E COZINHA,

EM SUA FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO

Preços a partir de CrS 125.000,00
OS PRETENDENTES PODEM VISITAR A QUAL-
QUER HORA A OBRA E TRATAR DIRETAMEN-

TE À RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70
3.' ANDAR — SALAS 303/4

ADOLPHO ZIJCCOLU
TELEFQNBSi 42-0076 F) Vl-Mlt,

Esta é a roupa que lhe serve!...
É a roupa ideal para o verão
.arioca - uma roupa em legíti-
mo linho irlandês... o mais le-
ve de todos os tecidos... o que

vez
vai

o mais refra-
Pela primeira
guerra, você

melhor veste c
tário ao calor.

depois da
vestir a roupa que todos

os homens práticos e elegantes
preferem para o veião... pelo
menor preço do Rio:Cr$ 890,00.

,,. e bosta ser um rapaz tll-
r.itu pnrn ter crédito n'A
EXPOSIÇÃO.
.,. i*in 10 niów-N Nem fiiulor

{A**** AVI NIDA )
• ¦_¦_ * -i muniu ¦_•*•* tt»»w» iwi "*>.*¦ ¦"- -- »»l.irl«If-f .«Tí-JJi r-lr-- •-,. **M!|

• HIII»'»

queria. fM&Ám ^1 -¦*> I

' ':.i_^__r*»Kí5(Ça*.ít_i CmStií-'--: •íííí-s-ííf -*w íjís'•'>_w!íSP'5!í®w-'-TOffi:3«« Qík:••¦..' «'¥::•:•':¥¦.> •>:•? yíík

^sJ lil^t^i^*! 
'¦¦ ¦ ''- ¦ "'

I %ÈÊk i"'*': \IH_^_P Ü ¦ I
I I * \ m WÊm 1

1 % h m «si 1 ''

W ÊÊÊÊÊÈÊ *'" '

ê 1 IKwp ; 1m ¦ t»wWÈmW»ffl6$0®r 1 ; 1

ãÈs»*\Wlm>? í

"•1 ' " irtnmirr

lf« M« Im¦i mmm^/mmmam-mmm-^m-Mm^umr-xinifim-n mmmmmmmm Lvmmmmm^^f-fmmnmímm^miimm^ma^m^^^^^Ji^ **M

;¦



P5- Dois DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 23 de Novembro de 1947

.a*.-CASr../w
*+.sJ* 

Av. Rio Branco, 18 - 8.? pav. - Sala 807
Tel.: 43-2960

Casas com sala, 2 quartos e demais dependências, em
centro de terreno. EM REALENGO — Rua Beiisário
de Sousa e Lomas Valentinas. Projeto aprovado pela
Prefeitura do D. F. Sinal de reserva Cr$ 2.000,00
pagos em prestações. Preços desde Cr$ 55.000,00. Ins-
crições este mês. 100% para associados de Institutos.

Caixas e Militares da FAB, FEB e da Marinha
, •

A CASA DO ESTUDANTE DO BRASIL

II
P

\4r*-,4;

Instalações ampliada?
Ambiente distinto

Ar refrigerado

Catalina Esporte renovou e
ampliou suas instalações,
agora luxuosas e providas
de ar condicionado. Catalina
Esporte aguarda a visita do
público feminino, que terá,
de hoje em diante, num am-
biente dotado do máximo
conforto, tudo o que se pode
desejar de mais moderno,
original e da melhor quali-
dade. Em Catalina Esporte,
todos os artigos são do mais
fino gosto e levam eti-
quetas que satisfazem a todas
as exigências econômicas.

Trajts c/e «iporít
Vestidos de estação

Toilettts de gala
• Blusas

• Bolsas
? Luva*

• Fantasias

(Conclusão da 1." pág.)
o eijuiZí.rio do orçamento já representa
uma ginástica contiínual

ENFRENTANDO OS FATOS
Tendo sido convidada para um alm6-

co organizado pela Comissão Financei-
ra, cheguei com a impressão de que
ouviria pormenores sobre uma obra bem
sucedida o assentada. Minha, surpresa
começou ao ouvir que a campanha fi-
nanceira devia ser intensificada. *Se-
não", explicou o secretario, que me
mostrou mai» tarda todos os recantos da
casa, "teremos quo reduzir as despesa».
Isto quer dizer que o dilema a enfren-
tar 6 o seguinte; ou. teremos que deitar
de dar assistência, aos estudantes, aca-
bar com as refeições e a moradia e
assistência médica, baratas, ou fere-mos

PARTOS
DR. ÁUREO LINS

Diretor da Maternidade Sfto Luli
Doenças de senhoras — Operações
Cons.: rua Iblturuna US - 28-1921

CAUTELAS
Da Caizs EconAralca, compra

*_I__ e mercadorias,, mesmo vencida.,
nfto venda, sem conhecer minha ofer-
ta. Solução rápida. Rua Chile. 1,
sobr.e, sala 1 

'(Em 
frente à O. Cru-

zelro). Tel.: 42-3853. Atende-se de
11 ks H horas.

Lojas Copacabana
I Posto 2
Alugamos ótimas lojas de
todos os tipos e tamanhos,

; externas ou internas, para'. o alto comércio de atacado
i ou varejo. Condições vanta-

josas. Tratar com Irmãos
Duyivier, Ltda., à Av.
Graça Aranha, 57-5." andar

Telefone 42-0522.

I

SUCATA LI NA^ j
||>«s40»c«j..yx-».**v __L ^rfrty j^<JÍ-jP7i^?rfrP^ ._?r/g^a--__ ^ff^, , . .. . ni .-.

Rua do Ouvidor, 162

Telefone 23-4140

UMA APÓLICE DA
COMPANHIA |

INGLESA"PEARL"
V uma garantia «.¦•luta

Rua Teófilo Otoni, 34
Telefone: 23-2513

CLÍNICA DENTÁRIA
DIURNA NOTURNA

Dr. MELLO
ATENÇÃO

Especialista em Dentaduras
Americanas, Reaolve casos dl-
ffcels dando garantia, ramo-
sas pela sua beleza e firmeza.

Cr» 600,00. 900,00 e 1.000,00
ORÇAMENTO GRÁTIS
Laboratório de Prótese

LAERTE TAVARES
Consertam-se dentaduras. Ser*
vl$o rápido, pregos módicos.
AV. RIO BRANCO, 257-8.*, 

'_.

SOS — Segundas, quartas e
sextas-feiras. Horários: 10 às

12 e H às 20 hs.

que conseguir rapidamente novas fontes
de renda!"

Também soube qua multas finalidades
da CEB não foram posta» em prática
devido a essa dilema. Sala» destinada»
a acolher os ensaios dos atores e mil
outras iniciativas foram alugadas.

"Todas as obras sociais do mundo
sempre enfrentam dificuldades financei-
ras", disse o secretario da Campanha
Financeira, quando apresentou os resul-
tados obtidos este mês pela campanha,
"por mais ricas aua sefam, pois depois
dg certo tempo têm que so desdobrar".
Com efeito, uma obra- social, digna des.
te nome. sO pode pensar em. criar no-
vas iniciativas, logo após ter alcança-
do certos objetivos Iniciais. Infelizmen-
ti., n problema da CEB não . somente
êiite, já que nem pode. no momento,
continuar a desenvolver as atividades
passadas e começa, ao contrário, a re-
duzi-las.

A JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA
TEM DIREITO A AMPARO

A CEB representa uma ajuda concre-
ta à juventude estudantil. Nada e mais
importante. A juventude não encontra
ajuda suficiente, não fomente material-
mente, como moralmente. Quantos mo-
cos sentem a necessidade de possuir um
lugar de reunião onda possam discutir
com colegas, encontrar a camaradagem
que estimula e embeleza o trabalhar
Quanto» estudantes moram, num quar-
Unho do Catete. num quarto feio, baru.
lhento. desagradável, no qual nmn po-
dem estudar â noite, para não acordar
o» quatro ou cinco companheiros que
partilham do mesmo quarto, porque seu,
prêeo não está. ao alcance da mesada
de um sô dentre eles! Sstes sentem sua
atividade limitada, por falta de um lar
e de um estímulo.

A SITUAÇÃO DAS MOÇAS
Isto ainda é mais importante quando

se trata de mocas. Qtiutiia» mocas do
interior gostariam de estudar e não o
conseguem, unicamente porque, não
tendo parente» no Rio, não encontram
lugar decente onde os pai» consentiriam
em deixá-las morar sozinhas. A CEB
tenetonava criar uma seção feminina,
tído 0 conseguiu, jd que a lista de pe-
didas masculinos é muito maior que 0
número de quartos que possui. Precisa-
ria resolver iste problema primeiro,
para poder pensar em criar uma seção
feminina.

O estudante .brasileiro 6 muito aban-
danado. Não è o Brasil ura rios únicos
paises que não possuem, uma casa na
cidade uniuersiídria de PartsT Sua fai-
ta se faz sentir de maneira violenta,
pois inúmero» moços que chegam a Pa-
ris para estudar precisam perder mui-
to tempo precioso à procura de um em-
prego qualquer, porque, sendo as bolsa»
pequenas e nâo encontrando êle» um.
lugar para morar, enfrentam muitas di-
fleuldades. quando deveriam »ó pensar
em se aproveitar da oportunidade que
lhe» foi oferecida!

A BIBLIOTECA
Aludi à camaradagem que estimula r>

estudo. Uma pessoa que mora na Casa
do Estudante contou-me que, voltando
uma. noite muito tarde, ficou admirada
ao ver todas as luzes do biblioteca ac.e-
sa» Encontrou qitalro estudantes mer-
guihados na leitura, preparando a exa.
me do dia seguinte. De vez em quando,
descansavam conversando ou discutiam
um, ponto obscuro. Como poderiam ter
feito isso, perdidos na solidão ti-iste de
um quarto de pensão»

Não podando descrever por miúdo to-
dos os setores de atividade da CEB,
quero fazer conhecer aqui uma inlcíali-

ESTÔMAGO, INTESTINOS, FÍGADO

DIABETES, OBESIDADE,
REUMATISMO

Dr. Prado Franco
chefe 4* terrlce «a clinica médica do

- Ba«flUI-.4a Cras Vermelha 8raiUeh«

PRAÇA PLOR1ANO. K - t».o ANDA»

Telefenet 42-8814. Residência: -S-IW»

va das mais felizes a que me parece
pouco conhecida. E' o

SERVIÇO Df! CORRESPONDÊNCIA
INTERNAC1ANOL

De há muito que surgiu, na antiga
Sociedade das Nações a idéia de unir
a juventude acadêmica de todos os pai-
ses, por meu, de relações postais. Ana
Amélia fundou o serviço 

' destinado a
unir os mocos do Brasi! a seus cama-
radas do todos os paises, através de um
melhor conhecimento mútuo, com a
aprovac&o do Ministério da Educação,
que permitiu oficiosamente a criação do
bureau brasileiro. A ajuda oficial se li-
mitóu a esta aprovação... platônica. E
um. serviço que deveria ser dirigido pe-
Ins Ttfittifttérian dn Bdttctiçao s dH9 /Sc*-
laçõcs Exteriores nílo recebo a mfmnia
ajuda, oficial concreta, nem. mesmo para
pagar ns selos, o pifpel e as secretárias
encarregadas de ler milhares de cartas,
para compará-las a ostabelecer contac-
tos. Porque, felizmente, o Bureau rece.
b« continuamente milhares do carta» de
todos ns recanto» do mundo (vi pedido»
chegados ultimamente de Java, da» In-
dias, etc), bem como de todo» o» re-
cantos do Brasil. Ana Amélia teve a
feliz iniciativa de criar um serviço na-
CiOtiaZ, unindo os estudantes dos diver-
sos Estados, ao mesmo tempo que lhe»
permitia corresponder-se com estudantes
da Europa, da Ásia, da África, da Oce-
ania e das América».

Ll inúmera» cartas, escritas em. to-
das a» línguas. Teria gostado de li-las
todas mas os "dossiers" são im«n*o* e
seriam necessárias dias a fio para to-
mar conhecimento da» mensagetn do»
estudante» que querem conhecer melhor
a juventude brasileira e dar pormenores
sobre sua» próprias atividades. Poucas
ações contrabalanceariam, de maneira
mais eficiente, a dos fomentadores de
guerras que, para servir aos pouco» in-
teressados em vender suas arma» ao
custo de vidas humanas, faxem questão
de comprovar que muito separa os ho-
mens dos diversos paises, quando, na
realidade todos têm a» mesmas aspira-
ções. Principalmente os moços. E, afú
nal de contas, são eles que inlereaiam,
pois deles deponde a paz futura.

ALGUMAS CARTAS
"Somos alguns estudante» que deseja-

riam trocar idéias e aprender a conhe-
cer melhor o Brasil por intermédio de
companheiros", escreve um francês.

"Precisamos saber mais »6bre o seu
pais, a» atividades, as riquezas, os in-
tertisses", escreve uma, chilena. "Vou.
desde já, dar alguns pormenores sobre
o nosso país, para que você também
chegue a conhecê-lo. O Chile i uma
faixo...""E! preciso estreitar a camaradagem
acadêmica, <iu» deveria unir todo» o»
estudante» do universo", escreve um
belga."Quanto mais depressa consigamos
uma visão mais ampla de amizade,
mais segura será a estrutura social do
mundo", escreve um jovem indiano.

E as cartas se sucedem. A Tchecos-
lovaquia e o Chile são os paises mais
entusiasmadas e que maior número de
cartas mandaram. As únicos carta» dos
quais não gostei muito foram duas mis-
sivas .«idas da Alemanha. Nelas senti
certa afetação, que parecia indicar o
desejo de utilizar esta propaganda paro
infiltrar certas idéia» em nossa juven-
tude. A» palavras "Mit unserem pazi-
fiitischem Gruss" que acabavam uma
das cartas me deram uma sensação de
artificialidade. Mas, naturalmente, não
é razão para deixar de responder-lhes,
pois a juventude alemã, que não pode
ter escapado à influência da muitos
anos do nazismo, também deve ser
educada pouco a pouco.

A REAÇÃO NO BRASIL
Os brasileiros acolheram muito Sem

» iniciativa. Entretanto, o número de
pedidos que chegam de tora ê maior que
as cartas vindas do próprio país. o que
nüo ê lógico. E' de esperar que o «vo-
vimnnto se amplie e interesse a maior
número de estudante».

O» cartões que devem sei* preenchidos
para estabelecer o contacto, indicando
o sexo, a. idade, o curso, o» assuntos
preferidos, o país que interessa, tam-
bém sdo muito interessantes. Num dê-
les, por exemplo, li,'com espanto, a

resposta de uma menina, de dezessete
anos à pergunta: "Quais os assunto»
preferidost" Era: "TUDO!"

E continuei mergulhada nestas cartas,
cheias de entusiasmo e fraternidade. Só
me resta exprimir minha simpatia por
tal iniciativa., esperando que os jovens
a apreciem e lhe dêem sempre mais
vida. O intercâmbio internacional aprp-
«ima os »ere» e fomente a educação do»
joven» ajudará a transformar a paz
provisória atual numa pas verdadeira
e duradoura. Como mo dizia tão acer-
tadamente Alberto Gerchunoff, há tem-
pos: "O» homens já estão começando a
pertencer aa conjunto humano... Os
países ainda nilo fazem parte da huma.
nidade".

E' preciso que chegue o dia. no qual
o» paises façam parte do conjunto hu-
mano.

A 1001 BOLSAS

MODAS

Nio comprem! -Visitem-nos, e venham ver o nosso varíadissimr,
iorlimentoo de

VESTIDOS — COSTUMES — BLUSAS — CAPAS PARA
CHUVA — CASACOS 3/4 — BOLSAS — COMBINAÇÕES E

JOGOS DE LINGERIE E JÉRSEI'
POR

PREÇOS EXCEPCIONAIS
l0ja 40 —RUÁ DA CARIOCA — 40 loja

^^v^w^Wíívtf?^

WÈÈF fó tu**
lllllF

_*".v>X_X
y-k-fffí.

íMP*.

^Spllllfc^.
' iisw*.—j_t _),

«*ootP*** .ÍtriumpH".
V. P°derá1V'ndo^tt Cttntte detatHe #*

. Thf cotn «i1* caneta» tôfl*

*2£ *-se" v

OUT*°cSw5'00

,•>*•*.%v.^^v.•.•>^^*•^v.^•^^^^>y•^*>^^^^^X'.•^^"•*^I,l•

v.v.v.-.*;v.\. :*;.;.;.;
<'.v.'-.*.v

Std. 317

rara.*,—,- - a tinta qu© resiste

â acção do tempo e da água I

Iuo porquii SKRIP A composU de
Ingredientes 100% qulmlcarnente pu-
ro»; 6 extraordinariamente ftuldi, ndo
4eix» Rfldlmento o itea eom rapidez
Nio ataca o aco du» penas comuns
nem o delicado mecanismo de w-
Dhum tipo dt 0Bnets*tintelro.
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Repreientinten exclusivos
parn o Brsnlli

M. AGOSTINI
& CIA. LTDA.

MiitrU, » ponto ntntrll
<l» ooinertí)*

av. priiidinti vargiiiioi'i»sn<i.-»io

FOGÕES A ÓLEO
R. RIACHUELO, 388 — Telefone: 32-1310

SEM TORCIDA, SEM PRESSÃO
SEM AMIANTO E SEM FUMAÇA-

Baterias de alumínio, rádios e artigos do-
mestiços em geral, à vista e a prestações

sem fiador.
Fogões de 2 bocas para cima de mesa

a 312 cruzeiros.
Fogões de 1 boca para cima de mesa

a 180 cruzeiros.
MATRIZ E FABRICA :

FILIAL, :

EST. VICENTE DE CARVALHO, 144-A
(VAZ LOBO)

SRS. COMERCIANTES EM
BARS, HOTÉIS, ETC.

Dêm conforto aos seus clientes, proporcio-
nando-lhes o prazer de sentarem numa

, cadeira

ÉP
i**

BtLO VBKUMLHO

Valter Gerdau SA
ZOUSROUh B INDUSTRIAL,

(mm Voluntário» da fatrlt,
à_65 - Perto Aleare — tio

Gr.nrtt do Sul.

A Anles msres D* cadílm qui oferto» riilitencl» • conforto.

Divino» tipos ris csiislrsi. Csdslrss ris bil-nço. T»rnoi psrs
•lurltnrloi, »to,

VIhIIpiii s Bsposl.ln dos nossos rsprss»nt»nlss skoIiisIvos onds

•nsontririo mit ..».i«i».. proprli pira » fim dsmisdo,

D. llimo BÂBROBdOlpi,
Rua Biieno* Aires. 323 - Fona: 43-1743
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Garantia d» 5

anos, somente aos

possuidores de ce--

tiíicados fornecidos

por nossa firma.

NORGE
I
•a
3"«au

J Uistribuíçõo e Gaianria dô

Uma organização centenária
Rua do Lavradio, 67 - Rio de Janeiro

FAÇA SUA FORTUNA
fcSTÜ DANDO

RADIO
K.S. montaráeste maravi'
ihoso Radio de 8 válvulas

¦&Mn nl ã**\/fàlÊfi

Receberá um instrumen-
to para medir resistênci-
a»» condensadoresa etc-

E também um jogo com-
pleto de ferramentas.

APRENDA EM SUA CASA
na» hera* de folga para ser um

RADIO-TECNICO
COMPETENTE

Com o novo e aperfeiçoado método
prático de nosso INSTITUTO, V.s.
aprenderá todos os trabalhos manuais
de um modo eficiente para montar
e concertar RÁDIOS de qualquer
marca, amplificadôres, transmissores,
equípos de Televisão, Cine Sonoro
etc. Poderá V.S. ganhar mais dlnhei-
ro do que o custo de seus estudos,
logo após de iniciá-los. Duração dos
estudos, 25 semanas. Mensalidades
suavíssimas. Não é preciso ter co-
nheclmento nem preparação especial.
MONDE HOJE MESMO 0 C0ÜPM1 ABAIXO
DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

506INSTITUTO RlOIO TÉCNICO MONITOR
Rua Aurora, 1021 • Caixa 1795 • S. PAULO

Snr. Diretor: Peço enviar-me ORA TIS o
folheto tom aa Instruções como ganhar dinheiro no Radio»

NOME
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AQUELES 
que funda se lembram da

epopCia sloriosa que assinalou o
nasrtmer.io do avifio, em 1906. em que
firo. para sempre destruído o romple-
vo de Inferioridade dn homem em pre-
eem.-a dos seres alados, sentem, com
Irreprimível mágua, o desespero de ver
como. por melo de uma propaganda vil
«• deshonesta, se encobre a verdade
para fazer triunfar a mais despudora-
rin mentira, o embuste mais calvo que
já me foi dado assistir em minha vida,
tal o esbulho de que í vitima, por par-
te rio poderosos elementos, o fnsofismà-
vel, o Irretorqtiível, o espetacular In-
ven tor da dlriglbilidnde do mais leve e
da nsvegaçao^do mais pesado que o ar.

üíiS* que ainda temos nítida a espe-
tacular proeza que coube ao nosso pa-
trlcio Santos Dumont realizar em de-
nionstracõcs públicas, controladas por
autoridades: fotografadas por centenas
rie fotógrafos: anunciadas aos quatro
cantos do mundo, peln imprensa rie to-
rios os recantos do globo, testemunha-
rins e saudadas por cientistas insuspei-
tos. vemos agora ser apresentados a
mocidade de hoje usurpadores sem es-
rrOpulos como sendo os autores de
lima invenção que eles mesmos aflr-
mam ninguém viu. apresentando cópia
de um aparelho que dizem haver feito
urres do que o nosso patrício entregou
«o mundo, para gáudio da humana es-
psele,

Como porte o mundo, qu* ainda se
«•mbra dnflatos acima aludidos, tole-rir lam.ylha desfaçatez?

A.;r,'/r que o aparelho dos usurpado,
res 'se ê que houve tal aparelho e que«vesse obtido ê:<ito> tenha sido real-
m<?nte feito anles do de Santos Dumont,»ue também havia feito multo» outros• ntes, tanto assim que só logrou su-•píso com o 14-his (quanta. pertinAcia!•ue constância!... so mesmo quem es-tivesse certo, de alcançar a vitória po-íerla ter tamanha tenacidade) ainda
issim, como podem pretender surripiar
« glória de quem, sem conhecê-los, sem
mesmo, e multo menos, saber da exis-tência de seu hipotético invento, criou aluz da publicidade, assistido pelo donoda maior rede de publicidade do próprio
pais rios usurpadores, que acompanhava
,'ar.atieamente as experiências do Pai4a Aviação, em experiência pública eoficial, o aparelho que resolveu para•empre o problema do mais pesado aue» ar? '

Ainda que se aceitassem todas asnlegacóes dos usurpadores, desafio-os aqup respondam hs seguintes perguntas-J.«) de qual dos aparelhos procede o»>unl avião: do de Santos Dumont oufio rios usurpadores?'.'."» se Santos Dumont Msse amerl-
cano e os Srm5n* Wright fossem hrasi-leiros e pretendessem arrebatar-lhe aglória, como se computaria o mundoem face dos dlsputantes, nas mesmascondições em que se apresentam hoie osamericano» frente a Santos Dumoni?3.*> por que a propaganda americana

0 Matutino de Maior Tir*rrem do Distrito Federal Domingo, 23 de Novembro de 1947

SANTOS DUMONT
Pedro Nunes Jr.

aviação, se nSo o propósito de apa;ar
qualquer lembrança, que possa fazerressurgir a verdade? '

4."» Todos reconhecem Marconi comoo Inventor da telegrafia sem fio, em-hora muitos outros cientistas o tivessem
precedido, com êxito, como Branly eoutros, tendo êle se servido rias expe-nências e das lições de tais sábios, ba-seando-se em suas teorias para alran-car o resultado final e prático. Slen5o poderia obter resultado algum semse utilizar de tais experiências e teo-rias. Entretanto, foi êle quem re-solveu praticamente o problema ePor isso é considerado, sem contesta-cüo, hoje, como o inventor da tele-grafia sem fio. Ora. Santos Dumont,na aviação, certamente, se utilizou dasexperiências, sem êxito, dos precurso-res que o precederam e mesmo dos seuscontemporâneos. como Clcment Arter,wíffard e outros, mas essas experiên.cias só lhe serviram pnra que êle evl-tasse incidir rios mesmos erros.Santos Dumont nflo teve nenhum oi-entista que o animasse e nem em cujasteorias se pudesse basear; pelo contra-no, era uma unanimidade de sábios pe-dantes que o desaconselhavam e o ta-chavam de louco... êle teve de vencersósmho, uma campanha cerrada deamigos, parentes e cientistas que lhenegavam possibilidade de êxito... onnlco encorajamento que Santos Du-mont encontrava era dos'pássaros .. Sens pássaros, que são mnls pesados que

.°.ar> W»am,_ nâo podo ser contrário íisleis físicas o vôo do mais pesado queo sr como dizem, em coro, todos oscientistas do mundo...
E Santos Dumont, desprezando osconselhos e as negações dos contempo-râneos, cientistas, parentes e amigos,fiava mais crédito h verdade tangível —o voo.dos pássaros.Fica aí o répto aos usurpadores...Agora, sinto ainda o desejo de me de-¦abafar, com um apelo a todos os bra-slleiros para que estudem com atençãoa viria e as façanhas do nosso patríciotacanhas jamais atingidas por qualqueroutro representante da humana ...pé-cie ..Faço êste apelo mesmo aos inte-leetuais c principalmente aos que esrre-vem sftbre Santos Dumont. para' quenfio vivam reproduzindo erros crassos,

como muitos que se ouvem por ai entre os quais, e muito vulgarizado, 'o 
deque o primeiro aparelho que se elevou

J?i'_!í,píc?. tpnhn slr,° ° "Demolsclle" ouLibélula (tradução de "demoiselle"»
Ura^ o aparelho de que o Pai' da

de um minúsculo aparelho, tão pequenoe tao leve que o Pai da Aviação nele
passeava em Tarls, indo aterrar até
nas calçadas das ruas, como se fosse
um automóvel.

K' preciso que os escritores que es-crevem sobre Santos Dumont tenhammaiH cuidado e não divulguem erros quesó podem aproveitar aos usurpadores...
francamente, como poderemos relvin-clicar a glória de Santos Dumont, senos mostrarmos tao ignoram es de seustrabalhos, trabalhos estes rie que aindahá testemunhas oculares...
Para os usurpadores, quanto maisconfusão, melhor, porque os pósterosnSo poderão encontrar a verdade e da-tao de ombros, aceitando a versão maisapregoada pela propaganda...Agora eles já descobriram outro in-ventor do avião: Langley, Assim. ílesaumentarão a confusão, para depois,

quando Já não houver mais testemun-nhas, os pósteros se louvarem no queestiver escrito sftbre o assunto. Lang-ley porte ter sido um dos precursoresem Imaginar aparelhos que pudessemalçar vflo, muito interessantes, porém,não foi o que alcançou' o êxito final,como não alcançaram os irmãos Wrighte nem Leonardo Da Vinci.
O legitimo autor do aparelho que re-solveu o problema foi indiscutivelmente

Santo» Dumoni.
Lanço agora uma idéia para a qualsolicito o ap<Mo de tortos os brasileiros:a fundação de um jrrêmio, cenaculo ouacademia para cultuar a' memória e ohfeitos, estudar » vida, os exemplos, en.rim tudo que se relacione com SantosDumont. E' um apelo Hngustiado quetaco ás pessoas que, mais qualificadasque eu. possam levar avante esta Idéia,que visa impedir se concretize o maisdeslavado embuste, pois. já são poucosos que ainda podem se lembrar dosratos heróicos do nosso impar patríciovitima de acusações injustas que suportou. em vida, tais com0 a de que êlese naturalizara francês... Esta acusa-ÇAo ainda se ouve. embora raramente,por parte de pessoas que se recusam aapurar a verdade... Santos Dumont seqmeesse se naturalizar francês, não en-contraria dificuldade... Peto contra-no. Os franceses o receberiam, comopatrício, de braços abertos...Toi Justamente uma das lutas queteve de travar continuamente o seuacendrado amor ao Brasil — „ iutapara se conservar brasileiro, resistindoas seduçOes e ás solicitações que lhounham de todos os lados, inclusive adefesa de seus dircilos perante os usur-padores .. Mas o amor ao torrão naialfnt mais poderoso naquela organizaçãomenlnl privilegiada: Quanta ohstina»'5osem recompensa, quanta tenacidade emtace lias seduções da glória!NSo. O Brasil não pode permitir que«esbulho se cristalize, que a vítima seconverta em algoz. pois. se santos Du-mont não for reconhecido como o In-

yen tor unlco do avião, passará ipsolacto, a impostor... Brasileiros, ouvi
2m ELI" „2™slIn.„'"V.:. Çongregal-vos

S.e»c.aÍ6b5-â»rcT^^^ "fi* 
Para„ alcançar „' v".

A SÀO PAULO RÍTLWAT
(Conclusão da 1.* pág.)rio*, à, encampação, justamente ale-pando nao ser negócio lt governoassumir a direção de uma- EstradaObsoleta".

E mal.:"Ainda uma vez em apoio datese de falta de hase econômica,
para o negócio, citarei o seguinte:a inauguração da nova estrada derodagem entre Santos e São Paulo,
por si só. acarretou a pèTdà dotráfego comercial da passageiros ecargas para a, Estrada. Também

com conhecimento do .assunto, oitoa. presença de empresas esiranaei-ras q„e aqui instalaram serviço»de transporte para combustíveis,com caminhões pesados, dn grandecapacidade e transportam em basesinferiores á. ferrovia, vencendo aconcorrência de preços com maiorfacilIdHde, deslocando soma enormen> trafego, dessa forma, da estradade ferro para a de rodagem".
Diante de tais citações, cujos trechosmais frlsantes sublinhamos, parece quea Santos n. Junrila! vem em profunda

crise de transportes há muitos anos eque o governo fez um péssimo negócio(t? ordem econômica, tendo tudo seagravado quando a estrada deixou de«er Inglesa pnra ser nacional, Nüo te-ceremos comentário algum sobre «.icaspecto, pois melhor do que as pala-vras falarão os números que alinha-remos no ouadro que se segue, sftbreo desenvolvimento dos transportes e dareceita, no período 3936-1046. Para oano de 1946, art obtivemos dados sobrereceita e despesa, embora sujeitos àretificação.

A NÍ O S
Passageiros

quilômetros

! Mercadorias
I toneladas -
( quilômetro

Receita
Milhares de

CrS

Despesa
Milhares d»

CrS

imsn
193 7
1 M S

3 93 9
.19 0
194 1
1 9 2
19 3

3 94 4
194 5
19 6

393.83S.076
370.114.163
••'94.4.-36.40S.,
•119.437.07.?."
404.092,852
410:993.SI0
411.581.403
•fT7.973.37S
505.875.575
537.233..!9

386.249.618
406.638.998
434.886.992
4-1.594.309
•"S0.fi5„.53R
400.900.827
384.072.512'
379 839.265
¦459.959.375!
431.164.383

O simples exame destes mlmeros de-Monstra que o negócio nao está tao
no ocaso e que nem tudo é tão obsq-lê to. Ao contrário: o negócio foi e ébem. O que poderia ser analisado sobos três aspectos — íuridico, econômico

t moral — seria a eletrificação do tre-
cho São Paulo a .lundial, com o nosso
próprio dinheiro, arrecadado por umataxa de 10% sobre os transportes, até*obrir o vulto da despesa da mesma
eletrificação, avaliada em 186 milhões'

123.787
128,820
.1.38.825
138.377
138.
14.),
144.
175,

225
710
742
713

260.458
327.743
390.500

81.953
91.465'98.676
99.230

100.353
115.966
13.1.858
169.737
233 966
301.191
365,000

dt» cruzeiros e que, nn ato da encam-
pacàn, tena que ser levaria em apreço.Falta o governo'anular o contrato paraessa eletrificação (se já não anulou)com outra companhia inglesa, e abrirconcorrência para executar esse grandemelhoramento, visto que os fundos pa-ia sua execução já vem sendo nrreca-duelos desde 1943, por força de uni de-creto da ditadura, que nos absteremos

de comentar. ,
Somos dos que não subestimam a ca-

SUA GELADEIRA NÃO FUNCIONA?..
Chame BLANCHE & ALMEIDA CIA. LTDA. — Serviço

rápido e garantido — Telefones: 42-8866 e 42-0859

Dr. Orlandino Fonseca
(da Crus Vermelha Brasileira)

Ottopedia — T»-n„i_tolo_1_ — Fisioterapia
TRATAMENTO UA PARALISIA INFANTIL

RAIOS X
t ,-ü.9..1""""".*"".^ «í,1ecí*LU!t«d0 «*° »»'«t«« Ho» osso» . .rttrulacnMLcinj_l(o*iO! Aientdn Rio Branco. J57 - S.» andar - S-|.< 311 , 5[3| ir 1.is 18.30 hora». Tel.: .1-8757 - Residência: 37-1531.
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pacidade, a operosidade do povo paulil-ta. para pensarmos que o grande Es-tado já atingiu a saturação industriale agrícola e que. os transportes entre
Santos e Sfio Paulo não mais aumen-
tarào: a via Anchieta, a linha de sim-
pies aderência ria Sorocaba na. a Santos
a Jundiaí eletrificada, o oleoduto, tudo
Isto pode chegar a Santos sem receio,
porque São Faulo lhes dará o quetransportar.

O que os paulistas temem e foi dito,
claramente, pelo sr. Sud Menucl. é a
mé administração federal, patente em
suas estradas, outra questfto para a
qual o governo, forçosamente, terá quevoltar suas vistas, mais cedo ou mais
tarde, a fim de rehabllilar o seu nome
como gestor doB serviços ferroviário»
da UniSo, náo esquecendo sua quali-
dade de maior proprietário das ferro-
vias e bem assim a circunstância de
que lhe compete dar o exemplo dR
segurança, presteza, conforto e establll-
dade dos transportes da Naçáo.

Ao Congresso, pois, cabe. quanto an-
les, fornecer ao Executivo os meios pa-rs liquidar a operaçáo, visto que, pordia que se passa, estamos pagando mais ,

de cem mil cruzeiros, 011 seja, mais
rie cem contos de juros à São Paulo
Railway.

DANÇAR
Ensina-sc método amerlenno.

dá-se garantia.
AVENIDA PASSOS, 13 — «.»
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EDIÇÃO COMEMORATIVA DO CEN-
TENARIO DE EÇA DE QUEIROZ* 

brochSur"mP,C<a* "" " vo,umes de caprichosa
Primorosa impressSo, apresentando cada folha, cmmarca dágua, a assinatura facsimilada do autor.Edlcâo exclusiva para ou assinantes, que terão o»ch nome impresso na 2\ pagina do 1". volume." 
SiTW de,45 cm 43 dias: ! volume, — o que tornaeste notável empreendimento ao alcance de todosos apreciadores do genial escritor.* »rr»í..;..rrr.4,iV",,,r°' ** m ^* «íüiiíTi? ê$mW$mH °coupòn BbB,X0 q

LIVRARIA LUSO" BRASILEIRA
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A Âqonia
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova receita— Mandato — começa a cirnular no
sangue, aliviando os acesos e os ataques
«I» asiha ou Kronquite. Km pouco t«rnpo
é possível dormir bem, respirando livrn «
fncilrnenlr. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja ant-150, porquu dissolve n
remove o muous qun i.bstrúe »» viau re«-
piriil.i'»rii\H, minando fl sua energia, arrui-
muiili» sun SHlidOi fnzi'ii»lii-n sentir-se
jiremni iiriinuriite \ ellio. Mandato tem tido
lunti) óxito que se ofernce rum 11 garanti»
»|c dar ao paoioiite ruiplracln livre »• (aril
mpidaiiieiiie r completa nllvio do «oíii-
iiuüitn iIh ««nm sm pouno* dia». 1'e»;»
Mandato, hoje rnuimoi mn >i'i»il'i»i"r
farmácia A nu»n\ «antuiiii e » sim mulnr
l»r>it*(ü(>.Mendaco Acaba tam

m ama.
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BRILHANTES - JÓIAS
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J0ALHBRÍA i/NICA
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Mme ACHUTTI
Atelier Alta Costura

Aceita fazenda para Confecção —
Av. R. Branco, H2 — 2.» — S.

S — 2.-1392.

Piof. Hélio Gomes
(Cl.fMCA Mftnicn-I.EGAL)

Exames, perícia* e parecere». Ale
(riianuhnra, 28 8.* - Tel." 22-35(11

DR. A. BAL^STÉ
VAR1ZES DOfONCAS DAS "

VEIAS
1/lcera» e Rczemas das pernas R
Buenos Aires, n* 93 — 1« hora*

Fogão Popular
na fábrica sempre

GARANTIDO
Av. Pres. Vargas 917 - 1» and.

DENTADURAS AMERICANAS
Com os famosos dentes translúcidos usados pelos artistas de clm>m_

DR. ÁLVARO GUERRA MAIO
Cirurgião dentista, • especialista em dentaduras sem abohada palatlnapontes moveis e Roachs por processos morierníssimos. - Rua BuenosAlies. 147-A . ..« andar Diariamente das 8 às 18 horas. Fone 23-4086!

ESCOLA DE CORTE E ALTA COSTIKÍÁ
MARIÀZINHA

RUA SENHOR DOS PASSOS. 220. SOBRADO
Torne-se uma perfeita modista. Em poucas aulas po-dera executar suas 'Hoilettes". Turmas diurnas e notur-nas. Cursos completos por sistema prático e rápido.Concede diplomas. Leciona-se (rico. Mensalidades sua-vússimas. Matrúculas abertas diàrii. inte. Exnedientc

das 9 às 21,30 horas.

BALANÇAS PARA BEBÊS
0LTIMOS MODKLOS. "COSMOPOLITA". EM DIVERSAS CORKS

ABSOLUTA FREC1SAO, DIVISÃO MfNlMA F OE 5 CRS.

ALUGAM-SE
AV. N. S. DE COPACABANA. 959 LOJA E - TEU: 27-7700
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TORTA OE ALGODÃO COMO ADUBO
ORGÂNICO E AZOTADO

Shisuto José Murayama
Agrônomo)i.F.nq.

ni técnicos aconselham, com razão,
-•^«O sfstemàtico rie estéreo de curral
«,mn kdubaeilo orgânica dc qualquer
SStSra; q"r seja cia rie algodão, de
S& m de alface. Entretanto, para O
tav,arior nem sempre c tficil seguir-tais
eo.isX* o" »»*•• tes<*-«tl-r(:o n" «"SS"
Xsrias por umn simples razSn: nao
fpossut o*, .em em quantidades mini-
mas. Que o estrume rie curral é o me-
íw fertilizante orgânico niio resta a
SenodúvWb. -' o melhor e o mais
bairto P-la formidável massa rie ma-
?<?»•¦»òraanca, o seu emprego melhora

£rm por centoj» j^ri^_f____j!-

TAPETES
OFICINA ESTEFANO
A MAIS ANTIGA NO RAMO

Rua Pedro Américo, 46
Teleíone: 25-6643

-Ln-*aijcm o eonserto» de tapetes

« movei» estofados. Forram-se

apartamentos com pasundelras.

Prçnmentos em comproml»»*-. K"a-

«illtn-se q pagamento.

PÁRA QUEM QUER

iueros
J^ em AVICULTURA:

I
!'!¦¦

ti

•

i

i

v

solo. retendo, além disso, a umidade tSo
preciosa que irá cedendo aos poucos as
plantas. E nfio é sé isso. a sua in-
corporação ao solo propicia um am-
Mente favorável à vida dos micro-
organismos tão úteis iis plantas.' Os grandes fazendeiros possuem co-
cheiras e esterqueiras onde recolhem os
resíduos animais, pois o número de ca-
becas de gado vacum. eqüino, ou mes-
mo suíno, é enorme. Entretanto, para
o sitiante ou para o pequeno ehaca-
leiro, esse tipo rie criação é Impossível.
limita-se geralmente a alguns animais
de uso doméstico. Logo, nfio ha es-
térco suficiente pata satisfazer as exi-
géncias rie suas terras.

Agora, quando se trata de um ar-
rendatârio. de um plantarior-rie ultima
hora, desses que arriscam o seu capital-
zinho numa cultura "da moda' (me-
lar.cia. repolho, amendoim, etc», a
aquisição de estéreo se torna impôs-
slvel. ComprA-lo? Onde?! Quem o pos-
sul nfio vai querer vendê-lo., é claro.
Mas, como qualquer tipo (te cultura,
para produzir de acordo com o que
se descia, precisa rie matéria orgânica, .
õ recurso é empregar torta rie algodão,
que substitui perfeitamente o estéreo e
curral; o, em certos pontos de visla, ;
supera-o. E' 10 vezes mais rica em
azeito e contem regular massa orgânica,
quo melhora' a terra tamhém em suas
propriedades risleus. Assim, o eleito da
ariubacüo com torta é notável, extra-
ordinário mesmo, para certos tipos de
cultura como milho e arroz. Duas to-
peladas de torta, esparramadas num
alqueire e depois Incorporadas ao solo
cóm a segunda ararão, sfio o suficiente
romt que o aumento verificado se.ia ab-
solutamente satisfatório. Quando em-
pregada nos sulcos, em ooses 30 vezes
menor que n preconizada parn o estêico,
d» oümos resultados em culturas anuais
desde que se aplique bem antes da

• relativamente na-

Tarefa importante os modernos processos de ensilagem

A CACA DE ANIMAIS SEI,
VAGENS NO BRASIL

W. Duarte de Barros
(Ett.<7. Agrônomo)

¦r'

que
plantação. O preço ê
í-tto e é encontrada com certa lacill-
dade no mercado.

Subiram as exportações de
café^ do Brasil

A 'Secretaria da Agricultura dos Ks-
tados Unidos informou que as expor-
! ".. ..„ ™r.« ,i„ Rrasil. durante o»

subi-
primeiros nove meses deste a"0-

in ajO.íJOfi sacas, em cnmpa-
11 500.000 èm igual períodomm

raçüo com
do ano passado.

Acrescentou que durante o período
citado us exportaçBes para os Estados
Uririos foram rie 6.800.«00 sacas. 0-QUe
representa um;» diminuição de 1-fOO.OOO
en relação ao mesmo período àeJMB.
Os embarques para a Europa foram de
2.700.000 sacas. As exportações para
n África diminuíram, mas cs destina-
das a Ásia aumentaram.

LONDRES, novembro - A ensllha-
gem, que constitui um imperativo da
produção rural, mostra-se extremamente
variável, e a menos que surja uma
ccnrepçáo bastante clara de depósito,
capaz fie atender it diversidade de com-
posição rias matérias a guardar, » *t-
tuação continuará inalterada. Tomemos
as matérias proteicas como exemplo. Os
dados coligidos rie um grande número
de amostras analizadas durante dei
anos. pela Universidade de Leeds, tn-
dicam aue a ensllhagem pode ser feita
eom êxito quando haja nos gênero» a
guardar uma percentagem variando en-
tre 7,62 e '23,34 por cento de proteína».
Já as misturas de cereais e legume»
variam entre 10.17 e 22.60. E* fácil
vèr. porém, que a margem de «rro
nesses cálculos, mesmos baseados na
experimentação, náo é pequena, como
aconteceu no verão passado. Fazendel-
roí que guardaram juntos grande par-
te de suas colheitas tiveram perdas dl-
ferentes e Isto principalmente em vir-
tude da diversidade de local e da com-
posição das substâncias depositadas. As
proteínas contidas nos gêneros guar-
dados desempenham um papel de suma
importância nos "tests" de conservação.
Quando a ensllhagem se refere a Ror-
duras frescas e misturas rie cereais-
leguminosns. a queda da peve-ntagem
proieica é relativamente grande e vai
muitas vezes a cerca de 15 por cento
ou mais. Obviamente, o üpo de ensi-
lhagem terá de Influir em tal» resul-.
tados. A perda, contudo, é inevitável
em qualquer dos casos decorrente» dos
atuais sistemas. Por isso, a observação
e o exame atento das condiçfSes de en-
sllhagem constituem uma das tarefas
mais importantes da técnica agro-pe-
cuária. neste pais. Não basta somente
produzir bastante e bem. Torna-se im-
perioso prover os meios de armazenar
a produção nas melhores condições pos-
slveis e que os alimentos armazenados
sofram uma perda mínima, a menor
possível, de suas qualidades específicas.
HA três tipo» básicos de ensilhagen*,
obedecendo aos graus vle composição
químico dos gêneros. O tempo da en-
silhagetn influi necessariamente não «O-
mente nas condições de conservação,
como também no valor dos artigos. E
o que se verifica, por exemplo, com
o iueljo, que muitas vom muA:até
tle coloração, sem que, J-^^lfarruinado. O leite cm pó também pas^
sa por transformaçfles idêntica», as
qua™ atingem a própria composição
Todos sabem como o leite mesmo na-

H. I. MOORE
N. S., especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

O Brasil possui
ressantes leis de
paises civilizados
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uma das mais Inte-
caça em vigor nos

„ ,,.,„„  mas, a despeito do
seu conteúdo teórico, ela não é ainda
instrumento de eficiência capaz de re-
frear o apetite dos adversários da vida
animal selvagem.

Poucos caçadores, no pais, sabem da
existência do Código de Caça. Multo
menor "úmero de afeicoados ao esporte
da caçada é o que. conhecendo aquele
mo 0 tem em conta de oportuno como
freio às matanças criminosas, ou como
fator de proteção à vida dos anima to.

Tornando mais claros os pr nclplos
contidos na lei de Caça, a Divisão de

resca - do Ministério da Agrl-
-- baixou portaria indicando

Brasil, a caça de anl-
Caca e
cultura

r*sesVes?r0es0 só'pode «er praticada
S»t« 1' «le maio e 30 de setembro
com exclusão da caça de. caderno- e
,Trfii cuio período de abate permIssl-

* vai de 1.» de maio a 31 de| Julho.
ka mesma portaria, foi estabelecida

distinção para o animal selvagem consi-
d«adn caca. o número de exemplares
que de caCdá espécie pode un.caçador
abater, bem como as espécies cuja
matança é proibida. A caçada é lim'-
tada em todas as "li6e^.lfo2)Mf0a
permitido caçar: 1) a noite, ?) nos
estabelecimentos de proteção e cqnser-
vacao da- natureza, tais como Parques
acionais. Estações* Biológicas Refu-
K!os Animais, ¦Parqujs de Criação de
Animais Selvagens; * n« extensão de
um quilômetro ao longo de todas as
vias de comunicação, quais se.iarn es-
tradas de ferro e de rodagem'.^ 4*» . nos

Quem tem animais
para vender?

ardim Zoológico do Rio de .Ta-
neiro S»«-» obter,sucuris

itsíiítíío deDuas jovens alunas do

tural decorre, não só qualitativa como
quantil ativamente, da alimentação do
gado. Ora, essa suscetibilídade do leite

»™^^^ trigo destinado _ an.U1.50m

verá de ocorrer quanto aos seus sub-
produtos. O que se faz presentemente,
na Grã-Bretanha, no capitulo da ensi-
lhagem representa um verdadeiro "test

do esforço de produção nacional con-
lugado à necessidade de fazer render
ao máximo a utilidade dos alimentos
perecíveis.

s» torna maior .ainda quando o pro-
duto se vê submetido ft ensilhagem e a
conservação. O mesmo, obviamente, Ua-

Consultas e ResposUis

è Blbóiãs de grande porte,' assim como
out os animais brasileiros, para o enri-
queclmento da nossa fauna ali em expo-
sição.

A Superintendência do referido roo
solicita a cooperação de interessados es-
necialrnente dos habitantes de regiões
vizinhas de Belo Horizonte, Uberaba,
Rio Preto, Goiânia, São Paulo, Cuiabá.
Belém, Manaus, etc, que poderão enoe-
rerar propostas de venda ou comunica-
ções de doação daqueles espécimes e d»
outros animais, para o Jardim Zoclôglco
— Quinta da Boa Visla — bão CrÍ3to-
vão — Rio dc Janeiro. »

municípios de capita! dos Kstados- si
seis quilômetros, em ralo de clrriiif,,
á volta das estâncias hlriromlnerais rio
pais e açudes da região do nordeste.

Estabelecidos, assim, os limites ,ia
atividade de caçadores em território na-
clonal, o Código dc Caça aprcseiil;...>e
mais penetrante em seus objetivos pr.-i.
ticos. A despeito disso, cada \e?. ?;.
torna mais imprescindível a intensifica,
ç&o da fiscalização da lei protecional
em todo o território, ampliandn-se, ror
outra parte, o sentido de proteção f,
fauna selvagem por Intensa campanlw
educacional nos meios escolares, nas
comunidades rurais de qualquer gran-
dc-za, através rie esclarecimentos pelo
rádio, folheto, desenho ou cartaz M\.
nal o povo começa a sentir n« efeitos
ria ruína praticada* contra a natureza.
Aproveitemos essa circunstancia e p,„.
curemos proporcionar êxito maior aa
código de caca e efetiva proteçôo a
vida animal selvagem.

Produtos de petróleo paia o
Brasil

A Divisão de Comércio Internacional
do Departamento rie Comércio anunciou
que as quotas previótas para exporta-
cão rie produtos do petróleo, nos trêi
últimos meses do corrente ano. Incluem
o Brasil com o total de três mil ntiar-
tolas de gasolina de aviação: cem mil
de gasolina para automóveis e motoros
em geral; mil quartoles de quorosár.e
e cinco mil de óleo dlstilado.

Cada quartola contém 42 galões ou
sejam cerca de 100 litros.

Exportação de 500 milhõe-,
de -'bushels" de trigo

Uma fonte chegada aos elaborado:?.
rio programa norte-americano de expor.
tação de cereais declarou que há pos-
slhllidades de se n!ccin<;''r. o objetivo
de exportar SOO milhões de "bushels

' de trigo (14.300.000 loneladasl, a des.' 
peito das perspectivas meio sombrias- rlc
Li-„ A* inverno, em conseqüência na

Material Avicola

ÇÃO WWMT
Choc-deiras • Criadeira».
Comedouros, B.bedouro»,

Ninhos • Acessórios.
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
IS anos t* sacBsso sii a sm garantia

COLOQUE A MAIS MODERNA
TÉCNICA AVÍCOLA A SERVIÇO

DOS SEUS LUCROS.

toamos cnlálogo ilustrado grátis

ft mesma MOLA
de avô a neto...

RUA DO LAVRADIO, Í7

PIO DE JANEIRO

Meio prático de combater a
verminose dos carneiros

para administrar sa! aos carneiros e
ao mesmo tempo combater as

me
usam-se

ft MftLB CHINESA
. H. lavtaíla. II • Tll. V-\W

Ensino
Iodos <•»
tipos de le-
trás. Pre-
enclnein-se o

confecclo-
nam-se Dl-

plamas. Curso Técnico de Callgrafl».
Fundado hf>. 81 anos- p'*'"-*
tes, U. Trl.: 4í-1-'í!>.

da Carlocfi

pelida
a* larvas

^WJÉttlía

vermi
noses desses animais. «J-°**^"2e,?Í0
de Agricultura dos Estados Unidos te-
comtnda, no Uvrlnho;""*«*J«;
ming" '1944» — misturar 9 parles ae
$Ucomum e 1 parte de íenotíaz»na.

Essa mistura pode ser posta à dls-

posição dos carneiros, nos cercado,, em
uma vasilha ao abrigo da chuva,

parte da íenotinzina ingerida * «-
com os excrementos e matara

dos vermes expeildos com
aqueles. Assim aplicado o medlca«ien-
to exerce uma ação dupla -- ma-a os

parasito* e ainda suas larvas que, ex-

pelidas com o excremento, iriam lli-
fotar outro animal.

Caco o carneiro se apresente alta-
mente Infestado, convém faz«* primei-
ro um tratameiitp contra a \cnm.nose,
para depois submetê-lo ao processo ge-
?1 de ataque aos parasitos do tubo

Este tratamento consiste em
15 a . aft^grs.... AQHiO."*?-...5-

trinta) por

CARACÓIS
SR. ADOLFO BAZIN — (Rlpl — E'

limitada a noclvidade dos caracóis nas
hortas e jardins. Em todo caso
thor não fê-los e, para
riois processos: ,.....„

!.«! _. Kazer uma vlragem, tanto
quanto profunda, rto solo.

•_<•. — Aplicar, em seguida, uma mis-
tura de enxofre com cal extinta, na pio-
porção rie 2:4.

S» quiser levar essa defesa sanitária
vegetal a um ponto de maior türiéncia,
aconselha-se fazer pulverizações com
uma solução de nicotina, cuja fórmula
é a. seguinte:
Sulfato rie nicotina ... 12r> cm.3
SabSo comum 1.000 gr.
Água  100 "tro».

Com esse preparado torios os insetos
das hortas e jardins desaparecem.
COELHOS

Cana picada  *"*¦ 1'-"{°*
Mandioca picada  4 quilos

CARVÃO
"sÊÃ"! 

BMERENCTANA. PINTO. —
'Campo Grande — Distrito Feijeral) —
Experiências levadas a efeito no Insti-
tuto Biológico de SSo Paulo positivaram
que o emprego do carvão na alimenta-
cão rias aves é completamente inócuo,
não lendo, portanto, as virtudes apre-
coadas pelos menos avisados. Km vista
disso, é aconselhável não incluir-se o
carvão como elemento imprescindível
nas rações para aves. E' inútil e não
adianta nada.

Tiruden-
(Entre » ru»

Aa Setembi-»»'.

digestivo.
administrar »- _ .:i'^-i«i'.-_5--í.---.;7í-..i_"

>.- animal, cohtorme a idfld».
B um conselho final: Fa«r\anotação

dos pastos, 
'pois 

não h& verdade.màl.
verdadeira do que esta: Os pastos per
manentes perpetuam o» parasitos . Mu-
rie seu rebanho de um pasto para ou-
tro. lfi mude a espécie d» R-d<> Um-
bem: Carneiro, depois Cavalos ou Sul-
nos.

Uso Veterinário FERRARSIl Injetável

r.rfsfosíp re
S'KífB©

auradorea a a energia?
cações -• ?»«*<

DEP. DB TV,XKKÍKAK*IA DOS 1.ABOKTOKI OS

ISft ._. Cs. Posti»! BCO »B

i\.R8ft*NICO
— Estimulantes ás, mttrlçao

anima is «e qualquer porte.

IO_K>BI8.*íT_.W S; A.

JANEIRO — ÜT_5BA_-RA

IOMO
— N&o tem. cont'.'." Irioi-

SR. ADALBERTO SIMÕES MONTEI-
HO. —• «Rio*» — A editora "Chácaras
e (Quintais" tem seus escritórios na nta
Tabatinguera n.» 122, caixa postal 343
— São Paulo. Poderá, escrever è ela •
pedir que lhe remeta o trabalho "Criar
bem coelhos" ou o "Manual da cunicul-
rw_-T>rastlelra". SSo livros baratos «
completos sobre o assunto. Opera pelo
reembolso postal.
INFORMAÇÕES

— au». fio KusàJlo

A JHSrOSIÇAO

AGRÍCOLAS
SR. RAIMUNDO MOTA, - ..Rio) —

Todas e quaisquer InformaçSos aprlco-
Ias. inclusive plantas para as constru-
çSes de galinheiros modelos, o senhor po-
dera obtê-las no <?.•* andar rio edifício
do Ministério da Agricultura (S. I. A.).
As monografias também sião illstrittuldas
lft ou numa seção apropriada no andar
térreo.
PASTOS
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SR. MUR1I-0 PEDROSA. — (P.loj —
Durante o Inverno, épo»:a em ijue os
psstos eslfio completamente ressequidos,
de valor nutritivo q»ia«e nulo, a9 vacas
devem receber uma maior quantidade de
alimentos volumosos suplementarei;, ln-
cluindo-se os suculentos como a silnjjem
e mais 3*50 gramas de concentrados por
quilo de leite produzido. Uma boa pro-
porcSo de alimentos volumosos 6 a se-
guinte:
Sllagem  io quilos
Féno  3 quilos

Publicações
O M£DtCO DOS ANIMAIS (HIGIE-

NE E PROFII.AXIA EM MEDICINA
VETERINÁRIA) — "Chácaras e Quln-
tais" acaba de lançar à venda um livro
utilissimo que. a nosso ver, pela sua
amplitude, eslava faltando na blblio-
teca do homem do campo, esse livro é
justamente aquele que vai ensinar a
maneira mais racional de evitar as
doenças dos animais domésticos e de
combater as que por acaso jti existam.
Tudo o que havia, até então, eram de-
monstraçflcs especializadas, de difícil
compreensão na mór das vezes.

"O médico dos animais" è de autoria
de um nbalizado profissional da vete-
rinária brasileira, o dr. Outubrino Cor-
rela, que estuda no seu trabalho os
três pontos básicos da lula sanitária
em prol dos rebanhos nacionais: Higie-
ne. Policia Sunltária e Profilaxla.

No que se refere à higiene,
_,_ ."T-  x u:-,:,...^ An i.wlti

Chuvas artificiais para tor-
nar férteis as terras áridas

O dr. leving Langmulr, vencedor do
Prêmio Nohel de Ciência e diretor. de
ínvestigaçBes da General Eletric Com-
pany, declarou que os paises áridos co-
mo o Chiie e a Califórnia Meridional
noderSo converter-se em terras férteis
oulilvaveis, mediante novo método de
produzir torrenclals chuvas artificiais.

Em relatório apresentado à Academia
Nacional de Ciências, Langmulr expôs
a. possibilidade de produzir imenso vo-
lume do chuva, mediante a reação em
cadela gerada por pequena quantidade
de água lançada entre as nuvens
"Cumulus" em vez do gelo seco empre-
gado até agora. Langmulr disse que
esse novo processo será experimentado
proximamente nos climas tropicais pela
expedição conjunta pelo exército e ma-
rlnha dos , Estados Unidos e predisse
que no curso de três ou quatro anos
as chuvas por reação em cadeia pode-
rão converter as regifies áridas em no-
vos empórios de produção.

Explicando o termo "reação em ca-
dela", Langniuir disse que o havia nm-
pregado porque o fenômeno que se ob-
têm é semelhante ao que se opera nos
elementos da bomba atômica. Teórica-
mente uma gota de água ao cair den-
tra das nuvens, devido ao tipo da mes-
ma. inicia uma reac.lr» em cadeia. Ao
cair a gota, formam-s.ft outras gotas
menores da própria nuvem, as quais,
sowiaudo-se uma ?»s outra., vão aumen-
tando de volume corno uma bola de
neve ao rodar. Quando chegam ao dlã-
rr.elro de 3116 de polegada começam a
desprender-se delas pequenas partículas
d« água que, conduzidas para cima
pelas correntes de nr, que vão absor-
vendo a umidade da nuvem, chegam
a nlcançar o volume necessário para
cair, produzlndo-se assim a reação con-
tinua que atingirá toda a nuvem.

Escreve JOHN STEELE, correspon-
dente da "United Press" em Wash-
lngton: — O Departamento rie Kstario
revelou que a Rússia concordou em
enviar para a' França 300.000 tonela-
das de cereais, mas exige como paga-
mento o fornecimento de artigos ma-
nufaturados e recusa embarcar grãos
à base de crédito. A revelação foi feita
por Charles Bohlen, conselheiro do De-
partamento, enquanto prestava testemu-
nho perante o Comitê de. Relações Ex-
teriores rio Senado, que está celebrando
audiências sobre o programa de ajuda
norte-americana.às nações européias, na
base de fornecimento e crédito;

O sub-secretário de Estado, sr. Robert
Lovett, disse que os países que recebe-
ram dólares norte-americanos utiliza-
ram-nos para comprar trigo argentino
a cinco dólares o busliel, o que consi-
derou um "preço extravagante". Acres-
centou que os referidos poises foram
obrigados, por "pura necessidade", »
comprar o referido trigo. Também dis-
se que o Departamento de Estado não
conta i-oni meios para determinar se
os dólares invertidos nessa form-i sao
dólares proporcionados a esses países
pelos Estad03 Unidos ou dólares ga-
nhos por êies mediante transações co-
merda Is e que, portanto, não poriem
ser Impostas medidas restritivas pelo
menos por enquanto.

Acrescentou Lovett que, em vista da
atual escassez mundial, a necessidade
6 lho grande que fomos forçados
assinalar em que lerSo de ser
tidos nossos dólares" nos casos do países
qu.-- obtêm dólares, também por seu
próprio esforço. Não podemos dizer a
esses países que não compram trigo ar-

mas temos esperança rie poder

CEREAIS DA RÚSSIA PARA A FRANÇA
Exige, porém, a URSS como pagamento o forne-

cimento de artigos manufaturados e recusa em-
barcar grãos à base de crédito

controlar a inversão de dólares nos fu-
turos programa» de ajuda".

Lovett. explicou detalhadamente »
classe de ajuda que será. concedid» de
acordo com o programa transitório e
disse que os embarques de trigo para
a França, Itália e Áustria ascenderão,
até 31 de marco, a 1.782.000 toneladas,
ou seja 66 milhões de "bushels", e que
também serão enviados para os refe-
ririos paises 165 milhões de dólares de
carvão norte-americano, alimentos, fer-
tlllzantes, sementes, equipamento mé-
dlco, algodão, ferramentas e máquinas
agrícolas.

Em resposta a uma pergunta, Lovett
explicou que o Canadá, Grã-Bretanha
e outros paises suportariam, parte da
carga do auxilio, mas "não em quanti-
dades importantes" •

Ainda em resposta a outra PergutlU
sobre se os produtos de petróleo, ln-
ctuldos nas exportações de auxi lo. po.
d-rlam ser adquiridos no Oriente Pró-

ximo, Lovett respondeu que as dlflçul-
dàdes dc transportes não Permitiriam
tal coisa. Destacou que os forneclmen-
to-, partiriam da Venezuela em »ua
maior parte. Lovett afirmou ainda que
a, cifras sobre a ajuda, compreendidas
no novo programa, incluíam uma quan-
tkhute OU" os Estados Unidos poder am

embora as cifras

trigo de inverno,
seca no sudoeste.

Disse, contudo, que qualquer r-iriu-
ção acentuada na produção norte-..rr,c
ricana poderá levantar- a questão de so
as exportações deverão ser reduzidas
este ano (colheita de julho de -I, a
iWho de 48». ou no próximo. Diminui-
da a produção norte-americano ísu
ano os cortes nas exportações só se.
riam efetuados no próximo, pois as ne-
cesstdadcs européias serão muito as»t
das no primeiro trimestre de 19-tS l
produção norte-americana atingiu •<•.
nno, a cifra "recorri" rlc um blliao
406 milhões de "bushels'.

proporcionar, embora as •*»».«» sôb***
necessidades estavam baseadas no»

Ias
abastecimentos munaiais. - —

. ..________-_^^^^^^^wa_«»---«»aaaaw--»***--*'
I .. ____aa«i«»»a»__-«"»»a-»»_--****»-*»-""

gentino,

Semeadura e colheita de
trigo retardadas pela

seca
O -Dep-írtamento da Agricultura dos

Estados Unidos lnrormou que a seca
"retardou grandemente" a semeadura
e 

'a 
colheita de trigo de inverno no

planalto sudoeste, pelo que haverá -3 /o
de redução nas semeariuras da dita re-
glão, que este ano dará cerca de 40Ti
do toda a produção de trigo dos Es-
tados Unidos.

Criação de 55 mil galinhas
Aviário modelo no interior de São Paulo, obra da

pertinácia e do estudo de um homem do campo

ATENÇÃO. SRS, CRIADORES:

FARELO DE BABASSU
allmentnçS.o de Kai«. a*«F

rico em proteínas, próprio para

oat.ro. fias. SacM -• W> «*»«• P***0» * .

União Fabril Exportadora S. L
fabricante» do

Sabão d. «narca -rüRTÜÜ.íS» • «CRISTAIA Cera Cristal"
e "Bpelho". D6»lnfetant. "Utendi".

Sua Miguel Couto. 121 - R'°

Knil. Tel. LOBA RIN HAS

e da
seria

livro
ensina o que é higiene do Indivíduo, da
alimentação, daR habitações e do meio
ambiente; no que diz respeito à polícia
sanitária, sintetiza os princípios e os
métodos gerai» da luta sanitária, inclu-
sive o Isolamento, sacrifício de animais,
destruição de cadáveres, Indenização,
deslnfecção, lnoculuçftes. vlgilftnelu nos
portos e postos de rrontelra. inspeção
de mercados e feiras de gado vivo e
a» fechamento de fronteiras: e em rc-
lação ã profilaxla. estuda o combate
de 70 moléstias dos animais doméstl-
cos. compreendendo as baeterinses. ns
virose» e as parasitoses. E\ em suma,
eomo 1a afirmamos, um belo trabalho,
necessário em Iodas as fazendas e locais
do criação.

¦>_-_-_-^__-^*>^__-_-H
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Hâ alguns anos, conheci um moço
que me falou do seu entusiasmo pela
avicultura. Tive grande prazer no que
ouvia: tínhamos a mesma religião. Con-
tou-me então o Luis ria confiança que
depositava nessa indústria, das suas
gi andes possibilidades no Brasil
rendoslsslma profissão que isto
no futuro.

Passou-se algum tempo e fui visitá-lo
na sua fazenda. Já em vias de reall-
z_çãn do seu sonho. Isto há dois anos.
Ó seu entusiasmo era ainda maior em
fnce dos primeiros resultados obtidos.
Confesso que, então, incredulamente.
achei desproporcionado o cntuslnsmo
Junto ao que vi realizado.

Passados mais dois anos, em um ma
deslumbrante de setembro de 1947, via-
iel algumas horas rie automóvel para
rever o meu amigo Luis, sua fazenda
e a sua avicultura.

Junto á porteira de entrada encon-
trei uma tahuleta mais ou menos nes-
les termos: "Só serão admitidas visitas
com carta de recomendação do escrl-
torlo central em São Paulo". Dal, nfto
dizer onrie é a fazenria. Soube depois
aue foi preciso botar um paradeiro nas
visitas, pois. do contrário, o Luis não
criaria mais galinhas, sendo forçado n
visitar continuamente «un própra ra-
zendu. Mns não Importa. Admltsmo»
quB » ras-emli. se chamo Celestial »
esteia situada nu TríCOl&nOlB.

Pois, meus amigos, au Vi tia Treco-
Inndla, uma -.rlnçfto «***,,rlnnueriiH «
cinco mil cahuçns <lo galinha» B «o
vm, Mriíiiiw lato. depoli nue corri abrigo
nor Hlulgn. poi» nftn ncreflllBl M '••"

pnaiii ft mlnhii purgiinta d»»pllP«lt»mil»"

• ('um quajHiis PflbííB* WWÍ "*M
-. pinnuitntfl t fflnrn mil'..

num. iio Gíui Bii ms lulpii»! "m
mn» nvlnMllor cmn 'JM ""M""'
Nau'* pmilvpl¦ • • !•"> nAii iwiwi

I, Míiull.ílo* mm» moilninn» »lc
mu», iisiqiiiiiii inrm WiM nm m-iini.i

r. ;,H«M»SI*»»I«»'**«»-,'«*6**,Í

,,1/iUlH* IH-II Ml -la-HMWi MB! ^fJÈ*%íálini ,i/i mui» o'»' mi* »'"""!••, '
,'i,iiiiii|i,», wm PliiiinMmini* m>\\!
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seria possível a sua contagem. Quem
Já contou 2.000 cabeças de galinha pode
imaginar o que seria contar cinqüenta
e cinco mil.

F. eu conheço, por experiência própria,
a tendência dos visitantes de granjas
em descobrir pintos doentes... Naquele
dia eu era visita e catei um pinto 'ju-

rurú" (ou "banzeiro", como se diz no
Estadd do Rio» c não o encontrei.

A Fazenda Celestial, nome suposto
que lhe dei acima, tem estoque perma-
nente de forragem avaliado em 1.SU0
contos, perdão. CrS 1.500.000,00! Fala
a sua contabilidade do escritório cen-
trai Os depósitos se sucedem com pi-
lhas e pilhas de sacos a nunca acabar.
Dois dias antes chegara a fazenda uma
partida de milho: mil sacas! A quall-
dade da lorragem é controlada em ana-
Uses continuas e misturada à máquina.
A sala de Incubação, com duas enor-
mes chocadeiras e seus "nascedouros
de volume quase Idêntico, tem continua-
mente 95.000 ovos em incubação: 7f>
mil em uma máquina e 20 mil em ou-
tra. Os nascimentos se sucedem ãs se-
Bundas e quintas-feiras, também sem
solução de continuidade. Tudo apelre-
chado com o que há de mais moderno
e com que ordem e que limpeza!

A nolle. depois dn jantar, por prazer
dc trabalhar e pela Ineontldn vibração
ile um agrlcullor, na mais elevaria e
completa acepção ria palavra, í de se
ver o Luli na ,.0l6l« de um enorme
imtnr com dois holofotes, rcbocnniln
um arado, a lavrar umn turra PBJW**
,-lm», «xaurlrlft por Hurulrir mtm\,
onde piaienile provar ou*» o adubo n>
«alinha vmiwA n nansaço da» twra •
ih» ra-íiltuWi n fr«»nor « a vltnlldaflj
dói wus vuril»»» «nou. V, nfto •« uma
ri» um» »KPPrl*nolS aérea R. V>\n
cmnliiui, o r«ullai)n da «furto», rtf
raiiMiin» nu» «ln Bniumac IM ,nw «
nariia n> vtlArl», H "«'» vitória. Pf
íf ,", ranwnllrt * |M)»*lli|lnlii;l« d»

rtíllOP na nafii. ANTÔNIO Ah'11'MM.
r- re _¦ n_J»»rninrx>r!TirBi
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Capacidade-. J toneladas

|^s

PNtUMATICO?

m

Os últimos progressos da técnica
moderna a 4er»lco da IGRICUIIUS»!
Métodos novos e mais eficiente: sw
levados ao seu conhecimento atra.
vés das páginas da "A FAZENDA"
revista mensal norte-americana edi-
tada em português.

Atraente capa em eoreJ
. Mdterial de leitura arVutic.* <¦

profusamente ilustraao
. Impressa em papel de

excelente qualidade
Idéias sobre sementcir!»

. Indústrias rurais'. Máquina» agrícolas
. Cuidado « aperlelçoamento oo 5<»«

Conheça os aperfeiçoamentos agri-
colas da era moderna assinando
"A FAZENDA''. As assinaturas
começam em qualquer mês. Oi

preços são muitos acccssivets 1
ano CÉS 50,00; 2 anos CrS 90,00;
,3 anos CrS 125,00. Envie o seu

pedido, acompanhado de cheque,
ou vale postal, á:

Agencia 
"EXPOENTE"

(Diatribuidom d» livros'Técnicos 1
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jeunir-se-ão em São Paulo técnicos
de administração de todo o país
H Congresso Brasileiro de Administração, com

ôio do governo federal, discutirá todos os
° 

Tetos dos problemas de direção dos serviços
aSpe públicos e particulares

•_* <ma niitrof ftllfntiirl

10

.«»« dez dia» d0 mês de ianely°
"!"*,« reunlr-se-ão em São Paulo

•li"1.'1"... administração do todo o
'""'T fim rie debater os diversos as-
P*1*'.*Ji, problemas de direção de
P'1,0! públicos e privados através
,! ITisbcs do 11 Congresso BTasileiro
í i/mlnlstraç&o, patrocinado pelo go-
"'-.rtor (i*qu*l« Estado, sr. Ademar
?ra_rro* • com o apoio do governo
làwti. ° convênio instalar-se-a no
(edersl Mumclpal da capital paulista"r..tnrA »ma homenagem especial áo
'.;»-'.! E»"^"0 Gaspar Dutra, presiden-
il» Bopúbllea, aendo a sua comissão
..rutiv» presidida pelo professor Lin-
,,, Vestes, reitor da Universidade de

ue Paulo, tendo como vice-presidente
nroiiel .loaquim Henrique Coutinho,

Mb-ch*/" da c»sa militar ria presldén-
li, da República, estando ainda inte-
írâdl. r°1M professores Migncl Reale,
n.,-,„o Arruda, diretor da Faculdade
,', óiincl".» Econômicas e Administra-
firi» de PAo Paulo, Mario Wntmer VI-
il» d» Cunh*. diretor do Instituto de
ídialnlstr.çíio do mesmo Estado e By-
ton Torres de Freitas, diretor de dlvi-
•íi rte D S. P. Ho Estado do Rio, Ira-
e| Ipalsr», engenheiro civil, J. M. dos
«mio» A-mlJo Cavalcanti e Osório
Uunts, Mcr.tárlo geíal e secretario
,ntut!"o da Associação Brasileira de
jiinlclpios, respectivamente, assim »io-

mo outra» autoridades e estudiosos da
matéria.

Devido ao amplo caráter das dis-
cussões. que ' clarão singular relevo à
administração de empresas privadas,
além da adesfto de governos estaduais
e administrações municipais, ja solicl-
taram inscrição no Congresso numero-
sas e Importantes organlzaçées lndus-
triais, comerciais e agrícolas, o que
permitirá um amplo intercâmbio de nor-
mas e oplnlfies entre técnicos de en-
tidídes pública» e particulares, ofere-
cendo melhores recomendações para fins
de planejamento.

Para o recebimento de teses, jé es-
tao funcionando as comissões técnicas,
com sede no Rio de Janeiro, n. ave-
nlda Kio Branco, 108, 2.o andar, sola
205 e no Instituto de Administração
da universidade de Sào Paulo, rua Dr,
Vila Nova. 228, na capital bandeirante.
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que se passa em Minas

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Hoje «
EstSo de plantão, hoje, as seguintes

farmácias:
Vise. Abaetí 34
S. ÍF. Xavier 665
Ana Ncrl 1.318
24 de Maio 665
Dias da Cruz 1
Eng. Dentro 345
M. Fernandes 81
C. rie Melo 402
Lins Vnsc. 503
Av. Sub. 6.720
Av. Suh. 3.850
Vva. Cláudio 469
B. B. líctiro 38
C. c Sousa 175
J. Ribeiro 738
A. Cordeiro 628
L. Teixeira 174
Aut. Clube 4.025
Cel. Rangel 450
Pça. Pérolas 126
Maria Passos 86
E. V. Carv. 893
Mons. Fellx 936
M. Rangel 847

-C. Machado 1.034
C. Machado 1.566
C. Machado 1.480

Siricí 62
Av. Sub. 10.256
Divisória 92

N. Gouveia 5
M. Rangel 60
J. Vicente 1.173
T. de Castro 121

¦ C. de Morais 140
C. de Mora!» 366

-Montevldeo. 1.330
N. Nunes 336

Quito 385
Orojó 43

C. de Morais 580
Guaporé 245
Dionisio 38

-1,. Júnior 2.136
4 Novembro 22
23 de Agosto 36

Uranos 997
Av. Democ. 363
M. Conrado 384
C. Benicio 1.057
Fco. Heal
Santíssimo
Sta. Cruz
Sta. Cruz
Correia Seara 35
Eng. Novo 15

• Pça. 3 Maio
Aug. Vasc.
F. Borges
F. Cardoso
P. Freire
Paranapuü

Riachuelo 20 l
Sen. Danias 118 |
Misericórdia 24
Livramento 100
Lavrariio 147

Mem de Sá 80
Sen. Pompeu 99
L. da Cariora .10
L. da Carioca 12
Av. Siüv, Sá 77

Catumbi 67
Arist. Lobo 238
C. da Paz 206
Had. Lobo 451
Had. Lobo 106
Estácio de SA 71

P. Vargas 3.850
M. e Barros 455
C. Sales 10-a

Catete 352
Catete 142

Bento Lisboa 92
Laranjeiras 384

Lapa 35
Ipiranga 65
Maná ' 313

Carlos Gôig 83
Humaltá 310
Passagem 6-a

Voi. Pátria 365
M. Olinda 95
S. Clemente 62
P. Leão 16
M. Cnntuarla 106
G. Sampaio 229
Av. Cop. 1.130
Av. Cop. 726

. T. de Melo 42
F. Mendes 45
F. Otavlano 32
B. Ribeiro 698
B. Ribeiro 216
Vise. Pirajá 200
S. L. Gonz. 38

-,S. L. Gonz. 248
S. B. Monteiro 88

. S. Cristóvão 518
Bela 633

Bonfim 351
Fig. de Melo 335
D. Isitlro 21
C. Bonfim 98
C. Bonfim 832
C. Bonfim 301
S. F. Xavier 268
Av. 28 Set. 21

-Av. 28 Set. 236
B. Me.iquita üfi"
B. Mesquita 540
B. Mesquita 786
V. Sta. Isabel 4
Itabaiana 3-a

2.151
13-a
404
492

(Conclusão da 1. pag.)
conceder diárias aos empregados via-
jantes porque a isso se opunham os
Estatutos da Central do Brasil. Mas,
como se dà gratificação a funcionários
que não viajam, como sejam os agentes
de estação, engenheiros, chefes de es-
crltórios, etc? Não será isso flagrante
contradição? Não será isso clamorbsa
injustiça aos que trabalham e expõem
a vida a serviço da estrada, passando
privações, ausentes de suas famílias,
comendo o pó da estrada, sujos de
carvão, sem conforto e sem futuro?

Mas o brasileiro é de exemplar de-
dicacào. A tragédia de Santos Dumont
confirma o enorme espíri. de sacrifi-
cio dos ferroviários da EFCB. Jofto
Mendes, José Pulquérlo, Deusdeth Ri-
ghi, Agostinho Guerra, são mártires au-
tênlicos Ue nossa história ferroviária.
Jofto Mendes loi aquele maquinista
que, sabendo conduzir sua locomotiva
para a morte, movimentou-a até ao
local sinistro e enfrentou a catástrofe
a fim de oferecer uma barreira de aço
e ferro contra a explosão Iminente. Os
outros, cujos nomeH .citamos, diante rio
incêndio no carro fatal, correram a re-
tirar-lhe a carga de dinamite, no es-
forço supremo de evitar o desastre,
embyra estivessem a mexer na própria
morte. O fogo atinge a carga mortal;
vem a explosão atordoante; num raio
de léguas se ouve o estrondo. Os cor-
lá estão, muülBdos, vísceras expostas,
negros de fumo, carbonizados, irreco-
pos disformes dos mártires da EFCB
nheclveis.

Quanto ganhava João Mendes, o ma-
quinista heróico, com seus trinta ânus
ile sofrimentos e injustiças na Central?
Esta fortuna: 1.300 cruzeiros! Com
essa miséria, arriscava a vida; alimen-
tava esposa e filhos. Quanto Irá rece-
ber agora essa mesma familia? Uma
migalha, a titulo de pensão.

Qual era o dever da Central do Bra-
sil? Se não compensou o mártir duran-
le sua peregrinação sobre os trilhos
ria via férrea, ao menos tome a seu
cargo o ampuro decente da familia en-
lutaria, eduque os menores e cerque de
conforto a viuva do herói. Com os de-
mais, a mesma diretriz. Para perpetuar
a memória dos mesmos, deverá substi-
tuir nomes sem significação de algu-
mas estações, especialmente do novo
trecho entre Montes Claros e os liml-
tes da Bahia, pelos desses sacrificados.
E peço permissão para lembrar alguns:
Poi Pedro, Quemquein, Buraramu, Ura-
tinga, Cananci, e tantas outras esta-
çOes de nomes sem tradição, sem pres-
tlgio, sem nada. Retirem-nos rias late-
rais das estações e Inscrevam em seus
lugares os nomes de João Mendes. José
Pulquérlo, Agostinho Guerra, Deusdeth
Righl, para que os viajantes que os
virem, relembrem o heroísmo de prole-
tãrios humildes que deram suas vidas
pela salvação pública.' E quando o pai
de Righl, velho mestre de linha que
trabalha na Central, vir o nome do sa-
criticado à frente de uma estação, há-
de sentir a saudade compensada pela
Justa consagração á memória do filho.
Não bastam missas e pêsames: é precl-
so estimulo nos que ficam, amparo aos
órfãos e viuvas, e justiça aos que mor-
rem. Ainda esta em tempo a Central de
reparar seus erros.

Tomou aspecto dos mais curiosos a
campanha eleitoral nesta cidade. Os
microfones já não servem apenas para
elogiar os candidatos. Vão além. Pos-
tam-se.lado a lado ou frente a frente
e se csguelam na guerra de ataques e
críticas simultâneas.

O povo se aglomera e goza o duelo
excêntrico. As casas comerciais num
raio de cem metros, finam proibidas de
vender, pois nãa é possivel ouvir-»e o
què deseja o freguez. Escritórios, resi-
denciais, tudo fica atordoado o seus

9
20

4
27

• 71
362

ocupantes com os dedos nos ouvidos
para não enlouquecer. Lã fora o audi-
tório ri com o inesperado espetáculo,
absolutamente gratuito. Quando um mi-
crofone termina a catilinárla, o autro
também se cala; Infelizmente, porém,
ninguém descansu, pois ambos irrauiam
msicu- patrióticas, histerias, vibrantes,
no mais alto dos tons, de permeio com-
os insuportáveis cniuclus e descarga,
elétricas. Após ligeira trégua, enquan-
to os locutores bebem água ou esco-
lhem textos mais vioienius, voltam à
luta. Ninguém percebe o <lue dizem,
pois há mais uaruino do que vozes. l'u-
rece mesmo que aqyiio e ensaio para
tumultos legislativos. lu tudo assim,
quando desugrauàvci noticia percorreu
a Cidade; o aucio da rua Espirito San-
to com av. Afonso Pena estava soü
armistício. E' que haviam roubado o
microfone do Negrão de- Lima. J'ica o
povo sem ésse dl .'crtimento de emer-
gência...

Hábito inveterado e cdhdenável é
ésie de us oradores de comícios pro-
curarem envolver questões Ue consciên-
cia religiosa nas campanhas políticas.
Em Belo ttorlzunte, como no interior
do Estado, o processo que e mais de
desprestigio da Igreja Humana Uo que
de proveito eleitoral, atinge cuiminan-
cias imprevistas. Paurcs falam nos púl-
pitos, nos comícios, envolvendo a reli-
gião e acusam candidatos contrários de
estarem a serviço de inimigos da lgre-
Ja; outros, mais imaginosos, organizam
procissões (!J e ia se derramam peias
tuas da cidade, exibindo andores de
Nossa áenhora, que passa a ser ele-
mento eleitoral, pedindo votos para
adeptos do vigário e praga» para os"inimigos" da religião. Na imprensa
de Belo Horizonte, paginas e mais pa-
ginas de matéria paga, contêm, diariu-
mente, reproduções ue entrevistas e te.
legrarnas de bispos do Estado contes-
tando declarações políticas aos mesmos
atribuídas e que favorecem candidatos
que se vão enfrentar no próximo dl-
mlngo, 23 deste famoso novembro de
194 V.

A errada e perigosa mania de usar-
•e desse Catolicismo político para fins
eleitorais, tem nesta cidade e por tòtío
o Estado de Minas o mais condenável
e desentreado processo purlidarista. O
bispo disse, o arcebispo não disse; quem
disse foi o padre, a LEC negou... E'
usslm que se -costuma fazer política
partidária, vingativa, odienta, sectaris-
ta e intolerante, deseducando o povo,
habituando a mocidade e as crianças
que lêem ou vão ouvir oradores nos
comícios, a desrespeitar o direito de
voto, a desprestigiar o regime demo-
crático, a estimular mentiras, a nutrir
desavenças, a robustecer ódios.

Sempre achamos que trocando seu
púlpito por uma' tribuna de acincalhes
partidários, está o sacerdote católico
nivelado a qualquer pecador, não lhe
sendo mais razoável fnlar como pastor
de Almas e sim como caçador de vo-
tos, mundanos. Ainda ontem, ouvindo o
pe. Cyr, candidato a vereador, sentimos
compaixão por sua falta de slncerida-
de ao atacar o presidente do PDC, can-
dldato a prcfeito.de Belo Horizonte. A
Igreja Romana, Vai mal com sacerdotes
que mala se entregam ã paixão política
do que à beleza espiritual de seu ma-
gistério divino.

Sensacional noticia de um jornal da
cidade: Negrão de Lima fora vaiado
por ocasião de uma visita que fizera ãs
oficinas da Companhia de Forca e Luz.
Lemos a noticia. Não era, propriamen-
le do jornal. A coluna trazia a marca
do responsável pela publicidade. Agora,
em Belo Horizonte, a matéria política
de ordem e conta de algum, partido,
nâo traz aquelas estrelinhas QU. ó» trís
"xis" em tipo sete. E' identificada.'por
uma legenda: "Noticiário do Partido

tal". Achamos que se tratava de intri-
ga da oposição.

Outro jornal trouxe o desmentido.
Negrão de Lima não íôra vaiado. E
nessa matéria paga pelqs que apoiam
a candidatura do fazendeiro de Cordis-
burgo, o redator político censurava os
detratores do ex-ministro do Trabalho.

Mas, Inesperadamente, surgem na re.
dução do "J_stado de Minas" vários tra-
üalhadores da "Força e Luz" e decla-
ram coesos e resolutos: "Nós vaiamos
Negrão de Lima!" Foi batida uma fo-
tograíia c o. corajosos operários deram
seus nomes, Al esta uma atitude digna
de lou\ores por demonstrar a coragem
moral desses homens humildes.

Pena foi que, no texto lamentável
escape de revisão dei.xnsse sair impres-
só o verbo retificar em lugar de rati-
Mear. Os operários que vafaram Negrão
de Lima não retificaram a noticia. rin
vaia, e sim, a ratijiburuin, De fui mu,
é sempre melhor substituir essa pala-
vra por uma oulra mais popular e
Isenta de confusão: confirmaram. Os
operários confirmaram a vaia. Alem de
ser erudito, o termo ratificar também
serve para designar a transformação
de gente em ratos...

DR. BRINCKMANN
Assistente Técnico da Fac. Nac.

Medicina — Tentes funcionais de

fígado e rins — Dosugens de lior-
n-.onios — Exames de sangue, es-

carro, fezes — R. Alcindo Gua-
nabara, ifi-A 10.» — Tel.: 23-3554.

MUDANÇAS ?
no Rio ou para S. PAULO.

ÜUAKDA MOVEIS

COPACABANA
Dlr. ex-aux. de LEANDRO MAR-

TINS — Tels : R7-S333 e 31--R21

- ^,,^^-y^ Rádio-Vitrola
W^^^^aP^p8^B^ipSI^^MÍ^B \ntomatlca pura 13 discos

_¦ BLIfmKI-IJfjj Ondas curtas • longas.
9 1'eça de Luxo. Preço CrS
9 BH 4.500,00 com garantia deW HJH w meses-

JP Tt», | 
'
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_o Livramento
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Dr. Oswaldo Sommer
Advocacia eivei e comercial. Rua
das Marrecas, 48 s. 502 — 22-1-551

Dr. Santos Machado
Da «cneficlcncln Portuguesa Cl-
nirgia e Neurologia — Consulto-
rio: Avenida Graça Aranha'. 81,
10.» andar, sala, 1005 -r Kesiden-

. cia — Telefone: 25-9567.

Dr. Irabussú Rocha
Clinica molutlM a» lenho»; nnilw

enrt». • altrk-r.rt.*, «letro c-__ul»ç_o
Tr-tummto •ririent* d oi tnmoret r ia.
(l-m-ftr* ta atem • «t-i-Io T.t ma» •
».» - ¦ai». «07 . oiarUmimi». ài 11 haras

Dr. Alvarenga Filho
CLINICA DE CRIANÇAS

Cons. : Rua Araújo Porto Alegre,
70, salas 8M|15 — Tel.: 22-5954.
— Diariamente de 1 âs 4 horaa.

Res. : Tel. : 26-8083.

Perca a Gordura
Um método novo, usa-
do pelas Estrelas de
Cinema de Hollywood.
Póde-se obtê-lo agora

nas farmácias
TTm mídico da Califórnia, que atende

as üetròla* de Cinema de Hollywood,
descobriu um método aeguro e novo
para reduzir o excesso de gordura anti-
estética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um
modo seguro e rápido. Comece a perder
pfcso na primeira semana e muitos quilos
ao mis. Basta tomar 2 pastilhas 3 veie»
por dia. Formode estimula a saúde,
a energia e proporciona uma figura
atraente, de modo que posna parecer«8Rn-
tir-se 10 anos tnnis jovem. Formode
4 um preparado garantido para remover
o excesso de gordura. Peçn Formode,,
hoje mesmo, em qualquer larmícia. A
nossa garantia è a sua maior protocAo.
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MÚSICA AMERICANA
TEX BENEKE — My heurt

is a Hnbo (<lo flli» "lleuh me
deu um amigo).

TEX BKVF.KE — Hey-Ba-bu-
re-bop.

ANNIVEHSARY Song (3 o e
Los»).

SAMMY KAYE <Sooner or
Later) (do fllm de Walter Dis-
ney-Song of the South.

Uma no»a aprasantifia é

Willntaan, Xaviat % Cia Ltda»

Para brindar os afeiçoados da música,
Wtllmann. Xavier & Cia. Ltda. ofe-
recém as "sugestões da semana"!
apresentando as ultimas novidades
em gravações nacionais e extra ngeiras,
para completarem a sua discoteca.

Rádio R. C. A. Vlclor, C. E. «
outras marcas, com moderai*.**!-
mos modelos.

Aproveita eati*, oportunidade para
enriqoecet a sua discotecm >

i ^

WILLMMil SUIER & CIA. LTDA.
Rua Uruguayana, 41 — Tal. 43 * 2830

Voao Pubii.daa»

Amanhã
Estarão de plantão, amanha, as se-

gnlntes farmácias:
S. José 112
Est. D. Pedro II
L. da Carioca 10
L. da Carioca 12
V. Rib Branco 31
Sac. Cabral 165
F. Bicalho

. América

. B. S. Fellx

. Frei Caneca

405
229

89
142

. Cmte. Mauritl 90
Catumbi

. P. Frontln
Had. Lobo

. Had. TwObo

. Matoso
Catete
Laranjeiras

6
516

1
461

15
287

-¦213
• M. Abrantes 214

A. Alexand. 98
Cosme Velho 128
A. Paiva 1.131
Voi. Pátria 451
Vise. O. Preto 84
S. J. Batista 13
S. Clemente 186
J. Bot&nico 720
M. CanluArla 8-a
A. Qulntcla 40
G. Sampaio 229
Av. Cop. 726
Av. Cop. 442
Av. Cop. 945
Av. Cop. 599
M. Quitérla 65
S. Campos 240
S. Cristóvão 829
S. CrlstovSo 64
Bonfim 351
S. Januário 168
O. de Melo 677
C. Bonfim 98
C. Bonfim 819
Boa Vista 195
S. F. Xavier 420
P. Nunes 221
Av. 28 Set. 344
B. Mesquita 766
B. Mesquita 1.039
Leopoldo 814-a

S. Barros 62-a
C. Mayrink 374
24 de Maio 1.029
B. B. Retiro 151
Eng. Dentro 45
A. Cordeiro 272

Plaul 249
Golaz 638

Av. Sub. 8.255
Pe. Januário 15

-Ce Sousa 235
C. de Melo 396
A. Cavale. 2.063
Di .Romana 207-a
Mons. Felix 504
E. V. Carv. 29
C. C. Meneses 4
Maria Passos 114
Aut. Clube 2.884

, E. Otavlano 286
Jofto Vicente 667
C. Machado 1.556
C. Machaiio 490

Sirlci 8-b
-Av. Suh. 9.377

M. Rangel 5
E. da Silva
Cel. Rnngel
Top&zlos

. Av. Democ,
C. de Morais 140
4 de Novembro 3
Eng. Pedra 582

-S. A. Carlos 553
L. Rodrigues 10

-Montevldeo 1.130
Dionisio 36

-B. de Pina 750
Av. A. Nav. 170

-Av. C. Vasc. 161
. Albino Paiva 195

Sta. Cruz 837
Correia Seara 36
Japoara 58

-C. Benicio 4.152
F. Borges 4
S. Camará 29
Alv. Alberto 439

-P. Olaria 307
P. Freire 71

Uma Solução
Prática e Econômica

417
85
71
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COMPRAM-SE E VENDEM-SE ROUPAS
USADAS DE HOMENS E SENHORAS

Atende-se a domicilio a qualquer hora.
Telefones: 22-4846 e 32-3516

ALGUÉM LHE DEVE ?
se tom dívidas a receber, duplicatas, promissórias.vales, tudo, enfim, que represente valor, procure a

SECÇAODE COBRANÇAS
& Av. Antônio Carlos n.' 207*12.' and. *s. 1204

Ailiantn.se dinheiro • Garantias totais - Sigilo absoluto
Fone 42*0884

CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA
INSTALAÇÕES MODERNAS A RUA

HADOCK LOBO, 370
li'rtni<iuw(ia ao* Sr St môdiüos, Qlvurglfili,

pnrivirfM ti prootologístas,
DlrtlonDR, GUSTAVO RECO

•*M <»»>>willlMMMHM0HaHHa||
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REBOQUES
BASCULANTES DOMINION . J

Tanques, Tração Dupla, Coletores de Lixo

DOMINION
Distribuidora de Automóveis STUDEBAKER ltda. truck iouipmint SociedaJj,2;re|f 

siMCO ^í.^ 
**
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(AGÊNCIA RIO DE JANEIRO)

h$ 9. ClamnlÊ, 11/11 - Cilll Poetai, MM

COMPANY LIMITED
—«unam 11»—i ——B——M—
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A QUIN AS - MOTORES -FERRAGEM
iINSTALAÇÕES -MATERIAL ELÉTRICO^^ãSMÊmÂ^. ÁCESSQfiffi_tSI
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A CASA CRUZEIRO
É ALI, ALI PERTINHO
RUA VISCONDE DO

BRANCO, 5
RIO

a 8 jmssn* da Praça Tiradentes-
e vende mais barato .chaves
Stilson, chaves para porcas,
chaves para todos os fins,
alargadores de expansão em
jogos e avulsos. Tarrachas
para parafusos, tarrachas
para tubos. Machos e cos-

sinetes. Po.rta-ferramentas, bites e mais pertences. Ser-
rotes, serras e tratadores. Micrômetros e calibres Mau-
zer e tudo o que diz mecânica simples e de precisão.

CASA CRUZEIRO
J. CRUZEIRO & CIA.

5 - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - 5
a rlnco pausou da'Praça Tiradentes '

Tfils.: 22 :i70(» <• »2-ftfl»2 — B»C! ''.-2700
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Wod. Sicndor.

OS GERA0ORES WINPOWt»,
«lon.dòi po» motor • g.joliní com

tlt-ti» un» fonte de «nergl. >e_uf* «
«ton4miea p_,_ ilumln.çio, ildlo», m*.

nuloêi «m ger.l t iôd_ variedade de «p«_
relliiM e utensílio! que funcionam a eletricidade.

De 350 a 1000 ««,. Modelo, com pérfida m_-
¦uel, rernot* ¦ automática.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVO*

MESBLA
«0 . i. MUtO KITERIW . mm 1 HOMZ. - motAs r Aiwa

§ Ej^-J^-K J^^-Ê :^^^™j*7

DIESEL rfetc ser o «eu MOTOR
HALLETT

a «ua marca
A.itstêncl* tócnlca allelenl* • pecai toaratta-
lenleii somo garantia de bom funcionamento

Distribuidores Geraei no Brasil

G. BORGHOFF & CIA.
R. Evariito da Veiga, 130 Tel. 49-3720

End. Telegr. Borgmogneto - P'o

SM'

MÁQUINAS DE COSTURA, VELHAS
A Cas» Almeida aceita consertos « reforma*) gerais com garantia,

e vende, de mflo e de pé, em estado tle novas; compra peii, Justo

valor, mesmo queforndas. J. AI-.MKIDA. Htia Aníbal BenévolO, 13i

 Tel. _2-.tf.10, 

Arame farpado alcatroado novo
Americano, 2 fios, 12 112, 4 farpas 4"x4" — Cimento
Branco Dinamarquez Leão Vermelho, sacos 50 quilos

Bicarbonato de Soda e Barrilha Americana leve 58'
Tarrachas pj tubos Dupíex e Reed, todos os tama-

nhos — Gesso Cré Francês Omya — Alvaiade Zinco
Inglês 99,9 — Ferragens em geral

J. L. ARAÚJO & C. LDA.
. Rua. Teófilo Otoni, 93-95 -- Rio de Janeiro
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TRATOR WESTERN *40<f
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MOTOR

BR1GGS &
STBATTON

CONSTRUÇÃO SIMPLES E FORTE...EXCELENTE TRAÇÃO.»
EQUIPADO COM MOTOR BR1GGS & STRATTON de 2.7 H.P„
QUE PODERÁ. AINDA ACIONAR OUTRAS MÁQUINAS.
CAPACIDADE PARA SER USADO COM 42 APARELHOS

DISTINTOS. PARA SERVIÇOS EM LAVOURA.
RENDIMENTO DE TRABALHO: Facilmente manejavel. é ca-
oa* de lavrar 3 alqueires de terra por dia, com o consumo de

** "4 litros de gasolina.
Cm produto ia C I. a. C. O. COMPANY - Lo* Angeles • Calltorni.

AGENTES PARA TODO BRASIL:

DANIEL VELEZ & CIA. LTDA.
Rua México. 148 • 8." andar * «ala 804 • Tel. 42-8241 - Rio

ViUS

Dísiamos americanos a gasolina
Dará sities e fazendas

Instalações econômicas para ilu-
minação, rádios, geladeiras e
qualquer outro utensílio que íun-
cione com eletricidade. — Ins-
talações fáceis, em qualquer lo-
cal, para toda classe de trabalho,

FORNL^íuw-), INSTALADOS e GARANTIDOS .pela

CâSA ISNâRD* Comercio e Industria
Rua Lavradio,67 — Tel.: 22-5072 — Rio de Janeiro.

DISCOS -- CHAEíAl
UBOS DE COfÉRj
Todos tamanhos pelos menores preços

F. M. TEIXEIRA * CIA. LTDÁ* \

Ru» Hilário Ribeiro, W ¦—< Telefó^|$M9fl;

EMPILHADEIROS
VERTICAIS

com iorça motora ou com força manual

Econftmia|] Seqnronca
lie Ijl absoluta

l e m p o e IH •
de |ij4í:fonofflia

mão de | \1 de
ohra âM espaço

Wa\\a\a\\aa\a\a\\\\\a\a\\a\\W

Hime Comércio e
indústria ií

destinam-se especialmente paia
EMPILHAMENTO DE FARDOS.

CAIXAS. TAMBORES. ETC.

CARRINHOS ELEVADORES
automáticos, tipo
Tartaruga, marca"WIWARO"

Conelruido d* lenp laminado • aa
pecas Importante* do aco tuodido

Capacidade:
1.000 quiloi

Equipado com bomba
hidiaulico

Referencias de primeira ordem.
Pecam orçamento»'detalhes e prospetos
CARLOS HERSCHEL

São Paulo • Rua Tose Bonifácio, 307-1".
Telefone . 3-6948 - Caixo Pr 1 1086

OaKiCãrOCmCMXWXXlQG^

52 - Rua Teófilo Otoni ~ ,52
FONE: 23-1741 — Caix_» Postal: 503 - RIO

FABRICANTES - IMPORTADORES - EXPOR

DEPÓSITO DE FERRO E AÇO
RUA SACADURA CABRAL, 108 a 1.12

TELEFONES: 43-fi282 e 43-03.fi

(.grande depósito rip forro ffm hnrra p vergHlhões, rhapiii r,t<i?,
f gaiviinizarins; vljfas il<> ai'0; cobre, lntiio. zinci», (tliumlin oslunhi,
tuhois galvanlzndos, tubo» para caldeira o para vn|"»r. fnltia* íl
Flamlres. arame liso c farpado, grampos, enxada», mnchidn,
cravos dr l«rrar, nada cãaHtica, enxofre, arsínico, iTCiilinn. ta:
hiireto', clorato, coalho ""Jacwré". correntes de ferm, nlvHlait;
óleos, tintas, cimento, dinamite, ferragens em geral p malrtc

para construção

Agente» da COMPANHIA BRASIIVEIRA I>K USINAS JIRTl
LCROJCAS, com altos forno*» para prodtu.-ão «le ferro (rn*ii. grmt'
laminaeao de lerro e aço em barras, vergalhões e eRtitoupIra»
fundição de ferro e bronze, fabricação de parafusos reliitcs, pnrcai,
trincos, tlrefonds e grampos para trilhos, tachas pam piiçenh,
ferro» de engomar, balanças e pesos, louça de ferro fundldi», plii,

lavatorios esmaltados, bombas, etc.

FÁBRICA NOVA
Rua Figueira de Melo, 203

INDÚSTRIA
— Telefone: 28-278?

PONTAS DE PABIS.
TAXAS PARA SAPA-
TEIRO - LOUCAS DE
PERRO BATIDO. ES-

TANHADO E ES-
MALTADO

I __TtS_B*^i *i

^6_W^w

BACIAS EST.iftHAÜ!
TOHKA 1)011 F.S -

douiíadicas - i»
NOS t)K (III M110
P,\S "MINERVA", ti»

ELETRODOS "AC.TARC"

u

m
i

AíiKNTES GEKAIS DA

CompaitVia Brasileira de Fósforos

FILIAI. KM SAO PAULO.

.Roa Barão de Itapetininya 88-1/ —• Fone: !-2l

AGENTES EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL
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INTEMPÉRIES DCIDOS CORROSIVOS FOGO

Tanto no "Sport" como no tf
duo frohaiho no mar, 4 um pro-
tor v«rifiear.«» o conitanto »
porfolto (upclonomonto do mo*
?or ia um barco ou lanchai
00*0 a toguronco • bom íun*
cionomonto do* moloroí mori»
(Imot, K. L. G." ofereça duro-
bilidad» • pMclifl».
UM PRODUTO INGLÊS

Ti 

Dlltnbü.-rtO f«du..M d.l àmagaaafhornycrofT
K\\ :At«lCA l !M»'OMA_>OJ»*. *> * •

ílu/i Sonl.1 Lui.j, 405 R^.lPec
R.o de Jrfntiro Sjo P.iulü

De graça não... Quase de graça sim !

ACESSÓRIOS DE RÁDIO
com grandes desconto»

MOYSÉSCOHEN
Hn.i il» All,itii|<'!'a, 82 ¦ Kío k Iíhihm

'mWmvtvt **mmm*wmm»mTiaa»\\\mV^^

OS MOUJSJL.OS l»B MOSSA FABKlCA.'AO ACHAM-SR A YRNOA
NAS CASAS i*IM101>ITBI., ELKTIMIXICA, MUiVV.L »'A.H)Z.
LAGES DE AZEVEDO, PBÔ VENDAS E EM NOSSA FABRICA

M-
M-
M.-
M-

-11
-1»
-21
¦23
-26

M—27
M—SO
M—45
M—67
M—SK
M—6»
Al—«0
Al—05
Al—68

para tandem de
para tandem de
para tandem de
para tandem de
para tandem de
para tandem de

6A7
6A7
BA7
6A7
6A7
6A7
6A7
6A7
6A7
6A7

para tandem de S sec.fte. para válvula 6SA7
para tandem de 3 eeu.ões para válvula 6A7
para tandem de 2 seccões para válvula 6SA7
para tandem de 2 seccões para válvula 6A7
para tandem de S sençftes par» válvula
para tandem de S secçOes para válvula

secçoes para válvula
secedes para válvula
seccões para válvula
seccões pnra válvula
seccões para válvula
seccões para válvula

para tandem de 8 seccões para válvula
para tandem de 3 seccões para válvula

As BOBINAS AI—67 e M— 88 sáu com etapa de alta e chave de
onda original, e as M—67, M—68, M—69, Al—60, M—66, M—68,

«ào também com etapa de alta e chave de onda comum

RUA C0NDEdeB0NFIH-8S9
TELEFONE-38-46BZ-RIO

«a^-çrílt
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COSTAtS
SÓBftf RODAS

CATALOGO»

MESBLA
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Extraordinária
resistência!

h

PaRA cada finalidade industrial
deve Rer empregado um tipo de
aço adequado.

O aço inoxidável tem um cam-
po de aplicaç8o multo vasto na
Indústria química e em todas as
outras em que sâo utilizadim pe-
ças denlinada» a renistirem longa.

mente à açSo das intempéries, do
fogo e corrosivos.

A FundiçSo de Aço— Elevado-
res Atlas esta hb suas ordens para
lhe fornecer peças fundidas no
tipo de aço adequado para rada
fim que V. S. desejar, com qual-
quer peso e demais especifuaçõd».

FUNDIÇÃO DE AÇO
ELEVADORES (X) ATLAS SU.

Il<* ,',-,. a,- *»vI. fOU
*y il .¦'¦'¦ êP '¦¦¦•>• lt

f*l <•¦'»' m UO i'f»Ki
'•' II 1119 - ID) 01 «'""?"

H»~<n*ti
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impanha que urge
L. Silveira Mello

(.Especial jwrz o DIÁRIO DE NOTICIAS)

irado da parte

.11

íoi,1 mulo supra
iie longo discurso pronuncia-

Sampaio Òõria, noronclusiv
Ar. ní-io professor
fíctituto »los Advogados da Capital te-

h_ poucos dias. Espera-se que,

„.,«„,_» as ondas criadas pelas Incurder
nssaclns

soes (jetúllò e Prestes em São Paulo,
às ponderações

Questotí.*»
gCViV nu

nem'
_ent

„.,„r_i'lim comentários
„|r cntedrático de Direito, ex-ml-

¦¦-,', da Justiça. Não ficará sem re-
_«rus.-í'u o trabalho do professor Dó-
í .." póue-se discordar do mestre emdoutrinárias, em sistema de

iu mesmo de alguns pontos Vi-
„jos São se lhe negarão, porém, autori-
,a,t.. » patriotismo. Nem se contestará
, ,ii..:t'ssiuadf de emendas, por êle su-', 

.ridiís em pontos substancia-! para a"'" 
ciàclii. nu Constituição Federal vi-

foi esta carta elaborada sob R
.,, ,. (i domínio de maioria forma-

ri„'de usulrutuárlos c colaboracionistas
rio '¦' i»»do Novo. Constituíram minaria,
ru Assembléia Nacional de 1946, os
civistitulntes possuidores de estudos
atualizados ou du <:onhe»»edores do atual
«_».„dlo evolutivo político-social da hu-
muiiidade. . .

!>,-.ire outros pontos, o professor Dó-
ri* observa que o munaaLo longo dos
re.i'i escntaiites »io povo, deputados e se-
ri.d'»res. traíistorma os miindatários em
senhores Ineíicifintes e irresponsâAois.
J>unijra »|ue nus Estados Unidos "a

Am»'ric!) do Morte, o mandato fios depu-
te.dus federais é de »iois anos.e que, em
r,-. .no.-, listados membros, o mandato nflo
jviAíii de um ano. 13 por isso os gover-
nados ou eleitores tem lá mais próxima
sempre a ocasião para manifestar a sua
•ai isfacuo ou reprovação aos seus man-
ditíários, reelegendo os dignos de novo
msnulato o substituindo os demais.

Aqui, n» Brasil, não têm os eleitores
»s>f direito senão multo longínqua ou
ta.-rtiam.nte. Como observa o professor
D'!,,-, a ConstiUiçãO de 1!M<> afastara
a« medidas que facultam ao povo o
í>.e» ciclo ile um dos direitos básicos na
_jgmo.ra.ia, isto é, o direito que tem o
pnvn de substituir o governo que parece
nau corresponder a sua confiança. No
Sistema parlamentar, esse direito é
.x.rcido pela dissolução do Parlamen-
rn Nn regime norte-americano, é o
mandato curto. Sem nenhuma das men-
ritmadas medidas — pondera o professor
7>;:in - fi»'U o povo escravizado a usu-
friiiuárlos de mandato lrrevoj»á.vel e lon-
go K, dal, conclui: — "Elege o go-
iv,.y,( mus, flepoift <t(* eleito, nâo tem
o i.n.i. mão sobre 01c. F' o regime da
e'i"'ii.i",, periódica, com o açúcar de
ei' 'ira".

Paru os parlamentaristas, um dos
m:»l»iri»s defeitos do presidencialismo.
pr.n'n nno abordado pelo mestre, está
nu impossibilidade rio efetiva harmonia
• colaboração entre os poderes legisla-
th n e executivo. Dal, como consequfin-

cia, a hipertrofia diste, dominado pela
vontade de um só homem, que tem tô-
ilos os poderes em suas mãos, e a atro-
íia daquele, de atuação frouxa e ^impo-
tente.

Não há dúvida, entretanto, que os
mandatos longos e irrevogáveis no pre-
sldencialismo, com a estabilidade dos
representantes, s&o anti-democrátlcos,
porque desarmam e aniquilam completa-
mente o povo. Aliás, em artigo de lm-
prensa, já comparei o presidencialismo
caboclo a um quadro de futebol urga-
nizado para disputar um campeonato de
quatro anos, sem poder se substituir,
durante o quatriênio, nenhum rios "era-

quês". Pouco imporia comecem » falhar
« a desiludir, nos primeiros anos ou no*
primeiros meses, os jogadores que ocu-
pam posicáo-chave, como o arqueiro, o
centro médio ou o centro atacante.
Pouco importa que outros elementos te-
nham sido uma ilusão ou hajam per-
dldo as boas qualidades. IC de quatro
anos o compeonato e o quatriênio ain-
da náo terminou. Torcedores nilo v&o
mais assistir aos embale». Abarídonara
o idube, pedindo exejusâo do quadro
soalal. a maioria dos seus sócios...

Desinteresses e ¦ desanimos semelhan-
tes se notam, no seio do povo, em con-
seqüência dos mandatos longos ou dos
mandatos Irrevogáveis. Verificam os cl- I
dadaos e eleitores que foram vftos os I
esforços e que esta longínqua a oportu-
nldade para substituir mandatários es-
colhidos, ou para corrigir seus próprios
erros de eleição, E, daí, o desânimo e
a lalta de civismo conseqüente. A cn-
réncia cie educação cívica é também
resultado dessa maquinaria primitiva,
arcaica, vinda de 24 de fevereiro tle
ISSO e apenas disfarçadn com remen-
dos ineficientes e pintura nova... Já
lenho dito e repelido, pela imprensa e
em discursos, que a educação civiea do
povo advém da prática de regime dí-
mocrático e não «Ia escola. Nesta, ml-
nlstram-se ufanismo ou patriotada, em
lugar de patriotismo e educação cívica.
1?, mesmo que outra fosse a orientação
das escolas, nenhum resultado adviria,
porque outra é a realidade na prática
de um regime que desanima, deslnle.
ressn, aniijuila e desfibra o cidadão ou
o democrata verdadeiro. Pois os bons e
os máos governos têm, no presidência-
lismo. o mesmo período. E todos os
seus membros vflo nié o fim do "cam-

peonato". isto 6. até ao fim do quatriê-
nio, mesmo aqueles que nada façam ou
que atuem contra os interesses do povo
q do país.

K' necessário que se raciocine e se
j oriente para uma atuação inteligente e

patriótica. Impõe a reforma ou a cmen-
dn da Constiuição. medida aliás pre-
vista e permitida em expressas disposl-
çfies siius. "&' a, campanha que urge
promover" — adverte patrioticamente
o professor Sampaio Dória.

Müiá^^i^i O "DIA DA PAZ" COME-f
MORADO EM FRANÇA ;

(QUARTA SfcÇAO» Domingo, 23 de novembro de IMI

O QUE Ví EM ROMA

A capital italiana í a Meca dos judeus da Europa Central

PARIS, novembro — O aniversário
da assinatura do Armistício Jot / Gran-
d« Giietro» $ celebrado em França com
o maior carinho, em homenagem aos
homens, «ia mulheres e ás cirfíuica. sa

Luiz de Vasconcellos
- o parn assassinar as patriotas « junte, aos

túmulos coletivos dos cemitérios.
Parto do meu, hotel, a familia e o»

amigos de Emüe Mosset depuseram fc,HM»
coroa de flores tta esquina onde está.

NOVA YORK (ONA) — As lágrimas
de homens enrijeciüus deviam nei- ca-
pa.es de remover quase todas as bàr-
reira. humanas. No entanto, não tem
«Ido assim, ralei com muitos gra-
duados dos campos de terror de Ui-
ttor quando visitei Cin-citlii, a algu-
mas milhas rie Roma. ílles tinham di-
ficuldade em contar i>ua história. As
lagrima*, pelas quais pediam deseul-
pas, interrompiam suas narrativas *õ-
bre o inicio de sua vida ua rolónia,
na Hungria, na Rumánig, nos cam-
po* de concentração, e o desejo de
serem admitidos nos Estado» Unidos,
na Palestina ou em um pais latino-
americano. Conservavam apenas um
ligeiro raio de esperança. Eram ho-
mens temerosos, assustado* - alguns
«om família e outros sem mais nin-
ftupm no mando.

Cineclttá. aonde fomos levados pe-
los representantes dn Organização
Internacional de Refugiados, pode ter
aparecido nos guias de turistas dos
tempos de Mussolini como o centro
cinematográfico da Itália e um lu-
gar digno de ser visitado, porém não
aparece nos guias que usamos na
Cidade Eterna.

O» homens da O. I. K. que nos
acompanharam não tinham nenhum
orgulho em nos dizer que Cineclttá
era o melhor campo de deslocados
da Itália, sendo de toda a Europa
Nào limitaram nossa visita a algtins
quartos pequenos e limpos — que
oulrora eram os camarins das es-
trelas de cinema - e nos quais es-
tão instaladas as famílias com filhos.
Mostraram-nos também os quartos
úmidos, sujo», onde ficavam os "sets"
e agora vivem <I0 e mais pessoas. Mos-

De HENRY WALLACE
dfix-vice-presidente dos listados Unidos)

{Exclusividade do DIÁRIO DB NOTÍCIAS no Distrito Federal) i

travam-no* ns "cozinhas", onde os
deslicados preparam as suas reícl-
çõe» Disseram-nos como apenas lf»
¦a lf, <?<. dos "hospedes" do campo po-
«lem encontrar emprego n* adminis
tração do mesmo e como o» demais
têm de ficar à espera horas, dias.
meses e anos.

E' para a Itáli» que muito* do»
judeus da Euroun Central proeuram
ir. no seu esforço para abandonar r,
continente onde os seus entes qncrl-
dos foram massacrados. Nos ramjjos
de deslocados, recebem seu» números
para a emigração. Na base da» qun-
tas atuais, serão necessários oito ano»
para que a maioria dele» possa en-
trar no» Estados Unidos, na Vene-
«nem ou em outros países para onde
prefiram ir. Quatro anos em Bachen-
wald, Dachau e Manthausen; dois
anos e mais nos campos de desio-
cados: e esse» totais compreendem
anos da mais completa miséria.

Embora não haja guarda» arma-
dos e reclusão, não há também tra-
balhe. Intimidade ou vida familiar.
Fisicamente, a vida é de uma mono-
tnnia enervante; espiritualmente, pa-
rece desesperada por completo, exceto
para os que sáo muito fortes: a mãe
que estuda um primeiro livro de in.
glês: o leitor do New Republic (o seu
Irmão residente nos Estados Unidos
lhe envia todos os número») : "l.a

Guardiã esteve aqui file nos deu es-

rinnhnr ditit;**
"Náo podemos _>e

era

RÁDIOS DESDE
CR$ 60,00 por mês
Com todos as gorôntics e com direito a uma

¦'.•« 
;v*-; -reformo, no final do pagamento'•: 

peitaria da Fábrica — ROSÁRIO. 154, sob.i'•-/tt . Telefone 43-2421 .
ÈáMànçade Barros Costa &C;

VIAS URINARIAS
Doeniits Be-iiais — Eiidiwuopla»

DR. AI.MKIDA CAKDOSO
Av. R. Branco, 128

10.» and 42-H242

GELADEIRAS
Comercial e Doméstica — Consertos e re-

formas em geral. — Serviço garantido e ente-
rioso __ Faz-se pintura e atende-se a domicílio
pelo tel. 29-4230. — Preços módicos. — Rua 24
de Maio n." 402.

amba
saida da
do corrente ano

DO CEARA' AO RIO A CAVALO - O sr. AntCiito Fernandes Costa

de realizar a travessia, a cavalo, do ceara a»esia oupiuu, ic-m..

Vila do Amanaiara, naquele EsWo, no dia 15 de fevereiro

No dia 1 de março chegou ü capital cearense, de onde

vartiu. vara o Rio de Janeiro. 0 sr. Antônio Permndes Cosia em*

Ireenaeu essa viayem a fim de pedir ao presidente da Republica, em

nome
Incalidad.
Antônio Fernandes (tosta, o seu companheiro

utilizou para levar a cabo tão longa travessia. —

da população de Amanaiara, a construção de nm açude naquela

da.de e a instald®m« nnu agência do Correio. Ko clichê, o sr
e ok animais de que se

IITIII7F TOOOSosSISTEMAS.U,,U"_(fe PROPAGANDAS

EtRÉIROS
RUA FREI CAMEC.V93
Tel. 320171

. -•yyjnr»KtirKMkVtt ¦ r»_rri-t-CBi

.ROCAS PARA P0SP0NI0
DIVERSOS TIPOS

Bombas para puxar água
Com motos a gasolina e elétrico "america-

nas». _. Av. Presidente Vargas, 1069.

OOMrl-A.M-SB de i»'»las e meren-
dorlas. 1'nffii-se at-lina <•» «valia

f.üo. Av russos 4fi, l.c, «ala I.

4.1-BRI.1 -I. Uodrljfiiea. Atui-

dc-s»? a domlolllo.

LARANJEIRAS
Vendo no melhor ponto da run

das Laranjeiras, no n.» 2H5, RUI-
F10IO VKVADA, em construção
e liara entrega dentro de 12 me-
«es, vendo ótimo apartamento de

grande valorizaefto e a preço eon-
vidativo. Apartamento de frünte.
andar elevado, com 2 salas,
quartos, varandas, cozinha, 2
hanheirorf. quarto e W. C. em-

pregada, nrea de serviço Preço
CrS 4SO.O0ll.fM» -- Financiados 165
mil, pela Ç. Econômica — Sinal.
f'r$ 50.000.00. escritura dentro de
;!(» ou 110 «lias. i'rS 140,000.00 e os

! restantes f'r.ç Ofi.000,00 em 10 a
í 12 prestações, Neçocto direto, sem
1 intermediários. Plantas c Infor-
! inações eom o sr Mário a av.

1,1 de Maio 2?. — 15.^ andar sala
I .SUS. Tel : 42-1257.

perança. Como
"New Kepublic'
ci:pcloiiã-lo". i

A uma dlstànci» nio muito grande j
(!ív« catacumbas, onde o visitante i»o-
df» admirar * firmeza, a perseveran-
ti i i dedicação dos primeiros cris-
tãos, encontram-se bairro* quo cons*
lituem um grande nonlraste com s
vida monótona e modorrenta dt» Cl-
necittâ. A vila Cnvallottl, uma gran-
de mansão do século 10, ê um dé.ses
lugares. Foi alugada a um rico Ita-
liano pelo .lolnt Distributiun Commit-
te» lona organização judia). Ali es-
tão alojados aproximadamente 150 re-
fuglado», entre 10 e :!<i e poucos anoa
de idade. Não existe nada du dis-
pendiosa máquina administrativa en-
contrada nos campos de deslocados.
Há um governo próprio. Há vida es-
piritual. Há uma existência utll. Che-
gamos inesperadamente depois do
anoitecer. Ao entrarmos na vila, en-
contrainos alguns jovens que jogavam
ping-pong numa sala coberta de mu-
rais. Na parede à esquerda há uma
gigantesca figura do pai do Slonls-
mo, Theodor Herzl. olhando para uma
terra utópica de agricultura e indús-
tria — a. Palestina. A direita, uma
parede coberta de cores de uma
abundante colheita apanhada por Jo-
vens louros o morenos— na Pales-
tina. Noutra parede se vê um grande
navio clnsento (abrindo caminho cn-
tre a« águas agitadas pela tempes-
tade — para a Palestina. Nossos an-
fltriões nos informam que o artista
um antigo hóspede de Vllla Cavallotti.
não conseguiu atravessar a barreira.
Encontra-se na ilha de Chipre.

Esses Jovens, vindos principalmente
da Polônia, com escalas pelos cam-
pos dB concentração e de desloca-
dos. estão-se preparando para a vi-
da nas fazendas coletivas da Pales-
tina. São todos sionistas apaixona-
dos. Não têm pai nem mãe. Não
querem ser detidos ou devolvidos pa-
ra Chipre, mas raciocinam que em
Chipre, se tal acontecer, estarão um
pouco mais próximos da Palestina.

Estão aprendendo agricultura e me-
cânica. Visitei a, sapatarla « a ai-
faiataria, onde estão produzindo mer-
cadorlas que serão vendidas aos ou-
tros campos.da O. I. R. Os jovens
Kibbutzniks mostram-se muito • gratos
com o treinamento, técnico, fornecido
por uma agência Judia norte-ainnrlca-
na. a ORT. AH; como na Palestina,
ao terminarem seu dia de trabalho,
dançam a' "Hora", embora o espirito
nno tenha a mesma jovlalldadc: é

marcial. A música para a "Ho-
foi locada por Morrie Welden. o

qual espera que seu estudo de mú-
sica lhe permitirá ingressar na Or-
questra Sinfônica da Palestina, elas-
slficada por Toscanini como a ter-
ceira do mundo. Morrie e eu rimo»
multo quando éle me contou que a
sala em que agora dorme era ocupa-
da pelo general Kesseiring, quando os
nazistas ocuparam a Villa Cavallotti.
Mais povoada, menos permanente, e
embora o futuro de seus habitantes
ainda não esteja decidido, ".ste Klb-

butx em embrl.to na Itáli» tem n
mesmo espirito de dezenas de outros
que vimos na Palestina. Constitui um
riagrante contraste eom o desespero
reinante era Cineclttá.

O futuro daqueles .jovens não é
incerto apenas no que Ae refere à
Palestina. Embora a administração
desses centro» de treinamento sej»
menos dispendiosa e lncomparàvcl-
mente mais produtiva e útil do que
tis campos de deslocados* regalares,
nlgumBS autoridades alegam que os
mesmos contribuem para a emigra-
cio "Ilegal" para a Palestina. E «os
olhos dessas autoridades, a solução
para a emigração ilegal esli em cam-
pos maiores e mais bem guardados.
Mas o problema dos refugiados Ju-
deus « não-judeu». náo será soluclo-
nado com a transformação dos cam-
pos de deslocados em campos de con-
centração modificados O fracasso em
expandir et tipo de treinamento Klb-
butx além dos 10 centros atualmente
estabelecidos na Itália constitui uma
completa falta de visáo. A sua re-
dução constituirá um crime.

As águas da dôr da Europa Cen-
trai estio enviando seres humanos
para a Itália e da Itália para embar-
cações quase fadadas a terminarem
em Chipre — tudo porque as nações
do mundo esqueceram Dachau. A
emigração ilegal para a Palestina náo
pode solucionar o problema dos des-

, locados judeus, ftsse problema exige
uma solução Imediata de todo o pro-
blema da Palestina pela ONU. Exige
a aprovação da I.el Stratton pelo Con-
gresso, a fim de que eem mil eml-
grantes possam entrar anualmente em
nosso pafs. durante os próximos qua-
tro anos. Mais uma vez a nossa pá-
tria, a mais poderosa nação do mun-

do. está sendo posta à prova aos
olhos dos povos do globo.

Durante minha estada em Roma. (ul
recebido em audiência por Sua San
(Idade o Papa Pio XII: durante nossa
agradável palestra de meia hora, In-
«sistí con Cie para n»* fls-CRse tudo
a s!*u alcance para ajudar a abrir
ns nortaif dos pafaes predominante-
ment« católicos da América f.i.fiua
aos refugiados que gostariam de re-

(Concilie na fl.1' página»

crificados pela guerra
nesse dia dedicado à
sufragam oa acua concidadãos mortOB j
sm duas conflagrações mundiais a du-
rante a- jorr.uàa sucedem-se us ecrime- j
mas, umas de caráter oficial, outras i
•mais simples, tendo como atributo cen- I
trai o desfile grandioso aos antigo» I
combatentes o das organizações oivis j
pró-Paz. |

Á recordação e at cicurriros <_s .1914
flindo. então bem presentes. Tudo o nor-
tà da França foi evtão devastada 8 2
milhões de franceses pereceram. Na
última guerra, que coí/ICcoh como "uno
rirííe» de guerra", segundo o «.cpressõo
popularizada nos iirimrÀros meses da
1.40 quando alguns não previam Hindu
o cataclisino que iria. desencadear-se, a
lista de casualidade» se não passou, do
um milhão e meio fei-se çontuào 

'acom-

Dvpois de 1944, | a placa que nos conta a aua. morte..
ta, o.j franceses iÇumn era Emite Mcssctt Era um tipo-

grafo, de '_- at»os. qua deixou malhar
e um tilhinho, fisicamente rejeitado pa-
ra servir no exército...

Quantos Bmile Mosset não iombaratrt';,
pm tôáa a França n noutros paises rfóK
Europa e da Âsuii Sáo milhos» e mi-"
Ihões c miíftõ-a.

K' com o pensamento nesse» mortos,!
pa»'a quem a guerra não era. uma quês-
tãi> áe lucros e fria, nstraitegia, irias sim
d<? defesa du liberdade r. do bem-estar,
quo os franceses fiieram »lo dia 11 o
"Dia da Pm'-, tsie ano sol; a. consigna
de "luta dos jorunitadorc» da guerra", j
que seguramente náo consagmrão do
koi»o fazer niatar jovens t. velhos cujo ¦
desejo dn viver nem a forca bruta ào j
nuzisviv podo destruir. '.

panhar de de.tn.ico-* w«i<o motores; I -* tarde, também nos Campos BUaeo»,
morais e materiais, qut, numa certa me- \ milhares de homens, mulheres n crian-.
dida deixam a perder de fi«£o as des- eus do todas ut idade» e protusàe».
truvôes de 1914. desfilaram «m grupos levando fcainJn*

Em Paris, como em tantas outras ei- j ras e painéis o» mais variados. „
iludes da Franca, ylacas simples de \ Na frente, as "Amics de Ia Faw ,' depois us diversa* organizações fernim-mãrmore indicam a cinta passo um ca-
pitulo da resistência t»it* o povo fran-
cts »oube desenvolver conira.O invasor
8 oa atnao ;«ais odiados 'raidorí* na-
.tonais. JVos lugares onde toin.uran*
mistnbio* dos if.T.P. i,Franc»-Tireur»-
Fartisan»), traòalhadore» e intelectuais
nu sua maioria,. Esse» singelo» nionu-
mento» lembram Que "in. d tombe li.,
more pour ia íYance". Pelos diseres
das piavas, qu* mítico dmxam de ter
flore» ao p6, ali deixadas por uma mãe,
um irmflo ou um amigo, o dia 24 de
agosto de 1944 uusíoit ciu-o tios jiarieten-

nau, nacionais n estrangeiras, onda ia 'f

faliam representar as mulheres da i»<w-
tirtiotia Grécia e do VioMVam. mia »(-'-.
guifta, alguns fardados os outros a pai-
sana, destilaram os combatentes de duat
guerras, ostentando suas condecorações,
acompanhado» por umn impressionante
formação de inválidos o estropiado»,
sentados nus suas cadeirau de rodas óu
amparando-»» em muletas, ladeados pe-.-
los crfãos » a família dos qve ficaram
no campo de honra.

Coube a vez ao» antigos F.T.P. e-à*
ses. SO nus esquinas doQuartier Latiu i orgaHitai<6e» ae torturados e. deportados
se contam drenos, todas elas atestando . r;eHli,n,-, __ triste mem.riu, m-mlos

íut« de um povo pela sua liberdade.
Hem c(d.> começaram neste 11 de. no-

vembro as rornagent aos ,.emitério» *
a, homenagirns coletivas em frente ils
plucue comemorativa» e .os lugares
marcados pelos combates. As recorda-
il6'e» da última guerra, sendo mais vi-
vas. tiveram proemináiicla.

\'as Campos Bllseos houve um des-
file militar, de manhã, ao qual assistiu
i> presidente da República, sr. Kincení
Auriol. que depôs uma coroa no Arco
do Triunfo, no túmulo do Soldado Des-
conhecido i

.Va. Soiionne, ai 11 horan ria manhã,
chegando dos Campos Elisuos, o presi-
dente Auriol veio prestar homenagem
nos estudantes e. professores caidos na i
lula. Foi recebido pulos alunos deste \
ano e pelos professores, fistes de togo. '

e capuz em traje de cerimônia.
Noutros locais, perante grande ««si»-

tência, foram prestadas comovente»
honrus aos fuzilados e torturados, em,
Irem o aos muros uii/i_ados j,e!o* nazi»

deles envsrgqndo a fardeta de riscas
dim Campo» de Concentração, trazendo-
nos à 7;i8»iória — ;'»>r vezes parece,
esquecer-nos! - «¦ dolorosa 1'econífn.flo.
drsses inconcebíveis tornos cremutonos,
das,eãmura» de gãs. do sabão feita de
gordura, humana, de Belsen, dí Mau-
thitusen, Buvhenwald s Auavhwlis.

Vinham depois as org««lsnc6(is da.
juventude, com detenas de bandeiras.'
cantando o hino nacional e canções pa-
trióUcus. Fechando o magnífico e ao
mesmo tempo comovente norteio, que o»
assistentes saudaram com palmas, dm-.
filaram o» vereadores e deputados de
Por'.s, ns organizações do PCF. «
uma imponente representação da COT.
e dos «indicaton pariaienses.

HTãS quase trt* horas que durou O
•lesiúe assistimos, a com. us nossas pai-
mus participamos também.
vivo que a (.'irtfide de
contra a guerra, peia segurança d05
seus filhos.

t

uo protesto
Paris levantou
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junto e depois do n .167, medindo 12x30 Está murado
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Estude por Corres
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IDtNTIPAPE • COMPÊNDIO OE
CALIGRAFIA • PAPEL ESPECIAL
PARA DESENHO • SERVIÇO
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mecânico e arquitetônico
A indústria mecânica e as obras arquitetônicas precisam de
milhares de desenhistas técnicos. V.S. pode tornar-se um destes
privilegiados, ocupando um lugar de destaque e ganhando orde-
nados elevadíssimos. Estude em sua própria casa meia hora diá-
ria pelo método prático e moderno da maior escola do Brasil.

DURAÇÃO DO CURSO: 25 SEMANAS
Sem nenhum conhecimento prévio da matéria ou preparo especial,
tornar-se-á técnico em desenhos de máquinas, motores, aviões,
construção de casas, fábricas, pontes, vias de comunicação, etc,
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UMUARAMA
CURSO DE AUTOMOBILISMO

EFICIÊNCIA E RAPÍDEZ

AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 201 - <_.•? - 22-5353

(Antiga Aparicio Borges — Castelo)

BOMBASÍte
GardnerI
Denverl

DENTRÍFUGAS E A PISTÃO
Representante de
mais 15 Fábricas
Norte - Americana
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BV. NILO PEÇANHA, 155 • S. 706 . FOHE: 22-9779 • RIO

i émwk

«,. A

ESPECIALMENTE
PREPARADO PARO 0
FINO GOSTO OE
UMA RAINHA

|ÍllPj lllf////^

Rn
il fl . Q Chã RIDGWAYS-—"H.M.B."-r- ************

í; Iisl37 ao paladar mais exigente!

I:std mistura de chás de
•Jelicado sabor e fr.gr.n-
-ia, foi especialmente pre-
jarada para o uso pes-
oal de S. M. Britânica
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Mate em 13x10
SOLUÇÕES

N. 422 — 1.0-0-0 (Roque TD), am.
2.T8D mate. Se 1... T4R: 2.C7D m.
1... T4T; 2.C4T m. 1..., T5D; 2.Pxl'
m. 1..., P3B; 2.B6D m. '.todas He
abanrj. de guarda), t 1..., Cxi*:
i.DxC m. rdeí. preventiva com
aband. <Sn guarda). Na apreciação
pelos soluclorilst».-, deste tranalho ae
Mrne. Casas Costa, parece que houve
urna Incrível coincidência de oplnlau-
Quase todos declararam : "Em se tra-
tando de primeira compnsii-iio, esta
boa, multo boa". Cotação : Dois.

N. 432 — 1.T3B, am. S.CxP ra.
Se 1.... T.*í.T-|-; 2. BxT ai. (xeques
cruzados). 1..., CxC; 2.D7C m. tcva-
cuaçáo de linha», cotação: UM.

SOLUCIONISTA3 : Frederico Ros»,
Sílex. Rennes, t\ 3. Almeida. Neto,
Enecé, O. Chaplin, Drczax, Aloisio
M. Nunes, Emeagâ, dr. Erích Stei-
nhagen, J. Copablancs, Léo f. Rets,
J. Valadão Monteiro, Jarnl (não man-
dou cotaç&o). Zé Carioca, (ldem). So
do 421; K. D. T. (ldem), Leonam
(omitiu' a solução do 422), Cte. H.
Barros e Azevedo tn. m. o. So do
422: Mrne. Casas Costa.

I. Amaral, errou em ambas; e K.
D. T., errou no 421, tfando-o como
insoliivel.
CLUBE DE XADREZ DE MACAE'
Temos o prazer de noticiar a lun-

dação, no dia 5 de novembro, na
cidade de Macaé — E. do Rio, do
Clube de Xadrez de Macaé, o qual
já conta com apreciável número dc
sócios.

Na reunião de fundação, levada a
eíelto na sede da Assoc. de Comércio,
Indústria e Lavoura, que será sede
provisória do C. X. Macaé, tol eleita
a seguinte diretoria : pre-idente, dr.
Moacir Santos; vice-presidente, tenen-
te Osmar Perazzo Lannes; io e 2o se-
cretárlos, Raul Lages Evangelista e
Ari Jaccoud d'Azeredo; 1» e 2o te-
soureiros, dr. DJalma Almeida e Jal-
bas Botelho. Diretores técnicos : Vai-
ter Nunes, André Fadul, Aristóteles
W. Braga Bastos e Nuno Moreira.

Os nossos votos de longa vida e
continuo progresso ao Clube de Xadrez
de Macaé. com nossos agradecimentos
pela gentil comunicação,
CAMPEONATO DE ESPANHA DE 11)47

Este ano, o campeonato espanhol
íol disputado m em Valencia, em maio
próximo passado, cabendo a Medlna
reconquistar o titulo que perdeu cm
1946 para Pomar. Com essa vitória,
Medlna ostenta pela terceira vez, ern
quatro anos, o titulo de campeão de
Espanha. Eis o resultado nos dois
turnos :

Medlna, 8'/a em 10 possíveis (lnvlc-
to); Fuentcs, 6Va; Perez, 5: Pomar,
4"s; Slcllla, 3; e Toran, 2Vx.

Segue a partida entre os dois me-
Ihores colocados na dura prova.

PARTIDA ESPANHOLA
MED1NA FUENTES

1.P4R, P4R; 2.C3BR. C3BD; 3.B5C.
P3TD; 4. B4T, C3B; 5.0-0, CxP;
6.P4D, P4CD; 7.B3C, P4D; B.PxP,
B3R; 9.P3B.... O discutido lance
8.C3B (moderno?), parece estar rn-
ltltado com 9..., CxC, seguido de
C3R. I

9...... B4BD; 10. CD2D. 0-0; 11.
E2B, P4B — As pretas receiaram en-
trar na discutida variante 11
CxPBR, porém, a do texto também
tem seus pontos fracos, como o de-
monstrará Medlna.

12. C3C, B3C: 13. CR4D. CxC; 14.
CxC, D2R — Também, .aqui, Perez nàQ
deseja seguir a vistosa variante que
se produziu na partida .Smlslov-Res-
hevskl, do primeiro match, pelo rádio
Rússia x U. S. A.: 14  BxC;
15. PxB, PSB; 10. P3B, CGC; 17.
PxC ?!, PxP; 18. D3D. B4B; 19. DxB,
TxD; 20. BxT, D5T; 21. B3T, DxP-|-.
22. R1T, DxPR; 23. B3D, e agora
P4BD!, eomo demonstrou o dr. Euwe,
as pretas tém melhor chance de ga-
nhar.

15. P3B, C4C; 16. R1T, C2B; 17
T1R, D2D; 18. B3R. TD1C; 19. P4CD1.
C1D; 20. B3C, P3B; 24. P4BR, D2R;
22. P4TD  — Dando novas pre-
ocupações fts pretas para desencadear
lorte ataque branco na ala do rei.

22  D3C; 23. D3B T1R; 24. T21,
C2B; 25. TR1T, B1B; 26. PxP, PTxP,
27. P3TR. BxC — Decisão fatal. A
açfio do bispo repercute em ambos os
ílancos. Uma manobra defensiva se-
ria C1D, T1BR e C3R, mas acarre-
tava multo tempo.

28. BxB. D2D; 29. T1CR, C3T; 30
BID. D2R; 31. DST, C2B — Um pou-
eo melhqr seria 31..., D2BR, contudo,
depois de 32. DxD-l-, RxD. as brnn-
cas obteriam domínio absoluto com
33. P4CR.

Agora se abre a coluna do CR, com
resultado^ funesto*.

32. P4C, D3R; 33. PxP, DxPB: 34.
TxP-l-,  — Belo e decisivo sa-
erlflclo. Se 34  RxT, 35. P6R-I-
ganhando a dama .

34. R1B: 35. TD3CR. Abandonam.
Contra B5B-I-, nada hã a fazer.
CAMPEONATO NITEROIENSE INDI-

VIDUAL DE 1947
Promovido pela Federação Flumi-

Mate em 2 10x8
nensa cte Xadrez, realizou-se em ou-
tubro e novtmoro, o campeonato em
epígrafe, em que loi disputada liu.m
taça oferecida peio veterano enxa-
ctritita fluminense Ramía Abi-Rami_.

A prova, em dois turnos, teve o
leguinte final : Washington Oliveira
ilnvicto), 8 pontos, em 10 possíveis;
Plnéla Rabinovlcl, 1; clr. Edwairto
Vasconi-eio>, 6; Hilarlnho Souto, 4;
A. F. Rabelo, 3; e Adolto R, Maga-
lhSes, 2.
CAMPEONATO FLUMINENSE INDI-

VIDUAL VI'. 1941
E«.t4 marcado para o próximo dia

26 do corrente, às 20.3'J horas, na
serie do Clube Central, Niterói, o Inl-
cio do campeonato individual do ti.
do Rio que, neste ano, como em
1946, ficará circunscrito somente a
enxadrlst.as de Niterói, consineranao
que a F. F. X. não recebeu o ne-
cessárlo auxilio ilnancetro ottem.',
para promover a vinda de represen-
tantes dos demais municípios do JB.
do Rio, filiados à entidade ilum»-
nense.

Entretanto, de acordo com o rega-
lamento da FFX, sô participarão os
enxadrlstas mais credenciados üa
mesma, pelo resultado do campeonato
individual de Niterói de 1947, e mais
o vice-campeão de 1046.

São os seguintes : Washington Oll-
velra, Henrique Vinagre, dr. Edwaldo
Vasconcelos, e Hilarlnho Souto. O
sr. P. Rabinovlcl, por ser estrangeiro,
não tomará parte, conforme estabe-
lece o regulamento.

Para prêmio desta prova, haverá
uma rica taça olereclda pela Casa
Supcrball. além dos respectivos diplo-
mas outorgados pela Federação Flu-
mlnense de Xadrez.

NA ESCOLA MILITAR
Realizou-se, domingo último, na Eu-

cola Militar, de Resende, uma simul-
tànca de 14 tabuleiros, conduziria
pelo 3r. Ademar da Silva Rocha, gran-
de teórico brasileiro. O resultado íot
de 13 ganhas e uma perdida para o
slmultanlsta,

CORESPONDÈNCIA
HIRAN S. DE OLIVEIRA (Marquês

de Valença — E. do Rloi — yenli-
mo-nos sinceramente agradecidos s:i-
ber do vosso interesse pela seccào ha
quatro anos. Como nunca é tarde...
sua carta de 9 do corrente, trouxe-
nos grande alegria.

Segundo vosso desejo, respondere-
mos por carta, Informando tudo o
que necessita. Também lhe facilita-
remos resposta da Federação Flumi-
nense de Xadrez (praia de Icaral —
Clube Central, Niterói». Seu presi-
dente é o dr. Edwaldo Vasconcelos,
que prometeu escrever-lhe.

O' livro qu» procura, com regula-
mentos, é "Leis de Xadrez", e en-
contra-o na Llv. Acadêmica, rua Mi-
guel Couto 49. Rio.

LEONAM (Pnraguassúl — A corres-
pondencla desta secçáo deve ser assim
dirigida ; DIÁRIO DE NOTICI/.U (sec-
çfto dc Xadrez) — rua da Constitui-
ção 11 — Rio de Janeiro.

Não junte soluções de duas sema-
nas na mesma folha de papel, se bem
que pôde usar o mesmo envelope.
Também não deve demorar na re-
messa, porque o correio ás vezes atra-
palha a "escrita-* e... lá se vai seu

* •' '¦' -fCenclue na 4.» patina)

A grafia dos nomes
próprios

DEVE SER OBSERVADO O OUE
DISPÕE O PEQUENO VOCABU-

LARIO ORTOGRÁFICO
Respondendo a uma consulta formu-

lada pelo oficial da Terceira Ctrc-uns-
crls-fio do Registro Civil das Pessoas
Naturais, o desembargador Nelson Hun-
gria, corregedor do Distrito Federal,
determinou que o registro dos nomes
próprios tem de obedecer, em sua gra-
fia. às regras do formulário oficial,
observadas no Pequeno Vocabulário Or-
tográfico da Língua Portuguesa e nas
Instruções que o precederam.

Determinou ainda o desembargador
Nelson Hungria que fosse enviada aos
oficiais do Registro Civil cópia do acór-
dão da Terceira Câmara do Tribunal
di Justiça, negando deferimento fi pre-
tensáo do dr. Plínio Afonso de Farias
Melo, que desejava incluir no registro
o nome de seu filho recém-nascido,
Manuel Afonso, tendo Manuel com "o"
e Afonso ram dois "ff", porque assim
ern. escrito o norne do avó do menor.
Esta decisão foi proferida em 1945,
lendo firmado Jurisprudência.

DR. PAULOFERISSE
VarSzes, Olceras e Eczemas Varlco-

¦as, Hemorrúldas, Doenças Ano-Re-

tala. Av. Rio B^nco, 108, lO.o and.

Sala 1.013. Diariamente das 13 às 1.6

hora». Telefone: 23-4531.

Di. Sebastião de
Azevedo

DOENÇAS E OPERAÇÕES NA QAK-
GANTA. NARIZ E OUVIDOS

Cons.: Ouvidor, lfl», sala «Ofi — Terças
quintas e -ábadoa, das I li 1 horas.

Tela.: v.i-6591 — Res.: 28-4781

AMIGDALAS
PROF. FRANCISCO EIRAS

Trat. flsloterâplco («em opera-

jao), pela FuI_uraç_o moderna

(grandes amlgdalas cheias d.

pús). Ed. Odeon — Tel.: 22-0023
— Clnelandia —

DR. J0SE' SEGAL
CIBdSriIAO . DENTISTA

(is Poi.. fieriU do B Janeiro)
Intuição focai — Tratamento dr fatia!»
peU .lateral* — Clinlra .« rrlsnçn»
R. Catete 111 ' Ia andai - «qnlni
I 4* Drienbro - "U-4427.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO E INTE8-
TINOS, FÍGADO E NERVOSAS

BAIOS X

Prof. Renato Sousa Lopes
Itua MtSxIco n." 98 — «.«, pav.
Edifício Minerva, das 16 as 19 hs.

Tel : Z1-mi.

Dr. Geraldo Barroso
Cirurgia teral — Doenças de se-

nhoras — Vias Urinurtas.
Das U fts ia

Consultoria, rua do México, 31 —
7.» anular — limpo "03 —

Telefonas 27-1719.

Dr. Monteiro da
Silveira

Clinica _M!c-i, criança» e adnlio*
ASMA — BS0N4.ITES — TOSSES —

DIABETES — MAOBEZA — OBESIDA-
DE. Trar. Ouvidor, SS — ..o andar,
apt.o * — Dsa 13 As IS horas. Bcal-
denets, Volintarloj ds Patrls, _.• «OS -

Telefone: 3í-J!.9-».

W. KOCKA

1 íe/u/^^irt/v li

.. fOlH^°°

Peniciiina - Streptomicma 7 Inhalações
ASMA INFECCIOSA. BRONQUITES, SINUSITES, COQUELUCHE

Aparelhagem moderna, DR. HEITOR PAIVA, Rua México, 41 —

Sala 206 — Diariamente das 8.30 às 11 horas — Tel. 83-7860

DEMOLIÇÕES - Luiz Alves Maciel
Tel.: 27-2108 - Esc: Av. 13 de Maio, 44-A -14.'

andar - Sala 1404 — Tel.: 22-6783
Vendem-se os materiais usados dos luxuosos prédios residenciais que

se acham em demolições nos locais como .segue: rua Constante Ramos

ns 37-38, Batata Ribeiro n. 65, Costa Bastos esquina de Rlachuelo « ou-

tros mais, materiais estes descritos como selam: portas de lustro em-

temas de vidros em perfeito estado de conservação, banheiros, ladrlJhos

em vários tipos, esquadrlas de aplicação, telhas francesas legítimas, te-

lhas para prédios coloniais, madelramento em diversos tipos, tacos, as-

soalhos, forros, tijolos de 1.» qualidade, caixas d'água, tubulações dlver-

sas. bombas de puxar água, escadas, cobre para calhas, lustros, mate

riais elétricos e diversos outros materiais e por preço de ocasião, lo-

gões, etc.

N B. — Compram-se prédios para demolir e paga-se bem. Trata-se

de reformas, pinturas, consertos, construções e qualquer pequeno serviço

do mesmo gênero. Executa-se com garantia e rapidez.

MACIEL —- Telefones: 27-2108 e 22-6783

BAJJIlp

CONSERTA-SE Dt
QUALQUER T/PO
GARANTIA 1ANO
URUGUÁIANM9I-

TEL. 43-0368

Cimento — Tubos galvanizados — Eletrodutos
— Vergalhões — Arame farpado — Chapas

pretas e galvanizadas — Enxadas, etc.
J. NASCIMENTO RIBEIRO

Itua da Alfândega n. 143, sobrado — Telefone 23-31S4.

O RELÓGIO DA

PRECISiO...

Definitivamente, sua preferência recairá
num Olma! Porque esse & o relógio qu«
«empre diz a hora certa! Mas não é só.
A solidez de sua construção, aliada _ rara
beleza e à sóbria elegância de suas linhas,
inspiram-lhe o incontido desejo de possuí-lo.,

OLMA
«a relógio juíjio, onrl-magnátieo • com 15 ri/bfc

vox

Um programa fino, suave, para a sensibiK-
dade feminina

Lojas MURRAY
(A CASA DA DAMA CARIOCA)

RUA RODRIGO SILVA, 18
ESQUINA DE ASSEMBLÉIA

oferecem às 2as., 4as. e 6as.-feiras, das
11 às 11,30 horas ao microfone da

RÁDIO CLUBE DO BRASIL

Colcha de Retalhos
DIREÇÃO DE,

EUGENIA LEVY
Refrigeradores FRIGIDAIRE — Rádios — Discos

trônico e tudo para o seu lar —
Material Ele-

Lojas MURRAY
RODRIGO SILVA, 18 (ESQUINA DE ASSEMBLÉIA)

Vendas a prazo e sem fiador.

Situado entre Caxias, Meriti e Coelho da IRocha—num
local aprazível e de tranqüila beleza — VILAR DQS TELES

está destinado a ser o novo bairro residencial do carioca,
Fazendo uma visita aos terrenos, vendo de perto as grandes 

'obras

que estão sendo ali executadas e certificando-se da sua pro-
ximidade desta Capital, o sr. reservará desde agora

o seu lote — antecipando às suas
5UU | fí / j_ economias um emprego vanta-
RIOI __^*«HÉm_v 'OSO ' ie&uro'

O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE
VILAR DOS TELES pr«vê: Instalação
dos serviços de luz, água e telefone.
Construção de ampla» avenidas e ruas
arborisadas, oscolas, parques, BmbuU-
torios clinico, dt-nt rio e cirúrgico.
Vultosas obras já estão em curso!

ti ÁS PORTAS DO RI OI ' ^_--ffl^*^ 1ÍPIlkA*__ }oso 
c ic&Hn,. -g,
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DRA. MARGARIDA GRILLQ I0RD&0
GINKCOI.OülA E PEIHATRIA — Rua México, 98-6.» S. 607 -
S <•». 5.M « •abado», «ta» 13 _» IB horas. Tel.: 22-4512 lei.: 26-74.8. {
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PALAVRAS CRUZADAS
PARA VETERANOS

Problema de Glath Form, Cap. Federal
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HORIZONTAI»

3 — Jogo cte rapazes.
6 — Variedade de vinho branco de

Bordou..
— Pequeno planeta descoberto em

1851.
— Reiuna.

10 — Assento preso k parede dos anfl-
teatros. I

11 — Contrac6o de duas vogais numa
só.

12 — Bagatela.

tiMiwiiiim
- o estimulante ideal I
Quando é mais intenso o tu-
multo e mais ae acumulam as
preocupações, seguem-se sem-
pre a neurastenia, tics nervosos,
insónia, debilidade sexual... É
a vez de APHRODIZIN entrar
em ação... Eficaz e completo.
APHRODIZIN faz voltar o
otimismo, tornando mais beia
e prazeirosa a existência I

ffas boas farmácias e drogarias

APHRODIZIN
Dlitrlbuldoreu

B. DE MATTOS & CIA.
Suo da Lovrodlo, 134 • C. Poitol, S55
Fon» -9.80<S4 — Rio d« Janeiro

Ag. Pettinatl
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PARA NOVATOS
Problema de Arnaldo Nunes, C. Federal

HORIZONTAIS
Multo velha; de-
rrepita.
Putrefação de
tecidos ou subs-
tàneias orgâni-
cas.
Antes rie Cristo.
Espécie de pas-
samanaria feita
de cordão tran-
cado e com nos.
Sufixo; indica
ocupação.

15 - Colorido.
¦ Nome de duas

plantas ria fu-
mílin das Kla-
eurtiáceas.

• Fileira.
A mesma coisa.
Governanta.
Função ria qul-
mlca orgânica.
Possuir.
Número de anos
Pratica
de alguém.

T e r r o r. o nm
frente da igre-

'28 - Orixá das Sguas
30 — Suf. lem. da terminação "So". 31 - Seguir. .'•:' — A existência. 35 -
Desferir vôo. 38 — Vertebrado com o corpo coberto de penas, 4(1 — F,lemento
químico, metal, de peso atômico l'JO.8. 42 — Íntimo. 41 — Menciona 45 —
Ente. 46 — Objetar. 47 — Argola de cadela. 4S - As plantas dos pe.---. õf, --
Naquele lugar. 51 — InterJ. Para. 52 — Adicionados. 54 ---^Esquadrão. 55 —
Estabelecimento "ónde seí'recebe 

"ensino. 56 — Que revela esquecimento.
VERTICAIS:: — 1 — Elegante. 2 — Vai em socorro. 3 — O primeiro de

torlus os números inteiros. 4 — Termo brasileiro que significa "erva", "> — Cer-
oado. ameaçado pelos cies. 6 --.Sétimo dia da semana. 7 — Masca de fumo.
8  Base. 9 -— Canoas estreitas usadas nos esportes náuticos. 10 — Balelas.
13 — Consonância de sons finais de dois ou mais versos. 3 6 — Simples. 18 —
Peixe de grande corpo cuja carne é multo gostosa c rie cor avermelhada. 23 —
Enraivecido. 24 — Expatrio. 27 — Causa dôr. 29 - Verme qne se cria nas
í'élW&^&Sa^ehW*Wfíf^Tf^HlWS«^. «W — Direito concedido ao chefe de Estado
de recusar a sua sanção a uma lei votada pelas cíimaras legislativas. 34 —•
Aparece (em lugar elevado). 35 —• Aéreo; desvairado. 36 — Sarrafo. .17 — In-
flamaçâo da mucosa nasal. 39 — Casas de campo, de construção elegante. 41 —
Adoça. unta com mel. 43 — Lâminas metálicas com que se dá impulso a qual-
quer peça. 48 -- Estrela.'49 — Ruído. 52 — Desacompanhado. 53 — Sétima
nota da escola musical.

SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS PUBLICADOS NO ULTIMO DOM1KGÇ

V-aí.sruitos — HORIZONTAIS: Manducar, Chorumela. Aturado, Abeto, Unia.
— VERTICAIS: A. C, Nha, Dota, Urubu, Curema, Amata. Bredo. Lo.

Kovatoi — HORIZONTAIS: Mu. Ulemas. Fone, Meta, Apor. Arar. Rum,
Imo, Rabona, Andar, Goal. Acre, II.'Oa. — VERTICAIS: Me. Um. Uno, .Ler,
Ama. Ser. Fa. Opor, Tato, Ar, Ura, Manga, Inale, Mar, Beocio. Olaria.

PUBLICAÇÕES
Temos Pm mão o número de novembro dn revista "Brastlidade", da cidade

de Santos, cuja remessa agradecemos.
COR lí ESPÔNDÜN Cl A

ALNENA (Nesta i: Registrado com prazer o seu pseudônimo Quanto aos
dicionários adotados nesta seção, sao os seguintes: Simões da Fonseca, edição
antiga, e o Peq. Dic. Brás. de Ling. Portug., de Hildebrando Lima e Gustavo
Barroso.

ALMATA

DR. PEDRO DE CASTRO ^1NI^A médica
Docente da Unlveríldade Tisiologia — RaiOB X

Bl!A MKiliEi, COUTO. 5 — 3.» andar. > Oe « As 6.

I AMANHÃ/...
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¦o — Cidade a |£ quilômetros ao »ul
de Londres». . \.
VERTICAIS

— Pincel espalmado.
— Curral.
— Requinta.
— Ave aquática do Rio Grande do

Sul.
— Saber por excelência
— Face inferior das folhas dos ve-

gelais,

I 4MAVHÁ /..
j^^ \ _H T ii 11 mm\\ m\\v II
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INOVAÇÃO
OUVIDOR ÍSQ GONC^tVfS OMS

RECOS
Instalamos a nossa fábrica de camisas e roupas brancas para
PRODUZIR MAIS E VENDER POR MENOS
Mantemos a mesma qualidade de sempre em todos

os nossos artigos
. j 

—

SECÇÂO PARA HOMENS

200, seis Cr$ 390,
81, seis Cr$ 160,

275,
720,
750,
390,

Cr$ 1.450,
ARTIGOS PARA PRESENTE

Cr$
Cr$
Cr$

Uma camisa de cambraia Cr$ 70, r.  três Cr$
Uma cueca de tecido fino Cr$ 28,  três Cr$
Um pijama de tricoline Cr$ 145,  . dois Cr$
Uma roupa Renner de puro linho
Uma roupa Renner, tecido leve 
Uma capa impermeável garantida
Uma roupa sob-medida, Linho Inglês
NOVIDADES PARA PRAIA — CAMPO — SPORT

MALAS E ARTIGOS PARA VIAGEM — CHAPÉUS E CALÇADOS

SECÇÂO PARA SENHORAS
Um costume de puro linho inglês .,
Uma blusa de tecido leve
Uma saia elegante, tropical
Um par de meias Nylon
Uma Bolsa de couro
Um "maillot" de classe .......

»;
•»

Cr$ 750,00
Cr$ 85,00
Cr$ 195,00
Cr$ 52,00
Cr$ 240,00
Cr$ 190,00

Seção completa de artigos de cama e mesa « Per-
fumaria - Artigos para presente

CRÉDITO
TAMBÉM NA NOSSA SEÇÃO DE CREDITO OFERECEMOS

UM CARNET DE FESTAS GRÁTIS
A todos os clientes que abrirem um crédito este mês uum 

presente de
valor à escolha do comprador"
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ATENÇÃO!!
Compre as suas jóias e pague em suaves

prestações SEM FIADOR
Venha conhecer nossos preços. JOALMAR

lhe vende barato porque é fabricante.
JOALMAR - JÓIAS - IMPORT. E EXPORT.

LIMITADA
RUA DA ASSEMBLÉIA, 71 — 1.' andar.

Telefone: 42=3066.

CASAS E TERRENOS
Praia de Muriqui — Ramal de Mangaratiba

mm** * --'"> .,- 'w
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_ÍH t^lwlfl .ilfti I

Vendem-se lotes e casas nesta Jinda Estação Balnea-
ria. Faça uma visita! Tratar com o sr. Domingos, à
Avenida Marechal Floriano, 41, CASA CALMA, ou no
local, aos sábados e domingos, com o mesmo., Faça
uma visita e reserve desde já o seu lote ou sua casai

L A D R I C O L
acaba, em poucos instantes, com os

LADRILHOS E AZULEJOS SOLTOS
NO SEU LAR!

.1 /•"vífcH //f^l-4—1-^ Quando um ladrilho

\ ^»Jr-*f"^ ll ou azu^eJ° se des-
tàÊÊW :r~—I—m prender, não é nece_-

sárip chamar , um pe-
dreiro I Basta aplicar
uma leve camada de

LADRICOL nas peças soltas e colo-
ca-las novamente no lugar, fazendo ligeira

pressão, com os dedos, durante alguns segundos I
LADRICOL è simples, prático e segurol Te-

nha sempre LADRICOL em sua despensa para
manter perfeitas as

• paredes ladrilhadas
do seu lar!

*
¦Z:

j

*A«H

VN?,*tfí mi

TINTAS "COL" LTDA.
RUA HADOCK tOBO H3-fUN0OS - fO. .8.083. _ RIO

Vn»» Publicidade

Um magnífico produto DREHER Ei
Vinho puríssimo, deli- II 11
cioso, estimulante, (a* fl II
bricado com ai me- ffl ___¦

f. 

Ihores uvas do Brasil. |Q II

( VINHO BRANCO ISSHÍ

i:iiHír:i:l|jlfalrali»f imtllll^B

XADREZ
{Conclusão da ií.» página)

trabBlho de haver solu-lonaflo. Nao
mandou a soluça, do 422, por que I

ZE' CARIOCA (DP) — Jâ lhe reB-
pondenios dizendo que as soluções,
como tem .enviado, servem, pois, sua
notação está correta. Também o uso
do seu pseudônimo imarginadol, scra
respeitado, convlndo, entretanto, man-
dar os seguintes dados para confecção

PERDEU ALGUMA COISA ?
Leia a relação abaixo
e procure em nossa
redação o objeto que

lhe pertence
A dlsposlçfto dos respectivos donos

encontram-se em nosso Departamento
d» Circulação, diariamente, das 9 a»
IH horas, os seguintes obinos enaon-
trados na via pública o confiados «o
DIAHIO DE NOTICIAS pelos seus lei-
taxes :
2395-Uma carteira de crocodilo cnm

diversas fotografias.
2396-Um atestado de Antônio Selva.
_397-Uma argola de chaves, -ncontra.

dn num taxi. quinta-feira última.
,398-Cart. de tdent. de Antônio da

Mota e Silva Matos.
3399-Cart. de Itlent. de Antônio Mar-

tina dos Santos.
2400-Cart. de Ident. de Valter Deu-

lateu. • .. . .
2402-Cart. de Ident. rie Jorge Daniel

Zacarias.
2403-Cert. de reservista de N.pffreao

Freire de Moura.
3405-Cart. de Ident. de Sebastião

Gouveia do Nascimento.
2.08-Cart. de Ident. de Maria Eullna

Pena de Mbrais.
2409-Atestado de Ivanlr Martins de

Melo.
2411-CHrt. de Ident. de José •'Jlz de

Melo Campos.
2412-Carl. de Ider.l. de Geraldo Perel-

ra Gonçalves.
2413-Cart. Prof. de Júlio Duarte.
2414-Cart. Prof. de Heitor Fernandes

Veloso.
2417-Cerl. de reservista de Valdemar

Aleluia.
2418-Cnrtão do SAPS de Odilon Rangel

Vasconcelos.
42419-Cart. de Ident. de Bento Mario

Vllamll Gonçalves.
2420-Cart. de Ident. dé Regina Ba-

tista.
2421-Cart. Prof. e Cert. de Reserv.

de José Bonfim de Santana Fl-
lho.

2422-Cart. Prof. de Adalbrando An-
tonlo Ferreira.

2423-Cart. Prof. de Joaquim Fer-
nandes;

2424-Cert. de Reserv. de Antônio PI-
nhelro da Rocha.

2425-Uma declaraç&o de Oscar Ve-
rlssimo de Sousa.

2426-Cert. de Reserv. de Pedro Frei-
re da Mota.

2427-Cart. de Ident. de Durval Alves
de Oliveira.

2428-Cart. de Ident. e Prof. de Alfredo
José Vllar.

2429-Cart. da U.B.C. de Olímpio Pe-
reira da Silva.

2430-Cart. do S. T. V. R. de Pedro
dos Santos.

2431-Caderneta do T.A.P.I. de Ernesto
Emílio da Silva.

2432-Cert. de reserv. de José Carlos
da Fonseca. '

2433-Registro Civil de "Wilson".
2434-Cart. de Ident. de Hassan Khalll

e! Hassan.
2436-Um porta-niqueis.

^2437-Um chaveiro encontrado na rua do
Bíbpo. ' _ •
2438-Cart de Ident. de Fernando José

de Medeiros Ribeiro.
2439-Cart. de Ident. de Ângelo Domin-

gos Tancillo.
2440-Cart. de Ident. e passaporte de

Manuel Pargo..do I*aJB4.t i,»»' _ , ¦¦
244_-Cart. de Ident. de Euclides Gui-

marSes Filho.
2443-Cart. de Montepio dos E. M, de

Dorcellno Filho.
2444-Cart. de Lyolri BraBileiro, de An-

tonlo Martins de Sousa.
244fi-Cadcrneta escolar de José Ferreira

MartlnelU.
2446-Cert. de Reserv. d* José Arnbroslo

Rodrigues.
2447-Cert. rie nascimento de Raimundo

de Aguiar Neves.
2448-Um boné de criança.
2449-Duas cópias fotoetatlea.
2450-Cert. de reserv. de Moisés Carva-

lho Rocha.
3451-Caderneta do Liceu Vera Crun, fl«

Alcides Bolrlak. ,
2452-Cnrt. de Ident. de Hugo Canto.
2493-Càr't. de Ident. de Manuel Pereira

de Sousa,
2454!Cert. de Reserv, de Salvador Gon-

calves,
24BR-Ftcha médica de Irene Resende.

N. B. — O» números de ordem que
faltam nesta lista correspondem a
objetos entregues ao» respectivos
donos ou que ¦• acham guarda-
dos no nosso Departamento de Clr.
culacào.

Modista de 1/ ordem
Aceita fazenda* desde Cr» 1M,M.

Vestidos elegantes • simples.
MÁXIMA PEKFEIÇAO

TEU «8-«»
O-Tlder. 1«9 — d.» »nd. — 8al» •••

Arreios para montaria
Vendem-se» «ellns « todo» perten-
ees novos e usados — Rua S. _.ol_
flonz»Ka, S80 — Olímpio d» Melo.

Encadernação
ELITE

Serviço Rápido e Garantido.
Rua do .Catete, 245 —

Tel.: 25*5705

da sua ficha : Nome. residência, te-
lefône, enderêçp, cidade. Facultativo '
nacionalidade, idade e profissão e ai-
gum histórico da sua vida enxadns-
tlca.

NAPOLEAO BARBOSA FILHO ÍDF»
 Assim i que o bom enxadnsia

procede. Reconheceu que seu problema
nao estava bom e aceitou nossa cn-
tlca. Parabéns. E' pena que náo en-
controu, solução para o 424. Faça um
esforço e mande ató amanha, ao meio
dia, a solução que por acaso encou-
trar.

CTE. H. BARROS E AZEVVEDO
(DFj — Agradecimentos do K. D. T..
pela dedicatória do 422. «

•IVONE AMARAL (DFl — Como lol
isso no 421 o 423 ?' Veja as soluções
que publicamos hoje e repare quu T3B
e D2D náo servem ¦ para solucionar
esses problemas. Naturalmente qu'»,
como prlnclnlant-p, não conheço _J
sutilezas das chaves, como. por exem-
pio, o 421, com o tirando "roque. Mas
no 422, D2D, nfto e possível, pois a
dama está em 1CD e nfto pôde. Ir a
2D. Com certeza armou errado no
tabuleiro e ai se confundiu, não iol »
A chave é 1. T3B para impedir que
a torre preta tomo o cavalo na amea-
ça »2. CxP m.l. Ela jogando TxT
xaque, Impede a ameaça, mas faculU
2. BxT m.

Quanto aos 423 e 424. rs soluções
enviadas nfto resolvem. Sfto proble-
mas premiados e chaves com tomada
de peça ou xeque, nfto sfto boas e se
deve desconfiar. Por exemplo, no
424, se 1. C3C-;- desc. CxD (nao
TxD), e o cavalo preto defende 2 BOB
e se 2. TOD-l- o outro' cavalo toma
torre. No 4»3. 1. DxB para ameaçar
2. D6B. ss pretas Jogam  T2B
e n&o ha mat.e no segundo lance.

JAHTT iDFi — O. amigo volta A
baila no 413, sem maior exame. A
chave que publicamos é 1. 0-0 »roque
pequeno», e nfto 1. D2R. Dissemos,
sim, que esta era a chave do autor
e que não resolvia' porque as pretas
respondem a 1. D2R. com l —, CjcB
xeque I Será que não lou isso ? Esta
claro na edição de 26 de outubro.

EMEAQA' IDF» — Ao publicarmos
a solução dos 423 e 424. daremos o
parecer dos jul.es. Em problema te-
matleo. as duais. quando secundárias.
não prejudicam. Aguarde o próximo
domingo.

Á aposentadoria nâo da
para prover a subsistên-

cia da família
E PROCURA UM TRABALHO. DE
MENOR ESFORÇO, PARA COBRIR

A DEFICIÊNCIA
Virgílio Soares de Medeiros, residente

h, -Travessa Bernardlna, n. 258 — Morro
du Paiva — em SSo GonçalO — Niterói
— cm companhia de sua esposa e mais
três filhos menores, está aposentado
pelo Instituto dos Industriados, seçfio
de Niterói, sob o n. 23G.620, por in-
capacidade física, recebendo ..penas o
vencimento mensal dê Cr? 213,00, de
todo insuficiente para pagar o cômodo
onde reside e prover à subsistência da
família. Comparecendo a nossa redavuo,
a fim de expor a situação aflitiva em
quu se encontra, faltando o pflo cm
casa e com a prole sub-allmentada, pe-
de. a quoin puder ajudá-lo nessa con-
tlngência, uma colocação compatível
com o seu estado de» saúde. Sabe ler
e escrever regularmente e sempre foi
cumpridor delsUas obrigações, tanto que
exerceu um emprego na mesma firma
durante IS anos. A aposentadoria nfto
é devido _ moléstia contagiosa e sim
pnr enfermidade oriunda do estômago e
cotaçfto, julgando-se apto para desem-
peiíhar qualquer funçSo em serviço in-
terno que nfto exija grande esforço.
E' o que vem pedir por nosso inter-
mítlio a quem quiser ajuda-lo na con-
tingíncia em qua se encontra.

GUARDA MÓVEIS
SAO CRISTÓVÃO

RU\ JOSft KIGENIO tf." 2» —
EDIFÍCIO PROPBIO

Em cimento armado, construído
esi:e«!»n,mente P"ra *sse fim" *'"
liai da CAIXOTARIA BRASIL
especialista em encalxotnmento
de moveis, louças e cristais a do-
micllio, preço módico, com «a-
rantiu, à av. Presidente Vnrga»
n." 1933. Tel.: 43-4339." 

FOGÃO "POPULAR" LUZJ.BTE
Sem torcida - Garantido - Oesmontável - Demonstrações Mm
compromisso - Preço popular — ft vista - atacado _ prestação

 sem entrada 

VENDAS NA FÁBRICA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 917 - 1.° ANDAR

~í»!/¦
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HOJE

ONTEM

Hééík\

Apesar do tempo decorrido,
o senhor conservará o seu
vigor, usando CÉttEUS BRA-
SILIENSIS. o grande medica-

mento vegetal, que dá elasticidade
as artérias e preserva o coração.
CÊREUS BRASILIENSIS é um pro-
duto Araújo Penna, absolutamente
inofensivo, usado em todo o Brasil
há mais de 30 anos. Exijam a marca
de fábrica.
INDICAÇÕES: Arterlo-esderoie
aorllte, asma cardíaca, etc. . .

Grotl» — P»eom o llvrlnho
"Doeneardo Coraçdo".

/5Sr5Sí\
V ^^ J

CEREUS BRASILIENSIS
A VIDA DO CORAÇÃO

Um produto Araújo Penna
Rua da Quitanda, 57 - Rio

_5_»!:»s::»_:»!.::.h:s£

Aos Nortistas
• rtlO-A »» CW-N- «tai-lw «l
reeeke» o»an*l»M •¦»», *•»» traaaa.
ai._f.ili. tala a»*a aaaam». — A-

taram Paaa» êa Norte
11* - UB-ftlIAUN* - IM

LIMPE SUA CASA
£ LIVRE-SE DO$

USANDO
?CERA ATÔMICA

*OLEO ATÔMICO
?INSETICIDA B-2

PREPARADOS A BASE DE - s

DDT

%m.

PELA R SEN. DANTAS, 73
TEL. 22-117?

RIO OE JANEIRO

ESCOLA URÂNIA
Quer emprego ou melhorar onde
est*? Estude Port.. Arlt., Ing.,
Taqulg., e Contab., ou destas
matérias as que necessitar. Pre-
param-se candidatos -aos condir-
sos do UASP e exceutam-se tra-

balhos ü máquina c ao
Mimcósrafo.

7 DE SETEMBRO. 107, I.» AND.

AUTOMÓVEIS
Despachante Porto
Licenças e Transferencias
(registros no mesmo dia)

IMPOSTOS — CONTRATOS
Rua Santa I.uxia. 338 — 1.*

Tel : ?••-•,0»í.

CONSERTOS
DS

RELÓGIOS.
POR

RELOJOEIROS
TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS
OUVIDOR, 169 — 1." —

SALA 108

OPORTUNIDADE UNIU
NOVOS L0TEAMENT0S MO «AIS EUTUR0S0 BAIRRO 0A CIDADE

Lotes reaMeaclal-i, graa-
|aa e chácaraa, ajae aerfio
em breve beaefleladea
eoa> a eeanlaafte ala eatrada
CralaÉ-Jacarepagaâ

Excelente erçprego de capital.
Preços excepcionais.
Pagamento em 60 mezes,pela
Tabela Prlce.
Facilidade de água, luz e telefone.

•* Facilidade de construção pelo
plano da Casa Proletária, apro-
vado pela Prefeitura.

Loíewnente inscrito' no 9." Ojirio sob m
n." i0. d', acordo com o dt.crtio-lei, ò8.

BANCO DE CREDITO TERRITORIAL S^
Departamento de administração de Bens o Imóveis¦:.*j0g

do Carmo,. ó.'2

Voga lubllcldad*

23.<2i"8-7 -Riò'H

icn

COLCHÃO
r^AVESS£ir.o

%ãÊ0
/_ay_a\B_^*x^.**>**^~«^
aw taj>"'^^ •*• ^ís. «irSV

UNIC0 DE MOLAS
VJEN5ACADA5

V E N T I L A O O^^ÍSgiÉk. ¦«¦¦
À VISTA OU EM IO PRESTAÇÕES
Rua Joaquim Palhares. 98 Estacio de Sá - Tel.: 48-467Ck

ASSEGURE 0 SEU FUTURO

\ CONTABILIDADE
fi)m

s

"o:w Código
tytÂtiA

O*.

Á no comercio mag-
tülicas oportunlda-

des pan todos aqueles
que estão tecnicamente
preparados.

. DVIITf SUAS MORAS Oi
FOLGA, APRENDENDO EM
SUA CASA, A LUCRATIVA
PROFISSÃO DE GUARDA
LIVROS.

Torne-se um penio em Coou-
billdade. pelo método moderno
e completo do "INSTITUTO
UNIVEKSAL BRASILEIRO"

Íue 
o habliltará APENAS EM

S SEMANAS.
Menfaíidatlas Suavíssimas
Graças ao nosso especial eis-
tema de trabalhos práticos,
V. S. poderá ganhar mais di-
nhelro do que o custo de seus
estudos, logo após lnlclá-loB.
O programa de nosso Curso

ii__M_a_M__aaiiri  <*• contabilidade consta de:

ciol, CofVespondêaçl». Orlo«ra«« otieW.J[»i«f'«2^_f.0"*.'.
ciai «pllcaüõ. Cada aluno lace a escrituração completo aa
uma casa comercial. ___i-__».

ENVIE-NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO:

lh\

Brasiiilro
um Compêndio di
Caligrafia, um con*
junto de livros pera

escritura-
cio. etc.***

Jm\f.

! INSTITUTO UNIVERSIL BRISJUINO m
I CAIXA POSTAL, 5058 - S. PAULO |
| limo. Sr. Diretor: Peço énvtar-me GRÁTIS, ó folheto: "Como
I ganhar dinheiro eom trabalho» áe Cc.itaM.MaaV

s
NOME...,,

flua..;.....

sm
¦•«««••••••t****************** aaaaaaaaaaaama»» i "•"•aaaao,««*««*•»•

Cidade..

III
Estado. iS

V?rmes? Lombrigas? Opilação?
DIF. ARAÚJO
FREITAS & CIA.
RIO

VBRMIOL
liouido e PÉROLAS GELATINOSAS • JÁ PURGATIVAS . sem gosto . sem cheiro
^* ^"B' ^^ mr ^^ "^ ^^a»' mwaw » » -mmw -^aa^-^^am 

^ iaM_m r -" - jt» - «'ja r-ff *Tf !¦'¦ fi M BMBFtf .JIBTfft faVf yimr". lil. W WaW O i rXlWTW iWB fil Hf IWtit1H"r<»«tf WÜí tt i TI W ím T Mrlüt. r ?BtJ r tTSft''"/ f"8l" ttfVifti - rsftrfWj*.!! IMIlliSà" Bill ll iM_ill<liii'.iaiu_É^_Íl_M_WJ M*Mglp1MÍIi**Raa'W|'

¦BBBBai ^-^-A ^-^B ^B _^_^. _^--l \\a\W -Í-^-R. _B

Wi

| '^aavastaaaravaatt^aaaraasamtwaaaa wtmw a- «_.•»•««._»
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Ãrlas .- Cirurgia

CERQUEIRA
•

i;riW
Doenças de Senhoras — Ondas Cúrias —

Infra-Vermelho, etc. — Avenida 13 rie Maio, 23 - 9.» •
Darke) — Tel.: 32-6669.Jltm'V10letaSala. 935 e 9.W .Ertif.

sjiiK

J)r. José Carlos Gouvêa Costa
\ _ Doenças «lo coraçfto — Clinica médica — Eletrocardlo-

fr»íia
_ Met. basal — JRua México, 41 - 18.* and. — S. 1808 —

Ed. Ctvltas — Tel. 32-0870.

GÊKGIYAS PRE-PIORR-ICAS
Su.t dcsenslbili-acfto e tratamento abortlvo começo plorréia.

«o AO.VEIXO CERt.ll_._RA. Médico dentista especializado. —

Ed. »m. 5-' apt. 008. Tel. SM-8680.

DR. EUDAS
Dloterml8i (Infra-vermelho — Laboratório, Biopsia)

_r$ 30,00. B- Evarlsto da Veiga, 18-6." —

Clinica de senhoras (íitero - ova-
rio» - hemorragias - Inflamações
• hemorróida*»), ondas curtas. —

Hora marrada.
Fone 22-0404.

A PRINCIPAL DOS MOVEIS
'vendem-se moveis folheados de todos os estilos. Rádios
Philco e 0Mtras ntarcas, à vista e a prazo. Av. PresideBte

Vargas, 2.060-B - 2.' loja — Tel.: 43-7888."IZÜIEIOS 
E TACOS SOLTOS? 

~~

Recolocamos em sua casa desde Cr$ 3,00 cada. Pro-
cCSío rwvo sem abrir a parede. D. França & Gia. Ltda.

Tel. 32-6499 e 49-1190.

Dentaduras completamente fixas nos maxilares
PROCESSO CIRÚRGICO

Ki>»plvi.!íi> r firoc.sso de estabilidade e comodidade. DB. OCTAVIO
CÂNDIDO GONÇALVES — Av. Blo Branco, 108 — fi." andar —
Uni» r»M ~' Segundas, riuartas e sextas-feiras, das 13 às 18 horas.

MAQUINAS DE COSER, DIVERSAS
.Ant<'s de, comprar maquinas de coser e bordar consultem a Caut»

t,» Carvalho. Maquinas de coser e bordar, Singer e» outras marca»,
«o fsradü de novas, vendo, compro, reformo e conserto. Fogões a
/Ijfo (in procedência americana, sem torcida o sem fumaça. Garantia

ftbwhiU. Avenida, Salvador de Sa, n.° 80 •- Telefone 32-15SÍ.

mUSM AÇO PARA ROLAMENTOS
AÇO-CROMO — AÇO-CARBONO

18, 5',:_, 316, 1|4 de polegada, etc. De marca SKF, Úni-

Ters.il ou equivalente. Os mais baixos preços. Temos

também rolamentos para aviões e automóveis. Fornece-
mos amostras e preços a pedido.

HENRY GREENBERG
116 Broad St., New York City — Endereço telegráfico:
Kiekbcrg, New York. Referências: Chase Bank, N. Y.

ICASPA E QUEDA DO CABELO

VENDE-SE EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS
[FRANCISCO DIFF0NI¦ft.Cf.-RUAJ?DEMARCO 17-BI0

m. THU1N0 BOTELHO Nutrição
Glândulas

SEXAOOB DANTAS, 20-7.» Tel. 47.-2338 Metabolismo
i mbwmmmwa

CLINICA DE CRIANÇAS
DR. MARIO GONÇALVES FONSECA

Ultra-Violeta e infra-vermelho — Terapias
Av. 13 Ue Maio, 23-78.» and. s. 18.B-1828 — Diariamente, das

15 as 18 horas — Telefonos: H2-.U16 e 47-1301

SEM OPERAÇÃO E SEM DORES trate de seu fígado
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III MA O IN A fluidlflca a hills, acalma as eólicas e dores do
(l.ndu o (az s» expulsão dos cálculos ou pedras. BITANDE' LTDA.

LA V BA DIO. 206 — BIO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DR. JORGE BANDEIRA DE MELLO

Exames ria sangue, urina, fezes, escarro, pus, otc. — Rua ria
Assembléia, 115 — 2.» andar — Fone: 22-6385 — Aberto de

8 às 18 horas. -

QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
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IM BARBOZA
ADVOGADO

- Comercial — Criminal — Rosarln n.° 150 - 1.» andar
Tel. •. 43-5542 — Diariamente, das 16.30 as 18,30 horas.

'»VfamsaVL»mk\MW»\\maaaVam\ma\mm^

Com o Departamento dos
Correios e Telégrafos

23.676 P.EGISTRADO COM VALOR
DE CRS 1.000,00 EXTRAVIA-

DO — Escrevem-nos: "Em outubro do
1946 registrei, em envelope transparen-
te, com valor declarado, na ageii.üa ¦ do
Largo da Sé, em Süo Paulo, a impor-
tancla de CrS 1.000.00, endereçada a

.professora Zulmlra Louro Karl, rua'Visconde de Itaborai, 34, apartanif-nto
C, Nova Friburgo, Estado do Rio, E F.
Leopoldina, sendo que este onderew foi
escrito com clareza e verificado. Curr.o
até 4 rie Janeiro de 1947 a importância
n&o tivesse sido entregue à destinatária,
eu fiz reclamação Aquela agíncla, por
carta registrada. Em segulmeijto. t>
destinatária também fez reclamação
àquela agência, em carta registraria.
A agência respondeu somente a d» st j-
natária. dizendo que Já havln recebido
minha reclamação e que estava provi-
denciando. Em 7 de abril de 1917,
a destinatária, como n5o tivesse rece-
bido a Importância, apresentou rerln-
ma<.'fio à Diretoria Regional-do Kstailo
do Rio de Janeiro. A resposta foi que
a importância não havia transitado
pela região. Em -6 du maio .do JH47,
como não tivesse ainda recebido >i im-
portancla, apresentou reclamação a Dl-
retoria Geral dos Correios. A resposta
foi que o registrado "se extraviou" •».
recomendou mais, o que Já havíamos
feito. Como até 24 de Junho de 1947
a destinatária ainda não tivesse rece-
bido a Importância, eu me dirigi &
Diretoria Regional-dos Correios or.i Sâo
Paulo, pedindo providências. Nâo ob-
tive resposta até hoje. O registro da
Importância é de n. 16.961, de 11 de
outubro de 1946. De todas essas comu-
nicacões e do registrado temos os re-
cibos. Agora, pela última comunicação
que recebi da destinatária, fiquei sa-
bendo que depois de um ano e denois
de tantas reclamações, ela ainda nâo
recebeu o dinheiro. Que serviço ariml-
rável o do nosso correio! Gaslel 1.1 rru-
zelros e 40 centavos com o registro do
dinheiro. Depois gastamos 5 »;ri»zelros
com os registros das reclamac.es e
mais 8 cruzeiros com selos novos para
as reclamações. E ainda não recebeu
a destinatária o dlnhetro. Espantn-me
que »um envelope endereçado com todas
as minúcias e oscrilo com nlmta cia-
reza "se extravie" entre São Paulo o
Nova Friburgo". — 23-11-947.

Com a Prefeitura
23.677 CÃES VADIOS E LEPROSOS

— Moradores da rua Gulneza
e adjacentes, no Engenho de Dentro,
queixam-se de que numerosos cães va-
dlos. sendo qué alguns visivelmente le-
prosos. andam soltos, atacando tran-
seuntes, notadi^iente crianças. Acres-
centam que nw #arroça do serviço de"apanha" quando ali transita — o que
ocorre raramente — passa em velocl-
dade, deixando os cães em plena ilher-
dade. — 23-11-947.

23.678 PRAÇA DA LAMA, NA ES-
PLANADA DO CASTELO —

Jâ se tornou bem conhecida por ísse
nome — escrevem-nos — a área for-
mada pela Junção das avenidas Presl-
dente Wilson, Beira-Mar, Calégeras e
Antônio Carlos, nas proximidades do
Aeroporto, devido ao lamaçal que ali
se encontra permanentemente, diiicul-
tando o trânsito. Os leitores que pedem
uma providência à autoridade compe-
tento, esclarecem que a referida área
coberta de lama e entulho, confina com
excelentes prédios de construção; moder-
na, grandes edifícios onde fúnpionam
serviços públicos, como o' Instituiu de
Identificação, Ministério da Aeronáuti-
ca, Instituto de Resseguros e outros,
— 23-T1-947.

23.679 CERTIDÕES DEMORADAS —
Pedindo -uma. r? prsyaiênciii a

quem de direito, queixa-se um leitor
de que, apesar de fixar a lei o prazo
de 7 dias para serem expedidas as cer-
tldfies requeridas, encontram-se no
SP-1 da Secretaria de Administração
há mais de 60 dias, centenas ie re-
querimentos pedindo certidões, na sua
maior parte referentes aos casos de re-
Integração de funcionários demitidos na
administração Olímpio de Melo. —
23-11-947.

23.680 EXPEDIENTE COMPLICADO
PARA CONSEGUIR 2.» VIA

DE CARTÃO DE RACIONAMENTO —
Tendo-se extraviado seu cartão ie ra-
cionamento, o advogado Ilzontino de
Sousa Pinto procurou obter substitui-
ção, pagando desde logo a importância
de CrS 14,00 de selo de expediente.
Não foi. entretanto, mantido o mesmo
número de quotas, sendo, ao contrário,
reduzida. Apresentando a devida mia-
macao. informaram-lhe ser necessário
um expediente complirarilsstmo, que
considera interminável. Fazendo a pre-
sente reclamação, lamento o mesmo
advogado que nâo'tenham sido cumpri-
das as promessas de aumento de qunias
e as dificuldades da natureza dessa que
refere, favorecendo o desenvolvimento

Labotatorio de Pesquisas Clínicas
DR. CARLOS TYLL FILHO "

Exames de Sangue — Urina — Escarro, etc. *'
DIAGNÓSTICO PRECOCE DA GRAVIDEZ

Diariamente das 8 As 19 horas.
RUA SANTA LUZIA. 799 - 6.t and. S. 602 -- ED. CIVTTAS

Telefones: 42-0965 — Residência: 38-0331.
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23.681 AVISOS TARDIOS. OBRIGAN-
DO AO PAGAMENTO DE

MULTA — Reclamando contra o *.t>uso
que está ocorrendo nn Departamento de
Águas e Esgotos, quanto a, cobrança
do consumo dágua por hidrômetro, es-
clarece um leitor que os avisos t.So
enviados já fora do prazo de paçjrnen-to sem multa, obrigando assim to pa-
gemento com multa. — 23-11-947.

23.6S2 CALCADAS ESBURACADAS -
A rua Magalhfics Castro, no

subúrbio de Itiachuelo — observa um
leitor — é das que têm grande movi-
mento, encontrando-se, entretanto, a.
calcadas. em mau estado, crivadas de
buracos, havendo prédios em que nem
sequer foi construído o passeio. I'ede
uma providencia no sentido de seiem
os proprietários compelidos a restaurar
fta calcadas, — 23-11-9-17.

CoÈti a Limpeza Publica
23.681! CAPINZAL DIFICULTANDO O

TRANSITO - Moradores das
ruas Gonzaga Bastos, Antftnlo Salema,
Saiu»'; n Senador Muni. Freire, no balr-
ro dn Aldeia Camplsta, podem pt» vi-
díncias no sentido de ser cortado o
alto capin.al que está dificultando o
transito, naquela vln pública, —
23-11-S47.

Com o Serviço de Trânsito
23.684 SINAL LUMINOSO, PARA

EVITAR DESASTRES — Um
dos trechos de movimento mais intenso
da cidade, pelo tráfego incessante de
veículos e afluência de pedestres que
oli transitam, e a garganta formada
na confluência da Praça Tiradentea,
ruas do Constituição e Regente Fc:.!»>,
bem próximo k Jnspetorla de Veículos.
Não há. no local, um guarda nem ninai
luminoso, propiciando o perigo ae de-
sastre. Seria, pois, conveniente a Ins-
talnçSo dn um aparelhamento de sinal
luminoso no referido trecho. E" ¦•> que
pedem vários, leitores. — 23-11-947.

23.68S INSPETOR PARA A RUA DO
CATETE — Queixam-se mora-

dores da rua do Catete de que. sendo
aquela artéria uma das de maior ti ã-
fegn, sohrcludo entre a rua Cândido
Mendes e Santo Amaro, n,1o há 10 lo-
cal nem um inspetor de trânsito, sen-
tlndo-Se os transeuntes' e os veículos
conslnnetmenle sob ameaça de i.ciden-
tes. Pedem, assim, que o Serviço do
Trânsito ponha um guarda pelo nruinos
na saidn da rua Santo Amaro para a
do Catete. — 23-11-947.

Com o DASP
23.686 CONCURSO PARA INSPETOR

DO TRABALHO — Nos orimel-
ros dias de outubro último, anunciou
o DASP que o concurso para inspetor
do trabalho seria realizado no período
de 20 daquele mês a 3 do corrente,
determinando ainda as datas em que
ae realizariam cada uma das provas.
Em 16 de outubro, islo é, quatro dias
antes do inicio das provas, o DASP
suspendeu a realização do concurso, sem
apresentar qualquer esclarecimento. Fa-
zendo este reparo, candidatos Inscritos
indagam, a bem de seus legítimos In-
teresses, se efetivamente o concurso
ainda será levadb a termo, pois —

-acentuam — estão ainda sobrecarrega-
dos com a necessária preparação. —
23-11-947.

Com a Delegacia de Eco-
no mia Popular

23.687 VENDE CARNE DE 2.» COMO
SENDO DE 1.» — Consumido-

res Inscritos no Açougue Bittencourt,
sito à rua José dos Reis, n. 137, no
Engenho de Dentro, reclamam tontra
abusos, e irregularidades que ali oroí-
rem.v Assim, dizem, ao abrir o açou-
gue, os fregueses nâo conseguem obter
qualquer peso de alcatra, chã de den-
tro ou outra de boa qualidade. E' ven-
dldn, entüo, carne de 2.» como sendo
de 1,* e, mesmo assim, grande parte
em osso ou nervo. Ante as reclama-
çOes que naturalmente surgem, exaspe-
ra-se o açougueiro, tratando grosseira-
mente a freguesia. — 23-11-947.

Com o Instituto dos In-
dustriários

23.688 ALMOXARIFADO DO REA-
LENGO — E' Injusto o critério

adotado em relação Ps gratificações por
serviços extraordinários no Almoxarifa-
do do IAPT, reclama um leitor, aren-
tuando que tal critério beneficia ape-
nas os Stelcoados do Almoxarife, en-
quanto que os outros nada percebem,
cumprindo salientar ainda que tudo é
executado dentro do expediente normal,
nâo havendo, na- realidade, qualquer
serviço extraordinário, senüo para efel-
to de gratificações, — 23-31-947.

Com a Agência Nacional
23.689 IRRADIAÇÃO INCONVEVIEN-

TE — Fazendo reparos em tor-
no (ia atitude dos responsáveis pelo
serviço de alto-falantes Instalado no
Parque de Diversões da Igreja N. S.
do Amparo, na rua do Amparo, em
Cascadura, esclarece um leitor que. em
pleno dia de Finados, quando às eita-
ções radlodifusoras do mundo te man-

•tiveram em silêncio ou irradiando mú-
slcas sacras e fúnebres, o referido ser-
viço. em flagrante desrespeito ao dia
dos mortos, irradiou sambas e outras
músicas alegres, oferecendo o pátio
fronteiro, um aspecto festivo. —
23-11-947.

Cofit o Instituto dos Co-
merciários

23.690 RESTITUIÇÃO DEMORADA —
Estiveram em nossa redação o»

srs. José Lages Ua Rocha e Joaquim
de Barros Vanderlel. queixando-se de
que, tendo- requerido em 8-10-47, a
restituição das contribuições arecadadas
pelo IAPC durante; o período em que
trabalharam na Rádio Globo, S. A.,
até agora não obtiveram qualquer so-
Iuçâo. Esclarecem que os processos têm
os ns. 29.027 e 29.028 e tiveram en-
trada em Protocolo na data acima men-
clonada, e que no dia 22-10 estavam
na seção de Fiscalização, com o fiscal
Newton Ranleri. — 23-11-947.

Com a C. A. P. dos Ser-
viços Públicos

23.691 .DEMORA EXCESSIVA NO
AUXtLIO ENFERMIDADE --

E«ci'c\e-noR o sr. Alberto Ferreira, re-
latando que, tendo precisado submeter-
w a uma Intervenção cirúrgica, ¦ibteve,
de nroTdo com o laudo médico, do!»
meies de licença do emprego e requaraw
h Cnlxa d« Aposentadoria n Ponsftcs dos
Serviços Público» o auxilio enfurmlnail»
a qun tem direito, Operado a já resln*
biilciiiln, voltou ho tmhulhn, t.imimirtit
a licença «, rtarorrldon (le rtntti») dois
moie», iiiriiln nâo wdimi q nixilio
riopwitt. pelo qtll (01 ObrlOBdo a "MniTM
a empiéniimo* nom ns punam»» ile utum

relaçdes para ocorrer fts despesas de
tratamento. Estranhando a demora,
pede providências. — 23-11-9.17.

Com a Polícia e o açougue"Flor de Ipanema9'
23.G92 EMPREGADO GROSSEIllO -

Fregueses do açougue "Flor de
Ipanema", sito à rua Teixeira de Melo.
n. 42-A. reclamam contra _ grosseria
com quo os atende um dos empregados
do estabelecimento, cujo nome Ignoram,
tratando-se, entretanto, de um homem
muito gordo que se distingue pela litu-
talidade com que atende á freguesia.— 23-11-947.

Com o Congresso e o Insii-
luto dos Industriários

23.693 PENSÃO MESQUINHA - Da
viuva de um associado do IAP1

recebemos longa carta esclarecendo a
situação aflitiva em que se encontra,
pois, nâo lendo filhos ou parentes que
lhe prestem ajuda, recebe apenas a
penstio rto Cr$ 126.00 que não chega
sequer para o pagamento »lo um luarto
para morar. Esclarecendo que sua ma-
trlcula , antiga de beneficiária iem o
n. 1033736 e a atual B. I. '..12;43,
pede uma providência a quem »!e dl-
reito no sentido de minorar-lhe » si-
tuaçâo, ao mesmo tempo que .uacre
o aumento das pensões, udaptnado-as
ao nível do custo da vida, que é nuls
alto do que na época em quo começa-
ram a vigorar as tabelas de pensões
do IAP1. — 23-11-947.

Com a Diretoria Regional,
do DCT, no E. do Rio

23.694 PREJUDICADA A DISTRIBUI-
CAO DA CORRESPONDÊNCIA,

EM NILÓPOLIS ••¦ Escrevem-nos de
Nilópolis^ reclamando que a distribui-
çiio dn correspondência nfio está serido
feita (•(.•rn regularidade, ocorrendo gir.n-
de atraso, inclusive na entrega dos Jor-
nals aos assinantes. Nfio culpam ti
Agência do Correio local que — escla-
receni — dispõe de cinco çmprega»los,
três dos quais estão licenciados, sendo
o volumoso serviço executado ipenas
pelos dois restantes. Pedem, assim, l'.mn
providência a Diretoria Regional, do-
tando a referida Agência de pessoal
suficiente, a fim de ser restabelecida
a normalidade ria distribuição da cor-
respondência. — 23-11-947.

Com a Central do Itrasil
23.695 ESCALA DE SERVIÇO - Os

guardas, trabalhadores e mano-
brelros da E. F. Central do Brasil
apelam para a direção, no sentido rie
restabelecer a vigência da Escala rie
Serviço anterior, que era de 6 horas
da manha até às 14 e dal alé »\s 23
horas, com 30 minutos para refelçfto,
escala que é a mais conveniente e
atende *aos interesses do empregado e
ai necessidade do serviço. Queixam-se
de que o horário atual compreendendo
a escala organizada pelo agente Valde-
mar Viana, é de todo Inconvenieite e
difícil de ser observado senão -om o
sacrifício dos empregados, sem -^vanta-
gem para o serviço. Para acentuar e
desvantagem que davém da referida
escala, basta citar, argumentam, que
em alguns casos o funcionário trabalha
24 horas sem descanso, o que alenta
contra a lei em vigor e os preceitos
de higiene, impondo-se, por tudo, a
volta ao regime anterior. — 23-11-947.

Com a Delegacia de Ecp-i
nomia Popular è a C. C. P:

23.696 REDUZIDO O CONTEÜDO
NAS PASTAS PARA DENTES

— Reclamando contra o truque 4Ue os
fabricantes de pasta para dentes estáo
utilizando em beneficio próprio, preju-
dlcando os consumidores, esclarece um
leitor que o tubo nfto fica completa,-
mente cheio, ficando um vácuo que
reduz o conteúdo à metade ou pouco
mais, o que pode ser facilmente ver!-
ficado. — 23-11-947.

Com a Prefeitura e a Com-
panhia Telefônica

23.697 BURACOS NA RUA E NO.
PASSEIO —• Moradores da rua

eRal Grandeza, em Botafogo, no 'recho
compreendido entre as ruas Voluntá-
rios da Pátria e SSo Clemente, pedem
providências no sentido de serem ater-
rados os numerosos buracos no calça-
mento da rua e no passeio, abertos
pela Companhia Telefônica e que estào
dificultando o trânsito, — 23-11-947.

Com o SAPS
23.698 APELO A ADMINISTRAÇÃO

 Veio à nossa redação, on-

tem. o sr. Manuel Carvalho do N«cl-
mento. residente na rua Leonor. n. 274.
para protestar contra uma série rie
medidas tomadas pela administração do
S.A.P.S. e que lhe têm sido pttju-
dlclals.

Disse-nos aquele leitor que o atu;»l
diretor do S.A.P.S.. ao assumir o car-
go, detormlnou a adoção de ,'arlões
para as refeições e para a aquisli.âo
de gêneros 

' alimentícios, em substitui-
çáo das carteiras entfio em uso. multas
das quais, alegava o diretor, *'am
falsas.

O sr. Nascimento, portador de uma
das primeiras carteiras, tratou de irocá-
Ia o mais cedo possível. Mas houve
nova substituição, e, dessa vez, f il-lhe
entregue apenas um cartão para a com-
pra de gêneros, pois, disseram-lhe, con-
trlbulndo para o I.P.A.S.E., não tinha
direito ás refeições.

Afirmou-nos o reclamante, entretan-
to, que quase nada tem podido com-
prar no S.A.P.S.. porque ali falta
tudo de quanto necessita e o pou-.o qr.e
lhe vendem custa mais caro cio que
nqul lorn, como, por exemplo, n cc-
bola. cuju pre«;o o de CrS «,80 r,o
S.A.P.S. e Cr? 5.00 ou menos nos
caminhões.

Disse-nos aindu o sr. Nascimento que
Ja encaminhou várias reclamações ao
direi or daquele serviço, inclusive afbre
o pape! com que sfto embrulhados os
gêneros e que é cobrado ao .reguei
á razão de Cr$ 0.30 à folha, sem que.
atí- agora, tenha sido tomada qualquer
providência, — 23-11-947.

Fogão Popular
na fábrica iempre
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DOM8 NAA CO&TAB NO MITO OU NOfi HINft?

Elimine as
Espinhas

A causo
Combatido no 1.° Dio

I.fi_) à primeira aplicação, Nliotlerm
cornai ft eliminar as espinhas como «
foasft pfcr mápica. Use Nixoderm íi noit<
c V. verá nua pele tornar-se lisa, macia (
limpa. JNiioderm 6 uma nova descoberta
que combate 0.1 uermes « parasitas da
pele causadores das espinhas, frieirns
manchiu vermelhas, aonc, inipiueiis *
erupções. V. não poderá libertar-se de
suas nfícçôes cutâneas a menos que
elimine ns germes que se escondem noa
mimisculiis poros de su» pele. Por-
tanto, peçfi Nixoderm ao seu íüntm-
cêu.tico, hoio mesmo. A nossa ga-

irantia t »>
sua mnior

Pira ai It.cçS.s Cutâneas proteção
Nixoderm

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Para os diplomados ou nfto diplomados em contabilidade, Informações para todos
os endereços rio inferior rtes Estsrios — Carta cnm Cr$ '..00 de selos do correio
para resposta — ESCOLA DE COMERCIO E CIÊNCIAS - Caixa Postal H024 —
Rio dj Janeiro —¦ Registro de diplomas rie escolas de comércio ou superiores,
Kua 1.» de Marco, 97 - l.i andar - Tel.: 23-4686. Prof. Lupérclo Penteado —

Expediente das 10 às 17 horas. Aceito procuração do interior do pais.

ESTEIRINHA - CAPAS - CAPOTAS -
EST0FAMENT0S ETC.

Sob medida, em todos os tecidos. Confecção rápida e
aprimorada. Preços sem competidor. Avenida Presí3ente
Vargas, 2.683, garage.

TKATAM12NTO esPEIHAI-MADO OAS 0 LOURAS "
 OO 

ESTÔMAGO E DUODENO
sem operação, cm 30 «lias. OR. A. KOORHÍUES NOGUEIRA. Kut
Senador Omitas, IIK-C — 4.» imdar — Saiu 416. Tel.: 23-8859. «ai
Vi ia I. hora», dlnriamenlc. o na» 3.*s, 4.*8 e 6."s, das 18,30 às 19.80,
CONS. rOPUl.AB (CrS .10,00): — Rua da Carioca, 6. ..• andar.

Tel.: 42-2U63. Oas 9 às 11 horas.

-;i
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Dr. Ernani Castilho de Caivalho
CIRURGIÃO - DENTISTA — RAIO X

DIARIAMENTE DA8 8 AS 18 HORAS

Jiu:t México, n.» SI — Grupo 702.

Máquinas de raspar assoalhos
DE GRANDE PRODUÇÃO

As mais aperfeiçoadas e de construção sólida,
para ligar na luz e força

Fabricantes: EIRAS & CIA.
Rua Pedro Alves, 147 — Telefone: 439204

TeleL
23-3095 **§§ Telef.:

23-2443

Material para Instalação de luz e força — Material tsolnnte: fio»

niairiiétiiüiw. cadiir.u*. canibri., fibra, verniz iaolant. e euonite
LISTRES - FERROS DE ENGOMAR - LÂMPADAS DE MESA

PLAFONIERS - EOíiAREIROS - GI.OI«)S • VENTILADORES

D R MOURA * CIA. LTDA. - R» A M|GUEt COUTO. 8-1

INDOSTRIAS munidas
tKDIAN EPEL LTDA.

SÂO PAIRO- ESaiTfolOtlOlA
UIOO SAO «MIO. SO

finalmente no Rio
a nova Enceradeira•gv Ejélrics rpn

Í

Distribuidores no Distrito federal

CCSfl FERNANDES
VENDAS EM tt10 PRESTAÇÕES

RUA SETE DE SETEMBRO, 186
FONES: 43-4001 E 43-4003 i ¦Bi

PREÇO
CrS 1.950,00

C ASA PAN EM. A
Vende-se à rua Alberto de Campos, com sala, 3

quartos, banheiro, cozinha e quarto com banheiro de em-

pregada, por Cr$ 285.000,00 . Tratar diretamente com

o proprietário à rua Araújo Porto Alegre, 70 — 3. ° an-

dar — Salas 303/4
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Classe Médica e Odontológica
A Companhia Importadora & Exportadora Brasil-América

Cal.-EaBa.A,
Estabelecida à AV. RIO BRANCO, 108 - 1.» andar

(Edifício Martinelli)

Comunica ter para pronta entrega o seguinte material Americanot
Aparelhos e acessórios de Raios-X da United Electric Co., para medi-
cos e dentistas, Equipos Dentários da Tchecoslováquia. Ondas Curtas
e Eletro Bisturi, Correntes Fracas, Eletrochoque, Ultra-Violeta e In-
fra-Vermelho da Hanovia o outras, Eletro-Cardiógrafo» Edin, Beck
Lee e Krato, Hidroterapia, RensuscUadoras, Inhaladores, Metabolismo
Basal, Aparelhos par» medição de temperatura periférica, • par» tr»-
tnmento àm doenças vaMiilnre* perifériens* ORcilômetroí, Bnwmnb*
metros, Ty«os, Eitetoioópios, Mlcrofoóploi, Pneumotórax, Aparelhos
pnr» Dlflgnóftlco, Initrunwntfll olrórglío »Uu
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^ág. Se's DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, Z'à de Novembro t-fe

Z)E OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
filntca Médica - Moléstias ria nutrição (Diabete - Okera gástrica - Mugie-ii -

Obesu-arie. etc.) Tunagem duodenal - Regimens - Metabolismo nasal - Um..

S. Paraguai n." 5 sob. T. 29-3156 - Meter. 3as„ Sas. e sàhadOB. Ib as 18 hs.

râdiõTe RADIOLAS
GARANTIA — PREÇO COXVinATIVO — A PRAZO

SEM FIAOOR
INÜO compre «-aro. Phllco, Elmont e outrat- marcas. Suba um pouco
»_í_; mas «ante multo men.».. Rua 1'rugm.lana n.» 11, 2.» andar.

por cima ila Hapataria.

Mudanças -- Transportes
Serviço especializado

GÜAKDA-MOVEIS JANGADEIROS LTDA.

Tel, 27-1641 — Rua Jangadehos. 37 — Ipanema

DR. CLOVIS MENEZES
NERVOSOS Pslconeuroses. Tratamento d.ptciuli
lado. Psicoterapia. Doenças Internas. R.. México. 164, 8.*', 2 às 4.

Tel. 42-5438. Av. V. Souto, 320. apto. .102. - Tel. 27-51)30.

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
Tr-ttameMo e<-»e_Ulli_d« d* TI}RCRCl.TL.OSK rn» toda» i» «um (ornuM
11(1 I1BKNANI NKURAA - AsMaihliMa. VI - r«_«» U-frl*» (I »• «»

CLINICA DO DR N TARANTO
MOLÉSTIAS DE SENHORAS E PARTOS — DOENÇAS DO FI-

GADO — Consultas com hora -marcada — Rua .Senador Dantas. 1*8;
4.í andar - Sala 416. Das 8 às 12 noras, diariamente. - Telefone:
22-8659 — Residência: 25-3117.

CIRURGIA GERAL - GINECO-
LOGIA — PARTOS

Dr. Alcides Senra
CONS. HORA MARCADA FONE 22-1088

RUA MÉXICO. 98 - 8.' ANDAR

Çjj^S» JO*OALP«00^5.-9l3NTa.3ail8ô- V^ I
i
I

'íYatamenlo especializado das doenças NERVOSAS e
CLINICA DE REPOUSO. Pavilhões para ambos os
sexos e de repouso, com assistência médica permanente
Direção: — Dr. Nelson Pitta Martins. — Corpo clí-
nico: — Dr. Antônio Mattos Muniz — Dr. Joáo Ma-

rafelli Filho — Dr. Albino Souza Vaz.

CASA BARATA
LOUÇAS FERRAGENS
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FOGÕES A ÓLEO CRO E QUEROSENE
americano»), sem torcida, ¦em fumaça e tem presa!»

(de uma, duas e três bocas — com pé e sem pé)
VENDAS À VISTA E A PRAZO SEM ENTRADA

Fagueiros Praia 90, alpaca e aço Inoxidável — Baterias «le alumínio
— Aparelhos para jantar, cha e café nacionais e estrangeiros —
Sortimento completo para botequins», hotéis, restaurantes, padarias,

e casas de família.

A. H. BARATA
Telefone: 42-3242 — Praça da República, 46

(Quase esquina da rua da Constituição)

TERRENOS
Firma importante deseja adquirir terrenos nos se-

guintes bairros, para construir casas térreas em grande
escala: Madureira, Piedade, Méier, Engenho de Dentro,

i

etc. Tratar com o Dr. Paulo, à rua Buenos Aires, 90,
sala 302, todos os dias, às 9 horas da manhã. Não se
atende pelo telefone.

Dr. Jayme Poggi
CATEDKATICO

Dr. Eudorico da Rocha

Júnior
ASSISTENTE PAÇ. CIENC. MÉDICAS

Mol. Senh. - Clrurj. »eral — VI»» *0H-

niirlaa — lt »J, 1 *b k SM,, tUa M «¦>

dlanli. - 31. Hu» México — T«l. «S-55M

FQTQGRÀFK0
ÍILM. 6x9 a Cf$ 8,00
Máquinas e fllms de todas
as qualidades. Set-ào espe-
(ializada para amadores.

MALAS PROGRESSO
flv. Bachal.floriano.17T - íel. 43-3381 -Rto

Veja o preço do tubo

BUKOL
CR.$ 5,70

Veja taniliem o tamanho do
mesmo, o tempo que dura e o
efeito que fi», em seus dentes
— Neutraliza a auidez, limpu
e clareia- os dentes sem atacar
o esmalte — Vende-se na Casa
Cirio, Caml/elro,- (inrr-ifa tíran-
de, V. Silva, Grunudo e outros

Estranho como pareça
Por ERNBS7 HIK

DENTADURAS
È PONTES

Completa estabilidade nas den-
tnduras simples ou duplas.
Dentes modernos perfeita Imi-
taçfto dos dentes naturais.
Dentes com vida e semelhan-
tes em forma e tamanho aos
dentes que foram extraído» —
Dentaduras provisórias logo
após as extrações, evitando fi-
car sem dentes até fazer a
dentadura definitiva — Traba-

lho perfeito e rápido.

Dr. Álvaro de Moraes
CIRURGIÃO DENTISTA

Com mais de 35 anos de pra-
tiea — RUA CONDE DE
BOMFIM 470 — Em frente ao
Tijuca Tenls Clube — Tele-

fone: 48-.V798.
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Qt^EM FORAM OS ASSASSINOS?
_m junho de lSHfii, Joe Kneebone Jr. foi assassinado <» tiros, quuntlo

dirigiu uma tropa de mulus, perto da fazenda de seu pai, em Spenceville,
Nevada. Dezenove anos depois, èyle foi tumbOm assassinado a tiros na própria
fazenda. Até esta data, não se sabe quem fui ou quem foram os autores
dos dois .-rimes, nem se atina com os motivos. '

O QUE
(tiiincliiNáo da 1." página)

construir ali oa anu.i Isrea. ' Pedl-lh»
lambem que ajudasso a conaeguir uma
solut-o rápida «pacifica para o pro-
blema da Terra Santa. Estou conven-

. rido, depois de minhas observações'a respeito dos povo» judeu. • irabe
na Palestina, de qne uma solução pa-
cifica não somente é possível, rn»
provável.

A minha esperança é que, quando
as questões da partilha e da admi-
nistração interina tiverem sido re-
solvidas em Lake Success, o Conse-
lho Econômico • Social volte sua
tenção para os. problemas econõml-
cos vitais do Oriente Médio. O de-
«envolvimento internacional de ama
Autoridade do Vale do Jordão' auxl-
liaria os judeus, os árabes da Palea-
tina e os transjordanianos a levan-
tarem o seu padrão de vida. Anxl-
liaria os camponeses árabes a se II-
bertarem de um sistema feudal. For-
neceria energia e irritação para o
Nejrev. onde centenas de milhares de
deslocados poderiam ser Instalados.
Seria uma sadia inversão na pazmundial, um projeto dl.no para o
Banco Mundial. A solução do pro-blema de política Internacional da
Palestina fortalecerá a ONU e au-
montará as esperanças daqueles quetrabalham pela pa* mundial. O for-

Dr. M. C. Barroso Doenças do coração e da aorta
Eletrocardiografia

Comunica a nova instalação de seu consultório, * RUA SANTAI.CZIA, B85, SALAS 1.104. TEI-S.: 22-0927 - 32-8148.- 47-32B2. Cnn-
siilt.ns com hora marcada, às 2.*s, 4.*» e 6.*s, das 18 à» 18 hora».

VI EM ROMA
talecimento adicional da ' ONU exigi-
rá o estudo dos problemas econômicos
fundamentais — uma Impressão que
nos ficou não só de nossa visita ao
Oriente Médio, mas também das con-
dições observadas na Itália.

Õtiem visita Roma é geralmente
iludido pela abundância de artigos

. de luxo à disposição daqueles que
podem pagar. Visitei os bairros de
Trastvere e Tiburtina e falei com
pessoas miseráveis e enfermas. Sáo
pessoas que, como milhões de outros
seu» patrícios, se encontram em pio-
res condições do que os judeus de
Cinccittá. A completa degradação e a
miséria de um grande número de ita-
lianoi, hoje, faz duvidar de ae a nos-
sa sociedade é menos, cruel do quea dos imperadores que alimentavam
os leões do Coliseu com os mártires
cristãos. A necessidade do uma or-
ganlzação internacional de auxílio não
ê menos aguda hoje _o Que há um
ano. quando l.a Guardiã fêz seu apelo
Infrutífero na ONU. £' necessário
proporcionar um desenvolvimento po-Htlco normal às nações européias,
sem nenhuma Influência externa. E'
necessário reduzir a «arga sobre nos-
sa própria economia. A força da
maior nação do mundo nfto deve ser
dissipada por operações baseadas em
considerações políticas imediatas. Pe-,
dlmos aos outros que elaborassem os
stus "planos". E' evidente què deve-
mos também "elaborar os nossos pia-nos". (New Republlc).

DENTAL BRASIL
ALBORINO DE OLIVEIRA & CIA.

Completo sortimento de ARTIGOS DENTÁRIOS dos mal» afamados
fabricantes'nacionais e estrangeiros. Entregas rápida» a domicilio e

para o interior enviamos por reembolso postal.
AV. MARECHAL FLORIANO, 87 — LOJA — TEL. -S-87IU.

DENTADURAS
Cr$ 500,00 — Cr$ 800,00 — Cr$ 1.200,00

Hrldfres partidos, coroas, pivôs,- para • mesmo dia. Laboratório
anexo para fazer qualquer serviço rApido. DR. SOUZA RIBEIRO.
Av. Marechal Floriano n.« 1 — Tel. 48-8137. Esq. da rua Miguel

Couto, ao lado da Igreja de Santa Rita. Tel. 4S-81.17.

Dentaduras consertam-se em 90 minutos

SEMPRE ALERTA
O proprietário do Granada Hotel, em São Lourenço

— Sul de Minas —-Luiz Fernandèz Ensá — lembra
aos seus distintos fregueses e aos turistas em geral,
o hotel de vossa preferência, recem-construfdo, mon-
tagem moderna. Cozinha de í.% sempre com suas
diárias módicas. O Granada Hotel pertence à família

 RAMON. —
Informações no Rio de Janeiro — Telefone 30-2174.

IBMI

C0*V£ t COSTUfo
Aprenda pelo método moderno POR CORRESPONDEN-
CIA, o Curso completo de Corte e Costura. Estude EM
SUA PRÓPRIA CASA, nas horas livres, sem deixar suas
ocupações habituais. Em pouco tempo e com poucos gas-
tos, será uma excelente modista, perfeitamente preparada
para fazer qualquer trabalho oessa profissão.

MENSALIDADES SUAVÍSSIMA»
ENVJE-NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO
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GRÁTIS
Cada aluna receberá:

Figurinos da última
moda — Carteira de

Identidade 100 car-

»õea de viíita Ser-

viço etptxlal fie cdn~
-.llll»»'. MílaMt O «»i»*.<i.

INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO T,
SÃO PAULO

660
CAIXA POSTAL, 5058
Um». Sr, ÍHriitori Paço eiwinr-mn GRÁTIS o .folheto vom<
pIvKi Hnbr* o rursr» tlv Cortfi u Cotlura por eorriuponflênrin
NOM a
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NAO FALHA!
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GR1PES-T0SSEÍ
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PREÇO CR$ 67,50

MALAS PROGRESSO
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CASA BANCARIA

LIBERAL
A. Luiz de Camões, 6(

CADCOr-H B l)KI*«SII08

ílJARDA AMOVEISm

SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA
DOMICILIAR

PRONTO SOCORRO DE FRATURAS
RADIOGRAFIAS. Colocação de Aparelhos. MASSA.KNS ? pi,,

3 domicilio. MÉDICOS E ENFERMEIROS ESFEClAUZADniV;
DIRETOR: DR. JOSÉ' RAMOS

Traumatologista do Hospita) Central do Exétclto.
Consultório- RUA EVARISTO DA VEIGA N.*> lfi - Sala «15

Telefone: 22-43Ü2 — Chamados de m-inha e à noite ; -477.

•¦II ¦¦--*

RIACHÜEL0; 134
£hcarrega-se decornada e entrega

a domicílio
PREÇOS MÓDICOS

TEL. 42-3000

m CK%£%

Contra Cisií, Sibarréli i BuitH *)oi CaíilM
¦

MANIPULADO COM AS ÁGUAS
RADIOATIVAS DE SERRA NEGRA
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SERRA NEGRA LU ^AV Hfl|Tl W V g|| |" 
CABELOS BRANCOS OU GRISALHOS ^g I

VOLTAM A' SUA CÔR NATURAL, ^g; I
___É__S Í?^V ELIMINA A CASPA-ÊXITO GARANTIDO. s^»g

: ^'7(4/ ^K 
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'*(r\/^^^\ FORTES E SADIOS KAÇÕES MARBAS I
J / -/^T><^RfiMBl&s\\ Baça-i Desde ile comprovada efleipnrla. I
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^m&SSmwÊÃ *te.horn Branc»  2,00 J 

"'.^"/•r,.^,, 
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l-efhorn Perdiz  6.0O' ,,(,sturi,  •• M„
yÈÍWgtW^Z-J' Plymouth 

Barrada  8«°° , Reprodiiçftij  " »
\^-~^^^^^^í^<l^^^ tíiranle Ne-rra  6,00 

' 
Alta jiosíura  " M I

^^'^Ê^ Bhode» Island  4.00 PORllAtíENS
^===í^^J^_J^_____5 Llflit Sumez  4.00 |

Vendemos todos os acces-
sórios para enceradeiras _
Jazemos qualquer conserto
em 24 horas. -

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

R.I.C.B. LTDA.
Representações

R. Senador Dantas, 3« . 3.» • S.301/*
Tel. M-6692 • Rio de Janeiro _

Raças

Leg-horn Branca ...
I.et-horn Perdiz ...
Plymouth Barrada
Gigante Negra 
Khodea Island 
Llght Siimez 
Plymouth Branca
Peruzlnhoa Mamouth' Brn-

zeadoi  8,00

de comprovada cflcienclii
Inicial  Siini CM
Crescinmnto  " 85,1
1'OSttira  " M.i
Reprodução  " 60,m
Alta postura  " W

PORllAtíENS
Milho — Ostra — .\s,-Y,\ - Tn
trullho — Carne — Lelti; i-m |il
— farelos — Cereais para |iü>

si»rns. etc.

ATENÇÃO Os pintos aqui anunciados.
machos e fêmeas.

Sii.ll lltlllstillfilllll'111.

MARBAS
17 — Rua Barão Bom
Entregas rápidas —

Retiro — 17 - Tel.: 29 4431
• Visitem-nos hoie mesmo

^—\v / *—f ¦

No verão, evite a

vep&SSA°fo 02GÂNICA

Cf>i@lV'&
e alimente-se
melhor com

OVOMALTINE

1 colhei d* OVOMALTINE
nulre lodo a organiam»

«) Contém mais fósforo c eál
cio que 1 cope de leite. (Fo
osso» e nervos)

/ SflSK '^Kfr^^^'^^

b) Possui mais Vitamina I* « Leeiür»» que
um ovo; (Combote anemia t raquitismo)

e) 'fem mais ferro que 1 prato de eipl-
nafre. (Enriquece o sangue)

d) Mais Vitamina A que 1 prato d», -e
nouras. (Reviçiora teeldei a aJAndulas)

-»_v

Qtiínte ou fria.,
rira fontí
de energia.
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No verão, há maior ri?••'?•**\?to
energias e menor disposição para
alimentar-se 1 E « uma amftaga
para todos a depressão nrgàiuct

provocada pelo calor. Evite <\n" «3-
abatimento físico predisponha ¦•''" "r'

ganismo a graves moléstias. Refi'ip«'i*e-se
com Ovomaltine—um poderoso tüimen-
to jorfilicanle. Nos dias qtiftntfis. I)v,v
maltine é unia hôti refi-içV» porqu*- !>'
ri ita o trabalho do fígado •*.* hi111>•"n11.
por longas horas, som posar in» l*1"'
mago. Tome-u, K saborntsíssima.
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FAU SOBRE OUTRO ASSUNTO
Odylo Costa, filho

(Bapeeial parn o DIÁRIO DE NOTICIAS)

A VISAREI, de inld-, qut ie tra-
ta realmente de uma tala sobre
muro assunto. NSo aproveita-

w| n ocasião para esclarecer cer-
tos detalhei com o jovem escrl-
tor aue chamou de "cies de guar-
d» 4n reaçftn" os que lutaram para
q„. n TI Congresso Brasileiro de
Escritores fossa realmente uma
txpressRo do pensamento úemocrt-
tico da classe Inteira e nfto ur»
Instrumento de agitação partida-
rla. Chamou a todos, nao excluiu-
flr, ns redatores da Declaraçfio d»!
p inclpios. que entretanto tam-
bérn assinou; e nominalmente fil-
tou aquele Carlos Drumond de
Andrade que, pela pureza de sua
vida e de seu pensamento, pela
fidelidade ao seu destino de poe-
ta p um exemplo neste pais.

Também nfto esctmerel de novo
¦6lire árvores, embora o prefeito
tinha ferido as árvores do largo da
Carioca e a velha amendoeira do
Morro da Viuva, de noite as der-
rubou como quem furta uma cri-
mçn. E' de homens que vos fa-
isrei E de que homens.' Destes
«.rlmlrávels Juizes de Alagoas que
«olíarn deputados da cadeia e sol-
tam Jornais da policia,

Que haverá demais nisso, cm
Jai "habeas-corpus" a quem tem.
lucilo, perguntaria um homem de
antro tempo. E explico porque o
n tato me entusiasma tanto. Meu
pai foi vinte e cinco anos.mugis-
fniílo na província do Maranhão,
juiz dn Direito na contarei de F!n-
re< i antes S. José das Cajazelras)
i hoje, por Imposição da grande
troca de nomes que tanto maguou
o* cnraçòes. sensíveis e o orgulho
municipal polo pais a dentro, hoje
Tiemon. mas eu me recuso a to-
mar conhecimento dessa horrível
mudança, nessa comarca de Flores
onde meu bisavô tenente Zuüa nfo-
fa\s a energia dos braços que
limam, valas, plantavam cacau e
mangueiras, roçavam mato, fa-
lendo sapatos para minha a"ó donu
Marian. calçar e sela para seus
:nvalos. Um dis, envolvido nas lu-
tas políticas do Piaui, seu Estado
nata! teve meu pai de requerer
"habeas-corpus" para um dos Ir-
mf.oK arrastado a doloroso destino,
po^m unanimemente absolvido
p?1»-» Júri, c qup o governo loca)
teimava em conservar próco na
mesma cadeia em que adoecera da
moléstia que môses depois o ma-
tnva. O Tribuna) nSo foi unanime.
eemi ago»\'i o de Alagoas: mi<
«Anoffdtfu o "habeas-corpus".' Mui
0 fizer», grupos armados, postos
na sala para êsse fim, trataram de
desagravar o Podei' Executivo, rtl <-
•ohendo a reunião n bala. Foi
uma correria doida. gritos, feri-
ineptos, sangue -de homem, atê
trr.-o de homem. Todos correm:'.'..
Inciuslve os desembargadores, qie
«riram peln porta dos fundos, tle
beca » de cabeça descoberta, num
tempo em que homem andar sem
chapéu era pior do que muíher
endar simi meia. Todos, inclusive
mo»» pai, que ainda hole n con-
testa assegurando que apenas
anressnu i, passo. emh»ira o pro-
rm-íidor geral rio Estado, ou* êle
estimava e admirava desde a Aca-
dcrrila, mas que.' intimo do govêr-
r>" bem conhecia as intençíles do
Poder Executivo, lhe irritasse com
Insistência: "Corre.. Odllo, senão
te matam .

Minha Impressão pess»ui! P que
êV seguiu conselho tiío oportuno,
. 'n-, hf>r,;. Porque, por um lado,
ni;c?a. usou arma, e per outro, nSo
h»'ia rtcsiiouro nenhum nisso
ba'.i nüo tern letrcíro. e graças à
«»»• fiifja ainda o Temos nós filhos
• netos vinte e seis netos, aos
••¦'^nta e quatro anos. forte * lu-
eleo. Desdouro se houve foi para
or- atiradores, que deram má prova
ô* sua perícia: nao conseguiram
mnw-io. K foi para um dos de-
»<vi:t»argario!'e« que Ia fugindo ds
-'"•a a beca enganchou nas gra-
«>« dn Fórum, o velho maglstra-

do, homem aliás honesto, muito
rico de fazendas e de jóias, amigo
da minha família, ficou aos gritos, '
sem coragem de olhar para trás:

"Me larga soldado, que eu vo-
tel contrai..." Tinha mesmo vo-
tado contra. Por Isso, muitos não
o avisaram. Outros, nem tempo
nem coragem tinham de parar:
bala, como já acentue), náo tem
letrelro. E, ao que dizem, o sinhô
branco ficou a!l horas no sol até
desmaiar de medo.

E' da história desses acontecl-
mentos. vividos antes do meu nas-
cimento mas que eu tanto gostava
de ouvir contar escondido (nn ml-
nha casa era tabu falar nesse pas-'sado. doloroso demais, demais
carregado de <'»dlo para sei' con-
tudo a menino) é dessa história
que me lembro hoje, Só que em
Alagoas todos votaram a favor dos
presos e do Jornal. K o Tribunal
não foi dissolvido logo. Isso de-
pfie, ao mesmo tempo, em favor
da coragem do Tribunal e contra
a imprevisto do Poder Executivo.
teve de deixar para ser desagra-
vado depois, se bem que o dosa-
gi'avo se prolongasse noite a den-
tro. Aqui discordo profundamente
rios meus amigos apátridas dos
jornais do Rio que ousaram ínsi-
riuar náo ter toda a raz&o a "Ga-
zcta de Alagoas" quando escreveu
(\;t_* palavras enterneeedoras: "Naua temos a tsmer. Silvestre Pé-
rimes está com Alagoas, com o
Brasil, com a humanidade e com o
Infinito e a eternidade de Deus".
Ora. é evidente que Silvestre Péri-
cios está com tudo isso. mesmo
porque todas essas categorias hu-
manas e divinas estáo com êle, Ala-
góas nâo lhe dá roupa para ves-
tir. comida para comer, palácio

,parn pregar retratos rie família,
votos para eleger os Irmãos? O
Brasil nfio escuta há quase vinte
anos a conversa de seu mano Fe-
d:n Aurélio, sem que nunca lhe
tenha gritado, como costuma fa-
zer o 

"próprio Pedro Aurélio, nas
entrevistas. om que tanto se dl-
verte à custa dos repórteres, ao
papagaio, que e o S'-nr bichinho de
ostimaçáo e a qun deu seu nome:
"Cala a boca, general Gõlsi"? Da
humanidade nfto tem Silvestre Pé-
rides o gesto <• a forma ? E OS
poderes infinitos »ie Deus náo lhe
mantém a vida? Náo lhe deu o
Senhor a noite, paia que apedreje
casas? Pedras, paia que nas casas
as atire? Palavras, para que cha-
me de cães os seus desafetos? A
Pátria, iiaia que dela exchia seus
Inimigos? T. os jornais govemlstas

ah! sobretudo os jornais gover-
nistas — paru que publique síus
sonetos?..

Também me parece digna de ine-
lhor exume a decisfto do Tribunal,
principalmente sob ..m aspocto aln-
da nao debatido. Quem nos asse-
gura que os comunistas c udenis-
tas pcrten'çani. em Alagoas, como
acontece nos outros lugares, á es-
pêcle humana? Terão eles cara,
braços e pernas, cabeça, troncos e
membros'.' Tcrfto alma? Duvida
semelhante se levantou no s-.cuio
XVI sobre o.; nossos Índios: e ca-
receu que ui:i "_pu a e-claTecesse
a favor d.l.s. N'5o recorramos,
entretanto. A Igreja: porque se os
índio;, que comiam sente, ela de-
durou humanos, que nüo dirá dos
udeno-c.omunistas cie Alagoas, q»'e
apenas querem usar seus direitos
n:t cidade temporal? Depois, con-
venhamos que os católicos est:">o
muito mole.- neste, negócio >".<.- coiv.-
bato aos comunista.. Pois se mui-
tos deles distinguem entre romba-
te aos comunistas e combate ao
comunismo, e se diz-.-m partidários
deste n discordante» daquele,
como sr uma coisa náo estivasse
Jigada á outra: Que n&o pensará
Silvestre Pérlcles dos graves e pro-
fundos "leadlngs" do nosso mestre
Trlstaó de Ataide? Com que nor-
ror nfto lerla o acadêmico Silves-
Ire Pérlcles estas palavras de um
seu colega de Academia tse bem

que da Academia Francesa). Fran-
çois Mauriae, se dirigindo aos cris-
tftos e falando do Deus dos crls-
t.âos: "Qu'ils le chcr»'hent dabord
et qu'l!s le trouvent dans ceux qu)
souffrent. persécution pour Ia Justl-
ce, chrétlens ou palens. commu-
nlstes ou juifs, car de ceux-cl. Ia
ressemblance avec le Chrlst est en
ralson dlrecté des outrages qu'ils
endttrenl: le crachat sur Ia face
«uthentlfie cette ressemblance".
Que calafrio nSo percorreria Silves-
tre Pérlcles se soubesse que a esse
acadêmico 'da Academia Francesa,
felizmente, para honra da. Alagoa-
na) ousou um Padre Dominicano,
o R. Pére Maydlèu, acompanhar a
uma reunião do Comitê dos Escrl-
tor es da Resistência, na França
ocupada, em casa de uma jovem
comunista, respondendo espantado
ao escritor que lhe ponderava essa
circunstância: "Qu'est-ce que ça
peut faii-e?" Como poderá Silvestre
Pérlcles compreende»' a existência
rie católicos que n&o têm medo

rius comunistas e nem desejam que
êlcs sejam perseguidos. porque
bem sabem que. a»:onteça o que
acontecer, será de Nosso Senhor
Jesus Cristo a última palavra?
Não queremos senáo liberdade
para falar a verdade. Como dizia
o conde Joseph de Malstre "On
ne doit aux papes que Ia verité, et
lis n'ont besoln que d'elle".

Esta dtgress&o me levou longe
do Tribunal rie Alagoas. F. eu me
penitencio disso. Devemos falar
muito destes homens, pensar sem-
pre neles, nos seus colegas dos ou-
lios tribunais, nos que se sentam
no mais alto-deles, nos velhinhos
'•onio um amigo meu os costuma
chamar. Sim, da coragem do Trl-
bunal de Alagoas nunca se falará
o quanto baste. O general Góis
Monteiro costuma dizer que os po-
llticos sfto loucos, que estão vendo
o'hospício através dn nevoeiro,
que içto é um manicômio político:
e para Isso, '.a terá ê!e as suas ra-
zões. Os juizes de Alagoas parece
que nfto pensam rio mes n.» modo.
Agiram serenamente. sem cuidar
que talvez fosse verdadeira a hl-
pótese. imagem ou alegoria do ge-
neral Góis, e que talvez houvesse
por ali um doido solto com uma
navalha na mfto « mm doidos
num dadas e nem tomadas. E o
curto é que. agiram bem. serena-
mente cumprindo o dever. Que
Deus os conserve com vida, a ês-
ses homens fortes e fiéis, que sou-
beram consolar, o* que têm fome e
KtVls de justiça. Que Deus os livro
rie. picada de cobra — » de mordi-
da de e&o. principalmente de ca-
chorro doido.

Quero concluir declarando que
nftn compreendo o prazer que tem
esta gente ¦— moradores do Méier
que acorrem a comícios na Espia-
nula, deputados que visitam ca-
(leias na nova Grécia do novo Pé-
ricios. fotógrafos que betem cha-
pas de tumultos em Porto Alegre

- de atirar na polícia. Vai o firo
descendo vagarosamente a nu. rte-
surmado e sozinho; c»u pausada-
mente se vai deleitando com <t
oratória nacional; ou sutllment*.
se queda vigiando presos: ou te-
meiariamente interpela ünotipistas

. que saíram para tomar ca/é de
macacão: o de repente deputados
«tiram nele, granadas de mfto sflo
Jnçaclas, jornais .« erguem como
u.poras montanha.- de papel no
s"'j caminho gordos e inteligentes
re;Tçíárlos de jornal mangam dêlç.
»> Insultam e dasaflám! E eis que
i. ¦• chega à garganta um apêio
que é um grito: "%'&o atirem nn
I.:'. ?:n ! Deputados sobretudo dêem
o exemplo : nâo atirem na polícia'
I-'. »os. jornais deixai livre o ca-
minho da policiai A policia cum-
primenta o povo e pede passagem :
abram alas para a policia que n
policia quer passar. Via livre e pé
na tábua, que nem em todo lugat-
há juizes como os de Alagoas..."

LETRAS E PROBLEMAS UNIVERSAIS

OS DOIS MONJES
Trístão de Atl

(Especial pnra o DIÁRIO DB NOTÍCIAS)

O 
DRAMA d» Junqueira Freire, ha'quase um século, parerla ter con-
sumado o divórcio entre a poesia e o ctaustro, no Brasil A morte

pM.rnat.ura ri,, desvenlurado poeta baiano abria tal abismo entre a vida
rronâstlca e a vida Intelectual brasileira, que parecia Impossível trans-

pr o de novo Lm mês antes de sua morte, qué se deu a 24 de junho
d' i«5í> e provavelmente influenciado pelo seu caso. o ministro Nabuco
rte Araulo, pelo famoso Aviso de 1.9 de maio, mandu\a •cassar aslleen-
c.v concedidas para a entrada de noviços", nas diversas Ordens reli-

glosas baseado nn estado de descalabro em que se encontrava a vida

n.onssilcH no pais. Se o Aviso tra recebido com aplausos pelos Bispos e

Si* pelo Inter-nún.lo, que dizei da upinlfto publica e particularmente
«tos meros literário»? A oplnifo destes fora sdmlrnvelmente retrutftcla
r.a crônica que pouco antes, a 'll de mtirç.i do mc.rai »no de l»». o
e-tieanic José de Alencar e.cr.vlt no "Corrolo Mercantil n propósito
Oi proflssio de um trsdo no convento tum carmelita* '1» Corte.

"XSo «ftbemo* ouem siitnrlüoi» «umelliiinte ato", exclama o«.;an»*ft-
l /.iido <» jovem uronlltft. "Pretciifle-se acano rshaliílitar «* oram* mo*
tiástlcuí, o ulBUBlroV... i'.' Uidfi o» últlmoii rostos rie al)íuma»i orden»
i»»|iKlo.M. nu» tivemos, nfto !*rn regra nem dlMJpHW., nHin n insit-uv»"
i»»i« outrora itriqulctmi) • npenH* vegetam entre quatro pmatPi «W
r urto n dln de .ou invmpletB e^tlnçfto, qu» nfto liMe mui* mui o ra-
fnoio A leiieneiMiilo do DlaulMi) l»0 nnsuo iwiU e uma olira iDiPUWIV» .
i,imn ris M.niiiii • • "Ao corre/' rlB lie|ia" • 'lip. Alemí, iffíii \>H W<

r, quanflo, e/n W68, p'iani>iin Rm-la prapvra um hmo P»m •
r,i,(».ia ii»iii,ío nus oimi» oo teu amU'i rte nutrtWi inarív» »*»m iieniia' -
'-'u «i(.,i d qv« foi ,)nui|ufiir( v\n\\i' o íiiíimn pPAti monjfl wj mm*
» ni») f.\6 i»i.hu a „..».•.).. mn iju*-' fimiiam o* vulto» de fnlTMiRW
" ftuimUnP fiel Vvgmhvn Ka>le» •»» Bsul». Tí»'»W»i Up\ (S»*«.i<**'. «1»' "We
Vi,h» iiii(5(i.'i»,'ft fiel Mui (i/nllie ii» 'ipii'* '>'"• f'"1 ''W 7*.**#."*_¦! >ii Dui/fi) e fim »»'(ii,.i|»uo .)# (Mi. Cirlfi» f» «e» wm ||m|)n|IM.
»>«» "o Hi*)», a «ifyilu ne mm liiiiiliili,'*'» nwlhwilf" "¦ / ilMqan*
i nn> f)i,\pp iirni» nNfi f)»rfii*i imw » *>*«****» *' ' ...
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AGRí\NDE 
entrevtsta-depolmen-

to com que Mário Pedrosa
respondeu ao "inquérito" de Pau-
lo Mendes Campos no "Diário Ca-
rioca" é, entre muitas outras col-
sas, um convite à definição, uma

espécie de estímulo aos demais
tntelectuais para que falem tain-
bém, e tomem posiçfio nesta ho-
ra mais angustlosa da história do
mundo; praticamente nos obriga è
confissão do partido que escolhe-

mos e a cujo serviço nos pomos
se o partido do Estado ou o par-
tido do Homem, ou, se se trata
de espíritos religiosos, — o par-
tido do Grande Inquisidor ou o
partido de Jesus,

A importância dessa definição
explica, realmente, a causa maior
da angustia dos intelectuais do
nosso íetripn que não aceitam a
fórmula simplista da primeira es-
colha: o KsUdo e o Inquisidor.
Angústia, porque embora nao se
curvem eles ante a fórmula tota-
lltária, ao mesmo tempo náo sa-
bem como agir caso escolham a
segunda: o Homem e Jésús. Pes

conhecem mesmo até onde os
poderá levai- essa segunda ali ei-
nativa que, entretanto, apesar de
toda a sua aparência de incerteza

O PARTIDO DÂ RESISTÊNCIA
Rachel de Queiroz

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

e desespero, Irreslstlvelmente os
arrasta com a força poderosa de
uma espécie de instinto de verda
de. de livre arbítrio e de justiça.

Posta em termos mais simples,
a questão é esta- ou encolher uma
das duas forças antag»"»nlcas que
disputam a posse do mundo —- ou
recusar-se a ambas.

As condições criadas pelo desçn-
lace da segunda guerra mundial
colocaram os povos da terra entre
as fau».'es de dois poderosos sd
versai los, cuja inimizade recipro-
ca está na razão direta da sua
grandeza reciproco — isto í

quanto mais crescem e se forta-
iecem mais necessitam de se de-
vorar um ao outro, Sob os rótulos
de "comunistas" e "democráticos"
os dois grandes Estados cândida

tos ao domínio do mundo — «
Rússia e os Estados unidos --
'sendo que um é tâo pouco de-
iiíocrata quanto o outro é pouco
comunista), dividem o planeta em
dois campos de Ideologias em lu-
ta. e pnra esses campos procuram
arrastai' as massas Internacionais,
apelando para todos os estímulos
que costumam galvanizar as mas-
sas e levá-las ft _açâo: o desejo
de segurança, o terror da m!6é-
ria a promessa de proteçUo e prov
perlrtade, o sentimento messiânico
de "salvação" (de uni lado « cru-
_ada contra os "vermelhos", do
outro n cruzada contra a "pluto-
eracla Imperlallsta") ou a sim.
pies e pura intimidação, multo
bem expressa pela misteriosa «
aterradora ameaça da bomba
atoml»:a.

"MAE" — desenho de Jorge Gon.ralvss

E Justamente o drama do lute-
lectual no mundo de hoje — dra-
ma tfio magnlficamente exposto no
depoimento de Mário Pedrosa --
está em saber ou nflo enxergar >
suficientemente claro e nao se
satisfazer com o pretenso tmpe.
ratlvo dessa divisão: está em con-
seguir ou nSo dentro de si sufi-
ciente capacidade de resistência
para recusar-se a lutar sob a ban-
de!.-a suspeita de qualquer um dos
dois campeões: s Rússia, que no»
convida a cerrar flielras em torno
da causa do "proletariado e rto
socialismo": ou os Estados Unidos,
tocando o clarim e convocando oe
homens para a "defesa da demo-
eracla e rtas instltuiçfies liberais".
Pois tao distante está o primeiro,
da RevoluçSo de Outubro e do
socialismo quanto o está o segun-
do dos Direitos do Homem e dos
postulados da Constituição Amert-
cana. Assim, o problema nfto eon-

slste mats em ser socialista ou ser 11-
beral-democrata, apenas: o problema
consiste em nâo nos deixarmos ludl-

orlar por falsos apelos feitos em
nome do socialismo morto e *n-
terrado na Rússia, ou pela ago-
nizante liberal - democracia ameri-
cana. Pois. qual o quadro social
da Rússia e dos Estados Unidos
atualmente'.' Deixemos, que Mário
Pedrosa nô-lo pinte, em cores que.
aliás, cada uma das partes advets
sas achará por demais amenas ho
referente á outra. . Na Rússia
"o proletariado, em nome de
quem »e fêz a reijoíusdo, continua
oprimido, como n sra antes. Tem
talvez ainda menos direitos do
que iio tempo elo czurismo quando
ao menos podia deixar a uaiiia
ou o fábrica onde trabalhava" —'
"e onde não lhe restou sequer n
arma inseparável do operário que
ê a greve". "Seus intelectual» «
artistas também são servos da. bu-
rooracin". — "E tnnbaixo de to-
ia a pirâmide social, sustentando-
a., jaz uma camada de oito a
quinta milhfles da escravos, ie
homens entregues ao trabalho for-
çado". "A mitologia oficial pro-
oura negar Asses fatos; mas a
documentação existente sobre o
matéria é irrespondível".

"Os Estados Unidos amnçam
também para o rrepilsculo dns
«¦ita* liberdades. Sinistros itKitcíos
toldam o panorama externo da
sua. oivilimçào. Não é só o pr*-
conceito racial que corrói a alma
americana: 4 um pais onde tudo
se procura institucionalizar, des-
<te a respiração da criança 4 insT
piraç&o poética".

E assim a Unlfto Soviética < . o»,
estado nacional totalitário no seu
desenvolumento perfeito, e os Es-
tados Unidos sfto o Estado Total)-
tárto em èvoluçàb: se no primei-
ro a servidão reina, no segundo e
servldáo paira no nr. como uma
sombra negra. Já nfto se admite a
liberdade de consciência no país
que se considerava o pais cias-
slco da liberdade de consciência:
crtam-se comissões o/lctais de in-
quérlto para pesquisar em nome
da lei o que pensam e o que de-
sejam os homens, cria-se um "Tn-
dox" proibitivo do que náo deve
ser pensado e do que nfto deve
ser desejado. E cria-se a nova
estrela de Davi, o novo ferrete de
Ignomínia p. segrogaçfio social: o
rótulo de "«ermelho" e "cornu-
nlsta", fechando aos seus porta-
dores os caminhos de todas as
oportunidades abertas aos confor-
mistas, aos abençoados, aos "ant!-
comunistas".

NSo admira pois que qualquer
homem capaz de um pensamento
Independente sinta em s< o fer-
mento da recusa, da fr.n_t.lca 're-

• c.usa a qualquer das duas posiçóes
totalitárias em q»ie se biparte o
mundo. Mas o doloroso ê que fora
desses dois caminhos o homem
que a eles se recusa nada mais vê
diante de si, senáo o vácuo, ou
senío mesmo o desespero. Se êle
obedece ao mandamento da sua
consciência e nega-se e optar por

qualquer: dos dais potentados, déa»
cobre stônito que o murtdo mó«
derno n&o quer mais abrir es»
paço para a consciência e qua »
sua atitude de recusa deixa-o dç«
samparado, em isolamento, sem
saber o que fazer de si, nem que
caminho tomar, desgraçadamente
solitário e perplexo, como um ex*
comungado. E por medo Juste-
mente desse vácuo e dessa exee*
munhâo é que muitos traem o es*
plrlto, e é por isso que se vêm
grandes inteligências fecharem obs*
tlnadamente os olhos, escolherem
um dos dois precipícios e « êle
se atirarem, como cegos; e o"brl-

. garem suas vozes, que poderiam
ser' Instrumentos de verdade, da
esclarecimento, e desmascaraçfte
da mentira, a serem mais um rea-
lejo na charanga monótona e mèr»y.
tlrosà da propaganda totalitária.
Isso explica o mistério aparente-
mente indecifrável de se verem
tantos autênticos grandes homen»
a ajudarem a embriagar as mas-
ss-. com os contos fantásticos' d»"pátria do socialismo' 'e com a' dl-
vinlzaçflo do camarada Stalin; ou,
no outro' lado, os mesmos homens
que poderiam ser 'grandes, se, fln-
glndo defender as liberdades hu-
.manas e as aspirações democrátl-
cas universais, nfto defendessem
apenas e furiosamente a-doutrina
Truman. a hegemoní. americana
e o monopólio da bomhs atômica.

Dessa perplexidade e desse de-
«amparo, — que a maioria nflo
tem a coragem de confessar e
procura desesperadamente iludir,
ntlrando-se a quaisquer promessas
de precário conteúdo, as piores vi-
rimas somos nós. os que tivemos
o nosso passado de revolucionários
militantes e acreditamos numa
forma de redcnç&o do mundo por
meio da revoluç&o proletária ¦ in
ternacional e a derrubada ida so-
cledade capitalista. Sentimo-nos de
repente de máos vazias, atônitos
ante o Frankensteln em que ainda
nos fala Mário Pedrosa: "o Es-
tado posto acima de¦¦ tudo v de

todos, o Estado onipotente e se-
nhor de todas as coi»n.«-, de todas
as propriedade* e sentimentos do
homem", monstro que se velo co-
locar no lugar da nossa Utopia, ria
Rússia, e que em.i^ada nação-vai
aparecendo com cara nova — sob
os "princípios" da alta política e
da alta finança dirigentes nos Es-
tados Unidos, encarnado na cara
de pau de De Gaulle, na França,
com o nome de "salvaçfto nacio-
nal" no Brás!) sob as máscaras
diversas de Getúlio. de Prestes ou
de Dutra.

Para os católicos ainda; há um
caminho aberto — o heróico e glo-
rloso: pois de acordo com n fê
crista a soluçflo negativa da re-
cuse e abstenção 'que para nós
outros é sempre * totalmente r.«-
gatlva, sem nenhuma compensaçae
nlím da que tiramos dn próprie
recusa) tem para eles o seu lado
positivo expresso pelo martírio
frutuoso, pela 1moiaç_o úti! c Jus-
tiííeada na compensaçfto extra-
terrena. Por Isso mesmo seria de
esperar que do selo da Igreja par-
tlsse com força maior a onda de
resistência, em vez das simples
vozes isoladas e combatidos que
agora ouvimos; e tal aconteceria
em verdade se e. Igreja desde que
se estabeleceu o conflito entre a
consciência livre e lrresponBab'ilt-
dade dirigida nfto viesse sistema-
ticamente optando, na i»oz dos
seu6 chefes e ds sua burocracia,
pelo partido _o Grande Inquisidor
em vez do partido de .Jesus pfela
Autoridade em vez rto Livre Ar-
bitrlo. pelo reine» da terra em vez
do reino do céu.

Para nos. desesperados, isolado»
em minoria ínfima enxergo ape-
nas sen.o uma dèbüíssima espe-

rança: se nos obstinarmos na re-
cuuo sejamos embora um contra
vários milhfles. tahez aos poucos
'.< nosso exemplo 'encontre segui-

dores e outros atrás de outros' :::
i"e<".usem também, e aos poucos-se
formem massas compactas áe iihs-
tenclonlstas. e- se desmóral "s as-
sim pela deserçAo c pela consclftn-

cia de valorei; mais" aitos que O
'prestigio" e a fòr»;a bruta o es-
túpldo ililem* da esfinge totalitá-
ria. Pois a verdade -c que jamais
estivemos todos irremediavelmente
obrigados a escolher entre o to-

(Concilie na ..'> página)
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entra as tentativas de absorção das forças espirituais pelo Estado. A
U-jllsla.ao republicana, aparentemente anti-cicricui. trouxe para a igreja
,» liberdade de movimentos. E com isso a possibilidade de restauração

d.i vida rnonástica. Por ta! forma, porém, estavam enraizadas na opi-
n'fto pública os preconceitos contr. o monastlcismo — que vinham aliás
do Renascimento e portanto desde os prittiórdlos ria nacionalidade — que
em 1903, quando se processou a reconsttuiç&o d», desmantelado Mosteiro
de Sfto Bento, aqui no Rio, hou»e uma verdadeira batalha tle ruas pura
oue os monjes da reforma pudessem tomar conta da abadia. Eis como

a descreve um historiador dessa restauração:
"D. Machado fixou o dia 5 ae maio de 1903 para a abertura do Ca-

pitulo. Levantou-se entáo a tempestade. Quando os padres capitulares,
em caminho parn o Rio ivlnílos da Europa e d» Bahia» che guiam ao
porto da capital, souberam qua toda a cidade estava alertada contra
eles. Fora desencadeada violenta campanha de Imprensa; oram acusados

de ser emissários do imperador Guilherme e terem por ob.let.lvo apode-
r.u-se da abadia, como ponto estratégico de primeiro ordem, para oi
preparar um bastião germânico 

'(slo... O populacho estava amotinado
e forças militares Importantes tinham reforçado as torças policiais do
Pio... O conflito -•• (com o antigo abade do Rio, fiel Joái» das Mercês
Rumos, que encher* o mosteiro de filhos sncrllegos e apanigu-irio.s ja-

cobinos, recusando a entrada do mosteiro ao» estrangeiros , .1 —o con-
fltto fora le\ado ao Supremo Trtbunal que. por decisão de 11 de maio
mandou dar emíssuV» de posse «f Arqul-nhade legitimo V Domingos
Machado e aos membros do capitulo geral No dia 12 pc:a mar.hn um
defctacnmento de tropas executava » sentença Judicial, mus depois rte
ehcnltor o» capitulares «bandonou-os nos caprurlin.s rie uma multidão
i-ostll e barulhenta que havia Invadido tftdn a abnrtla Nada .r*slst« h
>,vn fqrlH E»wlnm os teto» bnixok, arrombam »« port/ia <» machado

O mosteiro é suqueado d« axt-rVRIU a extremo, ata." il> fí'i- f>'«W
Oi s. B- •¦¦• "'.» restauratlon du monHOlilame »>i 8i'*iH"i ertiçao 'In
Ab f\t St Anrtr*, Lopliem, 1W7, vt>n ífi).

No» onze mostolni» qua ns benefliilnuí haviam clicgodo * ler no
tíi'„llli restavam em 18P0 exatamenin onze rnacinino», um por mngMIro,

i* mala mooo dos quiiU tinha «8 anos rt» idiulol Pita asse, porem» "
homem providencial, o homem d» Paus, n «siem íi,» ficou firme, ri
unlflO oue n*« nedeij e gntçaa »( (imi n mnwa lienedlUMii I» rumtw
no flroall, comu ao longo doa péculn» imu»s ve/."» lBffl aiiwdldn n»
iieniio unonásil»'») do m./lilo, em Mont» £jMllni)i *'/*< minas <m* *
flJvlii lio vwiai'fl'>ei i)iüii#)rn • um írono Mitmlo f'«rt't> «mn um «»">•)
'tuiiti iniiúmiiDi a o lama 'fcipuliM vlm»U" 'ü"*,|"»do iwarftPM

Pui* * pm .r.v..-.»:- foriai nailm» varnat». t-heln dn »#*(»« |jií»p!I pn*<
Hn t» )aí)i»')Kii'ii i)ua iam «nor* moia» no »Hu> tnd»n) inw4»H»iii li*»»
*i'»-lii% ipfunirinii\" mmti »hi»()*p»i da num <i»l» »)i»a »ii«')iii w lfnir
yifip )iakj»4« M|'»aí'- ajiarainamanii. e»^iMin»iiiti» pt»m mmfiu n (ipíii ¦"•'
»''i|)5«" iil»t> PHilfftUtli \Hhii PPlfiP QPt itidm « dWWi»'in,#'ll* KW/li*»
*iP fiifi'i ip *)») \Wi »p <)'>i'HP»Pifl iíp lil»» |)ii»H «^'.'W 4>i* nn»<Pi'»»» •!#
m'i >f- 1-itf'ii" mhiçup fo, 'tini 4( a-uimn)»!/»^ ' '.jm >:fií"":' í»m
H hjiDpP «)>!'/H)l#'WÍ <)f '»•'</ <^H* t*i'\l'*tP i!«:a ¦>> iV-lfiPr 'ii '•*"'»
nt *.!)•)'•» mu -i* (¦ii)y,'f- \w)i'i 'in in\u>n> *,im»$m í>p'i> "' ¦*«">
<iW» -P k* H»t>."P' >I',P f>H)< W»!t-'» n*'P '» • 'U'*' •'* !l"'*J
íjf/iia» \Ki(u-é<i u» h\n w/naiiji'* pi mí »w "'f'»1 fri» n ***'•*

celul-là -—. desse inconfundível frei Domingos da Transfiguração Ma-
cii-iio, cujos restos repousam na saia capitular do' mosteiro do Rio,
por onde há alguns anos vem passando, entre ohlatos e novos monjes,
toda uma elite intelectual e moral carioca'.' Que terrível encontro,
enfim, para aquele que. alguns dias depois de sua profissão de fé,
e.n setembro de 1H52, dizia afoitamente para um amigo em visita:'Sabes? Troquei o meu Brevlário pelo Voltalre". (Homero Pires. Jun-
ouelra Freire. Tlp. S. Benedito Rio, 1929, página 117).

Estou vendo daqui o Jovem e desgraçado poeta baiano, com aa
faces sulcadas pelo sofrimento, com as suas pobres vestes remendadas
ft noite pela mãe e pela Irmft, na salinlia escura rie viuva e de orfâ
Prtupêrrlmas. dançando frouxamente sobre o esqueleto já quase aban-
oonado pelas carnes tuberculosas, estou vendo o poeta arqtiejante e
moribundo, subindo com dificuldade a lacl«ii'a da nossa colina sngfadá,
numa tarde (lesta nossa duvidosa primavera, com urn livro na< máo.
Vira-o por acaso numa livraria da cidade, pois os poetas, mesmo tíe-
pcis de mortos, continuam n Interessar-se pelas obras de outros poetas
.' os freqüentadores vivos do José Olímpio mal sabem que, ao lado
¦tf'!es, circulam as sombras de Alvares de Azevedo ou de Gonçalves
I»lns a procurar nos poetas rte hoje o mesmo nisto Impossível de beleza
que êies procuraram nngustlndnmeiite tôcln a viria

Estou vendo Junqueira Freire subindo n ladeira de Süo Bont.o,
Kuconlrani nn "Agir" um livro chamado «Implemente "Temo". Lem-
luouse do suas nulas de retórica nn »?e;a dn mosteiro baiano, quandoí':rd* tentai.u .cnnclllnr o ctaustro com . literatura, t,embrou-«e de seus>»>,ri»»í ,'i llberdado, a revoluçfto, á Fiança, dfi sun f.ilsn vocaçflo, de•.w.6 falsas desilusõp» do mundo, do iodo nquôle romantlamo com quecomeçava o seu compêndio, "e elgquenejn rumo n poesia nfto * uma
nua, D mudo.' como o poeta, nan'i», náo forma-se' (Jt/ur/nalro Vrelrm,"Eiomontos da Ratôricii Nacional", ndjçfto Laemert, iftoo, \„\k i>. i,nrn-brou-M de .Mia ofernn «im/isiin, <|iii)u.h dftvlda paromi, que o fnzl*«vclamar no di» dos «aus anos, ja depois .1» procurar enterrar numi.onvenio a «ua amargurai

"Kit o nu» Pout ,% piniiui» ri'i* iii)'iu
Qua iin nonttnun mviin

P,i* ft (i<ju snuf »/ fiümrtit mpiitmiên'
vii« ppmnoi 1,'ioilu

n» a ijua »nu I » tun ihup anâioni f/ímicdo
ijttiii tp ii'i pintni/loi
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H»m '«iiIipm mmhui'i
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que o livro lhe causara. Chega ao pátio. Pede para ver esse Dom Mar-
cca Barbosa que nfio sabe se é um jovem corno êle o fora em 1852,
ou se é um monje venerável, com as barbas, brancas escorrendo peio
habito negro. E vê, com Indescritível emoção, abrir a porta do cl.US-
tro um jovem como êle, um páDdo e magro mocinho como êle o fói-a
no dia da consagração.

 "E' você o autor deste livro? Foi você. que nscreieu estes adnil-
rüvels mistérios que. aqui estáo? Foi você que falou de Virgílio e de
Sfto Paulo, dessa aurora do cristianismo no mundo,, como jamais ouvi
íaJar em nossa, língua? Foi'mesmo você. menino, que escreveu estas
coisas, que renovou essas cenas dos velhos mistérios medievais, com
eu* nasceu o teatro em nossa terra, no velho Brasil quinhentista. como
muitos séculos antes nascera ou antes renascera o teatro na velha Kurp-
pa. depois que os Santos Padres haviam varrido do,palco os ídolos
com o seu látego candente? Foi você, minelrlnho de Maria da Fe, como
acabam de me contar, quu fê/. ressuscitar do túmulo »is .issos desse
monje tidellsslmo, desse grande rret Domingos da Transfiguração Ma-
chudo que na hora em que tudo parecia perdido, conseguiu dobrar

pela sua fidelidade os próprios decretos da Santíssima Trindade.' Foi
você meu menino, que fêz tudo Isso? Pois bem aqui tem você h mal»
d<-ic'ii d* suar, proezus, o mais árduo o»js seus dramas, o seu ml_tê»Io
sírlda p»"' escrever. Aqut tem você a minha alma, o meu total nrre:

por.dlmentoi PerdOe-me se ofende a sua modéstia, dobrando o Joelho é
nioatrando-mo a seus pês. Bem scl que. você tem horror n êases gestos,
qun você vira « enre para nfto ver, .que você procura levaniar-me oo
difto em quo mo vê proitrado. Mas n morte nfto arrancou de mim o
romanilímo, IM-de ser eternamente um pobre « enfático romântico,
Ms.*, o que viJeê conieeulu, meu mlnolríiirio dos mnnics n/.uls", foi
dobrar eme halanlnho des'.ispern»io O quo você fs.revsu, tiio slmplua,
ISu puro, tio fuilont.lco, 11)0 do corecílo rt» vnrdade o i,a belera, o
tmtro Minho d« \'0«ê ''oiirueuíu aquilo qmt nom » conrtríecendínela do
M»u Mspo D. RomualdO lia «etxa», nom o sen "«stllo orlanüil" « a sua
p,tiernnl bondada, nem « aondomulo enfátic/t diinuales noíkoa compa-

piutlios oa cisusiro, qua fi/,ei«iin dasupaierai n<* niinhus nlnusi a rai*
fc»i'«m o diploma rim mia. mim dia ost_W.F4flMi ttvtntí UW Mfn Jvir»'
mtntOi mas una * assim mesmo uniM promessa qun me liga pa)'a n
tiei-nidsd», - n nua nem »i iscidarta d* um i>»m * Inwldrtníí» 6pi
fiHirw 1'onwnuiiaii), ¦¦< vo** ffún»fíiulu, 'Kiom «Wsrwi, >«»m m ipui ml»'
ciina únlenii filfvraniMi dofjníütnii A'n/i i»»i"»» d seus pa», ranirlto*
•vrm(l'i, i'»'-i>nal/l»do tntniKO niaamn a impioiiind' t p.rd»o dane Clfllto
lil»» bifinfimifi, ma» iiu* n^n-f fjwl«»l ri" irpu,- «main » vam* *-* foff

no fundo do mm \io)nn «ocsalOi l,numu M novo pn.a k i'i»w»vi|i
l/um Mpftnp 4'iu |i»/"Hii Mvniè>fí\t *t"i innni N " lH»»runiH»lM '">m
min n uo»*' lou nu ,!ír-M'ii mn »»ilfc inrAftitujiiv p npiPP sivaô^s hfipf»
liOiiip», nfiilv «4 '|iie»* »)ii> »«i-i)o i>rii»;»»'»l aivvoamanif i/*D Uirf)\,i>i
t (infip |n/ia »iiami'u) «>«»!«» i ,i»\Hit< » * svi<Mp ,W mií» íidifmin
>!»n/riil!i'io» Don» M«<mi» f<l»ij"íin mai» flllõ i)»M) iw-ln » P/iPH Miti i)
•imiMin *)t }>Dp\(l»»l/*« » ')« it»:'fc

fc 110 PltfnWnhl 'flP >>"ll» Pl> *tl/J/# l«)l"»4'lll» » \P4/»P,ta'.,'4ilpP,
ri i p W>l» An *)\hpS<íh ami h f ume i>Hê »0lía«a>» «t. pnfDUfÊ
IMiMèê *a# PUPÚPa, ypiP í itmêiiê ià ,ímtil*HÍ»)
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Vocabulário Estético

REGRA
Roger Caillois

' {„f-c««fc>* J-w» « DIÁRIO- PS NOTICIAS)

-*t/_575-5"í? e i-j-tef aconteestj a Hnffa
Jü 2ío seu ff-titiiRlaíimo, ile o* sa?
boiE ds ter por-t-s. iiib bom"! verme-
Ihí! sò '-lho dicionário, mas ficou
totus-a"-. objetivo fi a gente ss cem-
••.•artes .em rti_tcu,*ltl8-_a «nue, ns ei*
?i_t) se "arolbe eycre*-»-.»: quando oro-
eis. ''As-ua' • *'ca>-sto", tampouco
recua. _ palavr*'».. nobre c emprega
raal* do que <i propósito 

"onda" *
"cei'.--*»"-., Assim rto reservou é!s qí
•"«curs**! <2e un» vocabulário prô-*
prio ft poesia e Qtie contxibut a
tomí-l- rjlfer-fíite ila proan, Qvt»m
tltíti -mi*- __£.*:> tSEfi. J.*8.-*.«0.

;. *D*a ííieittia tpanelra ítitoiodo-c-f
taiíí Cí?; _cs_ítlci_ou o âlexandri-
ila,. ousbi'0- o* -atolA**!* -âer-aslai*"".
Estreites da i wfii/lcat-O elôaslea.'.'•'•!•:> níçnos nüo o fer sem pr.dên-

.'•Bis. B.araríie*'"'.. *aercíihi. ns. aua
Otr* rimas p."»i*_ o òühj. Aventuro-
«oa enJaSíibeíaÊKts' „ casuras roa!
1-o'tiaaài'-',

Os fl_íanploí q"J«: it aoítusnt ei»
tai' líãft s-S-j abundantes .•> eanst!-
f.ufii*:! cfíiwj <3.ieTn*_T!str3Ltívo31 Ánteí;.
__ o'i«i cosisfjtjttSncla rw um. hábito,
íihiiiirrí proi2<i* deUberadB-* * rs.-
.uiVa.'* ás tuT.1 dèsaHo. Ouvindo .t-S
Hugo, pódei'-f.e-la Shiagínar a_tw,
tpós lí -su». passagem nada resí.í*'!
ite pá. O «ORtrúrio «•. qvs <5 '.'ewirj..
ctCí ;• vsj» as rei^ra»- «urgirem da*
g/uas obras. 5-nnift fti*mç» « mala
trennullru*. rln que eram antes. Pois
ftle f(t-5 resinlt-r o que as Justl-
ficava.

S*or que «era sempre necessário
e cesura depois do sexto pi ale-
xandrino? "Eis ai, dlr-se-A, a es-
cravldfto das rej-ras e a rerfesa
da monotonia. Otte.se experimente
então cortar em outro lugar o ve.\*-
eo"i Assim tez Hugo. mas sem. ex-
cesso, quase com parcimônia, em
todo caso nSo sem hesitação nem
cuidado. Porá êle a cesura no
quinto pét Cita-se apenas um caso,
eálebre é verdade.

lie eoup pasm si j>r?,$ que ia ctia*
Ipeau tomba" 'Et 

gue I» chmxil fit t/n ácart en
[arrl&rn.

Ainda é citado de boa vontade
para se observar que fisse caso foi
em verdade o único em que convl-
nha o verso fosse cflxo •} Que ele
também fizesse, por assln* dizer,
_m desvio, como faz o cavalo de
«jue se trata. Nüo dlRo que seme-
lliante efeito, por mais sutil qu«
srja, concentre toda a arte, nem
•mesmo que possa passar por êxito

• d. mais alta qualidade. Podo-so
apreciar mais os que pertencem a
tln gênero menos figurativo. E''. preciso confessar entretanto que
noste se manifesta uma habilidade
«Tie Impõe a admiração e sobretu-
do que, vindo da vlolaçfio de uma
rr gra, seria Impossível se esta nüo
a Istisse e n5o fosse ordlnariamen-
í- respeitada.

Que tudo seja permitido, e ato
ii licença tornn-se Impossível, visto
ti e esta deve ser pouco freqüente
v ra guardar sua eficácia. Libertai
»j verso, despojal-o da cadência, da
j.- na, das diversas servidões das
q:als vos parece sçr a hora de 11-
vi á-la após sículos de Incompre-
et sivel submissão. Vós o fizestes.
T mdes o verso livre, pensais? Ten-
dis apenas uma prosa som firme-
za em que somente um artificio de
tipografia procura em vüo Iludir-
nos sobre os prestígios desapareci-
«Jos con) os entraves dos quuls êies
nasciam.

Tanto - verdade, que o verso
nílo foi outra coisa senão os entra-
vrs que o elevam acima da prosa.
Fira deles dlsslpa-se e Ioko se des-
venece. Que caprichoso tirano,
«Hás, lhe os teria lmpfisto?Em que
desgraçada hora, esses embaraços
urbltrárlos e penosos teriam sido
concebidos? E por que cérebro per.
vertido? E como tê-los-iam os poe-
tas unanimemente aceito desde o
Iljíclo dos tempos, então que nada
a Isso os forcava, e sem que lhes
viusse a simples idéia de se ll\ra-
rem deles sem cerimônias, se o seu
uso nfto comporta senSo lnconvc-
nl'»ntes? Concebe-se cegueira tfio
teimosa? Nâo; ninguém Imagine
fita sei que conspiração sinistra e'.Imemorial contra a liberdade dos
inspirados. As servidões do verso
nasceram eom êle « «onstltuem-no
por Inteiro. SSo elas que lhe dflo
•eu poder sobre a memória e suas
«outras virtudes. NSo se lhes toca-
I-d sem fatais conseqüências, sem
se quebrar de um golpe suas ca-
telas • sua potência.' Mas toda regra é somente um
melo. Ela está subordinada ao fim
«jue ajuda a atingir. Também nôo
te lhe deve uma obediência supers-
tlclosa • mecânica. Ela nâo está
lá senSo para servir e pode cons-
tttulr proveito . certo transtorná-la.
(Que nâo sa hesite então, mas lem-
brando que nesse instante um au-
mento de cálculo • habilidade sfio
necessários. Assim surgem as fe-
listas audáclas do gênio e os efeitos
¦urpreandentes da arte maior.

Toda cadela é de stlbito rompida
pelo arrfVJ» de um vigor admirável
• eis ai, dlr-se-H, a natureza qua
•parece no sau puro esplendor, re-
Jeltanrio ouropéts e falbalas, sober-
ba, selvagem, sem eolelra nem pin-
turat.

B'- tardada r mas assas revelações
Ma davam, nfto podem ser sendo
relâmpagos, E' à sua rareza que
devam a forca a o brilho. Deixal-as
birftalar-se * vontade, consenti-lhes
tudo, afastai toda barrolra,: tfldo
eonatranglmento, para que dena-
brochem Jlvre a lneessnntemento;
nfio hi mais fôrma nem estilo, a
m.*mi-i '««es grandes sobres-mltos,
«J"a tanto vos ngradum, purdem
•ntlo sentido a nlrtince, Nfío te
a» na mala com i-ut» rlmnm. Como
ti'i(, possuam nem rnslst6nc|a a
wnott nom rtliolpllnii oontra «
o* ti «• tiívriitiii, tfi|i., iií.-m ogorn a
ril lanulo 'I"» t'i'U, „ mui in i, .•„,
i'i » ap»na« i>»i tt.»u m<-i,< e •tiiliiii.eo
fflimtntarii» Voltaram no prlmelrna, i- dondt .» irl», p>h»i unir, \v\n
pllmilffj 

'¦'ia llM'Wlllll| llMIltlVt»» «
IflDi

DN, SPIN08Í ROTHIEB
II. i>- ¦'* HHHUl» # UlUllIllH* 1,1'
*4,vin iiiiiIiimíiIiIiíu «Im wiltitiii
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DESDE 
há algum tempo vem-se

. acentuando em certos meios
políticos e jornalísticos, a renrlên-
cia de colocar o Socialismo e a De-
mocracla em campos opostos, an-
tagônlcos, considerando-os mesmo
como regimes Incompatíveis, cujo
contaeto, como o de certas subs-
tônclas químicas, deveria dar orl-
gem, forçosamente, a fenômenos
explosivos.

K concluem doí que o antagonia-
mo hoja ara dlia. existente entra

. os do)s gnipos d» r.açOes era que
o mundo se divide, toria a *'.'.
origem !*•*?•.•* suposto t-nt.agonlsnto.
i-jsto que um díJps ssrlo rcr-ldo
p»lo slc-let*is domocrâtico fi o ou.-
tro pelo r.lstema socialista.

fjsta .? 9 ínfcévpretfteSo mais era
voga, pelo metioa <*¦ que tem sido'
usada com m.lor fiequôticiu pelos
comentaristas 'destas « de outras
vilsgtis e a qu? o loltor dove ter
encontrado raa)i:.£' número d'j vezes.

Entretanto, fete modo de «ica-
rar o problema falha pela base,

Não existe incompatibilidade cr-
tre Pemocracla -s Soclwllsmo, P«>
i>,« contrario, »nr, é o comploroento
do outro, complemento Inriispensá-
i'¦.!. lógico * WstôclRO.

Consequentemente, ?. c?i',i-'a Indt
(¦«tis para explicar o atual «mis*1
t?anlsmo internacional taiabém i
ÜfilSB.

Reoort^mn-nos »o primêiífl coitr-
r-iplto; o ds. sunosta ineosapatlbill-
.**<:ds entra estís duas eorxínteí.

Em 19 de Janelri*» do correr:'.!,
rtio ttubllcar/ios nesta íríSírns. ss-*
¦?M.o vm artigo, «ob o titulo !'D*-

mocracla Política, e Demoer_ols'.
Econômica", rio o.»ial no» propft-
itíiamos defende:.' a i.esa exatamen»
ii contrária, chegando h concl**-
sfio de que nfio •"•"•.mente havia pie-
na compatibilidade entre SSocluJls-
mo e Democracia, mas que eram
aW- sinônimos, tendo o mnsmo oh-
jetlvo em terrenos diferentes. A
Democracia seria o regime do So
clallsmo em política e, por sua
vez, o 5oclaltsmo seria a Implon-
taçSo do regime democrático no
terreno econónimo. E no dia 3 de
outubro, tivemos o prazer de ver
esta opinião confirmada por Al»
cântara Nogueira em' um comenta-
rio por êle feito ao último livro
de Djaclr Meneses : "Curso de
Economia Politlca".

. Dizíamos então, referindo-noa ao
Socialismo:

•'( "... a Produção e a Distribui-
Câo devem aer organizadas, nâo
segundo a vontade ou os lnterês-
aes particulares (dos proprletá-
rios), mas segundo as necessidades
coletivas; nflo para a especulação
e o lucro Individual & custa do
sofrimento de muitos, mas para o
bem estar geral". E mais adiante:"Trata-se, como vemoR, de um
movimento de verdadeira democra-
tlzaçfio econômica, guiado pelos
mesmos motivos e fins qua flze»
ram eclodir os movimentos de d»»-
mocratlzaçâo política: a necessi-
dade de libertar a Humanidade do
domínio e do arbítrio e da expio-
raçfio".

"Em ambos os casos, uma pe-
quena minoria apropriou-se dos
fatores indispensáveis a. existência
da sociedade humana: no primeiro
foi da adminlstraçfio pública (qua
durante séculos foi considerada
como uma propriedade particular
dos monarcas absolutos, recebida
de. Deus e regida arbitrariamente
em seu próprio benefício e no da
camarilha palaciana) e, no segun-
do:, dos meios de "produção e da
distribuição dos artigos e elemen-
tos essenciais à vida (alimentação,
moradia, vestuário, transporte, edu-
cação, etc). Em ambos os casos,
essa minoria acabou tornando In-
suportável o seu domínio*. Todos
sabemos como foi destruída a
apropriação politlca: graças âs rc-
voVuçÕes liberais (inglesa, francê-
sa, etc), o povo retirou aos mo-
narcas absolutos a propriedade que
êies alegavam "possuir" sobre a
administração pública, "desaproprl-
ou-a", tornou-a propriedade do
povo, "socializou-a", destruindo as-
sim o arbitrário despotismo polltl-
co. No segundo caso, para des-
truir o despotismo econômico (Já
descrito Unhas atrás e ainda mais
nocivo e Intolerável que o ante-
rior), Impõe-se a mesma conduta:
a dosaproprlaçSo e a sociallzoçüo
dos grandes meios de produção e
distribuição".

. "Desta forma chegn-se ft conclu-
sâo de que Democracia e Soda-
lismo expressam o mesmo pioces-
so e a mesma finalidade, a prl-
meira no terreno político e o se-
gundo no terreno econômico. Sfto,
portanto, sinônimos. SSo também
inseparáveis? E' o que veremos em
outra ocasião".

Por sua vez, Alcântara Noguel-
ra, no comentário acima citado,
afirma: "Enfim, sendo este socta-
lismo, ensinado por Djaclr, uma
técnica econômica realizada poli-
tlcamente sob forma democrática,
os termos Democracia a Soclalis-
mo praticamente coincidem, ajus-
tam-se, completam-se". Como se
vê, também as nossas opiniões co-
incidem, não somente no combate
à suposição de que' Democracia a
Socialismo sejam antagônicos, co-
mo afirmando o contrário: isto ê.
que "sâo sinônimos" e que "prà-
tlcamente coincidem", e, Indo mui-
to além, êies declarando tratar-se
de sistemas *que "se completam"
e nós assumindo o compromisso de
demonstrar que sfto inseparáveis,
compromisso que tentaremos sal-
dar agora, "quae será tamen".

Nflo havendo incompatibilidade
entre as duas correntes, nfto será,
portanto, ai que deverá ser pro-
curada a raiz do atual antagonls-
mo internacional.

A origem dsête antagonismo, as-
,alm como a de todos os conflitos
internos e Internacionais dos últl-
mos cem anos, provém íustamente
do fenômeno oposto, da falta de
-ornpletacflo da Dnmocracla Poli-
tica pela Democracia Econômico on
Socialismo, falta «um quo põa om
perigo nfto só „ paz, muB o pro-
grasso humano a u própria Dp-
¦iioitíii'1» pnlltl»'« que no quer do-
ffiidi.-r, »' (\\\o dmiíiinm ilnfuntlor.

]'! ni,i« Rliimçflo ngrovoii-se nlnda
ninls. 'ilMiiinnieiila, p<i|n «puriwl-
niDiiio, i-ii» campo opoitOi <ie wm
ii'1'iini' i|..ii,iiiii»-iii»i Incompletoi nm
W''i'iiiiiHini) ou molhor '<"••- mo*
lnoUlIva di» RoolflllimOi nem De>
IIHiil nrlii,

A/ll'liliilHi>'i sn <|il* '''<¦< lIllíPIIII
nft»» IIIllompIfilDIi do cm h iiiiIi'||iImi ,
Uiiii lm>ln, ioiu «In |iiip»'if«llii», A
funmtfiist-lii 1'i'iiM'i. "m «loipi»!'
IIIUIIlH ]l»ll)iH<l'Hi\u) MIN li^rfullS
mn fi \i)i)i»iMtH, », \iiii iiio irtvii
iviti \ih\ii Ifwlln »i H>i|'i<lll|ilil'i »«'Bl ã
lictlll/lltllllli,

i,'m imIinc *<><>M imji*i/ii(« i»m
ii» \i)iH\)¥»\Hwn» fui «mmlu mun
„ wnmiui» hh» i»m »i ii^íi* wwi
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DEIOCRACIA E SOCiUSl
Jsaac ízecksohn

(Bsvecial para o DfÃRíO DB KOTICJAS)

ou fi- modifica ts*;o •?. se apcrfel'çóa. 
adapta«do-se. ou sofre uir..-i

.itrstarçSo. desflgura-se, degenera
tornandci-so aluda mais imperfeito,
nialf liicoinpativel. Xo primeiro cs-

- ho tp.tt-xe a evolução, no set-iincin
cria-se o terreno para a reaç5o
popular, a revolticfio ,ou para *>.
definhamento social, a decadência
conforme tem'acontecido com mui-
tá.M civilizações, algumas «le alto
nível.,como a do Egllo antigo.

A Democracia, nfy:» accitnnr.lo.s'?'.»
complemento 1ndir,pcnsáíel: que *
o Socialismo, entrou em conflit'»
tiom as fôryas nr> progressij e s»*.
íreu' uma modiíleaçilo. não no
Rentldo da Rcomodaçâo, mnx na
contrárjo, r,c tli re:;isl.Ori<.'io, da
rnacílo, do aritagonlamo. distorceu,
do-se, desílsurandü-sc, ric-generf.ri-
do, perdendo quase loteiromentr!
•.uta*i caracterlEilcas iniciais, puta
U-ansíorríiar-se em Plutocracln, fot-
:v.a subi-sptlclA usada pela. dasísfl
uapitallsta \;n~-i continuar .*. e..:sr-
«er o seu domínio sr.*-, « «parônsl*
democrática.

Esta degent. ração >i-. Democra.
nla cm Plutocrâcln, neoioglsmo qui
designa o grovèmo oculto des
grandes industriais e financistas
(talvez íôsse mais próprio o tôr.
mo Crtsocrncta: governo do ouro),
decorreu do eresr-ente antagonismo
social surgido, desde o início d«
Era da Máquina, colocarido de um
Indo os capitalistas, que se apro-
prlaram de todos os meios do pro.
duçâo, transporte, fontes de ma-
têrlas primas, venda e financia-
mento, e do nutro a imensa mas-
sa dos exploradores, quer soh <»
aspecto de trabalhadores, Impossl-
bllltados de concorrer individual-
mente com a produção mecanizada

_ a as vantagens financeiras daa
grandes fábricas e obrigados a
submeter-se, portanto, ao domínio
patronal, quer como consumido-
res, compelidos a aceitar os pre-
ços extorsivos e ascendentes Im-
postos pelos grandes monopólios
vendedores, praticamente sem con-
trôle e sem concorrência. A pro-
duçâo e a distribuição (venda)
passaram a ser efetuadas seguntte
as conveniências'particulares de
um número cada vez mais restrito
e mais poderosamente Inacessível
de patrões, proprietários e gran-
des acambarca dores, e não segun-
do as necessidades da população.

O regime da economia liberal
foi substituído pelo regime do
monopólio.

Quando aos capitalistas nâo lhes
convém fabricar ou vender certo
produto, deixam de fazê-lo, sem
se incomodar com a falta .que vi-
rá a sentir o povo, consumidor,
nem com a miséria dos operários,
que deixarfto de trabalhar. Sompre
que çeu Interesse' privado o deter-
mina, nâo hesitam em destruir
Imensas quantidades de artigos es-
sencials, criando assim a escassez
artificial e a alta dos preços. Foi
o que se fez aqui com o café, na
Argentina com o trigo, na Aus.trá-
lia com a lã e com os próprios èár-
nelros, e nos EE. U. com o algo-
d3o e outros artigos. Ainda este
ano foram ali destruídas centenas
de milhares de toneladas de ba-
tatas, com o mais absoluto desprê-
zo pelas necessidades mundiais.

Esta situação anormal, absurda,
fora aparentemente neutralizada
durante muitos anos pela expan-
são econômica do mundo, pela
emigração e criação de novos e
enormes núcleos de população e
pelo aparecimento de novas indús-
trlas (automóveis, cinema, et.),
dando a muitos a falsa Impressão
do funcionamento perfeito do sis-
tema e de otimismo quanto à sua
sobrevivência.

Mas esta expansflo Iria atingir,
algum dia, como atingiu, a fase
da saturação, criando um impas-
se, tanto no Interior como no ex-
terior da maioria das nações in-
dustrlals.

Quando os grupos capitalistlcns"saturaram" totalmente o merca-
do consumidor Interno de seus
respectivos países, ou quando co-
meçaram a perceber dificuldades
para encontrar dentro de suas
fronteiras as matérias primas ne-
cessadas a su.is Indústrias, foram
obrigados a procurar no exterior
novos mercados e novas fontes de
material. A conseqüência lógica foi
o choque com os grupos capltalls-
ticos de outras nações, que visa-
vam os mesmos fins, e deste cho-
que tem decorrido a maioria das
guerras internacionais dos último»
cem anos, substituindo totalmen-
te o tipo anterior de guerras em
que ainda predominava, aparente-
mente, certo interesse dlnástico.

Deste estado de coisas, com mo-
nopóllos nos preços, anarquia na
produção e conflitos armados, só
podiam decorrer ruínas, fomes, so-
írlmentos, crises econômicas e fl-
nanceltas, desemprêgos e um per-
manente desassossêgo que Iria des-
peitar nas massas sentimentos de
reação contra p sistema económl-
co vigente.

Deste estado de coisas, com mo-

0 PARTIDO DA
RESISTÊNCIA

(Conrluião da 1.» página»

talltárlo falso-soclallsta e o tot.Yil-
tárlo fulso-democruta.

Além e acima díssos dois par-
tidos há hoje o haverá sempro o
partido da resistência, o partido

dos quo nfio quo rum ser autômatos
assassinos mas homens Independcn-
tem o partido dos que nfto desejam se
embriagar com «ío.i/idiw, nins niedltiir

o dnlibarar, o partido dos qua nfto
snem minando indiscriminadamente
fim nome du piiirla em perigo —
olindeciMiiln prarilidlTienifl d*» onlfliis
rjsquelea Mie puseram u pnula em
pariinii o partido iIoí qua ioin um
rnnrulli) du piUihi niullri ilH'rTilu
do i'ni'1'iiiio eiu que a imn os rte»
muiriomm e du* explorfl/loreu »in
nogueira e du fneil e/iliiílaimo dns-'.i>i-M*ti«, o paiililo ¦)iwiii)l!»«*jii poi
ensH prumle i'i*nsi'lfiin In de ITIUÍO

f)»'» a rinímil 1'lnin pniililu flui
iiua urnlmw) «m w* He lurtluf,
íhIu «implai ipsliiiiinmiu» da
pij-piil/mila « ilialiuli.ou W
:,,n (ii/iiiid«i. ii»* »(U')lm.d'i ilu Mi'
i|ni»)q»i* itiinindu/ilef ¥ ^»|ion»i
«l», voam innn iiimMW iiHji t
mnm ntíê imn mim pi» w>

eu» movimentos políticos partida
rios, poderiam, polo funclonamen-
lo do ..-eKinie democrático (que
concede o governo •"*» maioria dos
eleitores), arrancar o poder às
classes capitalistas ,tal como se
acabou vcriricnndo na Inglaterra.

Para evitar tiu adiar est.a even-
tualldade, ,1á desde multo prevista,
assim como paia conduelr a opl-
nláo púhllna e os governos uo sen-
tido do predomínio dos inlerOs
ses do capitalismo, da TurimiU-n-
çfio rie seus privilégios e da accl-
ta.çfio nos sacrifícios decorrentes
dns guerras Imperlníistlcas, as cia--»-
scií possuidoras dos diversos pai-
ses. cogitaram, desde o primeiro
instante, de aproprlar-se do poder
político, Trataram, para Isso. da
acambarcar a maioria do» lnstru-
muitos orientadora* da opinião,
adquirindo, fundando ou subveo-

• clonando os maiores jornais, révia-
laa, agencias telegráiicas p., últl-
mamenta, estaçófis de. rádio dr.-. seus
r.Aíi-f-.; e do extrangelro; .em se-
gutido lugar, intervieram direta
mente na vida doa partidos poli-
ticos., ora criando p'ar, mesmo scun
organismos uartldârlos, ora forne-
ccnrlo ou deixando de fornecer
fundos para a propaganda dos Já
existentes, a fim de impor os can-
dldatos de sua preferência; a, fl-
nalmente, influíram sobre adminis-
tradores e funcionários, quer for-
necendo-lhes sociedade em suas
empresas, quer por meios mais
simples e diretos.

A Democracia degenerara, trans-
formara-se em Plutocracla: o antl-
go poder absoluto, baseado no
sangue e na herança monárqul-
ca. fora substituído pelo novo pr>
der. não menos absoluto, da ri-
queza.

"O dinheiro — di«°-o João
Mangabeira, no discurso lnaugu-
ral da primeira Convenção do
atuai Partido Socialista Brasllcl-
ro — o dinheiro transtormara-se,
de instrumento de troca, em Ins-
trumento de poder".

E no mesmo discurso citou a se-
guinte frase de Ickes — ministro
da Roosevelt — apontando como
"uma das mais extraordinárias ano-
mallas da História, que a América,
terra da maioria, fosse dirigiria
pelos monopólios, que, por sua
vez, são dirigidos por um pequeno
número de acionistas".

Na plutocracla sobrevive alnna
uma certa aparência de Democra-
cia, se não na essência, pelo me-
nos na forma.

Mas, nos casos em que a tática

plutocrátlca falhn e o perigo de
ter que entregar o poder se acen-
túa, a Burguesia não hesita em
enveredar decididamente, como fl-
zeram as da Itália, da Alemanha,
etc, pela porta da abolição, fran-
ea e despudorada, dns aparência»
democráticas, abraçando o fascls-
mo, Jogando fora, como trastes
tornados Inúteis, as conquistas 11-
berais, a tanto custo arrancadas
ao Absolutlsmo e ã. Aristocracia
e não tendo pejo em aliar-se com
seus remanescentes para esmagar
ns liberdades púhllcus.

O Fascismo significa abolição de
todos os direitos Individuais. ífclp
só poderia existir com auxilio rte
uma mística, que embalsse o povo
(a mística »*» a máe da mlstifica.-
ção) e o fizesse aceitar todos o»
sacrifícios c esquecer os direitos
perdidos. Por outra parte, o fas-
cismo fi Incapaz de resolver, den-
tro do sistema capitalista, as
contradições existentes. Tudo Isso
só poderia conduzi-lo pelo caminho .
do nacionalismo exaltado, ciesper-
tando os instintos primitivos daa
massas, e da criação de um ambl-
ente de apreensões Internacionais,
q»ie redundaria na ocupação dos
desempregados na fabricação de
armamentos, trnrir» como ponto fl-
nal convergente a guerra, Musso-
litil f»6 falava ti_ conquista das ter-
ras Irridentas. Hitler transformou
as reivindicações populares em ódio
confra os judeus indefesos e deu
trabalho a todos os desempregados
montando fábricas e mais fábricas
âe armamentos. Só falava hlstèri-
camente na conquista do mundo e
os resultados de v.ie. politlca íRr»
de todos conhecidos.

Tivemos a mais espantosa das
guerras. O pesadelo fascista foi
vencido, mas o problema nao fo)
resolvido.

A Demooracln sem o Socialismo.
a Democracia incompleta. Isto í,
a Plutocracia. é um verdadeiro
monstro teratológlco social, cuja
sobrevivência só nos pode levar a
esse trágico dilema: ou o desem-
prego ou a guerra.

Fora da guerra ou da ameaça
da guerra a indústria capltallstlca
não pode mais funcionar normal-
mente.

Antes do último conflito o nome-
ro de desempregados nos países
plutocráticos ascendia a dezenas de
milhões. Agora que as indústrias
bélicas devem reverter aos traba-
lhos de paz, a ameaça do desem-
prego surge novamente. A única
solução encontrada pelos dirlgeri-
tes do sistema consiste em criar
novamente um ambiente de- apre-
ensões, para que as fábricas de
armamentos .continuem a receber
encomendas. Será Isto uma solu-
ção? Dedlcidamenlc não.

E' a este espantoso Impasse que
a Plutocracla nos conduziu.

E para tornar mais sombrias
ainda as perspectivas do futuro
humano, surge no lado oposto, um
novo monstro teratológlco social,
tão Incompleto e talvez mala ter-
rivel que o descrito: o Socialismo
sem Democracia.

Â SUÉCIA. ESSA DESCONHECIDA
Gilberto Freyre

{Especial para o DIÁRfO DB NOTÍCÍAS*

DENTRE 
os artigos de Jornal de

Oliveira Eima que a família do
grande ensaísta brasileiro e eu,
autorizados pela Universidade Ca-
tôltca de Washington e em com-
binação com o editor José Olímpio,
pretendemos reunir em volumes,
estão as cartas escritas no come-
ço deste século pelo então mlnls-
tro do Brasil cm Estocolmo para
o jornal de sua predileção — o
"Estado de São Paulo" — sobre
uma gente quase desconhecida no
Brasil daqueles dias e até no de
hoje: da Suécia. Tendo revelado
aos brasileiros o Japão dos prlnd-
pios do século passado, num livro
que mereço ser reeditado hoje,
Oliveira Lima. transferido para a
Suécia, encontrou-se no meio rie
outra gente cujos costumes e cujo
gênero do vida, cuja literatura e
cujo sistema de educação. Igual-
mente despertaram Bua curloslda-
dc. E suas Impressões da Suécia
enchem uma série de Interessanlís-
r.imas "Cartas de Estocolmo" pu-
blicadas no conhecido Jornal de S.
Paulo em 1909.

Foi talvez Oliveira Lima quem
primeiro se ocupou no Brasil do
sistema de Gothemburgo — Isto é,
o sistema sueco de redução de
consumo das heblriss fortt-H. O trl-
tinto alcançado polo movimento
antf-alcoólico na Suécia tmpresslo-
nou o como "obra de verdadeiro
socialismo de Estado". Numa das
suas primeiras cartas, escreveu
que na solução do prohlema das
bebidas fortes, os suecos estavam
se empenhando com o mesmo "vi-

goroso" espirito social" posto a
serviço da "causa da educação po-
pular" e da "emancipação feminl-
na". De modo que há trinta e oito
anos, a Suécia Jó dava ao mundo,
calmamente e sem espalhafato ne-
nhum. boas llçóes não só de co-
operativismo como de socialismo.
E Já havia um brasileiro que Inte-
llgentemente recolhia tais lições e
as transmitia à sua gente. O que
nfio impede alguns publicistas de
hoje de afirmarem que naqueles
dias o socialismo, mesmo na Euro-
pa, estava apenas nos livros dos
teóricos. Engano: já começavam a
ser praticado em vários países,
inclusive na Suécia. E essas prátl-
cas Já começavam a ser reveladas
ao Brasil por escritores do relevo,
da Importância e do equilíbrio de
Oliveira Lima,

Se o velho Rui só dez anos mais
tarde despertou para problemas
como os que Oliveira Lima versa-
va em 1900 nas suas "Cartas de
Estocolmo" com seu espírito prá-
tico e sua objetividade Johnsonla-
na, é que nesse plano o velho Rui
parece ter adormecido longos anos:
• acordado tarde para iniciar a

UMA HISTORIA
E' 

de Arturo Castígllone a "Histó-
ria da Medicina" em 2 vols.«
que acaba de ser traduzida do

original inglês por R, Laclete, em
edição da Editora Nacional. Cast:.
gllonl é Italiano, ex-professor da
Universidade de Pádua, mas pelo
seu esforço de erudição, pelo espl-
rito "meticuloso da sua pesquisa
faz antes pensar em um sábio teu-
tônico.

Não é "História da Medicina"
um livro instrutivo somente para
os médicos; ou destes livros que a
informação multo especializada e
estreita acabasse ouriçando em li-
vro porco espinho, e somente os
iniciados pudessem lhe tomar o ,
difícil frescor e o gosto. Há em
torno dessa história Informações
que servem a todos os paladnres;
há Idéias, fatos, figuras que não
excitam apenas a simples curlosi-
dade do leitor mas a suailmagl-
nação.

Começa, logo a surpresa com o
que o livro nos revela das nume-
rosas relações que. desde a sua
origem, tem a Medicina com as
mais diversas formas do conheci-
mento humano. Mesmo com a fi-
losofla, a mais pura, mais desln-
teressada e mais contemplativa das
ciências. E relações também com
as belas artes, que nâo desapare-
ceram de todo até hoje. Agora, ao
lado dessas relações digníssimas,
que tanto honraram a Medicina
antiga e honram a Medicina mo-
derna, uma porção de relações sus-
peitas, mal afamadas, vindas de
uma longa existência de aventu-
ra, com a magia, o ocultismo, as
artes negras. Foram os seus ex-
cossos da primeira adolescência.

O desenvolvimento da Medicina
data de tempos imemoriais. Home-
ro já exaltava a Medicina dos egip-
cios como a melhor de todas. E
curioso: no Egito não se admitia
o' luxo da clinica geral feita por
um só médico. A profissão de mé-
dlco na terra dos faraós era le-
vada a um ponto quase maníaco
de especialização. Donde o nume-
ro assombroso de médicos que sur-
preendeu Heródoto na sua viagem
ao Egito. "Cada médico, êle diz,
se dedica única e exclusivamente
a uma doença". E n qne então se
praticava no Egito bom seria que
se adotasse ern toda a parte nos
nossos dias: a remuneração do
módico sala de uma contribuição
feita por toda a comunidade, ton-
do-Mi em conta que o direito á
saúde estava acima de todos os
outros.

Na Babilônia a rcmuneraçflo do
médico variava não a panas com a
qualidade da doença, mas também
com a categoria social do dcwnto,
E Is, s« o médico, * um operador,
por Inépcia ou simples Incúria pre-
judiciisso o doente, cie torin ns
niftos .-ni'i'i<li'iH, mesmo »|iu» essas
mio» fossem smwdolels.

Mus, como «rn todos os mil rol
wimos dn conhecimento nlontlfleu,
»»s Brandes pinneiin* da Medicina
moderna ainda foram os iíiwkos, a
obra da eeppelaiijtacfio miiillcii <io«>.
siiMundu flsitiiiilnnii »i; «irlliul a
lllpiiiuaiiii, é Ipieima, Mas ufin ne>
llll de viifUi pnr e/iusa da ma ms,
lensfto <|u« ela liavla de flrai "tu
|iniiii.iii.iiiii.iiiii rnaoada na IiUia
ria, Teria ríit» hm>* Hi» «l'«me
prolYll»»' de mullii* itec MH* l/llill
uho», iiv^n» idaihldí-fUIM» *'*.* * Ue
IfllJlMDi, .|/)iH d fido iiu\'i n íinilfiii'
ly \l\èi\\iit liiOjiille lsiii|i'.' I uiiiUt*
liem uni')'.») d«M»il| i*r «>*»e ido*
\m>'i l'i'\'i willstleo, )"'« ÜMpíHH

DA MEDICINA
Olivio Montenegro

(Especial para o DfÂRÍO DE NOTÍCIAS)

obra de conjunto e de sistematiza-
ção, que, com seu prestigio enor-
me e seu imenso saber jurídico,
poderia ter Iniciado no Brasil, me-
Ihor que os revolucionários de 1930.
O que, entretanto, desejo salien-
tar aqui é o fato de ter a Suécia
despertado num brasileiro de ten-
dências conservadoras como Ollvel-
ra Lima, a "consciência socialista"
que nele sô fez desenvolver-se des-
de então, sem prejuízo do monar-
qulsmo que lhe animava a3 idéias
políticas. Aliás, são da mesma épo-
ca cartas de outro brasileiro es-
clarecldo, o Príncipe D. Luiz.
para amigos do Brasil, pondo em
destaque a questão operária —
sua Importância para o nosso país.
Importância que não era enxerga-
da nem polo conselheiro Rui Bar-
bosa nem pelos mato avançados
republicanos da época com respon-
sabllldades de direção nu de gp-
vêrpo —• excetuado um ou outro
Demétrlo, um ou outro Vinhais
nials efêmero.

E' que aos ouvldus dos mais
equilibrados e seguros dentre êies
a palavra "socialismo" soava ap£-
nas com o seu alarmante som
francês ou espanhol. alemão ri'J
russo, despertando neles, horacn.s
de bom senso, Idéias pavorosas d»;
agitação a de anarquia, de bombas
«ic dinamite e de Incêndios de con-
ventos. Faltava àqueles homens o
contaeto, que teve Oliveira Lima,
com europeus como os suecos, en-
tre os quais, desde os princípios
deste século, se Iniciara pacifica e
tranqüilamente obra de "verdade!-
ro socialismo do Estado" sem que
se Incendiasse uma só Igreja ou se
danificasse com bomba de dinaml-
te a carruagem de um só ministro
da Coroa. De Estocolmo Oliveira
Lima podia escrever para o Brasil
em 1909 encantado com o ativo ea-
plrito público e "o sentimento bas-
tante forte de responsabilidade"
entre "as autoridades municipais".
Esse espírito e esse senso de res-
ponsablltdade permitam àquele

iPovo quase desconhecido pelo nos-
so realizar obra extraordinária ds
"reforma social" sem agitações
nem tumultos sangrentos.

E' certo que havia um roman-
clstn escandinavo que se extrema-
va em ridicularizar tais reformas.
Oliveira Lima revelou seu nome e
deu noticia de sua obra aos bra-
slleiros de sua época: ao Brasil do
tempo dos nossos avós e dos nos-
sos pais. Chamava-se c romancista
desabusado Augusto Strlndberg. Sua
arte, conslderava-a Oliveira Lima
"realista sem ser absolutamente
pornográfica". Pretendia ser "dl-
vertida" mas nâo passava de "lrô-
nica". Religião, arte, política, II-
teratura, tudo lhe parecia "hipocrl-
sia, vlleza e corrupção".

Com o que não concordava de
modo nenhum o observador brasl-
lelro da situação sueca. Tanto
que, "católico histórico", como.se
gabava de ser, Oliveira Lima, em
tlua carta VII, presta esta homena-
gem à Reforma ou ao cristianismo
llterano: sua Influência na vida
sueca tivera "um efeito salutar sô-
bre a moralidade e a honestidade

u força e graça do seu estilo para
quo Platão comparasse o seu nu-
tor a artistas como Policleto e Fi-
dias, e para que Aristóteles, tão
sóbrio nos seus adjetivos, o cha-
masse "Hlpócratos, o Grande".
Muitos outros o chamavam "O Dl-
vlno". Galeno, que veio dopols,
achava-o nada menos que "o ma-
ravllhoso Inventor de tudo quan-
to é belo". O que bem se sabe
é que foi Hipócrates o primeiro a
encarar a doença, nas suas manl-
festaçfies mais patológicas, como
um simples fenômeno da natureza
orgânica, e a fixar o papel real do
módico que não 6 senão o de "aju-
dar as forças naturais do orga-
nismo". O médico não passando
de um servidor na natureza. .Hipó-
crat.es, por outro lado, foi quem
primeiro falou dos efeitos do cll-
ma sobre a origem de muitas
doenças; e mio só do clima, mas
de todas as circunstancias decor-
rçntes do meio fisico, lançando dai
os fundamentos de uma patologia
geográfico-hlstôrica.

A mnnelra dos seus contemporã-
neos mais ilustres tinha Hlpócra-
tes a Medicina como ciência de
uma nobreza igual â da filosofia, e
que exigisse quase a mesma uni-
versalldade de conhecimentos, o
mesmo domínio do espírito sobre'
as coisas. Dele foram as palavras:"Aquele que quiser adquirir um
conhecimento exato da arte médl-
ca deverá freqüentar uma boa es-
cola, receber Instrução desde a ln-
fàncla, ter vontade de trabalhar e
ter tempo para se dedicar aos es-
tudos".

Essa doce e familiar aproxima-
ção da Medicina com a filosofia
vamos encontrá-la até os tempos
modernos. Mas. foi sobretudo du-
rante a Idade Média, que ela se
fez com um caráter mais Intimo.
No tempo de Avlccnas e Averroea
tão grandes filósofos corno grandes
mestres de Medicina. Assim como
os Judeus de quem diz Castlgllo-
nl que "eram filósofos e raciocina-
dores sutis, especialmente versados
no estudo da botânica e peritos no
diagnóstico".
Apesar dos árabes terem antiga-

monte se celebrizado tanto pelas
suas descnbartas no campo da Ma-
dlclna, sobretudo na parte que
toca á bioquímica, nem por Isto
alguns dos seus famosos médicos
escapulam h brutalidade de certos
governadores, Phazcs foi um deles.
Assim é qu»i certa ve?., porque ns
suas experiências químicas nfto
provassem nu prática tfto exala-
monta como êle havia prevllto num
dos seus livros, o governador d*
Poliliarn mandou que Me fossa
balido POPl seu próprio llvio ata
lhe partiram u sabect» "eus nn»
livre quo um ninilHii d AM eu fosse
rindo uns tiuiniHs dn hoje, pnr eol»
sas ipie afirmassem noa seus II»
vros e nfto s* viasem flonflrmads*
pelo»» fuiosl

Mu» iiftu fn| sOmaiil* nu Muda
Mídia. »»»iu ns ' irteim « ni Malies,
o Hl; a Medlelmi n a flmsofla ca
/feiaiu IM* «nilelokainwii* »* inAo».
Tiiudo-un nn leiiijiu d»i |)u»iíi|«».
íuji't» cedido» profundo» de aoelo
min a fululujllH ii li»»"lii»ii d* iHie*1
Ã >i\h-i InilMiisd» M» l»owl»i»" *
ifiiu i uíDjtllolM ''IIH UM >»'* »''<*>
mn» «w» MiiM\H\i»l*) «otiv»)

—• dando a estas expressfJes um
sentido lato — deste país".

Lendo há pouco, em Inglês, o li-
vro sobre a Suécia escrito Intell-
gentemente por um dos seus prln-
clpes — o Príncipe Guilherme — «
Intitulado "Thls Land of Sweden",
lembrei-me de compará-lo com as
Cartas de Estocolmo, escritas em
1909 por um brasileiro residente na
capital sueca. E encontro louvados
pelo príncipe, no seu povo, os tra-
ços que mais seduziram o espirito
do Oliveira Lima tão amigo do
equilíbrio quanto Inimigo dos ex-
tremos: "moderação, domínio sô.
bre bí próprio e certa Inércia bem
no melo do todas as veemênclas..."
Acrescenta o pllnclpe Guilherme
em palavras quo se assemelham às
do observador biasllelro em suas
cartas de 1009: "Ao contrário de
tantas outras nações, nosso modo
de resolver os problemas tem slde
o da evolução, nunca p da revoiu-
Cão.,."

O que significa que de 1909 atè*
hoje o sueco continua a ser o ni6s-
mo povo que Oliveira Lima desço-
bri u e procurou revelar ao Brasil,
numa série de cartas que estão a
merecer publicação em livro: um
povo amante da renovação e, ao
mesmo tempo, amante do so pas-
sado e de suas tradições (urgara*
¦mal). Ainda hd pouco um inttV».
prete da gente escandinava: T, V,
Kali.iarvl, salientava a persistên-
cia. naquelas nações do Norte da
Europa, dc Imperocível tradiciona*
lismo e mesmo conservantlsmo, em-
hora esse traço nem sempre seja
surpreendido pelos observadores
estrangeiros, tal o relevo que as-
srrme aos seus olhos o progressls-
mo dos escandinavos ou o avanço
do socialismo entre êies. Oliveira
Lima percebeu nos suecos a coexls-
tência dos dois traços aparente-
mente contraditórios: o gosto da
Inovação e o gosto da tradição.

Outro traço surpreendente para
o Brasil de há trinta ou quarenta
anos descobriu Oliveira Lima na
gente sueca: a preocupação dns
seus escritores e dos seus artistas
com os problemas sociais. Não era
uma literatura, a dos escandlna-
vos, de dramaturgos, ensaístas,
poetas e romancistas voltados ape-
nas para os temas convencional-
mente literários, estéticos, clássi-
cos. Voltava-se também para as
questões sociais. Misturava se, até
com a sociologia.

Ignoro se existe hoje um bra-
sllelro ilustre que tenha da Suécia
o mesmo conhecimento exato que
chegou a ter, nos seus dias de ml-
nlstro do Brasil em Estocolmo, o
autor de "No Japão". E' possível
que exista, Possível mas difícil.
Oliveira Lima foi de "fat.o.,t.t*fl-,ex-
traordlnôrlo observador jWhWnfins
e coisas estrangelmsVÍEriifiíi^só
só revelou aos olhòsivdo Brasil do
seu tempo o remoto Japão como
a Suécia que era entfio, como até
certo ponto, ainda hoje, para
grande número de brasileiros, uma
genta quase tfio desconhecida como
a japonesa. Um reino meio Irreal
de gigantes louros. Uma terra df
luteranos misteriosos.

para a Medicina. Outro filósofo
da Renascença . e médico famoso
chamava-se Glamhattlsta Delia
Porta, o pioneiro da ótica. Mas ne-
nhum deles que fosse mais apaixo-
nado pelas coisas de Medicina do
que Dlderot. que vem tão depois
da Renascença, Dlderot como pro-
prlamente diz Paul Hazard "tirou
ao metafísico o direito tle falar do
homem para confiá-lo ao médico".

Onde nem sempre êies davam a
parecer com os filósofos era na
ganância dos gordos honorários, e
nó luxo ãs vezes exorbitante do
vestuário, Falando dos médicos na
Idade Média, diz Castlgllonl que"os mais prósperos, de larga repu- -
tação, acumulavam fortunas consi-
derávels e pediam honorários que,
mesmo hoje, pareciam elevados".
Vestlam-se também os médicos
desse tempo como uns príncipes,
não saindo á rua se não com "uma

pelica de arminho sobre a roupa
nova, um manto de arminho sobra
os ombros, um boné de veludo, lu-
vas bordadas, e mais um pagem o
acompanhando".

Na Renascença os médicos não
ficavam atrás dos fidalgos, E aln-
da acrescenta o autor da "História
da Medicina" que "os maiores mé-
dlcos a esse tempo tinham conhe-
cimento profundo da literatura
clássica e eram freqüentemente
humanistas e literatos". Da mesma
maneira não se contam os artistas
que se preocupavam com os estu-
dos de anatomia come se fosse a
anatomia uma pura ramificação da
sua arte. Assim sucede com Leo-
nardo da Vlncl, com Miguel Ange-
lo e muitos outros grandes pinto-
res desse extraordinário período
da História. Uns e outros, médl-
cos e pintores, pelo que conta Cas-
tlgllonl, ordinariamente se associa-
vam para trabalhos da mais estrel-
ta colaboração.

Já então não era mais a cirurgia
uma arte de barbeiros; ou a Me-
dlclna sómenle rios plebeus, dos
homens que não sabiam o lutlm,
e entre as qualidades para clrur-
glfto já vinha em primeiro lugur
a de ser homem de letras a dar
prova de inteligência e bons cos-
tttmes,

Nâo admira, pois, que no século
XVUI, um dos maiores economia-
tas da França, o fundador da es-
cola /Islocrdtlca, fosse igualmente
um grande clrurRlfto, Françnls
Qutinay. Nem admira lAo pouco,
que no século XX o» olrurglôas ti-
vestem paravsnuriá-lor. no Anfltan-
tro dl Faculdade da Medlclnn d«
Paris, no s»u Congresso do 1038,
o maior poeta contemporâneo que
foi Paul Valury. IC nunca *»»» Inl-
trumento do homem, eparenUmen-
te humilde, e »|U. è „ mini, foi
mais dlvlnamenli esaiiudo em pu*.
c» 'In que iiucsa iiinfurAnida, onde
Vaiar»1 lileiiili'1..» n eliuiullio enm
o ml im»

Ma» quem no reilliladi ld«ntlfi«
ea a nlíliela medlna «mn » vido
iinlveioal vlaia em lodo» o» peilO
do» ria i'iu lilifióiia. h nn» ?"ue pia
im» iniit» dleni mi* ,\u eiiíiura co-
ela) a Aduni ''ntilmlloul mt nln»
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OS MELHORES PRESENTES

Cr.$ 00,00
Crí 60,00

CrS 40,00
Cr< 30,00
Crí 40,00

Cri 30,00

Cr$ 40.00
Cr§ 40,00
Cr$ (55,00

PARA ADULTOS
Afranio Peixoto, Livro de horas
Afranio Peixoto, Breviário da Bahia

Reminiscências do saudoso escritor só-
bre sua lerra natal

Alceu Amoroso Lima, Voz de Minas,
3.* edição 

Jackson de Figueiredo, Correspondência
Georges Bernanos, Sol de Satã 
Gerges Bernanos, Diário de um Pároco

de Aldeia 
Romances laureados com os maiores

prêmios literários da"França

Alceu Amoroso Lima, O Problema do
Trabalho

Leonel Franca, S. «I.. O Divórcio
Raymond Murray, Introdução à Sociologia

Guias seguros para os problemas de hoje
' 

PARA CRIANÇAS

Robinson Crusoc, livro com movimentos
Zé e Necas (lindo livrinho para 3e 7 anos)
Ginástica no Pais das Rãs (da mesma co-

leção) . . . • •• >
O Colar (formato grande, para 4 a 8 anos)
Aula de Desenho (da mesma coleção) ..
Carmen, a mexicana (para vestir com bo-

neca e texto) 
Mnrga, a lirolesa -f ria mesma coleção)
Pintalbum Cebrita (lindo álbum de pin-
luni) • • •

UMA OBRA MAGNÍFICA

ENCICLOPÉDIA SALVAT, em 12 mag-
niftcos volumes dc luxo, com intime-
rns gravuras e mapas a c('>rcs. ÍSdi-
çfio de 19*10. Preço dc propaganda,
vendem ris lambem n prentiiçfien •¦¦- Ci*" »i _4n,nu
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PCS). SANGRENTAS, DENTES
ABALADOS MAU HÁLITO

Dr. Ribeiro da Silva
Técnica própria — Penlcilina Edl-

ficio Carioca, S. 306. Dtarlamen-
te. Fone: 42-27.6.

_f «^__. _/_ir 1

lempw*
í * de lempe.
V. S, poder!
«om um simples
telefonema, adqui-
rir suas passagem ou
solicitar o serviço para
Ir.nspone de t.rga t en-
«omendas, «or Via Aérea.
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íurismo e Representações
SflHTfl CRUZ tida.
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Era uma bela figura de homem,
mais Imponente agora na serena ma-
Jestade da morte. Tomava toda a
cama. Tinham-lhe vestido o fato do-
mlnguelro, o fato dos grandes dias,
e, agora, o do último dia, que è
grande também. O choro do mulhe-
rio baixou de escala. Entraram qua-
tro homens transportando o caixão
da Misericórdia. Vozes segredadas
murmuraram qualquer coisa. E de-
pois o choro ergueu-se mais forte,
um, «rito profundo e rouco sobre-
levou tudo, e a viúva caiu sobre o
cadáver, beljando-o e soluçando. Sô-
bre a cômoda, coberta de chita de
ramagens, oscilou mais vivamente a
chama das velas.

Era uma bela figura de homem,
e horas antes tod\> êle era vida.
Levantara-se com o Sol ainda nas
Espanhas. Engroladas as sopas, ma-
chado ao ombro e farnél na mâo,
fora k vida. Vila Branca dormia
ainda no silêncio. No terreiro bra-
dou pelo Nagulga. — "E' um na-
íllnlia". Foram andando carrelelra
fora. Fez um cigarro e petiscou lu-
me. — "A modos que o carvão su-
blu!" — disse Catarino. — "E a
jorna é capaz de descer!" — tornou
o outro. Caíram num silêncio que
era drama. Agora corria tudo para
baixo. Nada segurava a maré. Os
que tinham alguma coisa de seu,
tinham-no perdido na luta contra a
adversidade. Os que eram 'pobres,
mais pobres eram agora. E até os
ricos davam a cambalhota, quando
mal se precatavam, como sucedera
ao Zé Negai. As jornas eram bal-
xas. O trabalho escasso. E, para
não morrer à fome, os homens dei-
tavam longe, por lá ficavam tempos
esquecidos. Náo que a vida por cs-
sas terras fosse grande coisa. Mas
sempre havia em que entreter os
braços e enganar o estômago. Ago-
ra corria tudo para baixo. Nada
segurava a maré. Por essa terra
fora ia um vento de desgraça. O
Sislmundo Ia vendendo, um a um,
os ferregiais da legítima. O Raposo
perdera tudo. O Labocha, depois
de velho, tornara ao campo.,.. E
Catarino mergulhava dentro de si
mesmo e via- a mor^e de, um povo
Inteiro. Deus esquecera-se dos ho-
mens. E nfto tinham estes menos
indústria, que todos se desunhavam
iyi trabalho. Os cachopos, ainda a
cheirar aos bancos da escola, eram
atirados para o campo. As searas
davam palha, e nas árvores os fru-
tos mlrravam sob uma camada de
bicheza. E a miséria alastrava como
nódóa de azeite, roubava forças, vi-
das e esperanças....

Já se adivinhava o Sol. Iam che-
gando. Chapadas Violetas e alaran-
jadas zebravam o Oriente. Por ou-
tros caminhos, outros homens iriam
chegando. Falazavam, riam até. Só
Palalo, a um ronto, nr sério, pa-
recla estrangeiro e pior que patrão.
Nfio admitia um deslize, uma falha.
Era trabalhar, trabalhar... Quando
despegavam, o Sol a custo se haco-
rejava. Ao sábado, Palalo fazia as
contas e tinha um ar severo. Sá-
' :'do é dlr grande, dia de peso no
:ôlso. Todos faziam cálculos de fá-

:i deitar. Toma tu, toma tu, toma
:». e nada, nSo chega. A vida é
Jura. E quando vinha a noite, com

o seu mistério, o grupo, pelo car-
reiro, esticava as pernas. As árvores'

O CONTO DA SEMANA

O CÉU É NEGRO
Garibaldino de Andrade

Figura significativa entre os escritores novos de Portugal. Garibaldino
de Andrade é autor de dois volumes, de contos regionais: "Vila Bianirn"
e "O Sol e a Nuvem". Do primeiro escreve .loào Gaspar Slmóes que é
uma obra "poética no estilo, humana nas figuras, enternecida nas evoca-
ções. graciosa nos tipos, fresca nas cenas, justa, nos diálogos, sóbria na
linguagem local", e que revela, em alguns dos seus contos, "um sentido
do pitoresco e um dom de apanhar o lado picaresco da vida que lembra
o Aqullino de "O Malhadinhas".

A> "Vila Branca" ("Biblioteca da Nova Geração" — Editorial "Inqué-
rito", Lisboa, 1944), pertence o conto abaixo. — A. B. de H.

suas longas ca-. foram a terra, num gemido longo
belelras de fantasmas. As estrelas de ramos partidos, de fibras rotas
crivavam o céu. Os lumes dos cl-
garros eram pingos de lacre num
horráo escuro. De homem para ho-
mem nfto iam duas falas. Eram to-
dos filhos da terra e viviam o mes-
mo drama. Mas cada um pensava
que a sua cruz era a maior e íe-
chave os ouvidos As dores alheias.
Iam soturnos, no monólogo Interior
de -todas as horas. Toda a vida e
mais seis meses a esbarrondar ener-
glas, por perto e por longe, e nada
de erguer a cabeça. Futuro quer
dizer esperança, e aqueles homens
só pensavam nas duras realidades
.do momento. Não tinham futuro.
A vida era sempre dura, com os
mesmos cansaços dolorosos, a.s mes-
mas dificuldades prementes, aquela
ansiedade sem clarão.

Era uma bela figura de homem,
e horas antes todo êle era vida.
Estavn um ,dia alegre e triunfal.
Um dia em que vem o lavrador e
diz: "Está um belo dia pra seara!";
vem o ocioso, frei-sem-culdudos. e
o azul do céu torna-lhe os pensa-
mentos azuis; vem o pobre e pensa
que p calor morno é agasalho ba-
rato; vem o senhor Lopes, o gordo
boticário; e murmura que a estação
se está caracterizando por um calor
intenslssimo... Estava um dia ale-
gre e triunfal: o Sol todo deslum-
branle e no céu nem um refólho
branco de mivem. J51e estava ali, o
Catarino, e mais homens, no cutelo
e no serrote.

— Eli, Catarino, Já bonda de la-
zelrai...

Era mesmo vida de galego,' aque-
Ia. O astro subia nas alturas e mor-
discava as carnes. E os machados
luzlam, ora abaixo, ora acima, a
Jogar nume ânsia sacudida, .lá o
suor toma os braços, o pescoço, o
corpo todo, escorre em fios amar-
gosos para os cantos da boca. Já os
músculos se lntelrlçam, numa dor-
méncla impotente, a respiração é
um sorvo doloroso e prolongado. O
Sol resplandecia, num céu de festa.
O aço dos culelos brilhava alegre-
mente. E os corpos retezavam-se.
caiam para a frente, num.hSI...
hal... magoado.

Os troncos das azinhelras, caldos
aqui e ali. sâo longos coi-pos sem
.viria. Dias antes, suas copas largas
ramalhavarn a todos os ventos. Mas
veio o Palalo mana.ieiro, o Nagulça,
o Catarino, um poder de família,
e tudo se acabou. As sacholns pu-
seram as raízes à mostra, e os ma-
chados as cortaram. E as árvores

e despedaçadas.
Palalo manajelro é uma sombra

na frente de tçdos. As fraquezas dos
homens ainda se erguem em forças,
e os machados cantam, num alarido
metálico. Os madeiros, pouco a pou-
co, fragmentam-se. Os braços dei-
gados apartam-se e dividem-se em
acharia. E com pouco mais as sa-
chulas revolverão a terra, a lenha
será acamada, a grossa por baixo,
a magra no melo, a minguada por

cima, c, bem no rlbo, a tojelra.
Aí Palalo será peste. Artista no seu
oficio, exige cuidados amorosos no
acamar e na cobertura do forno.
Terra deitada, terra batida, abrem-
se as gatelras e puxa-se o fogo. E
a lenha, arde-que-ardé, dá em car-
vâo negro, negro como a vida.

Dez homens,, doze homens estão
ali, no cutelo ou no serrote. As ca-
ir.lsas colam-se fts peles. Mas- os
dorsos aprumam-se e caem de chô-
fre, num ritmo certo', que a respl-
ração comanda. As cunhas de aço
etrrbebem-se nas carnes rijas dos to-
ros. Os serrotes gemem 

' na polpa
dura dos madeiros.

— Catarino. esse braço ligeiro!...
Vida de galego, aquela. Vá abai-

xo, vá acima, derrega-se o corpo e
o machado canta a sua canção. Ou
será, talvez, um lamento? Entra na
cabeça e nos -ouvidos, sacode os
músculos até à dor. Onde ouvira
aquele som cantante, vindo de algu-
res como um fio de voz longiquaV
Ah, sim, fora na rua Grande, batida
pelo Sol, Cachopos imundos e semi-
nus brincavam ao trapo queimado.
Um galo cucurleou ao longe. A Zefa
Catafoa estendia uns trapos nas pi-
loiras de unha suja e acerosa. E
então o vonto morno trouxe de longe
a música estranha, dorida como um
lamento. Era um slbllar arrastado
e Incompreensível, como de alguém
que canta, chorando. A melopéia
envenenava os sentidos. Teve granas
de chorar. Ajeitou »'• cinta. Meteu
a loja de Manuel .loaquim. Subiu
o degrau como quem galga um cêr-
ro. — ... Ê pago amanhén!".
O lojista sorrlu-se: — "Vocês vêm
sempre com a mesma cantiga. Fias-
se-se uma pessoa, que a bom p»"irto
Ia dai... Vêm com essas falas
mansas e esse tom sério, e fts duas
por três embarrilam um fulano. Ná,
Catarino. na posso fiar mais!". Fi-
con • ainda nn teima, torcendo as
mfios. nos olhos uma súplica muda.
— "Pago. fique descansado que pa-
gol". E o Manuel dn Loja, aviando
uma freguesa, ficou de oreihas mou-

cas. Saiu tonto. Um cão latiu do-
nciamente e a canalha miúda corria
atrás dele. fazendo por zunlr as pe-dias. Foi andando sem rumo. Cha-
maram-no e acudiu. Entrou no To-
nho Chico, com uns amigos. Man-
daram vazar do branco. Daquele
dia tinha multo que contar. Corre-
ram as horas. Era jã noite, fiatla-
lhe a luz de frente, e Catarino pes-lanejava. O vinho era forte, a ca-
beca fraca e a carne pesava-lhe nos
olhos. A casa era cheia de íregue-
siH, Pela taberna se viam os tem-
pos. Antigamente, sim senhor,' be-
bia-se o seu copito, mas a fugir. E
agora era o que se estava vendo.
Iam os anos ruins, sem pào, áem
azeite, sem nada, e todos se afoga-
vam em vinho. Perdla-se todo o
esforço na luta contra a adverslda-
de. Por isso a taberna Ia de vento
em popa, abria os seus braços en-
ganosos a todos. Muitos homens de
vergonha estavam ali a abandalhar-
se. E a luz batia-lhe de frente, e
Catarino pestane.íava. Uma dormên-
cia .vaporosa tomava-lhe a cabeça e
um quebranto multo doce descia-lhe
aos membros, era senhor, de todo o
corpo. Por três vezes se quisera Já
erguer, mas os parceiros, tentavam-
no: "Vá mais um, ó Catarino! Es-
tás hoje muito . coiso!..." A con-
versa deste e daquele era um ma-
rulho grave e profundo, uma algar-
viada cujo sentido se nfto percebia,
O fumo e o cheiro do tabaco quel-
mado empestavam 'o ar. O Tonho
Chico, com a pança a saltar das
calças, atendia toda aquela gente.
Era um pequeno rei sem trono. Pa-
ra êle, a vida era bela. Catarino
cabeceava. A mulher devia espera-
lo, pras .sopas. Os cachopos fariam
a serrazina do costume. O marulho
das' conversas embalava-o, e Já aí
vinha o sono. "Catarino, vá lá ou-
tro!..." Piscou os olhos e levou as
unhas sujas ft garganta : "Tenho aqui
a modos que um pigarço...". O
Chico Féllx riu-se-lhe na cara: "Tu
estás mas é com ela na ponta dos
cachimbos!"...

Caiu no vício. Deu em beber e
embeiçava de grande. "Tão tu, a
falares da gente, ha?", disseram
os práticos de longa data. "Saiu
agora da casca e já quere a dlan-
teira...", observou alguém. Tinha
um? cksa a sustentar, era pai de
filhos le caiu no vicio. Aquilo não
era vida. mas foi-lhe tomando o
gosto. Corria tudo a pior, e o que
havia um homem de fazer? Assim
como assim, melhor era gozar ai-
guma coisa, que esticar seco do
trabalho...

MOVIMENTO LITERÁRIO

livros Tara o natal
Raul Lima

Para o Natal, que se aproxima, é de esperar que apareçam nas livra-
rias muitos livros novos, que o livro é o mais galante e llsonjelro dos
picsenttes. Livros para os diversos gostos e situações, livros de todas as
fases do ano, mas especialmente livros para as crianças e os jovens.

Nossa produção, para esse fim. é pobre. A Importação cresce, nfto
mais apenas importação da literatura de quadrinhos e dos "cartoons"
ne Walt Disney, mas dos livros mesmos, de todas as literaturas e lm-
pressos em português, especialmente para o nosso mercado," pelas edl-
(oras argentinas.

Quanto aos que aqui aparecem e acontecem serem enviados ¦ este
cronista, tenho a opinião de dois leitores vorazes, uma garota de onze
anos e um palmarlno de oito anos (palmarino porque nasceu, como Jorge
de Lima, ao pé da Serra da Barriga, onde viveu o Quilombo dos Palma-
res). Jilès são quem me diz se os tais livros são bons ou nfto. Gostam de
Monteiro Lobato e de Malba Tahan, de modo geral, pois são os autores
do maior nmero de volumes da sua biblioteca.

Outro dia receberam, com dedicatórias cordiais do atiior, os livros
didáticos vle Hlldebrando Lima e se entretlveram grandemente a ler as
lições simples agradáveis' desse professor moderno. E estão ansiosos pelo

Nosso Mundo" qu» já lhes foi prometido.
Declarei a Yvonne Jean que seus Contos de Mar são lindos, horas

depois de recebê-los, pois vi o entusiasmo com que Maria Lúcia os leu.
E é também minha filha, que já leu três vezes aquelas excelentes memórias
«sslnadas por Helena Morley ("Minha Vida de Menina") quem cito para
animar José Olímpio e Daniel Pereira relativamente à Coleçfio Menina e
Moça. Ela está devorando-os, a todos, um a um.

Papal Noel poderá distribuir, sem susto, aos entreabertos botões e
entrefechadas rosas que a sorte distingue com a fantasia gentil do velho
dadlvoso, os livros daquela Coleção, apresentados com tal gosto, pois
eles proporcionarão úm encantador passatempo para as férias das peque-
ninas colegiais.

Tenho a respeito de livros para crianças um começo de complexo.
Meu pequeno Celso acha-os íacllimos de escrever. E, multas vezes, vendo-
me martelar esta Reinlngton a fabricar artigos sensaborões e slzudos nos
quais recuso a reconhecer-me, tem indagado: — Por que você não escreve
histórias infantis ?

Êle acha que seria fácil. Eu estou certo de que seria rendoso. Se
escrevesse, teríamos um Natal autárquico. Dar-lhes-la os livros por mim
mesmo escritos. E com o produto dos livros vendidos para as outras
crianças, enfeitaríamos melhor o pinheiro simbólico e teríamos mais farta
a cesta de Natal.

A Impertinêncla desses meninos que nos desviam a atenção do
trabalho...

BOCIOS — Cirurgia
DR. ALOYSIO MORAIS REGO

Av. Nilo Pecanha, 15&
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VENDE:
MOTORES PARA MAQÜI-
NAS DE COSTURA — KE-
LÓGIOS — GELADEIRAS

E OUTROS ARTIGOS A
VISTA E A PRAZO

Rua da Quitanda, 21-1.° andar
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ESPECIAL PARA SUA CARGA

R_ um Caminhão Dodge especialmente construído
para cada tarefa, segundo o tipo da carga ou da
estrada.
Para as exigências do seu transporte a solução é
Dydge, porque com êle está a seu alcance o tipo
adequado de chassis, motor, transmissão, embrea-
gem, eixo trazeiro, distancia entre eixos, etc.
Conheça um Dodge e verificará porque Dodge forma
nas maiores frotas de caminhões do mundo. '

Dodge transporta mai» por menos dinheiro!

COMPUTOU DE PRQPIGINDI, IDMINISf RIÇAO E COMERCIO
AV. OSWALDO CRUZ, 95- RIO

^¦S*»

• Agora, como sempre,
para qualquer serviço, a
aolução é Dodge. Por aua
excepcional durabilidade
e prlo baixo custo de ope-
ração, Dodge conquistou
fama mundial.

SPROPACg

Os machados cantam a sua can-
ção. Palalo é uma sombra na frente
de Iodos. Eslava um dia alegre e
triunfal : o Sol gozava-se nB sua
glória e a terra abrla-se num sorriso
bom e vermelho. Que mistério e ês-
so que rege a vida dos homens?
Quem feriu a ave.na ascensão alada
para o azul? Quem soltou o grito
que se perde na distância? E por
que se soltou o grito? O machado
brilhava alegremente. O Sol arran-
cava chlspas do aço, que reluzla.
Uma pedra estava numa cavidade
du árvore. O destino misterioso dl-
rigiu o machado para ela. Depois,
o grito, e sangue quente e verme-
lho que mana para a terra verme-
lha. Bem correram homens em a.lu-
da, se prorurou estancar a fonte.
A pedra estava ali por razões mis-
l.eríosas e o homem vivia por ra-
zões misteriosas. Tudo nele era der-
rota,. Mil fios invisíveis lhe tolhiam
os passos, sombras Inumeráveis o
ameaçavam. E todavia foi a pedra
que o matou.

AH estava êle, bela figura de ho-
mem. árvore nova agora mais lm.
ponente na majestade, soberba da
morte. Vestiram-lhe o melhor fato.
Já o caixão tem um lençol branco
de neve e sobre êle põem o homem.
Chora a viuva, choram os filhos.
Quem há. ai que n9o chore? As ve-
Ias vão extinguir-se, num último
lampc.ío. Os homens querem pegar
no caixão. A velha Llbânla afasta-
se ainda e lança sftbre o cadáver
folhas de man.lerico. E' agora. ¦

Quando chegar a Primavera, as
ervas bravas hão dé nascer com fôr-
ça na terra do eoval. Razão pode-
rosa, decerto, para um filósofo dl-
vagar sobre o mistério da vida e
da morte.

QUEDA DOS CABELOS

«^JUVENTUDE'ALEXANDRE
9* VIDR E VI60R

MENINO DE LUTO — Poesia aflr-
inativa de beleza, de emoção a de pro-
(undldade é a de Marco* Kondcr Rela.
Seu novo livro, "Menino de Luto", re-
cém-edltado por fongetti, contém ama
coleção de poema* todos eles capazes
do transmitir essas qualidades mar-
cantes. Tanto que escolhemos, ao aca-
so, para reproduzir, esta Ode, a sétima,
mística e «uave:

% __^-^-M-HHH-l-h--_sft----_ _r

j^sssi / Mllw fj ^^ Mm WsK.—

JG8L /^SíS^BBÍi^^W^KJrâ^

ffll^^^Ei^EZ9_rai_B_3_i
- iII^^^^^_-_--BMMhEBB^

Dr. Caetano Magalhães
OLHOS — OUVIDOS — NARIZ

JS GARGANTA
At. IS de Maio. 23 Edlfleie
Darke VI.» and., «ala 1.710, Dia-

rlamente das • às 11 horas
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"Quando finamos nô» e a morte,
Somente nós e em nossa frente
O reflexo do mal... um triste eetar

[ausenta
Que nos invadisse, om soluçar mala

[forte
Por tudo o que perdemos... pobre-

| mente inffilies,
Quando ficamos sos, somente nós •

(a morte,
Partimos noaso pio d* sère* sem

[raiiea...
Nada existe na Tida que no* salv*
Do deslizar a Astno em nossa, sorte.
Bem amanhl possivel, sem luar, sem

[dôr,
Inútil «er amante a quem •• ne»a

[o amor
Quando ficamos sés, iomante nit a

Ia, mort*".
*

(7 ÚLTIMO ROMANCÜ DE CHARLBB
MORGAN — Charles Morgan é um dos
mais apreciados • conhecidos roman-
cistas ingleses. Ja foram traduzida»
para o português as suas obras capitais:
Sparkenbroke, A Fonte • A Vla.eia.
Morgan, porém, n&o é apenaa um no--alista, é um ensaísta de qualidades
raras e as suas Reflections In a Mlrrar
revelam um pensador profundo.

Sua (iltima novela, editada *«t* ano
pela Mar.mlllan, Intitula-se Th* 'udrVs
Storr. E' uma narrativa da luta de um
juiz aposentado da Htgh Court, para
salvar uma Jovem, Vlvien, de um de-
sastre irreparável, desastre que é ia-
sejado pela figura de Severldge, um
caráter tenebroso em cujos refoinos r*-
pontam tortos os conceitos do Mal. Essa"batalha rte caracteres", em qu* a com-
pressão da mundo moderno se fas «en-
tir poderosamente, torna The Jud*«'s
Storr uma novela intensa e profunda,
em que vamos encontrar um Charle»
Morgan cada vez mais senhor de sua
técnica e mais expressivo na produ-
çflo imaginativa.

ORFEÜ — Kecebemo» • primeiro
número de "Orfea", datado: "prlmarera
de 1947". Direc&o de Fred Pinheiro e
Fernando Ferreira. No Consnlho Co»-
snltlvo — Ledo Ivo, Darer Oamasoeno
e Bernardo Gersen.

Lemos no artigo de abertura: "Nossa
programa resume-se em apresentar aos
que porventura nos lerem alguns nomes
que nio se explicam, mas "acontecem",
eomo fatos normais da Tida ti do tem-
po. Somos novos. E Isso nos basta como
uma certeza, porque no* define. Em
um» revista de novos, nio ae pode exi-
blr um espirito J4 perfeitamente, for-
mado, o esplendor de si mesmo, a gos-
tosa suficiência do que se chama tbI-
sarmento de "figura literírla". En-
quanto formos novos, seremos inacaba-
dos. As (.racôes se sucedem normal-
mente, como os dias e as noites. Nessa
encruzilhada é que nos situamos: inna-
tisfeitos com o* que /Vieram antes, e
procurando fixar em nossa .mensagem
alguma celsa que é ainda Intradusível,
quase Informulavel. Esse algo que bus-
camos transmitir, como uma Interpr*-
taeio do mundo • uma expllcacio para
as nossas vidas, e • qu* Jnstlfloa •
aparecimento de. "Orfeu". E' a deses-
berta • à Invenvlo que aspiramos, uni-
do* nesse programa d* criação artis-
tlca, • Infinitamente separado* nos mé-
todos de eieeutâ-lo".

Colaboram nesse número Leis Iv»,
Wilson Martins, Paula Mendea Cam-
pos, narev Oamasoeno, Bernardo Cer-
sen, Dantas Mota, Fernando Ferreira
de Loanda, Marco* Konder Hei*. Xavier
Plaeer, Francisco Pereira da Silva •
entres. Tárlas Ilustrações, especialmente
d* Anísio Medeiros.

Saudamas a iniciativa,#
AS BRONTES — 1947 é o ano qua

assinala o centenário dos livros das
Irmãs Brontes. Em agosto, Jana Erre,
de Charlott». tPr, cem anos dR publl-
eaçSo: em dezembro próximo fartlo t»m-
bem um século Wutherinr Reiirht*, tra-
duzldn em português O Morro dos Ven.
tos Vlvantes. de Emlly Bront», a Agnee
Grey, de Anne Bronte.

A influência quo a obra das irmãs
Brontes exerceu na literatura inglês»

enorme, extensa e profunda,' rarllo
porque seus livros merecem sempre no-
vo» estudos r críticas.

A Inglaterra tom celebrado Pala cen-
tenárlo sob diferentes «apertas a v.rlse
obras tém surgido a respeito das Brnn-
tes. Dflssos t.r«l)Hlhoí, um dos mais tn-
teressantps * o editado por Home Ai
Van Thal Ltd»., nn série "English No.
vellsts". Th» Brontes, rte autoria de
Pl^vllls Bentlev, lido * um trahilhn
profundo ou esrepclonal a respeito d»*
três lrniAs. Ms» P. n aue »» pode rh».
mar ris nm livro completo, pois Phyi-
lit nmitley nior» o» lufnrme» blngrí-
firo» »ti\na (,'harlotu, Emliv, Ann»,
flranweii, a toria a sus família. Iiifllm-
nn» «m clnno nanltiiln» n n»««nrla,l »n«
hrs a vld» r % rthra ri» «»<!« nm», rnm
refr-rriiül*, » tiirlita s» lnf|il*nr|n», Th»
Hrmils» P um livro ie ag«»|»nt« lelltii»

O iiiHIuii' uiiiiiii<ll/in|ii pgrg »a aninr
,I»M» iiuimlii nu» » s "lir»7i|l*«i)a"

rmvnPP) i>it,nvm o ltn«»m»nln
llll PAutor» i'l»i»Hlm am fil» • n>
llllllir mm »li»iM.iii •imi».im Pm
I«m».iii«ii»h tiil liil.^ili, ram a niliiiiit"Puniu* «ií liniiiiiiti» • Hl»tárl», A»
IHli»i 411*1' l'»»r <».rt»ii|il.i. |in> AiM/lln
„.jl'll

O ihi.i. A» , |J| >.>iiiiiif, nt» „h,i,i'h
i|if»i*ni«'iD . i'M.,1,,,, f ,,,.*»,,!

""¦' At tam i quin** ..uni»¦¦•
4» um ••• ¦ ¦• "."'• " »" i'11'ii'

(¦¦»".»-i. "Vih Miiríl.i tttmplpm", ¦••
VHHéDht • I in »..», || Lu >
fii/J'».' 4» » Ilh hpiif'"", -'">, ""> m tonêfiiii •< '

entffica», etc. — estlo programadas,
sempre a preços modestos.

*
HENRY TREECE, CONTISTA — Hen-

ry Treece, um dos lideres da moderna
poesia inglesa, autor de tantos poema»
famosos, chefe do "movimento apocallp-
tico", com F. Hendry, Stefan Schlmans-
kl * outros, é também um prosador
da qualidade. No ensaio tem a* rev*-
lado espirito arguto • de rara lntsllgên-
ela como demonstrou em Bow I Re*
Apocalypa*. Como contista, porém, Hen-
ry Treece era apenas conhecido vaga-
mense, pois sua produçfto, esparsa na
imprensa, nio deixava entrever mai
qualidades no gênero. Agora, entr*tan-
to, «urge em Londres numa edlçlo da
Grey Wall* Press, a seu primeira livro
de "short-»torles".

I Cannot go Dantlng T**_»rr*v i*>
An* toda a sua produclo até • pra-
senta ,* esti dividido cm trê» parte*:"Chlldren", *Panta»y", "Sltuatloni".
Essas histórias destinara-»* a todas ai
Idades, * nessa coletânea temos oa •*-
plêndldos contos "Old Johmon", Th*
Blaelc Dress", "Th* Or*at**t Storr ia
th* World" * "Or*on Murder".

CONTOS BO BIO TEBDB — Wm tam-
lamento da Editara A Nelta, ap»r*«*a

novo llvr* d* Carla* da Silva ArmPra,
"Conto* do RI* Terei*". Segand* N*»-
son d* Senna, no prefiels, • aatar ft-
zoa, "na tela d* soa* narrativa*, tlp**

costumes, lenda* a fleeA**, paisagens
aspecto* tradicionais, eem am taqa*

especial d* tentara pela terra • a*l*
homem entremeando, nl* raro, *m vi-
rios' do* »e*i eontoa, episódio» mar-
«antes da História Colonial Mineira **m
traee* b*m apanhado* da formaolo d*
solo • sub-solo, da veatlmenta florfs-
tloa da» serra», vale* e planaltos, da»
rlquesas minerais daquele pedaea da
Terra Central Montanhosa 4* ao*»*
Brasil".

M_.CET.ANEA INOLÍSA — Orfanhr»-
da por Maicolm Elwln a «ditada por
Macdonald, acaba da sair em Londres,
uma interessante mlseelanea ds «««ritos
ingleses. Th* pleasur* ground aprssen.
ta-nos contos, página* d* viagem, estu-
dos de história, filosofia e literatura,
teatro e poesia. Com llustraçóe» vária»,
The Pleasnre Ground oferece artigo» ds
grande interesse oomo Falth and th*
Free Soclety, de 3. Mlddelton Murry;
The Post-YVar Theatro: A Survoy, d» J.
C. Trewln; The Yonager Women TVrlt-
era of To-day, de Patrícia Johnson.

Colaboram ainda nessa "mlscellany
of Engllsh Wrlttin": T.. F. Powys, D«-
nys Vai Baker, Llewelyn Powy», Henry
Treece, Louls Marlow e outro».

C»Wftürta7l»tâ6am/aÍpWa^,
cknm*4&rm7H#£favritm
nor»»^int&ickaWB& ai»*\va n*.
<Xasto ânp\Pta%\i\\\vm mni

Mf^^^f^^È^^ttm^m^aaMa^aaaaa\m aaaa^aaaaã^ataZQa9a$tBO §&EÊa9&BiÊÊÊtÊ ÚVáCJBHKp
amVOpOra 0fmaa\a\éa*\miC da* èa\\
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Av. Venezuela, 1S1 « jB»1"
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DECORAÇÕES
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MAPPIN
360, P. Botafogo, 364

MÓVEIS CASTIÇO
Acabamento perfeito — Absoluta garantia

Eis alguns dos nossos preçosi
Sala de jantar rústica "Mexicana" tr.aram
Dormitório estilo "Mexicano"
Dormitório "Chipendale"
Sala de jantar Colonial .

i. ••« ff.rm

ama •'*'#•*•'•)» *

Cr|
Cr$
Cri
Cr$

4.800,00
4.800,00
8.SOO.00
8.800,00

RUA DO CATETE, 164 — Em frente ao Palácio

PARQUET "MARAVILHA" LM
SOALHOS DE LUXO — TACOS DE ENCAIXE

EM LINHAS CURVAS

TiOOf M'i" nfio nnJ.i.i,i. D»iii hi. imlitM nn \inrnni\t\*,
Artigo Mffl if.¦•*•!_ no UrtwW « nn mundo, K.»/.»» •-,,¦
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RVSÇQS l FINÂMÇAS MUNICIPAIS"
Importante trabalho do dr. Creso Gomes Teixeira

^ITROLASÁUTOMATICAS
CHIPANDELAcCOLONIAL
A PREÇOS EXEPCIONAES

<4 5.800,00

¦SjlIlKvV )&3§
H___^______i___3J

-*^r_ ms-^al.

Sobro "Serviços e Finanças ".Tunici-

pais" aenba o dr. Creso Gomes Telxei-
rn cie publicar uma obra que. inicial-
mente, tem o mérito da oportunidade,
pois Kurgc" t-¦.•!> rido. reconstltuclonaliíado
o pais. começa a prr»ceüs:ir-se n restnu-
raçfio demncrátfcs» dos municípios com
a eléiçOo dos poderes tocai».

O trabalho do autor r> precedido de
umn 

'earta-prefáclo do deputado Alio-
mar Baleeiro e de um pref/icio õn se-
nhor Rafael Xavier, os quais publica-
mos a segui!1:

* f »
"CARTA PRF.FÍCIO •- Prezado r.o-

lega rir. Ciem Gomes Tei-reira — Sau-
daçd>s ntcnclosiis. Acaho de ler o seu
livro "Serviços e Finanças Municipais",
que leve a bondade de confiar-me. an-
tes de remete-lo ao Tíditor. e venho
trnzer-lhe sinceros e calorosos parnhens.

O município, no Brasil, è Csse outro
desconhecido e abandonado. Foi o pró-
prlo Brasil, no período colonial: viveu
dias heróicos c' gloriosos ate os prl-
meiros anos rio Império; e, atinnl. es-
querido, reduzido a migalhas, rebaixa-
do rio ponto de vista social e político,
desandou a vegetnr nas mais estéreis e
melancólicas lulas de campanário.

Os constituintes de 1ÍM6 planejaram
a rehnbilitação tio munlcipnllsmo, asse-
gurando fis Prefeituras autonomia e
capacidade prática de realização dos
seus serviços públicos* através coplosas
Tontos financeiras. Deram-lheg soeieda-
dc no imposto de renda além de ex-
clusivldnrie no de indústrias e profis-
soes. Vincularam a sorte dos cofres
municipais li das arrecadações estaduais
(Constituição, art. 20),

Mas esses enérgicos meios de ação
podem malograr-se e alimentar os mes-
mos males, que comprometeram a vida
municipal, se, paralelamente, niio se
difundir larga e Idônea doutrinação sô-
bre o direito e administração dos Mu-
nlcipios, com' tanto maior necessidade
qunnto, em nossas Universidades, alnd»
não existem cátedras sobre o assunto,
jó tflo florescente na cultura argen-
tina. , .

O livro claro, honesto e nem lnror-
mado do ilustre colega vem, exatamen-
te no justo momento, prover aquela
exigência ila nossa evolução política.
Divulgar com método e base teórica
n i|iie compete aos Municípios e como
devem fies usar dos poderosos recursos
financeiros que lhes confia a Constl-
tuição de 3946 representa nfto apenas
rhorltórlo trabalho Intelectual, de que
ne desempenhou galhardamente, mas
serviço cívico, nobre e desinteressada-
mente prestado a Pátria.

CrclH-me cordialmente, Beu patrício
e admirador (a) -- _Jir>mar Baleeiro.

'¦"^
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"PREFACIO — A nossa literatura
sobre assuntos municipais é Jlmitada e
dn Importância relativa em face da re-
levanclu da matéria.

O direito municipal. como hoje é
compreendido, não tem tido, entre nós,
o desenvolvimento imposto pela cultura

urirlica do pais. E' disciplina inexls-
tente em nossos cursos e, por Isso mes-
mo. pouco versada.

O movimento pela Instauração de no-
vos métodos políticos e administrativos
às e-ilidades brasileiras, Iniciado na
Constituinte de 1934, culminando na
«sampanha munlclpa lista de 1946, com
a vitória de alguns pontos íundamen-
tais para a reorganizeao da vida das
nossas unidades primárias, provocou o
aparecimento de alguns estudos sérios,
dando ao problema uma compreensão
mais extensa e profunda, sltuando-o no
cômputo nacional como base do regi-
me polltidb que se procurava estruturar.

Saíramos do lirismo das fórmulas
Inexpressivas e vagas para um sentido
mais objetivo em torno das idéias, que
mobilizara a oplnlfto pública. Sfto me-
moravels os discursos e dlscussfies na
Assembléia Constituinte de 1946, des-
portada pela consciência dos g-raveR êr-
ros do passado que careciam de corre-
çóes, de correçfies Imediatas para que
aos municípios se dessem os direitos e
vantagens que os -princípios do regime
asseguravam, porém, denegados sempre
pela prática na sua aplicação.

A influência exercida pelos novos es-
plrltos que surgiram no parlamento e
íora dele, íol decisiva na obtenção
tanto rie prerrogativas políticas como
de acréscimos ao direito Imanente à
existência econrtmlco-flnancelra dos
municípios, pela maior amplitude fts
fontes rie renda.

Embora nfto se tivesse obtido tudo
quanto se almejara, criou-se um am-
biente de justa compreensfto, capaz de,
dentro em pouco, fixar as linhas defi-
nltlvas de uma estrutura que consolide
os Ideais da' reorganização polltlco-ad-
mlnlstrativa do pais, assentados no tor-
taleclmento da vida municipal.

Surgiram, nfvsp meio termo, desper-
tados pela campanha restauradoru, es-
tudos sérios rie jovens espíritos que vie-
ram m juntar aos poucos que lutavam
cm nrol d" Rifinde movimento nacional
— .Oociln dp Medeiros. Arnú.ro Cavai-
canti. ives Orlando. Tlto de Medeiros,
Francisco Burkinskl. Afonso Arinos e
tantos outros, deram contribuições va-
llosas, revolucionando o conceilo jurl-
dlcõ, social, econômico e administrativo
dn município, até entüo existente.

No campo objetivo, a acSo do Ciclo
de Estudos Municipais, pioneiro rio mo-
vimento de ordennçSo dos planos ad-
minlstratlvog para a vida local, tem seu
lugar de importância.

Historicamente, a luta pela Implan-
taç&o do irlenl munlclpallsta nasceu com
as primeiras formações de nossa cons-
ciência politlca, rieslacada no curso do
crescimento do pais por fatores múltl-
pios que desviaram o verdadeiro senti-
do locallsta de nossas tradições, para
o cosmopolltlsmo rios grandes centros
urbaoos artificialmente construídos pela
Incapacidade política dos Improvisados
homens públicos das últimas gerações.

Se nio foram definitivamente rofrl-
gldos os erros políticos do passado, no
diploma político de 19-16, pelo menos
os aspectos basilares rio problema fo-
ram postos em foco e o pouco que se
conseguiu, rios dá a esperança de novas
conquistas quando melhor amadurecidos
e compreendidos os princípios da cam-
panha pela organização municipal, cm
fundamentos mais racionais.

A contrlbulçfto que o dr. Creso Tel-
xelra traz a um dos aspectos mais Im-
portanles e complexos da administra-
çüo local, que è o relativo aos seus ser-
vlços e gestão financeira, é de suma
valia para a lnterpretaçfto e aplicação
das regras e métodos de boa dlreçfio
dos negócios públicos, necessários tanto
aos dirigentes municipais como aos que
se dedicam aos estudos de finanças e
Ue administração entre nós.

E' uma obra original e esplêndida.
Conseguiu o autor superar a aridez
dos assuntos tratados em seu precioso
trabalho, valendo-se, inteligentemente,
de um método exposltlvo simples e ele-
gante. Comentando com clareza os
princípios e normas preestabelecirios,
consegue fixar suaB conclusões de for-
ma a permitir um conhecimento objeti-
vo e seguro das matérias abordadas,
proficientemente,

E' um verdadeiro manual de técnica
de administração financeira de serviços,
o trabalho que nos foi dado o prazer
de ler cm primeira mfto, e que vem
enriquecer a literatura especializada do
pais, firmando, por outro" Indo, o con-
ceilo em que já é tido ,o autor como
competente estudioso dé matéria tfto
árdua, de que êle, pelos comentários
e Interpretações lógicas, soube tirar
partido no esclarecer os assuntos de que
tratou, com felicidade, em seu notável
trabalho.

I DR. MARIO RIBEIRO

RAIOS X
S

Radiografia e radioscopia em geral

AV. GRAÇA ARANHA, 19 - 6.* andar, grupo 608

ÍHGÜST1A £

Jm terreno em Bra* de Pina,
a longo prazo, inúvni o
seu angustioso problema.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA H0M10I

A iniciativa de Creso Teixeira repre-
senta um forte estimulo aos jovens
cultores da Incipiente ciência de dlroç&o
administrativa do pais, para que con-
trlbuam, com o seu esforço, parada re-
novacào dos métodos e princípios de
geKtfio da coisa pública, entre nós.

Rio. setembro de 19-17 — (a) —Rafael
Xavier".

TRABALHOS FEMININOS — De
hoje. a 26 do corrente, imtará aberla
¦no Piilncà Hotel o 21.» Brcposiçilo
dr, trabalhou femininos, promovido¦pela A**OG\aç&a rin» Senhora* Bra-
ailci.-us.

EXt'1'MCCES PER2HANENTEH ¦
— "iiiicmtiiiin permd.netitemsiito ri*
¦SdUtnM*. R.rpr.siiiííif:

A?uns. /Tíip«rial. om "oirópolu.
Oa/erio Bernardelli. no Museu

Nacnunnt dn /-.'o/o* d rte.?.
Luelíio if« /tihuijuer.jHf., no nii

Ribeir,. de Almeida, •».<• 22.
Museu A»tnnin Parreira*, na

rva T.iradenlK», n." 47; sala 1 UIS.¦Viferrt».
-- Grtlerto Un Vinci. na rua Do-

mlmj"f ferreira, >t." 59-/1.
Oiíenn Kumpa, na Avenida

AtlAntwa. ».» 7B2V4.
,"»/««<!ii Npclnnnl, nn Qt.inta ia

•Bna V,*ta.
.-..'.ssii Hííidnco "Vricloticl, «»«

pravn Mnreirhiil Ancoro.
Museu Nacional de Betat /fite.»,

nn E*''"!'! Naciimal de Rela* Artes
Mu*eu Histrinco da Cidade,

praça Ohtdeftl Arcoverde.
Galeria Venrióína — Avenida

Copnr.-íihitna, n.-* 259.

JOSÉ MARIA DB ALMEIDA. -
No salão nobre do Prllace Hotel,
apreaentandri setenta tela* a óleo.
pruduto da sua ercursfiri a Portugal.»

f SALAU DE CERÂMICA BRA-
SILEIRA. - Na *ala da Mulliei
Brasileira, Museu Nacional d» Be-
Ias Artes.

m
' ESCULTURAS EM MADEIRAS
.NACIONAIS - No Museu Nacw-
nal de Belas Artes, soh o paírocliiio
da Socieriarl» Brasileira de Belas
Arte*. •

ARTE ANTIGA' CHINESA. -
Va galeria "Europa", av. AMntica.

1

RAUL DE MELO. — Pintura. -
Na Galeria d» Arte "Da Vinci". em
rjapncabam. — Entrada franca.m

SÊROtOOAROlULO. - Pintura.
No 9.».' andar da _. B. I. —

Entrada franca. *
PERCY LAU. — Desenho. — Na

sede do Instituto de Arquitetos do
Brasil. — Entrada franca.•

ISRAEL PEDROSA. — Pintura.
Sob os auspício» do Instituto

Brasil-Estados Unidos e em colabo-
ração com o Instituto de Arquite-
tos do Brasil, na sede deste último.

m
D. MECATT1 — Pintura. No Museu
Nacional de Belas Artes.*
SRA. MARTA GRANCH1 — Dese-
nhos. No *alãn da A. B. /., das
13 às 19 horas. *

DORI8 H0MANN. — (Pintura.)
.Vo Salão do Minietârio de Edu-

cação « Saiído.

KR13TYNA KOPEZYNSKA. —
(Pintura.) — iVo "¦imsriSno da Sitn-
eaçclo e Saúde.

Unguento Cruz
fará feridas, d.rtros, frlelras e eeie-
«nas. — Limpa e aformosela o rosta

DR. COSTA JUNÍÕr"
• CLÍNICA DE TUMd-RES
CAKCEROl.OGIA RADIO.

TERAPIA
Kna México. 1)8 - 4.» Te).; 22-1561

R. Cunha - Pedicure
Kvlliiçüo e ti-.Un mento Indolor
Calos — Ciilfisldniles — Unhas

encravadas
Largo da Cario».*», 8 — 6." s. 518.
(Eil. Carioca) — Fone; *íi!-8767.

Dr. C. A. Bastos de
Oliveira

TCBEKCllLOSE - CLÍNICA
MftDICA

Av. Gruçu Aranha 826 - 12." and.' 
Sala 12,1 - Tel. 42-0258.

viarianiente das 15 as 18 horas.

Di. Duarte Nunes
Doenças dos otgíios ccnitO uri-

narios om ambos os sexos — He-
rmirroldiis e suas complicações —
Das 8 as 18 horas — Senador
Ifnntas, 85 sob. Tel.: «-085S.

Rádios — Radiolas — Geladeiras — Fogões a óleo

- Material elétrico - Lustres — Louças — Baterias

de alumínio — Ferros elétricos. CASA CALMA ¦*-

RUA LARGA, 41 - TELEFONE: 23-5407

'00 ÍPEOB
** WWP40O mu « ,¦S-'- '¦•«uri *»tf,iajimmm
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Advogados
PROFESSOR

Adaucto Fernandes
E DK.

Yáco Fernandes
Ouvidor. 183. 8>. sISU.

Tel. : 4»-5290.

RAIOS X~~
RADIOLMAIJNOSTICO E RAÜIU

TERAPIA PROFUNDA

Prof. Manoel de Abreu
DRS (HL KIRKIKO Hi

ALCIDES LOPES
Itua Senador Danlas. «5-B - Apto.

702 — Tels. 22-0442 e 42-1867.
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Dá vida nova ao seu apetite!

Porque dá sabor novo aos seus pratos I

SALADAS

LEGUMES I

COQUETEL DE TOMATE ¦

A nova maravilho da culinária, «egrédo doi grandes m»*trei cozlnhsiros,

•stá ao sou alcancei Procuro hoje mesmo conhecer o Molho Saromal

Procedo de puras proteína» vegetaii, nõo tendo rival para dar

sabor novo, rico e Irresistível a todos os pratos. É um produto

garantido pelo nome universal da Standard Brands, os fabricantes

do tradicional Fermento Royal. Seu paladar merece um produto

de alta qualidade como o Molho Saroma.

MOLHO

MOLHOS
saroma

STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC.

\W/

0S8 0
/jÚ^-***Q|V*k

i wt" aP,_Jirmm^
*"»*r»-*

No coxlnha
—jtaaiBMMB^Miya • \d»wm»¦¦¦¦¦ r_fT jtj * tt

No mtio No rtitourontf



-,„..-»,..¦»-*-.-.,.,¦¦. .. -,._....: J.^,,--^-^,-.-.

pág. Cinco DIÁRIO DE NOTICIAS Domingo, 23 de Novembro lie 194'

6UERRA CONTRA A INFLAÇÃO
ConsicV rações sobre a situação nos Estados Uni-
,joS — Controle do crédito — As vendas a pres-

tações e a inflação
MARK SULLIVAN

(Copyright de Editora.Press — D. Record para o DIÁRIO DE NOTICIAS,

Distrito Federal. Reprodução total ou parcial rigorosamente interdita)

/TirASHINGTON, 15 de novem-(w bro).
Segundo 6 seu Intento nesta data,

_ Congresso, na próxima semana
tratará primeiramente do auxilio
«medlato a na.Sei estrangeiras para
ajudar a Europa a atravessar o In-
verno, P*P<*!í. vo!tar=ss<£ para os
sitos preços e a lnflaçfto.

Entre os meloi de refrear os altoi
prsçns e o. inflação, eitá a limita-
(Bo ias vendas a prestações. Até há
.i'M semanas atrás, havia um freio
dn tempo da guerra, um regulamen-
to flo Federá! Reserve Board. Re-
lnHwimente a automóveis, por exem-
pio. estatuía quo o pagamento inicial
fosse um terço do preço e que to-
d.* ss prestações fossem pagai em
eulnzo meses. O Congresso estuda-
*t n í.novsçSo dfisse regulamento ou
« sAwfio rie um equivalente,

jfaj e- campo é mali vasto que ae
*»6MÍr.* a prestações. A recomenda-
»lo ria Comissão de Coniultorei Eco-
«íímico*. feita ao presidente Tniman
is por íste passada ao Congresso,
pede o "controle agressivo do crer
tlto"

0 CR «DITO CRIA DINHEIRO
Vigorosa ohleçfio é feita ao pro-

posto contrflle do crtdlto, especial-
menti nr. que dlr. respeito tm vendas
» prestacrtes. Arguments-se que, se
um h»iir»cm ou uma corporação de-
seja vender, e outro deseja oomprnr,
es lírmos do negocio, em tempo de
paz. nSr» Importam ao \ gcver.no, o
mesmo sucedendo se alguém deseja
emprestar e outro tomar empresta-
ín. Km lempo de paz, o argumento
tem mtilio peso. E' fundamental o
direito nue têm os homens de ne-
foclnr e de chegar aos tôrmos que
eorririimirem.

Mas é necessário recordar que o
etíiiiio '.'tia dlnhiílro. Um homem, ou
uma corpora.fio oficial, vai ae seu
honro e pede um empréstimo, diga-
«e. rie Cs $ 5.0f(P. Se o banco Julga
que as eircunstAncins do requerente

juMlficam, está fello o empréstt-
mo. O requerente assina um pedaço
(Ie papel e o banco faz um lança-
mentr» em seus livros. Com Isso sáo
«•lados 5.000 dólares, que náo ex|9r
tlam mela hora antes.

Com o total de mllhOes de trans-
açfios semelhantes, nos bancos e em
outros «campos dos negócios, sfto
erlados bülõcs de dólares. Cada
transação isolada Interessa apenas ao
Indivíduo que toma emprestado e
que dá emprestado. Mas, decidida-
mente, interessa ao pais o total de
mlllifics rie transaçfles, que acres-
tenta olliões ao dinheiro de crédito.

O dinheiro de crédito é. certa-
mento, n maior soma de dinheiro
que tomos, muitas vezes mais que a
•orna em moedas e notas, como po-
dera compreender qualquer cidadão
10 considerar que a importância em
dinheiro que passa por auas mfios
Vft a forma de cheque ê multo"•Jai ano a Importância em moedas
iu notus. O dinheiro de credito náo

cunhado em nenhuma casa de
moeda, nem gravado na oficina de
gravaç8o rio governo, mas tem o
mesmo efeito que as moedas e as
notas.
AS CONDIÇÕES ENTRE 1920 E 1930

A quantidade de dinheiro de cré-
dito que agora extste o multo gran-de e constitui um grande perigo, jus-tlflcando-se que o Congresso o ieve
«m consideração. Náo só se justl-fica, mas 6 uma Imperativa neces-
siriarir, se se quiser refrear a ín-
fiação.

A condição atual e o perigo queacompanha sáo omlnosamente se-
melhftntes k condiçfio e ao perigo
que existiam há vinte ano*, atrás e
eu,|o desprilace foi o colapso de .1929a depressão que ae lhe seguiu.

O autor deste artigo teve oi-
gtim contacto com o qua acon-
mceu durante oa ano» entra
W20 « 1930, 8i aecentemente,
teve opartunidado ds estuda,?
aquela, trágica história um tan-
to pormenorizadamente. A con-
«lunfi.n a que chegou, • que »e
«plica ao período atual, podeler exposta em poucas aenten-
(as — na medida em que se
pode resumir tao imensa a com-
plexa. situação.

A maior das causaa isoladas
<o colapso e depressão de 192?
íoi a excessiva quantidade de
cmhelro de crédito.

Poder-seia ter impedido quaexcesso se tornasse maior •
liso deveria ter eldo feito peloFederal Reserve Board and
System. O "Board" tinha pode-
têa (dentro de limites) para le-;
vantar as taxas d» juros; e a
«levaçào das taxas de Juros •
tira meio de refrear o aumento
<lo crédito, pois, quando a taia,
«o Juros é muito alta, há, me-
noa probabilidade de qu* «e
tome emprestado.

Duranle oa anos do 1925-?7,
houve, entre os funcionários (to"Board", discussão sobre ie, nt
quando, «e deviam elevar as ta^
•ft" do juros, e sobre •« haver'
via, o risco de nao vir a medi-
d* no devido tempo.

No fira, o "Board". nao ela-
vou as t.ay.Ã, antes, ao contra-
tro, baixou-as. Seguiu a poiitl-ca qi»r; 8e chamava do "dinheiro
fácil". Para seguir essa pul|-tlca, tinha o "Board" o que1'ie parecia, serem boas ra-óes.

¦A razão principal era favorecer
«a naçõe3 européias. Aqueles
Vaises haviam aldo deva*t(,d9S
Jiela «uerra, e os seus dirigen-tos fiscais pensavam que o "dl-
nheiro fácil" auxiliaria a ri-cuperucilo.

instituições e grupos opõem-se
a que êle seja detido. Realizam
negócios ¦ com dinheiro de cré-
dito e pensam que, quanto
maior a quantidade desse dl-
nhelro, mais negócios faraó
.Ademais, nesse' estagio, mui-
tas pessoas já. compraram mer*
cadorlas, terras ou títulos a
crédito. Desejam vender essa»
coisas a preço mais alto; e pen-
sam, mui corretamente, que,
aendo refreado o aumento do di-
nhelro de crédito, . os preços
nfto subiram. E é fato que o
refreamento do aumento do dl-
nhelro de crédito não só impo-
de que os preços subam, como,
provavelmente, por algum tem-
po ao m*noB, os faz baixar.

Atualmente Tiai> atingimos a.
um estágio em que o rçfrea-
mento do aumento do dinheiro
de crédito seria multo sentido.
Por isso, agora mesmo * . o.
ocasião oportuna para que r>
Congresso adote o "uso agres-
aivo dos contrôjes de crédito",
recomendado pelo Conselho de
Consultores Econftmcios.

POUCO 
se oferece, no discurso do

sr. Molotov no 30.» aniversário
da revolução Bolchevlque, de inte-
rôsse ou importância para a situa-
çâo internacional, a n&o ser a refe-
rência k Alemanha, assunto de que
falarei separadamente em outro
artigo.

Não sei qual a reação de outros
em face desse discurso, mas verifico
que estou ficando imune às repetldis-
simas e mendazes tiradas dos lideres
russos contra os Estados Unidos.
Pergunto-me se nfio é, talvez, pelo
fato de estarmos sendo há tanto tem-
po objeto de uma guerra de nervos
— primeiro, da Alemanha de Hitler,
depois, de Hitler-Stalin e, agora, só
de Stalin — que nfio nos mostramos
capazes de reagir mais, a n&o ser
por uma espécie de apouquentaçfio
exasperada, como quando gritamos
para uma sala vizinha, onde alguém
esta a escutar um programa de râ-
dio banal e barulhento: "pelo nmoi
de Deus, acabe com esse barulho!"• * •

Há;' todavia, umas tantas coisas
significativas, enterradas no lixo a
que pertence a observação de Mólo-
tov de que "o segredo da bomba
atômica cessou de existir". O segro-
do cessou de existir com a publica-
çao do relatório Smythe. Até eu sei
o "segredo" da bomba atõmlçn, pias
eu n&o poderia, de modo algum, fa-
brlcar uma. Quando a Rússia a ti-
ver, .nao o dirá.

A insinuação do sr. Múiolov de
que a Rússia a possui foi, evidente-
mente, um esforço para dar ao povo
russo bombas atômicas em voz de
manteiga, porque seu relatório sòbre
a situação econômica russa foi de-
sanlmador.

Ficamos sabendo que a Rússia,

O DISCURSO DE MOLOTOV
também, sofreu uma seca. No ano
passado, na mesma passagem de ani-
versárlo da revoluçfio, o sr. Molotov
(que recebeu muitos gritos de- "bra-
vo, bravo!"), prometeu a termina-
ç&o do racionamento do pilo. Este
ano, n&o pôde fazô-lo.

Ficamos sabendo que a produção
em grosso da"grande indústria está
no nível de 1940 (na maioria, ma-
nufaturas de guerra). A extração de
carvão está acima do nível do pre-
guerra, mas n&o o est&o a produçRo
da metalurgia e a do petróleo. E
quando se chega ao capitulo das
mercadorias de consumo — roupas,
sapatos, equipamento doméstico, ull-
mentos manufaturados, enfim, as
coisas que os russos nfio tém e que
lhes prometem há trinta anos, fica-
mos sabendo apenas que "prossegue
o desenvolvimento".

Para os fins do discurso, há algu-
mas passagens curiosas, cuja inter-
pretação exige conhecimentos do
idioma soviético. "Nem todo o nosso
povo se libertou do rebaixamento e
do servilismo perante o Ocidente, pe-
rante a cultura capitalista... O povo
soviético está imbuído... de uma
vontade resoluta de acabar... com
esses vestígios do passado, de exer-
cer lima critico Inexorável a toda
revelação de rebaixamento e servills-
mo perante o Ocidente e sua cul-
tura capitalista./.'" (a repetição é
de Mólorov),

Em resumo, a, tradução do discur-
so: "Há perturbação na União So-
viética, Alguns dos nossos soldados,

A 
CAMPANHA anti-americana na
Europa alimenta-se principal-

mente de uma falsa representação do
plano Marshall,. Isto é, da alegação
de ser este um plano que perpetuará
a divisão da Europa e a'partilha da
Alemanha. Infelizmente, muitos ame-
ricanos fazem exatamente o jogo des-
sa campanha anti-americana, pelo
fato de,, o apresentarem como uma
espécie de operação de empréstimo e
arrendamento na guerra fria. Creio
que esses americanos compreenderam
mal o plano que os governos euro-
peus elaboraram em Paris, atenden-
do á sugestão do secretário de Es-
tado Marshall.

Essa incompreensão capacita'os
russos a oferecer uma falsa repre-
sentaçAo do plano e, se náo fór açla-
rada a incompreensão, o plano se
tornará impraticável.

Disse-me Um inglês:
-— "Se só podemos receber o vos-

so dinheiro à custa da divisão da
Europa, nossa situação se assemelha
à de náufragos sedentos que bebem
água salgado, embora sabendo que
v&o ficar loucos".

A diplomacia americana na Euro-
pa estará derrotando a ajuda amerl-
cana k Europa. Por outro lado, se o
plano Marshall fôr apresentado ao
mundo com fidelidade e-exatidão e
nossa diplomacia com êle coordena-
da, a campanha anti-americana ira-
cassará. Porque os Estados Unidos
estarão patrocinando um plano imen-
samente generoso e desinteressado,
para trazer a paz e a felicidade ao
gênero humano. • • •

O fato a assinalar neste assunto
i que os governos europeus que par-
ticipam do programa de Paris pres-
supõem a unidade econômica da Eu-
ropa, a redução das barreiras politi-
ças que se erguem contra o comércio
a contra a ajuda mútua entre a Eu-
ropa oriental e a ocidental e, quan-
do não um ajuste político, pelo me-
nos um mQttHS Vivendi entre oriente
e ocidente, Multo em contrárlp à
propaganda russa e a multa coisa
que se vem dizendo no nosso pais,
o programa de Paris visa a restau-
raçáo dq intercâmbio, e n&o um"carta» na mesa" c/«n a separação
final. Sobre este ponto crucial,
quando chega aos duros fatos e &
linguagem das cifras, o relatório do
comitê Harriman confirma as con-
clusôes do comitê de Paris. ,

UROíiNCXA DA INTJ.RVION*
ÇAO DO CONGRESSO ^

Com a rediigno das taxa-, d»
."rn*. folta polo Federal Re-Mrva "riuard", oreiosu % qunn.
.'in.)» de illnlixii»! iie orddlto,
quando a riuantldadi na to»»noii mo gimndi, mit „ naiijg0
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"O fator determinante final nas
proporções de um programa pruden-?e", diz o relatório Harriman, "é a
disponibilidade de mercadoria» no
posso pais. O comitê examinou tal
disponibllidade pormenorizadamenle.
Na conferência de Paris chegou-se k
conejusáo de que o Hemisfério Oni-
dental simplesmente não dispunha
dos recursos allmentares para pro-
pprclonar o total das necessidades
calculadas". Onde, pois, terão a Eu-
ropa ocidental e a Alemanha oçlden-
tal de obter os fornecimentos que
nfto podem ser obtidos no Hemis-
íérip Ocidental?

A resposta que se oferece no rela-
tório de Paris t que esses forneci-
mento» terão de »er obtidos da Eu-
rçpÊ oriental; "Presume-se neste re-
latório um» volta considerável e flr-
me dos fornecimentos de alimentos,
substâncias alimentícias . e madeiras
para construção, da Europa orientai;
iJreíuwerse que, até 1951, estará res-
taurada a torrente de cereais do pre-
guerra, da Europa oriental; e pre-
sume-se que os suprimentos de ma-
deiras pára construção alcançarão,
até 1951, 75 por cento do que eram
antes da. guerra".• * * .

Nèo menos significativos são os
cálculpg i\o relatório de Paris a res-
peit-q de carvão. O» autores europeus
çlp plano presumem que "as Impor-
tações de que há necessidade, de
caivfto dos Estados Unidos, cairão
igualmente depressa, ã medida que
a produção dn Reino Unido e do
Runr se fôr expandindo e que ve-
nham fornecimentos cada vê_ maio-
res da Polônia. Até 1933, dizem eles,
as importações de carvão americano
pela Europa ocidental calrfto de 41
milhões de toneladas métricas a 5
nallhôes e, (Jütante esse mesmo pe-
rlodo, as Importações de 'carvão po-
lonês subirão de 17 a 31 milhões de
toneladas. "Esta» cifra»", diz o re-
latório de Pari» (volume II, capl-
tulo IV, parágrafo 106), "são pio-
vàvelmente alta», poi» presumem a
capacidade da Polônia de levar a
cabo seus atual» plano» a longo pia-
zo para rohabilltiiç&o de suas mina»
e para obtenção no aitrangpiro (in-
elmive tios Mados Unidas) de um
volume substancial da equipamento
do nilnn»",

Awtilni p que, '''»iii i<»lii';iV> a ali'
mento» a a iiiiniliimllvel, u» duuN cul'
mia nmI» iii'n»»iiii'iiniiiiM HHiwialiiiiliih,
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iiniiii»» in ii»'i'iiiiiii»iiiu da imni 1'iniiiii.i
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Â guerra fria e o
Plano Marshall
Walter Lippmann

(Copyright de Editor* Press — D,
Record para o DIÁRIO DE NOTt-
CIAS no Distrito Federal. Reprodução

tolal ou parcial rigorosamente
interdita).

apreciada aqui. Toda gente sabe,
naturalmente, que o sr. Molotov,
acompanhado de uma grande delega-
çâo, foi a Paris para o encontro.pre-
liminar com o sr. Bevin e o sr. Bi-
dault, que a Polônia e a Tchecoslo-
váquia haviam aceito o convite para
participar e chegado a nomear seus
representantes, que outros países da
órbita soviética estavam se prepa-
rando para seguir o exemplo e que,
de repente, o gr. Molotov lnterrom-
peu as negociações e os aliados so-
vlétlcos foram proibidos de parti-
clpar.

Mas o que eu, por exemplo, igno-
rava, até lêr o relatório de Paris,
particularmente as conclusões acima
citadas, e fazer_ Investigações espe-
ciais, era isto: que, embora os pai-
ses orientais não estivessem presen-
tes em Paris, foram tratados, nos
cálculos essenciais, como se presen-
tes estivessem. Não foram riscados
da lista. Foram levados em conta.
Embora não oferecessem, formal-
mente, Informações sobre o que ne-
cessitavnm e sobre oN que poderiamfornecer, essas Informações foram
obtidas — evidentemente, com seu
conhecimento e, ao que parece, com
seu consentimento — através de ou-tros canais, através do comitê eco-nômlcp para a Europa, do qual par-ticipam êíèsíií''p'syrü|jsq. sm Genebra.

Eis como e,' mi realidade, por-
que, os autores do programa de
Paris foram capazes de adotar
a suposição importante que de
fato adotaram, sobre o reence-
tamento do Intercâmbio com a
Europa oriental. E eis porque,a despeito da cortina de ferro
e da guerra fria, está sendo ne-
gociada, entre o oriente e o oci-
dente, uma verdadeira rede. de
acordos comerciais.

• • *
O secretário Marshall e o De- |

parlamento de Estado defrontam- comunismo.

se, portanto, com uma decisão
importante. So querem que seja
opera nte o programa que estão
submetendo ao Congresso, devem
emprestar seu apoio moral o po-
lítico ã diretiva das dezesseis
nações, que dizem que, "certa-
mente, os paises participantes
tenclonam fazer o que podem pa-
ra encorajar" o "reencentamen-
to" do intercâmbio com a órbita
soviética. Não podem eles, no
conselho de ministros de rela-
ções exteriores, aceitar uma divi-
são final da Alemanha e da Eu-
ropa, seguida de uma "paz" em
separado com um Estado titere
da Alemanha ocidental, e çom
ogravação da guerra fria. O pia-
no Marshall, agrade-nos ou não,
empenha-nos, bem como aos nos-
sos amigos europeus, numa dire-
tiva politiea de terminar a guer-
ra fria por uma paz negociada,
e não por uma rendição lncon-
diclorral.

Porque os duros fatos • alga-
rlemos do relatório de Paria e
do relatório Harriman mostram
que a Europa Ocidental e a Aln
manha Ocidental não podem ser
sustentadas da América do Nor-
te. Os suprimentos não existem

Hemlspêrlo Ocidental, mes-
mo se o contribuinte americano
estivesse preparado para contl-
nuar a Comprá-los e cedê-los à
Europa.

A Europa Ocidental só pode
ser ajudada por una tempos, aju-
dada a vegetar numa existência
precária num baixo padrão de
vida, capacitada a ganhai tempo
para restaurar as rupturas • des-
locações da guerra.

Falhando um reencentamento
der...Intercâmbio», e da ajuda m_-
tua entre o oriente e o ociden-
te, nriHso "programa de ajuda"
ao estrangeiro deverá, como diz
o relatório Harriman tratando de
outro aspecto, ."degenerar justa-
mente em mais um programa da
socorro". Bem um ajuste politi-
co ou, pelo menos, um modus vi-
vendi que deixe bem aberta a por-

ta para um ajuste final, o con-
tribulnt.e americano terá de fa-
zer face, cada ano, por tempo
indeterminado, a apelos dirigidos
ã mia, caridade e ao seu medo do

DOROTHY THOMPSON
(Copyright de Editors Press — D. Record para o DIÁRIO DE NOTICIAS,
no Distrito federal. Reprodução total ou parcial rigorosamente interdita)
traiçoeiramente Interpretando mal
aquilo que seus olhos falsamente pre-
tendem ter visto no estrangeiro, têm

estado a espalhar boatos mentirosos
de que o povo, em outros países, vive
melhor do que nós aqui. As ondas

i de criminalidade que estão varrendo' 
a Rússia — assasslnlos e roubos —
são vestígios de capitalismo, porque,
é claro, o crime é impossível numa
economia socialista completa. E, de
qualquer maneira, se há algo de in.
feliz no nosso paraíso, isso se deve

Inteiramente ao fato de estarmos ro-
deados de inimigos ferozes que, a
qualquer momento, podem de- novo
Invadir o nosso solo.

"Assim sendo, calai-vos, sofçel
fome e trabalhai mais arduamente,
porque esses gênios do mal vos apa-
nharão se não os vlglardes. Ademais,
os Estados Unidos vão ter uma ter-
rivel depressão, algo de que vós, caro
povo soviético, que jamais tlvestes
uma época de grande prosperidade, 

'
estais a salvo".
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• ISTEM' 07TICO DIRECTOi Isto é, sem
prisma, a reprodução sonora é da mais alta fidelidade.

AMPLiriCADOR DE 10 WATTS: Com duas tomadas pa-ra o cabo da fotocélula c ligação dupla para "pick-up"
e microfone.

Síntese df longos anos de experiência na
fabricação de aparelhos de cinema de alto
rendimento, o Novo de vry de 16 mm é
o único projector do seu tipo que suporta
trabalho pesado, continuo, tal qual um pro-
jector de 35 mm. As vantagens do d»
vry resumem-se em soudez, simpu-
cidade e e..ciência. Veja, ouça e «-
xamine um de vry nos «eus mínimos
detalhes! Peça uma demonstração! Faça
sua escolha somente depois de ter visto
o de vry funcionar)

FJtciL MANCIOi Bastante espaço Interior, íactU«
tando a colocaçSo dos filmes e a limpeza dai

peças vitais.

MOTOR UAilVERSALi Para corrente con-
tinua e alternada, de 60/60 ciclos e com
dispositivo para controle de velocidade

EXCITADORA* DUPLAS i Quando umi
lâmpada excitadora queima, a transfere*.
cia de uma para outra é feita rápida a
facilmente, sem interromper a sessão.
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AMPLIFICAÇXO SEPARADA • Torna possivel o uso da
parte sonora e do projector, separad mente.

CONSTRUÇÃO REFORÇADA i
Todas as peças do DE VRY sSo
da -maior resistência. Ele realiza
t'-abal -io igual ao de um projector
d«*3í mm.

AJUSTADOR AUTOiVATICO DB
FOcQAi A folga da película, des-
feita por filme defeituoso, é ime-
dlatamente refeita, com um sim-
pies movimento da dedo.

BOBINAS PARA FILMES ATÉ
IMS PESi Permitindo a passagem
de filmes de longa metragem.

¦RAÇOt FIXOSi Os braçbs qua
prendem as bobinas de filmes, são
fixos e articulados.

I

/

(•^d&E »-«Y ê feclUmo da tar transportado, tendo aeondi-
eionado am duas malas bem eonfeeeionadat e da peso bem
distribuído.
{•) DE VRY fabrica projeçtores de JS mm, portátelt a
transportivels.

Pioneira do cinema educai*.
. vo. O único qua conquisto*

I vezes a flUmula "Z", da exce-
'•nela, conferida pela marinha

m exército norte-americano*

M. AGOSTINI « CIA. LTOA.
Av. Pres. Vargas, 502 - 11.» andar. - Rio

SlO PAUIO • CURITIBI - PORTO ALEGRE • RECIFI.
A VINDA NAS PRINCIPAIS CASAS - ACEITAM-SE AGENTE! t OISTülBU IDORES EXCLUSIVOS NO INTERIOI
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Do teatro de "Marionetes" à tela
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O -ehlffon" prett « mu tecido sempre tnteres- [ dwenhlsta americano escolheu o "chtffon" para.«ante destacando nualf(uer sllhuet. Aqui, um | o vestido rte noite com sala bem larga, sendo qnè o mesmo modelo po ile ser em farias cOres, 
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JÇASa ELY calçados finos ^%

René JEANNE
GA8T0N BATY ê dos que conse-

guiram Aríío dos mais brilhantes na*
dt/íetí einprísr/ de renovar a arte
teatral.

Poderemos discutir, sem dúvida,
sobre tal ou qual de suas iniciai»-
«as, contestar-lhes o justo afunda-
mento ou oportunidade; mas o que
ninguém nega é que, nesses ui>i's e
cinco ano», GA8TON BATY conse-
fluiu fazer quotidianamente qtialquer
coisa diferente do que fizera na vês-
psra tetidr» sempre èm mira os meios
que lhe permitiriam fazer no dia
seguinte algo gue não se assemelha*-
»» ao que atinsiira ali então. Efi-
tit-antente, que nada existe lie co-
mum entre o "Simum", de Lenor-
mand, criado em 1920. na Oomijriie
de» Champ» Elysées e *Lorenzaccio"
que se mantém no palco do Teatro
Montparnasse; entre "Mava.", qu*
em 1924, no Ettudo do* Champ*m
Elysées que revelou flimon Cnníil-
lon 0 o "CKandelier", que, há tal-
vee de» anos, revolucionou o Come-
di» Francaise; entre o "Viajante",

de Venyi Amlei montado na tenda
qua»» rústica de 'A quimera" e o»
"Caprichos de Afarianne", "Maiiam»

Bovary", "Crime e Castigo" <j_e,
entre vinte outras, marcam a» gran-
de* hora» do Teatre Montparnasse
jd afamadot ¦

Se nio s« renovasse, GABTON
BATY não poderia viver. OABTON
BATY vai agora estrear no cinema.

Nao hrí talvet um ano, respon-
tendo a um repórter do "fígaro"

que lhe perguntava o que pmisa«o
do cinema, GASTON BATY decla-
rou:

— "O oinsma ttrjo ocupa qualquer
lunar sm minha vida. Raramente
visito talas de projeção e o» estú-
dio» nunca.,. Não por deiprete,
ma» acho que o cinema ainda 4
negócio para técnico», timent»- pa-
ra êle»".

Bra preciso. Tão preciso qu. po-
dsr-ss-ia admirar, dose ou tree»
meies depois recebesse do» fato», um
desmentido não menot preoieo. _
««•ia fdcil de procurar discussão e
esse- respeito oom o célebre "mtt-
teur-en-scène". Mas, para gue* A
sabedoria das nações 4 formal
quando afirma que "somente os im-
beeis nunca mudam", o qu» dd in-
eoflíBstatielmsníe, a O ASTON 8 ATT
o direito áe mudar, livre it te con-
tradiier. Mal não «srd • oantradi-
tão mais aparenta do qu» real*

M, »*m dúvida, repetiria atnM
hoje • anfioa afirmativa. Ma» por
que, não teria »/lbre a téoniea oi-
nematoprí/ioa, iddiaa ressoai» boi-
tant» elara» para th» permitirem
eolooarem, per tua ve», • mão sr).
br» a matta, eomo Menino! • aaem-

pio do qu» jd fé* Jean OoeteauT
OABTON BATY montou teu jrri-

meira sapeidoulo eom marion«fet «
não eeeond» • esperança i» poitr,
um Ha, voltar de marionsfes, qu*
julga poderem, facilitar etsa evatàa
da vida qu» encara como último ea-
pituio de qualquer etpetdculo. Tal
preocupação sempre • guiou, ao lon-
go da eorreira • o levou niio apenas
« íornar sensível, o pensante**, dos
autores, em todos o» detalhe», ma»
ainda a restituir tudo o que fioou
perdido para o próprio autor, entre
o momento onde imaainou sua obra
# aquele em que o manuscrita te
encontrou exatamente em ponto de
ter entregue ao "metteur-en-scène".
A éníertrencilo d#ss« último, tal ao-
mo a «empreende OABTON BÀTY ¦
?neíu-sM-e essa observação que por
vdria» vetes lhe dirigiram de pouca
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se importar com os textos, subme-tê-las ãs necessidade* dn montagemcom essa utilização da iíu?m*nur.á.jna qual se tornou um mestre, comesse obscurecimento - reiníiuo masverdadeiro — do alar, o ufastamen-to deste para um segundo plano, seuemprego como um do* elementos damise-en-scène", essa importância
primordial conferida a moldura,tudo nãu é cinema?

Um ano depois de ter declarado
que o cinema nào ocupava nenhum
lugar em sua vida, julgou chegadoo . momento de lhe consagrar ' 

boa
parte de sua* atividades.

GASTON BATY manifesta sua*
qualidade* ante* nteemu de ter po,..to os pés no estúdio e ter escolhidoo assunto.

Foi ante a admirável série de ti-
tografia» de Daumier, "Os Cento e
um Robert-Macaire" que' teve a
Idéia de levar á tela as aventuras
do pitoresco personagem que fome-
ceu a Freaeiick Lemaitre a ocasião
de uma dn* mais truculentas, e es-
pantosa* criacães.

Como será o filmei Torna-se di/i-
ei! imagind-lo, mas o que se pode
prtwtsr, a*jm medo de engano é que
não »e assemelhará a nenhum dés-
ses que sairam dos estúdio* nesses
último» tempo». Com o afam de[no-
vidade, marca de sua personalidade,
não foi para faxer o» que os outros
fazem mais ou menos bem, que
GASTON BATY veio ao oinema...
Mais a mais se pensarmos que, não
vindo mai» cedo, certamente náo foi
por desprèto, mas por timidez...
Logo, por orgulho... Um orgulha"
Zej-itimo e que não se pode ajustar
d banalidade... Orgulho de qu» e
cinema se deve orgulhar » de onde
se deve desejar que taiba tirar par-
tido, pois nem sempre acontece que
homens como éle. nada tendo a ga-
nhar da aventura, tudo por ela tem
a perder. —- (S. F. I.).
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Tem o prazer de convidar as senhoras c

.senhoritas, residentes no bairro da ftjuea, a

uma cônsul a e maquillag * m gratuitos com

sua assistente pessoal, que durante o periodo

de 20 a 29 do corrente, permanecerá na nova

filial da Drogaria e Perfumaria Carneiro,

a Praça Saenz Pttna, 322.

Solicitamos marcar sua consulta com

antecedência pelo telefone 48-Ó209.
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A^ERALMENTE... quando a senhora de-VJ seja adquirir um vestido... perde ura
tempo enorme...
Tem de comprar o tecido... escolher o
feitio... ir várias vezes à modista para se
submeter a provas e contra-provas cansa-
tivas...
Mas agora, tudo isso pode ser evitado...
Quando a senhora idealizar e desejar adqui-
rir um lindo e original vestido... um ves-
tido exclusivamente seu... exatamente nas
suas medidas e bem de acordo com o seu
gosto... )í o encontra pronto para vestir,
no Departamento de Vestidos Modelo d'A
Exposição Carioca. , ¦

Eis um dos Vestidos-Modêlo desta sem*-
na, em crepe "neplmia". Observe o con-
traste da faixa vertical que vai do
ombro à barra. Vistoso bordado em ara-
besen. Manga japonesa, cintura ligei-
ramente franzida. Cores: preto e branco,
marinho e branco, marron . amarelo.
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UM PLANO PARÁ SALVAR
E' necessário muito dinheiro — "Déficit" e convocação de recursos - O que será a Nova

Cidade Industrial — Convite aos que fugiram — Guerra ao supérfluo e ao mutu

»v*nriTO NORTE-AMERICANO AGRADECE AO BRAS1LK.ÍR0
" 

c™/oZe noticiamos ante-onlcm, realizou-se, no dia 19 o cerimõ-
"« 

r imuoumçao, na sede do quartel do Regimento Floriano, de
'"\%ara 

de bronze oferecida pelo Exército dos Estados Unidos em
'''''Llrrimeiilo 

vela hospedagem proporcionada por aquela unidade a

Xrti? americanos que estiveram em nosso pais, colaborando najre-
1 

Xciililf E B.,em 1944 e 1945.'0 clichê fixa um flagrante du

TJJnidade a'que estiveram presentes o general Morris Jr., chefe du

tt-nação'Sorte-Americana, que fêz o oferecimento da referiria placa;

ral. Zenóbio da Costa. Odilio Denis, Otávio Mazaa, Paulo Figuei-

Stênio de Albuquerque Lima, comandante rto Regi

Reportagem de JOEL SILVEIRA

,/fe:j

o fienerc
'"'"' '"""numeroso'»"oficiais 

da gwimiçuo de Vila Militar e Deodoro e

 da. Missão Militar dos Estados Unidos.menlo, >'¦

Canetas esferográficas americanas
De massa plástica em várias cores. Para re-

vendedores: 1 dúzia, Cr$ 200,00 - Reembolso Pos-
tal -- Júlio Rojan & Cia., Ltda. - Av. 13 de Maio,
23, salas 707/708. Ed. Darke - Rio de Janeiro.

LOJA
No melhor ponto da Av. N. S. de Copacabana,

perto do Lido — Passa-se o contrato com as ins-

talações. Cartas para este jornal.

Sanatório Monte Alegre
Doenças pulmonares. Clima de montanha.

Correias. Tel. 110. Vários médicos permanente-
mente — Diárias desde Cr$ 50,00.

Dr. Hugo José Sportelli D" H Pronto SoCOrro
Cirurgia — Traiimatologrla (Fraturas). Consult.: R. Sen. Dantas

n.» 118 - S. 915 — Tel. 22-7077. Res. 25-HS40

PREVINA-SE PARA 0 NATAL
Comprando roupas para seus filhos na FÁ-

I rjrnoA, nua. iiauuucK Lobo, 54 — Grande
sortimento de costumes de brim e tropical.

i Vestuários infantis e vestidinhos para me-
ninas. Preços realmente de Fábrica.

RUA HADDOCK LOBO, 54 — ESTÁCIO
DE SA'

Transforme seu Radio
E PAGUE COMO QUISER

FAÇA DO SEU RADIO DE MESA UM MODERNO
 RADIO-VITROLA 

W. OBERLAENDER
l Rua Senador Dantas n.* 117-A — Telefone: 42-1169

Em frente ao Tabuleiro da Baiana

AIMEE
N O

Teaiiinho íntimo
Copacabana

Extraordinário sucesso da co-
nheoida artista na notável peça

0 perfume de minha
mulher

com MARIO SALABERRY — LAURA SUAREZ E OUTROS

Dia 28! — "Avant-premlére" d» engraçadisMma comedia:
"UVA. AVENTURA DO OUTRO MUNDO" — Tradução e adapta-

ç"io d» Geysa Boscoli, do original em Espanhol "La Viuda" de

SANCH1SZ NEYRA.

Teatrinho Intimo Copacabana
AVENIDA ATLÂNTICA, 24 (LEME)

1 wfa:,tt-x^^t&&wtyxy&y&iiü%t

Na nossa última reportagem, publi-
cuiitt yiniit«-/eiru, tivemos oportunidada
dn realizar uma viagem, um tanti,
upreamula, através o cu»i/>íex« a minii-
cioso "Plano Milton Camvos", </ue visa
arrancar Minas da iiasinaeuira e da de-
sofganixavâo em que a deixou, a siuera-
nia valudaristu. Explicamos também que
o -Plano" era assunto grande demais
liara uma reportagem somente. .Vo ver-
dade, cuda capitulo df) Relatório agora
publicado pelo governo mineiro »/<i mar-
gem a tódu uma série de considerações,
no caso de que sejamos comentaristas
ou intérpretes, o de revelações, no caso
de que sejamos repórteres.

No final da nQssa última reportagem,
havíamos prometido voltur uo assunto
paru tratar de outros pontos do "Plano",
importantíssimos: a Cidade Industrial,
u eletrificado dos mais importantes trê-
chos ferroviários do Estado, entre ou-
tros. E prometíamos, também, explicar
ao leitor em quanto Jic.uria orçada a
arrojada iniciatii-a do sr. Milton Cam-
pos, e de onde pretendia éle tirar os
fundos necessários para a execução do
seu "Plano". De maneira que aqui es-
tumos.

¦ MUITO DINHEIRO
O "Plano", é claro, custará muito di-

nheiro. Detalhemos algumas cifras, pu-
ra melhor ilustração. Para a aquisição
no estrangeiro de máquinas agrícolas ge-
rais, por exemplo, o Estudo despenderá
a, importância de perto de onze milhões
de cruzeiros: tratores, arados,, grades,
cultivadores, pluntudeiras, arados de
aiveca, pulverizadores, sulcudores, se-
meadoiras de várias filas, cnifudeiras-
utadeiriis, trilhadeirus, etc. Cinco mi-
Ihões de cruzeiros serão gastos na aqui-
sicão e instalação de. fazendas, para
produção de sementes e mudas. As des-
pesas com o fomento ria cultura do at-
godão exigirão dez milhões e quatrocen-
tos mil cruzeiros, enquanto que o fomen-
to à produção do trigo será beneficiado
com uma verba de perto de oitenta mi-
Ihões de cruzeiros. Perto de cinquenta
milhões de cruzeiros serão gastos na
compra de outras quantidades de máqui-
nas agrícolas, estas a serem revendidas,
ao prêeo do custo, ou mesmo cedidas
temporariamente, a agricultores minei-
ros interessados na triticultiira. A rede
de frigoríficos .para a grande indústria
da carne consumirá perto de cento e ses-
senta milhões de cruzeiros das verbas dn
"Plano", enquanto que o reaparelha-
mento das estâncias hidroininerais, tã"
sacrificadas durante o império vaiada-
rista, consumirá perto de dez milhões
de cruzeiros. Outras somas: vinte mi-
Ihões de cruzeiros para uma campanha
de assistência ar, trabalhador; seisrentoa
milhões de cruzeiros para o reaparelha-
mento ferroviário, excluindo a eletrifica
cão dos vários trechos, que consumirá
outros seiscentos milhões. A instrução,
como já. assinalamos, está esplendida-
mente favorecida no "Plano", que para
ela. separará verbas as quais o sr. Be-
nedito Valadares, entronizado no seu de-
feituoso auto-didatismo, julgará er.age-
radas e desenecessárias...

A NOVA OIDADB INÜUSfRtAh
Justificando a escolha do local parn

á instalação da Nova, Cidade Industrial
l terrenos às Inargens do rio da» Velhas,
na» proximidades de Santa Luzia), as-
sim explica o "Plano":

"Além de possuir topografia adequada
s abundância dágua, está o local em
situação privilegiada- quanto aos proble-
mas de transporte, suprimento de mate-
ria prima e escoamento de detritos in-
dustriais. O prolongamento da Estrada

Associação dos Ex-Cvm-
tentes do Brasil

A seção do Distrito Federal Iara
entrega, ao geri. Willis Crittenberg,
ex-comandante do IV.» Corpo de
Exército sob as ordens do qual a
FBB combteu no solo Italiano as
forças nazi-fascistas,. um diploma de
Sócio Honorar.ii, de acordo com a re-
solução de sua dlreorla. O relerido
dipiloma deverá ser entregue ao gene-
ral por uma comissão de praclnhas
que no próximo domingo, 23, dia de
sua chegada a esta capital.

Deverão comparecer com urgência,
a nossa sede provisória, entre 14 e
17 horas, os ex-combatentes Atalde
Francisco de Carvalho e Basillo de
Jesus Oliveira, para tratar de as-
suntos ' de seu interesse.

Deverá ser realizada na próxima
sexta-feira, 28, no auditório do Ml-
Mistério da Educação, mais uma con-
ferêncla programada pela secretaria
de Cultura,

Catolicismo
PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA

DAS GRAÇAS
Aviso n. 450 da Câmara Eclesiás-

tlca:"Comunica ao revmo. Clero e aos
fiéis em geral, que. no dia 30 do cor-
rente, último domingo do mês, deve-
ri sair, às 16 horas, da Catedral,
para a Igreja da Candelária, solem:
procissão em honra de Nossa Senho-
ra das Graças, para a qual ficam,
desde já, pelo presente aviso, convida-
dos todos os sacerdotes seculares e regu
lares do Arcebispado. Aos revmos.
srs. párocos e reitores de igrejas, con-
fiamos o encargo de convidar para
a procissão o seu povo ftél e as as-
soclações religiosas da suas igrejas.
Igual incumbência caberá ainda aos
revmos. capelães, diretores e direto-
ras de colégios católicos e pios Ins-
titutos, em relação aos que sa edu-
cam ou vivem em suas casas reli-
f£ÍOS&H

Rio de Janeiro, 19 de novembro,
de 1947 _ ai Mons. Francisco de A.
Caruso, pro vigário geral.

de Ferro Vitória a Minas afé flfiln lio-
rizonte, passando pertq de Santa Luzia,
tomará o. porto de Vitória escoadouro
natural dos produtos industriais du re-
gião central de Minas, do mesmo passo
que o prolongamento da Rede Mineira
de Viação, mediante tráfego mútuo com
a Estrada rie Perro Central do Brasil,
abrirá outro porto a esses produtos, o
de Angra dos Reis. A Estrada de Ferra
Central do Brasil passa justamente ua
lado da área escolhida, e seus ramais
se bifurcum ,1 distâncias relativamente
pequenas, facilitando a drenagem das
matériai primas existentes em conside-
rável parte da região. Um pouco a su-
doéstc encontrum-se extensas jazidas de
bom inineVio de ferro; ao norte, em Ri-
beirai, ria Mata e Vespasiano, inicin-se
a extensa formação calcárea da séria
Bambai, e nas riiiniiaiicas existem de-
pósitos de argila cerâmica e refratária,
assim como gneixs em afloramentos fa-
cilmente aproveitáveis para construção".

No mais, o aproveitamento da etter'
gia hidráulica fornecida pelo rio Santo

Antônio, permitirá, á região os "Mio-
watts" necessáriqs à industrialização.
E' plano do governo mineiro atrair para
a região, tão magnífica mente favoreci-
da, todo um conjunto industrial, a sei
favorecido por cinco centrais hidror
elétricas com a potência .total rit
142.nou H. P., potência esta que pode-
rá ser aumentada paru 197.5UÜ H. P.
Lovundt em conta que quanto menor fo,
o custo da energia fornecida, maior será
o áèsetivotvwwilto do parque industria!,
p.std o governo mineiro a fornecer a
KWH da região d razão de T>0 oentauos,
Utll dos menores praças de todo o pais.
[Basta lembrar que em Porto Alegre o
KWH ê cobrado a. ruzâo de 1 cruzeiro «
50 centavos).

TODOS OS RECURSOS SERÃO
CONVOCADOS

Nn realizarão do Plano, Minas terá
que convocar todos ns seus esforços,
planificar sua economia e acabar com,
o supérflua. Já é do conhecimento' ga-
ral a situação econômica e financeira

012." aniversário da rebelião
comunista

Solenidades em memória dos que tomba-
ram em 1935 — O programa organizado

pelo Exército para o próximo dia 27
A dala de £• do corrente vai ser

sulcneiucut» comemorada, nesta capl-
tal, nos Estados e Territórios, em
memória dos que tombaram, na re-
belião comunista de 1035. Já publica-
in os o programa das comemorações
a ser observado em todas as guar-
nições militares do pais. Hoje, po-
demos informar aos nossos leitores
que as cerimônias a serem realizadas
nesta capital, segundo programa or-
ganizado pela Secretaria Geral dn
Ministério da Guerra, constará de
missas campais às ? horas, na Vila.
Militar, de cuja guarnição é coman-
dante o general Odilio Denys, a qual
será. assistida pnr toda a trnpa ali
aquartelada; e ás 10 horas, no largo
da Carioca, celebrada pelo cardeal d.
Jaime Câmara, com a presença do
presidente da República, ministros de
Estada, autoridades civis e militares.
Jornalistas, tendo sido convidado o po-
vo em geral para assisti-la.

No cemitério de São João Batista,
às 7.45 hnras, será colocada uma
palma de flores sobre' o túmulo das
vítimas do comunismo, mortos em 87
de novembro de 1935. As 8 horas, che-
gnrá ao local 6 general Eurico Du-
tra, acompanhado do mundo oficial.
Nessa ocasião, ser-lhe-ão .prestadas ».«
honras militares por uma Companhia
de Fuzileiros, achando-se presente
uma guarda composta de »10 cadetes
do Exército, 50 da Marinha e 50 da
Aeronáutica. A.solenidade será inicia-,
ria com o toque de alvorada pela ban-
da de clarins dn Regimento dei Ca-
vaiaria de Guardas. A seguir, proee-
der-se-á à chamada nominal dos mor-
tos, por um conjunto de .SO praças
do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Uma Bateria de Artilharia dará as
salvas regulamentares.

A PALAVRA DAS FORÇAS
ARMADAS

Usarão da palavra, em nome das
forças armadas de terra, mar e ar,
vários oradores militares, na seguin-

j te ordem: pela Marinha, almirante
1 Raul do San-Tiago Dantas; pela Ae-

ronáutica, o brigadeiro Carloi Pfal-,
tzgraff Brasil; e pelo Exíreito, o ge-
neral Florlano de Lima Brainer.

Encerradas as orações, será ouvido
o Hino Nacional, pela banda de mú-
sica da Escola de Aeronáutica. A
transmissão da solenidade ficou a

cargo da Diretoria de Transmissões
do Exército.

Todos os corpos de tropa, estabele-
cimento», repartições e serviços sedía-
dos nesta capital far-sc-ão represen-
tar por comissões constituídas do res-
pectivo comandante, chefe ou diretor
e mais dois oficiais. No local, as co-
missões deverão tomar contacto com
o coronel Kpiranín Alves Pequeno Fi-
lho, que será auxiliado peln major
Amarilio Campos de Matos e tenen-
tes Antônio Virgínio de Morais e
Lauro' do Carvalho Costa.

A fim de evitar confusões naquela
hecrópolc, foi" organizada a seguinte
eomissão que ficou encarregada de
localizar os assistentes: direção geral
— coronel Armando de Castro Uchõa.
Palanque — major Alarlco Paranhos
Ferreira, Oficiais superiores — ma-
jor João do Couto Ramos. Capitães
e subalternos — major José do Ll-
ma Prado. Cadetes — capitão Otávio
Alves Meira. Sargentos e praças — íi.»
tenente Valdqmiro Mauro. Famílias
da» praças mortas — i.° tenente An-
tftnio Martins Teixeira. Instituto de
Educação — 2." tenente Nestor do
Nascimento e Silva. A colocação de
palmas de flores nos túmulos ficou a
cargo do major Júlio Gaertner Fi-
lho, que será auxiliado pelos tenen-
te* Labieno Parajará Pari e Tomaz
Vllanova Cupertino.

em yiie u iiitervontorio Valadares dei-
¦J.-0U u Estado.' Quando o governador
IIItton Campos chegou ao Palácio da
Liberdade, encontrou um -déficit' de
uuuso oiloceiltos milhões de cruzeiros,
presente maior ria desarvorada e crimi-
nosa governança. valadarista. A exe-
cucão d„ Plano exige não somente a
morte daquele "déficit", como também
a recomposição econômica do Estado.
Despesas desnecessárias estão sendo
drasticamente cortadas pelo govêr.io
mineiro, enquanto que so processa, em
lodo o Estado, o aproveitamento ?nd.:i-
mo de todos os recursos da Minas.
Afida, <í(t loaíiíufüo iniciai do Plano,
visando u proteção da lavoura e expio,
ração de juzidus abandonada», surgi-
ráo os primeiros fundos a serem ittui-
üurfos nu execução total da complexa
iniciativa.'

Claro qua Minas, sósinlia, não pode-
rá fazer tudo. Há </ue apelar para o»
cofres federais, utiuués das verous dos
diversos Ministérios, todos perfeitumen-
te interessados nu regularização e no
desenvolvimento da economia mineira.
Minas contrairá empréstimos, e os seus
fiuilore» serão ue primeira ordem: re-
servas minerais a explorar, toda uma
agricultura a ser racionalizada, ener.
ijui elétrica com fartura, rebanhos, uma
industria, aue poderá atingir, através
das soluções do Plano, os indicas muts
decisiuos — t«do isto quo rejiemsuuíi,
semi-uaonizarite, sob o entendimento
bronco rio sr. Valadares e dos seus "ex-

perts", muis preocupados em garantir,
caria um, o dia de amanhã, do que cui-
dar rio futuro do Estado, que se estio-
lava com o passar dos dias.

Náo esqueçamos que. duranto a in-
tarvenloria vatadarista, milhares de mi'
nairos abandonaram o seu, Estado, per-
seguidos pela incúria governamental, e
lá foram, como estranhos "oossacos",
atrás de outros rincões mais dadivoaos.
Milhares de mineiros sé espalham hoje
pelas industrias paulistas o cariocas —
militares' de braços roubados à agricul-
tura mineira, tão afligiria pela míngua
de braço. Atrair para. Minas toda essa
gentv expulsa dos campos mineiros pelu
sr. Valadares, será. um dos objetivos do
"Plano Milton Campos" — e j& mos-
tramas, na nossa primeira reportagem,
como o governo de Minas projeta levar
a efeito a sua política de fixação do
homem à. terra,

NAO E' DEMAGOGIA

E para terminar, anotemos aqui a
completa ausência, de sentido demagô.
giro no Plano do governo mineiro. Em
meio a tanta coisa, o fazer, não se pro.
jeta da construção de nenhum busto
ao sr. Milton Campos. Não se batizará
nenhitm grupo escolar com o seu nome,
nem a sra. Milton Campos' terá o seu
nome gravado em bronze no froniespl-
cio de qualquer Escola Rural. E' que
ná.0 se trata de cortejar a Posteridade-,
na ingênua crença de que os dias rin-
douro! só guardarão o nome daqueles
que forem biisüficartns au deixarem
sua assinatura nu. placa de uma rua ou
na porta lie um hospital. Trata-se,
«impíiramente, de salvar Minas.

S**l SS

O PRIMEIRO CONGRESSO LUSO.-BRASILEIRO DE FOLCLORE, —. ,x
iva Sociedade de Geografia de Lisboa e, a seguir, no Porto, o sr. Lúie "<h

rfa Câmara Cascudo, membro do Primeiro Congresso Luso-Brásileiro t
ae Folclore, realizou, recentemente, duas conferências subordinadas ao >1

tema "Vo sistemática da literatura oral comparada". Durante o pri- 'j1

meira, quo foi presidida pelo embaixador rio Brasil em Portugal, ib ;);¦
oonferenaista prestou homenagenf aos grandes folclorislas portugueses ,'Jj
tio século passado. Na fotografia acima aparece um flagrante daquela •«
reunido literária, na ocasião em que falava o sr. Câmara Cascudo, i §j

CASEMIRAS INGLESAS
Das mais finas qualidades e lindos padrões. Preços bartt*;
tíssimos. Importação direta. Rua Leapdro Martins, 73, l.'|
andar. Aceitamos pedidos para o interior pelo Reembolso,j

SEU RÁDIO TEM DEFEITO ? I
fjuer consertado flcnnrto como novo? . Ou fuzô-lo lima possante «!••,'.
troln? Jersildo Cerqueira, extécnico da S. A. Philips rto Brasil ií
e Isnartl & Cia, 

' 
Consfirtog em eletrolas e rAtllns americanos, ou;

curopeiiH, em qu.aisn.uer condiçSes rte defeito. Pequenos conuêrtoaa
fazemos a domicilio. Serviços técnicos cnm precisão, garantidos «,.>
rápidos. Orçamentos a Cr? SO.0O (vinte cruzeiros), Fone: 28-818«ü'

APARTAMENTOS
Lojas e Escritórios
PARA ENTREGA IMEDIATA

VENDEMOS: com grande financiameiito
a prazo longo

EM BOTAFOGO
Av. Rui Barbosa n.n 630. Apartamento com

vestibujo, ampla sala, ótimo quarto, banheiro, kit-
chenette. Preço: Cr$ 290.000,00, entrada à vista,

VENDERA 4.»-FEIJRA RUA V. MA-preferida j ^Zò ae Cruzeiros '¦£*«0tp"1?
DA LAPA

MOVEIS PACIORNIK DE CURITIBA
Diretamente da fábrica ao consumidor

Exposiçãp e vendas:
Rua Joaquim Palhares, 98 — Fone 48-4676

CENTRO

Dl Enio ViUela
DENTISTA E MEDICO

México, *1, ».". sala »°* —

Diariamente.
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Cr.? 29.000,00.

NO
CASTELO

Rua México ns. 3, 11 e 21 — Lojas
Com 130,88m2. Preço: CrS 1.636..000,00, com

entrada à vista de Cr$ 245,000,00.
Com 131,74m2. Pi eço: Cr§ 1.646.750,00, com

entrada á vista de Crf 247.000,00.
Rua México ns. 3, 11 e 21 — Escritórios;

Conjunto de -salas com instaIações *sanita-
rias próprias. De 5. salas com 7»S,80m2 Preço: Cr$..
370.360,00; entrada á vista Cr$ 55.000,00.

De 9 salas, com 150,27m2. Preço, Cr$ 
706.269,00, entrada á vista Cr$ 105.000,00.

De 9 salas, com 224,64m2. Preço, Cr? 
1.Ó55.808.00, entrada á vista Cr§ 160.000,00.

De 9 salas com 321,44m2. Preço: - Cr? •1.510.768,00, entrada á vista" Crí 226.000,00.
MEM DE SA»

Loja com 81,10m2 — Preço Cr$ 700 000,00 con»
entrada à vista de Cr.$ 210 000,00

EM PETRÓPOLIS
Rua João Pessoa ns. 151J179: Apartamentos

com 1 sala, 3 quartos, cozinha, banheiro, quarto e
W. C. de empregada. Preços a partir de Crí?
190.000.00, com entrada á vista a partir de Cr§..-
19.000,00.

EM CONSTRUÇÃO:
COPACABANA

Rua Sá Ferreira n. €3: Apartamento com pe-
quena entrada, 1 sala, 1 quarto, banheiro, cozinha
e quarto de empregada e VV. C. Preço: Cr§ 
250.000,00, com entrada inicial de Cr§ 61.500,00,
facilitada até a entrega das chaves e o restante
para pagamento até'18 anos.

Rua Paula Freitas n." 19|21: Apartamentos conl
salas, com varandas, saleta; 3 quartos, banheirof/
copa-cozinha, quarto e W. C. de empregada. Pre-
ços a partir de Cr§ 485.000,00 com entrada inicial
de Cr$ 145.500,00 e o restante para pagamento até
18' anos.

Rua Copacabana n.' 661:* apartamentos com m
sala com varanda, 3 quartos, banheiro e demais de$
pendências. Preços a partir de Cr$ 3p5.000,00 com!
entrada inicial de Cr$ 127. 500,00, facilitada, e o .res||
tante .para pagamento até 18 anos. {|i

CASAS RESIDENCIAIS g•Rua João Felipe N." 23 — Méier — Prédio de 2 pa|
• vimentos, em terreno de 11.78 x 18. contendo no

1." pavto. — 2 salas,, copa, cozinha, hall, escada;
garage com quarto de empregada em cima. No 2.°,
pavto. — 4 quartos, hall-escada, banheiro è varanr
da..Preço: CrÇ 210.000,00, sendo Cr$ 63.000,00 en|
trada inicial e o restante para pagamento at^
18 anos. /,

DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES
Contas de movimento  3 %
Contas limitadas «. 5 %
Contas particulares
Cjaviso 30 dias ....

, Cia viso 00 dias . ..
Cinviso 90 dias .....
C|aviio 120 dia»  » Va

PrHKo fixo
1 uni»'-», nnos , , ,..
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS
aa awwi-attww

Ulatermiu
CrS 30,1)0

Clinica de senhoras (ütero • ova-
rios - hemorrajrias - Inflamaçftet»
- hemorróldas), ondas curtas. —

«tnfra-vermelho — "Laboratório, Biopsla). Hora marcnda.
R. Evaristo da Veiga, 16-0.» — Fone 22-49IH.

DR. EUDAS

PONTIAC 1947
Novo, 8 cilindros, com todos os acessórios de luxo, inclu-
eive rádio. Pintura em duas cores, azul e cinza. Vêr se-
E-unda-ieira, à rua do Teatro, placa n." 30.621. Tratar

com o dr. Nelson — Tel. 43-3177.

"*" '''**'m*m-,**'-'m!*1***y'i**^B»»^Êm»»tmm»

OCULTISMO
Como se explicam os poderes de certos ho-
mens e como ceda qual os pode desenvol-
ver? Que relaçtlo existe entre o homem •

o Universo? Qual a finalidade da Vida? A Ciência Confirma os tatos
•apontados pelo Ocultismo. Procure conhecer os segredos zelosamente

guardados há milênios nas Fraternidades Ocultas. Escreva solicitando
folheto» gratuitos * Sociedade Teosôftca Brasileira, rua Buenos Al-

res n.» 81 - 2.» andar. — RIO.

Estação hidro-mineral e de epouso
para todas as épocas do ano

RETIRO NOVA GRÉCIA
¦jFaíenda no matado do Rto, com duas fonte» dé águas mine-

rais, bicerbonatacla e cnlclo-magnesiana, a 200 metros de altitude,
clima, ameno e salubérrimo. I^eite em abundância, passadio (Hi-
mo, quartos com água corrente, banhos quentes e frios. Cavalos,
cliarretes t. belos passeios. Máxima simplicidade. Vendemos ótl-
mo* lotes de terreno errt torno das fontes.

IXFOBMAÇOBS COM O SB. NATAL, A AV. ALMIRANTE
BARROSO, 1» — BELAS ARTES SALÃO — TEL. 32-2HB0.

Industriãrios e Comerciários
\ Apartamentos a construir no Leblon

t COM FINANCIAMENTO DE 100%
Compostos de ótima sala, saleta, varanda, 3 amplos
quartos, copa, cozinha, quarto e banheiro de empre-

gada, em edifício de 6 unidades.i

DESPESAS MÍNIMAS COM FACILIDADE DE
PAGAMENTO

PREÇO MÉDIO CR$ 230.000,00
'informações pormenorizadas na

CONSTRUTORA BITTENCOURT LTDA.
Rua Buenos Aires, 87-1.* anclar — Tel. 43-1250

LHA DO
RENOS NA

GOVERNADOR
JARDIM DUAS PRAIAS

Assegure o seu futuro, adquirindo, sem
demora, um terreno no JARDIM DUAS
PRAIAS, situado na mais bela praia da ilha.

Os terrenos são servidos por duas linhas
de bondes e ônibus.

Comunicações rápidas com a Metrópole:
barcas, lanchas da Frota Carioca e em breve
bondes e ônibus pela ponte em vias de con-
clusão que ligará a ilha ao continente.

Preços módicos com facilidade de paga-
mento e sem juros.

Tratar à Avenida Nilo Peçanha n. 26 -
Sala 810 — Telefone: 22-1942.
Empresa de Construções e Obras Rodoviárias

"ECOR" Ltda.

Loteria Federal

Notícias Diversas
HOMENAGEM A MEMÓRIA DE APO-

IflNIA TINTO .
Amanhft. serSo exumados i>m Jaca-

cepagué, ns restos da eminente atrts
brar-úelr;) Apolônia Pinto, que de.verfto
seguir psra a capital rio Maranhão,
sua ferra natal, onrle flcnrao depôs-.-
tados »m umn urna artística, soh o
se» hiiíto qne ali será inaugurado.

Sob 05 au-pir-lrts do Teatro do Estu-
dante do Brasil, estÃo sendo organi-
zadas as últimas homenasrens da Ter-
ra Carioca a. memória da grande
atrli.

Varias organizações teatral?, estoo
articulando significativas cerimônias,
qun expressam a demonstrado do alio
apreço ao nome daquela que em vida
.foi a maior atriz do Brasil.

As adesfies deverSo -er dinrjtdní ao
erlt.lco teatral do "Correio da. Ma-
nha. O programa será publicado opor-
tunamente.

"I.OniTRAS OE MEDIA NOCHE"
A Companhia Argentina de Revistos

continua apresentando no teatro João
Caetano, a produção de Rníael Gar.
ela "Locuras de. media noche". cujo

União do Pessoal Civil da
Fábrica de Cartuchos
He. ordem do sr. presidente co-

munlro nos srs. associados que,
ile ae»*»rdr> com o q"e prercltuam
ou Estatutos «rn vigor, está mar-
irada para o dia 28 do mês em
curso s 2." Assembléia Geral Or-
illnaria, em 1." convocação As
17.SO horas e em 2." às 18 horas,
devendo deliberar, nesta última,
eom qualquer número a seguinte
Ordem do dia:

a) — 1-cltura e conseqüente
aprovaçfío do Relatório da Go-
missão de Tomada de Contas e
Relatório Bienal.

b) — Eleição do Conselho Ad-
mlnlstratlvo para o biênio 1948-
1940.

elenco é constituído por cartazes por-
lenhos encabeçados por Fernando Bo-
rei, cantor de tangos. Diariamente, As
20 e 22 horas.

•SAMBA. BRASII,"
Catalano. Grande Otelo, João Cabral

e Spina s-So os cômicos contratados
pela nova companhia de. revistas do
teatro Carlos Gomes, rara a intérpre-
tação das críticas polillcas que se.râo
aoresentadas na revista de Nestor
Tanr?er1no e J. Mala. "Samba. Bra-
Sil", cu.la estréia está mnrcaadn para
o. dia 5 de dezembro.

Aprovação de projeto e
orçamento

O presidente da República assinou
decreto aprovando projeto e orç.amen-
to para as obras de consolidação da
barragem do açude publico "Ria-
chão", no Estado rio Ceara.

Õ IPASE no Dia da
Bandeira

A's doze horas do dia 19. Dia
da Bandeira, allando-se As homena-
gens que a Nação presta ao ,seu
símbolo máximo, o sr. Alcides Vieira
Carneiro, presidente do Instituto da
Previdência e. Assistência dos Ser-
vidores do Estado, fez. realizar,' no
terceiro pavimento do edificio-secle da
autarquia, a solenidade de. hastoa-
mento rio Pavilhão Nacional, após o
que proferiu significativa alocução
referente ao grande acontecimento
cívico. Ao ato estiveram presentes, en-
tre outros, os senhores diretores do
IPASE, dr. Ari Pitombo. dr. Paulo
Genlile de Carvalho Melo e major
Vitorino Correia, e todos os funcio-
nários da Casa.

RESUMO DOS PRÊMIOS DA LO-
TERIA N. 28Ü. EXTRAÍDA EM 22

DE NOVEMBRO DE 1947
iriiTifi •_ CrS 2.00(1 000,(JO — Rio

(Aproximações: 16035 e 16037.
— Cr$ 50.000,00, cada).

_ 9S9J __ CrS 400.000,00 — Rio.
_ 20054 — CrS 200.000,00 — San-

ta Maria — R. G. Sul;
21295 — CrS 100.000,00 — Rio;
2158 — CrS 80.000,00 —: Curi-

tlha — Paraná;
737T - CrS 60.000.00 — Rio.

E mais 5 prêmios ile CrS 
20.000,00; 20 de Cr? lu.000.00; 30
dp CrS 5.000.00; 50 de Cr.*? 
3.000.00; 10(1 de CrS 2.1X10.00; 400
de CrS 1.000.00; 1 500 de CrS ....
500.00 para ns dois últimos algaris-
mos rio 2.» ao fi.' prêmio, e 3.OOO
de CrS 400.00 para os bilhetes ter-
minados em 6.

Secretaria,
1947.

18 de novembro de

JOÃO COUTO
2.» secretario.

Convocados os proprie-
tários das farmácias do

2." e 5. Distritos de
Fiscalização

Para elaboração ria escala de plan-toes de farmácias no próximo exerci-
«io, o diretor do Departamento de
Fiscalização está convocando os pro-
prietérlos de farmácias localizadas
.-os 20 e 5» distritos de fiscalização,
para uma reunião na sede do 2o dls-
trlto, na praça da Bandeira 44, no
próximo dia 2 de dezembro, ás 14
horas. Aos faltosos não assistirá dt-reito a qualquer reclamação, «oh a
escala feita á sua revelia.

Obra de Assistência ao
Filho de Tuberculoso

ASSEMBLÉIA GEBAL
EXTRAORDINÁRIA

l)e ordem da sra. presidente,
ficam convidados os srs. associa-
dos pura uma Assembléia Geral
Extraordinária, na forma prevista
nos nrtigns •2*. 28, 29 e SO dos Esta-
tutos. ii realizar-se na segunda-
feira, 24 do corrente, ns lfi ho-
ras, à avenida Cnlógeras 15 —
9»" andar. Motivo: compra de um
prédio destinado ao 1'reservatórlo
Nossa Senhora das G-racas.

Rio de Janeiro, 21 de novembro
de 1947.

JOAQCIXA I-Af/rRO
secretária geral.

CORTADOR
Precisa-se de pessoa que tenha

bastante prática para trabalhar

em guilhotina. Rua Visconde Ma-
ranguape 15.

Domingo, 23 de Novembro de I947

À PRAÇA 
""*

D-AVID * AROX SCHEINEMAN, estabelecidos à Av. P«>,|nPM>

Vargas, 1.883, tendo sido o seu estabelecimento presa de un, |ncín
dlo, comunicam h Praça e demais interessados que silo encontraria,

provisoriamente, à rua Rlachuelo, 2flT"U, telefone 4í-812t.

Pássaros e Aves Nacip-
nais e Estrangeiras

Perdiz dn Califórnia, casal
21X1,00, diuca, uma 120.00: periqul-
tos australianos, casal 60,00; ca-
narios belgas e hamburgueses
desde 95,00: manons, casal 120,00;
cardeal 40,00; galo da campina,
linda plurnag-em a 39; canários
da lerra desde 3,00; pírlqtiltos ri-
cos, mansinhos a 20,00; vira» a
30,00; bicudo íó Norte, ótimo
cantor, vindo de Alagoas; curió,
azulão, papagaios mansos e fa-
ladures desde 1.10,00; gatinho .Ta-
guatlrlca, um ündo casal por
250.00; IrírAs e marrecas da Ilha
de Marajó, casal 70,00; corrupl&o
do Norte a 8Í..00; porco do mato,
mansinho 1^0,00; macacos burrl-
gudos desde 9O0.0TI; lnhapem a
90.00: micos a 30,00: o multa va-
rlcdude Ce passarinhos desde 3.00.
Como bonificação dc semana ven-
demos gaiolas toda de arame, ti-
po francês c. 35.00.

Aproveitem esta oportunidade
que só o Paraíso das Aves pode
oferecer avenida Presidente Var-
gas, 873 — Entre Andradas e
Vrugiiniuna.

TERRENOS NO JOA
Vendem-se lotes com frente para a Estrada

da'Gávea, situação privilegiada, com 1.000 me-
tros quadrados em média, desde Cr$ 50.000,00.
Facilita-se o pagamento a longo prazo, Infor-
mações à rua Visconde de Inhaúma, 134 - 3.'
andar - Sala 306.

Rua

FILMES FOTOGRÁFICOS
Todos os tamanhos. Importação direta. Ótimos preços
para revendedores. Aceitam-se pedidos pelo Reembolso

Postal. RUA LEANDRO MARTINS, 73 - 1." andar

"EDIFÍCIO S. PAULO"
POSTO COPACABANA

a Bairro rie Ipanema, esquina de Leopoldo Mlguez (sombra) —

Apartamento» de Cr$ 180.000,00 a CrS 385,«00,0O com

FINANCIAMENTO DE 80% E 100%
Tratar à av. Franklln Roosevelt n.» 84 — 6." andar, com n

"Construtora Técnica Comercial Ltda."
ou _ noite e aos domingos. & ru» Barfio de Ipanema, 06 — apto. 1.

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

MINAS — Pneumotórax e Raios X
DR. JAYME DO REGO MACEDO

Barbacena. Fone 11.
Clínica em

LINHOS IRLANDESES
A preços baratos, só se encontra na CASA

A. SIVITA — Rua Rodrigo Silva, 18 - 10;
andar - Sala 1002.

>>\*&%M*W< VERANEIO
NOVA FRIBURGO

<_ MINUTOS DO CEXTRO)

RANCHO S. PEDRO
¦pp.-*' "¦&

.5 ¦¦^m»»íi^i fSil»Wm&m*im

Informações: — Rio:
BUA CARIOCA,

SR. DAVID
il . Sob

FONES: 23-8417 e 29-1936.

Como foi recebida pela imprensa
"Locuras dé"-VIMia Noclie"

Tudo surpreende no maravilhoso espetáculo do
Teatro João Caetano

A produção de Rafael Garcia, consagrada pela crítica
conforme transcrevemos abaixo, continua sendo calorosa-
mente aplaudida pelo grande público carioca

"A NOITE" — Constitui um espetáculo agradável pa-
ra os aficionados do gênero. 4"JORNAL DO COÉRCIO" —- A Companhia Argentina
de Revistas ofereceu espetáculo bom melhor e mais interes-
sante do que o de sua estréia com & revista "Voando para
o Rio"\ O público que enchia o teatro saiu satisfeito pelo
agradável espetáculo que lhe foi proporcionado pelo baila-
rino Rafael Garcia e seus artistas."GAZETA DE NOTÍCIAS" — Tudo na peça argenti-
na surpreende, pelas variadas sucessões de seus quadros,
de arte e fino humorismo."O RADICAL" — Bem encadeados os quadros e cor-
tinas e mais do que isso, bem interpretados, o público
premiou como devia o esforço dos artistas com calorosas

palmas.
Hoje, vesperal âs 15 horas. Diàmente às 20 e 22

horas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

Carteira de Penhores
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO avisa aos mutuários e ao
público em geral que as exposições e leilões de
penhores vencidos da. agência Imperatriz Leo-
poldina serão realizados, diariamente, durante
a próxima semana, nos dias 24 a 28 do corrente
e dentro do seguinte horário:

Exposição — das 9 às 12 horas
Leilão -—das 12 às 16'horas 

' '"

LOCAL: Rua Sete de^Setembro, 2031.' and.
RESUMO DO CATÁLOGO

1.600 lotes constituidos de peças de vestimenta,
roupas de cama e mesa, agasalhos, sapa-
tos, objetos vários de couro, chapéus, fer-
ramentas, guardas-chuva, instrumentos
de música, livros, máquinas de costura,
máquinas de escrever, máquinas fotográ-
ficas, aparelhos cirúrgicos, aparelhos elé-
tricôs, obras de arte, instrumentos de óti-^
ca, peças de refeitório, relógios de pare*
de, mesa e bolso, prataria, utensílios de
escritório, etc, etc.

GELADEIRAS
Philco - Westinghouse - Norge-

Kelvinator - Monitor. 6 e 7 pés
Entrega imediata, com garantia

LOJAS VARIEDADES
AV. MARECHAL FLORIANO, 139

Telefone: 43-8042

Apartamentos para
industriãrios

COPACABANA — Edifício Adamas-
tor -- Rua Barata Ribeiro, 197. — (Cons-
trução adiantada — Severo Vilares).

FINANCIAMENTO DE 100% DO
I. A. P. I., pagamentos em prestações infe-

riores ao aluguei ã~ partir da entrega das
chaves. Apartamentos para casal a partir
de Cr$ 103.000,00.

SINAL DE RESERVA: Cr$ 3.000,00
-—.Inscrições: Rua Visconde de Inhaúma,
134 - 7.* andar — Tels.: 43-9479 e 43-8488.

COMO APRENDER A DANÇAR
2.* Edição ampliada

L-cu-a

BANCO FINANCIAL DO BRASIL
1938)(FUNDADO EM 5 DE JULHO DE

(Carta Patente 2.360)
CAPITAL REALIZADO
FUNDO DE RESERVA

Cr$ 5.000.000,00600.000,00

A

' DEPÓSITOS C/C
MOVIMENTO  5% a. a.
POPULAR .......... 6% a. a.
RENDA MENSAL ., . ... 7% a. a.
PRAZO FIXO 6 MESES ..,..,. 8% a. a.
PRAZO FIXO 12 MESES 9% a. a.

RUA DO OUVIDOR, 69 Telefone 23-6575
RIO DE JANEIRO

Irradiações Espirituais
Tenda Virgem da

Conceição
RT7A CLARIMÜKDO DE MELO

79 — RIO
Envie eeu nome, endereço, ida-

de o sexo e esta Tenda fará to-
das aa noites, serviço de reccl-
tuárlo grátis e dentário ào alcan-
ce de todos.

OS COMEDIANTES
/ASSOCIADOS) T

&pJt<z<s<ztitartL íkxx tüjnpcrücidcx pçpula/c \

. VESTIDO de NOIVA
" E'TAO FÁCIL MATARf|M;(^^OÍ/f.;:\

agora no TE AT RO CARLOS COMES

HOJE » ULTIMO DIA
PARA AS FUTURAS MAMÃES VESTIDOS ÉDEN

TEATRO FÊNIX
HOJE AS 21 HORAS

(':-*Ô»È- ^ :^__^jifjih'v-„^n

V.XTIMO MA DB"0 amor que não
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Qbõv
Vunba.'fa-lhat

QMba.
Gongo.¦Màcha,
SoUto
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RUA DA

Método de ritmos modemoí pt-kt
Prof. Glno Fornaciarl. com 84 grá-
ticos e 220 passos. Senhorltas e ca-
valhelros poderão aprender a e\&n-
çar em 10 dias apenas e em suas
próprias casas, no principio sem
companheiro ou companheira, com o
moderno método' do Prof. Glno For-
naelarl, professar do Clube Mlll-
tar da Forca Policial do Estído de
S5o Paulo.
Preço: Cr$ 35,00, à venda em to-
das as livrarias ,e casas de música
do Brasil. — Pedidos por reem-

bolso, com o autor.
LIBERDADE N.« 44 — SXO PAULO

Apartamentos para industriãrios
Jardim Botânico

RUA PACHECO LEÃO. 162
com 2 quartos, saleta, sala, banheiro no-
bre, cozinha, W. C. empregada e armário.
Preço, Cr$ 150.000,00. Financiado pelo
I. A. P. I., pagamento em prestações
inferiores ao aluguel, a partir da entrega
das chaves. Sinal de reserva, Cr$ o ... -

3 000,00 Plantas e informações
R. SÃO JOSÉ', 83/85, SALA 403
Edifício Candelária — Tel.: 42-1023

*>;
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PACKARD CLIPPER
MASTER

1047 como novo. cor cinza, 11-

cença amerlennn, 160 H. ¥., ca-

poi <le desenvolver 180 kms. Ven-

de-se. Tratar com o *"r. Melrel-
les — Telefono: 82-4300.

A LONGO PRAZO
JÓIAS
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PIANOS
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Registro bibliográfico
PLANEJAMENTO INDUSTRIAL DO

BRASIL
Pela Editora Aurora (Riol, vem dí

de ser publicado o livro "Planejamen-

to Industrial do Brasil", de autoria
do sr. Nelson Avelino. Trata-se d»
um estudo doutrinário bem amadure-
eido, vasado em linguagem clara t
denotando amplos conhecimentos poi
parte de quem o escreveu. — N. t

O DASP e o pagamento
de examinadores de

concursos
Escreve-nos: "O DASP está deven-

do há mais rie ano, a remuneração 9
que fizeram Jus alguns proles'Ores que
participaram de bancas examinadora?
destinadas a selecionar candidatos a
função pública.

Informa o Departamento, habituai-
mente, ao* Interessados, que a verti»
correspondente ao exercício passade
já foi gasta e há que esperar, agora,
nova concessão de numerário auton- |
íiado peln Tribunal da Contar,. Qu» ;
têm a ver os professores com a má ad- (
minhtraç&o das verbas? ;

O DASP intitula-se a repartição
nuns bem organizada do pais- A ta'

i titulo deveria corresponder algum* j
perfeição pratica. K o que ficam 3 |
esperar os examinadores de seui con- ,
cursos, mormente sabendo, como sa-
bem, que outros de seus colegas, pa"
Mrlpantes de bancas formadas em ou-
tubro p. f. recebersm seus esttpèn
dio*".

CINEMATOGRAFIA
Domingo, 23 de Novembro de 1947

DR. COSTA E SILVA - Clínica de Crianças
Cons.- México 31, ap. 1501. Tels. 22-0425 e 22-3538. Diariamente.

Res.: Vise. de Plrajá. 433 - Tel.: 4.-11-19.

Cinema nacional

4 SALAS
AI/CGO ,p| Escritório*, grupo

701.3. Ed. novo, Carmo e»q. S.
,fosA. — Inf. 3R-2ÍB8,

AS VITAMINAS "A" E
"D" SÃO ELEMENTOS

INDISPENSÁVEIS AO
ORGANISMO HUMANO

Como resultado de conutan-
les pesquisa», surgiram a» drá-
Ccas tortificantes BONOLEO
um preparado ft base de vita-
minas "A" e "D", extraída de
puro 61eo de figado. de baca-
lhau, associada» a outros ele-
mentos de notável ação tftnica
e reconstituinte.

BONOLEO é especialmente
indicado nos casos de debilida-
de geral, anemia, falta, de ape-
tite, na convalescença e de-
mais estados de fraqueza, on-
de se torna necessário o uso
de nm fortlficante reconstuln-
te.

BONOLEO é vendido em to-
das as farmácias e drogarias
do Brasil. Produtos Verote-
ráplcos: Rua Clarice índio do
Brasil, 39 -— Rio.

Ao invés de uma resenha das fi-
ia* em eartai na cidade, teçamos
comentários ao cinema brasileiro
que presentemente se faz represen-
lar por "O malandro n a grã-fina".
Esta recento produção Brasil Vila
Filmes se enquadra com justeza no
espirito geral que lem norteado os
nossos feitos cinematográficos. Com
exceção de poucos celulóides ("Uma
aventura aos quarenta", entre êies)
as obras indígenas tem girado quase
sempre sobre o mesmo enredo, com
diferenças apenas nos nomes das
personagens: o namoro pontilh.ido
de briguinhas, o ciúme, uma "biitu-
cada" «cm razão de ser, algumas
"piadas" sem conseqüências cons-
t rim vas. o cantor do momento, o
alor do palco mais em evidência, os
mesmos ambientes, etc... Isto tam-
bém t espetáculo cinematográfico,
náo deixa do ser! Uma vei filma-
d», Irona-se obra de. cinema, mes-
mo que sem arte ou inspiração.
Mas -• perguntamos — se existe
preocupação cm agradar o público,
por que não fazê-lo com um pouco
mais de elevação? Torventura é o
nosso público náo merecedor de
uma demonstração do cultura ar-
tistlca? K pnr que náo se faz ri-
nema para ser exibido no estrangei-
ro. lornando-nos conhecidos, e be-
neficiando a nossa economia finan-
ccira o moral 7 Pnder-se-á alecRr
que não dispomos de recursos téc-
nlcos • materiais. Sabemos quo Isso
é. de fato, um entrave ao progresso
cinematográfico de qualquer pais.
Mas os demais paises americanos
(e«celo os Estados Unidos» não os
possuem do mesmo modn, bem como
diversas nações européias, que, não
obstante, realizam fitas contendo
alruma coisa.

Na verdade, psrece-nos que o
principal responsável pelos nossos
fracassos sSo os erros de direção rte
filmagem. Depois de os Estados Uni-
dos terem chegado à perfeição téc-
nica, somente podemos aceitar fitas
com material de segunda desde que.
esse mal «eja compensado por nina
inteligente realização (Exemplo :
"tlma aventuro, aos quarenta", e ou-
tros).

Por outro lado. |á que o pi-
Mico tem prestigiado tanto a nossa
produção, é tempo de tratá-lo nn
mesmo tom. Vejamos, cnm o estímu-
lo recebido das platéias brasileiras,
que. provavelmente estarão lotando
os rasas onde. se exibe, o que 4 nos-
so, se o cinema patrício tomará um
caminho mais acertado...

HUGO BARCF.I.OS.

"Ainda vive o nosso
amor
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Lorctta Young estará, sexta-feira
próxima nn» cinemas Piam, Pn-
risiense, Asiória, Olinda, Star,

Rits, Repúblico, e Primor, em
"Ainda vive o nosso amor"

A meiga e elegante Lorctta Young,
estrela da comedia romântica de Ha!
W'aili5 para a Paramount, "Ainda Vt-
ve o nosso Amor", que os cinemas
Plasa. Parisiense, Astória. Olinda
Star. Riu primor vão exibir sexta-
feira próxima, tem a seu cargo, nes-
se filme, um dos papéis que mais se
adaptam k sua íotogénia e á sua
personalidade artistica,

Esse papel, que proporciona * Mlss
Young nfto s «demonstrar suas habl-
lldades de atriz cômica e dramátl-
ca, como lambem de exibir um lu-
xuoslssimo vestuário, é o de uma .lo-
vem esposa diretora de um magazine
da modas, para onde ela volta todas
ar- suas atenções, fazendo com que
seu marido (David Niven» resolva di-
vorc.lar-se aprts 10 anos de matrlmc,-
nio feliz...

Sessão de cinema na ABI
Com a exibição de um complemen-

to nacional e do. filme de longa me-
tragem '"Amar toi minha ruína" -o
Departamento Cultural da Associação
Brasileira cie Imprensa realizará quar-
ta-feira, às 17.30 horas, uma sessão
cinematográfica dedtcada aos assoc.a-
dos e suas famílias. O ingresso se-
rá feito com a apresentação da car-
teira social.

Dois novos filmes da
Fox

Segunda-feira próxima, 2-t, o pübll-
co carioca terá oportunidade de as-
<i<,;\? dois dos melhores Illmes da
Programação dn Fox para este ano.

Nos cinemas Palácio. Roxy e Amé-
rica veremos "De Ilusão Tamhem se
Vive", uma comédia romântica e
fantasista, animada pelas figuras que-
ridas de Maurcon OHiun e John Pay-
ne co-pstrelados com Edmund Gwcnn.
numa crinçf.o dramática verdadeira-
mente, empolgante.

No Sfio I.ul/., Vitória. Rian t Ca-
rloca veremos "Mascarada Tropical' ,
uma feérie musical em tenioolor, on-
de a -íinislca Inspirada rte Ernesto Lee
lion» é Interpretada pela voz de ou-
ro áe Dick Haymes e pelo ritmo alu-
olnante da dansa de Vera Elleli, co-
estrelados com Ccsar Rome.ro e Ce-
lesie Hclm.

CHAPA PRETA MOVA
BITOLA 24 e 26

RETALHO 24 x 50 CM.

CRUZEIROS 2,90 o quilo
TELEFONE: 37-0964

PERDEU-SE
Caneta Parkor 51, gravado Nr-r-

co Gololenliprg e lapl^eirn Par-
kor prclás — Gratifica-»© a quem
telefonar: 82-172*.

Bijjouteria francesa em
matéria plástica

Ensinamos efa",1c novidade em
bliouterlaH. trabalhos em malA-

ria plástica. Ensinamos e rom-

pramos a produçft."- Damos ma-

terial necessário, assistência téc-

nica, etc. Preço 2.(KM) cruzeiros-
A vista. Cartas para 94975, na

portaria deste Jornal.

Um número de dansa
com Van Johnson e

Lucille Bremer

A CAPITAL DOS MOVEIS

o*™-**-*»*»" „.

MATERNIDADE CASA DA MAE POBRE
Direior-Técnico: Dr. Clovis Corrêa da Costa

Franqueada aos médicos de fora
Já em funcionamento o Consultório Pré-Natal « o
Laboratório de Análises. Inscrevam-se c«m urgência

O funcionamento geral, com internações, terá
lugar no Dia de Natal — 25 de Dezembro

Aparelhagem moderníssima — 2 Salas de Partos —
.1 Sala de Operações — Laboratório de Análises —
Rai0 x — Aparelhos de Anestesia — Incubadora —

Pulmão de aço, etc,
Assistência Pré-Natal — Otorrino — Gabinete Denta-
rio e Internação, totalmente grátis, às gestantes pobres
15 quartos particulares co mágua corrente, quente e
fria — 2 apartmentos comuns e 1 apartamento de

luxo para auxiliar a manutenção dos

52 LEITOS GRATUITOS
CRECHE PARA ABRIGAR 50 CRIANÇAS POBRES

A CASA DA MÃE POBRE
Acha-se aberta à visitação pública

EUA FREI PINTO, 16 — Estação do Rocha

(Lado da rua 24 de Maio) — Fone: 48-4329
¦»—iiii»im¦iiiimimiiM i ¦¦unil ****************

FolaFc para os meninos

iÜS CABELOS CONVENCEM
porque hw o perfume

que deixa saudade
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o calcado!

Van Johnson c iAieille Bremer,

dansam...
"I wm'». Danço" 'Eu nfto quero

dansar» — sáo as primeiras palavra*
e o titulo rt» um 'los mais ponula-
res ritmos <í« Jerome Kern, explora-
do cm grande estilo em "QURndo as
Nuvens Pa.istfn" CTill the Clouds Roll
Byi, o suntuárlo eapucaoulo técnico-
ler que os 3 cines Metro vfto aure-
seni.Bi- à meia noite de 31 óa dezem-
bro. Mas Van Johnson o Lucille Bre-
mer, que Irei-oi o número, dansam,
sim, e dansam muito bem, cantando
também. Lucille, além disse mime-
ro com o favorito Van, tem outros
momentos deliciosos no grande espe-
táculo, cujo elenco, como se sabe,
reuna todas estas figuras: June Al-
lyson, l.ucllla Bremer, Judy Garland,
Kathryn GrayBon, Van Heflln, Lena
Home Van Johnson. Angela Lansbu-
ry, Tony Martin, Virginia 0'Brlen,
Donali Sliore, Frank Sinatra. Ro-
bart Walker (como Jerome Kern, o
compositor cuja vlrtn e músico o fil-
me evo»:a», Cyd f;hari»»se, Dorothy
jfalrick, Qay Mc Donalti. PruI I.ann-
lon e as gêmeas Wilde.

'A batalha dos trilhos"
Km Besrê" patrocinada pelo Encar-

I ugado de Negócios da Frtinça. se-
rilior Etlenen de Croy, ieti 5prt»2sn-
lad» em scsslio de gala no cinema
Pathé, seiruinla-felro. SI do corrente,
ds 21 horas, n película francesa "La

Batnllle du Ral!'.', Iiistírla da rcsls-
vencia do? tcrrovlàrlos trancese^ »>c
Invasor alemão.

Esta obr» cinematográfica foi fil-
ina.rta com a Cooperação da ôndcflr,-
de Madona! de Estradas de Perro
i?,-».nceía.s e muitos <!<?-> seus flqurau-
ter. silo os próprios trabalhadores
cuja classe opôs resistência tenaz e
heróica a permanência do agressor
nazista,
"Meu irmão fala com

cavalos'
Éra seguida ao filme Paramount,

"Deus me d<;'.i um uniigo ', com Bing
Oro*bv, Bavry Pitzgerald <• Joan Can!-
fleid, 

'que 
tanto agraiio esta marcan-

do, os 3 cines Metro devurfto apro-
sentar "Meu Irmão Fala com Cava-
los", com Butch Jenklns, Petor Law*
ford Beverly Tyler e Edward Arnoiil.
que, será exibido Juntamente com um
sensacional complemento ¦ "Qulan-
do com o Diabo", qm> tem marcado
inconfundível exilo em tôdft parte.

27/30 CrS 150.00
31/33 CrS 170,00

34/37 CrS 180,1

Lc|a Calçado»

Polar
Av. Rio Branco, 129-131

POLAR... calçado para andar e durar.
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O "DRAGÃO DOS TECIDOS"

DRAGÃO DOS TECIDOS
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BOLETIM DÂ DIRETORIA DO PESSOAL DO EXERCITO
Desligamentos do Curso de Oficiais da Reserva --Requerimentos

despachados — Movimentação de oficiais
OUARTM. GF.NERAl DO EXÉRCITO.
CAPITAI, FEDERAL, 22 DE NOVEMBRO

DE 1047
BOLETIM rNTERNO Kfi 209

. "Publico ae ordem do e*celentls-
limo senhor .cneral 'le E\ér'llto*_'jJ"**
f. do Departamento Geral de Adrol-
nlslraç-o, para a devida execução, o
"DESLIGAMENTO DE OFICIAIS: -

O comandante do Centro de Prepara-
cio rie oriclnls da Reserva do Rio de
Janeiro participou «est» D1"tor'*J.:
aue foram desligados do Curso do on-
ciais da Reserva anexo quele Centro,
es 1 o tenente RIS. convocado. .los* da
Aparecida Sales e 2°s tenente R'2,
oonvocado.. Hilton da Rocha •'tlarinho.

José da Almeida, os 1.° tenente R|2,
convocado, Nei Henrique Nletascne e
_o tenente R!2, convocado. Guilherme
Fernandes de Oliveira. „,„,i¥_

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS I -

uapre.entar.m-se, . esta Diretoria
pelo. motivo, abalio. o. «eimlntet
oficial. :
— ARMA DE ARTILHARIA:

CORONAL : — JoSo Vicente SalBo
Cardoso, da Diretoria da Material Bé-
llco, por ter regressado de Porto Ale-
_re .«onde fora em gfts-o d. fflrlae.

PRIMEIROS TENlTOÍES : — Manual
Vicente Ferreira, deste. Diretoria, por
Der sido deBlgnado psra exercer as fun-
eíSes da chefe da 3'3-Di3. Erar de Cnm-
pos Vasconcelos, dn 2.0 Orupo de Obu-
ies-I5S, por tnr vinde a, esta capital em
dispensa do serviço, com permissão.
Darci Arruda da Conceição, do I!2.°
Regimento de Obuses-105. por haver sn-
trado em gftzo de 15 dias de férias re-
Htivas a 1946. Aperlclorie Oliveira,
destn Diretoria, por haver assumido as
funções de chefe da 8!2-D:2.

SEGUNDO TENENTE : — Uslae Bor-
(CD dc Castro Neves, do lfi Grupo de
Artilharia * Cavalo, por ter sido cha-
mado pelo «jtcelíi-tfsslmo senhor mini.-
tro a fira de prestar depoimento na 15.*
?ara.
— ARMA DE CAVALARIA :

MAJOR: — José Codecelra LopeB,
«dtdo a Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, por conclusSo e entrega de um

REGINA
HOJE — VESP. AS 16 HS.

SESSÕES AS 20,45 HS,

¦H',_w-_^V$

L

dea-cazarre
com DELORGES
EM

RUA
NOVA
De Amaral Gurgel

r MALA REAL INGLESA

£am informacCe»,-Irlja-t-e

Royal Mail Agencies
(Brazil) Limited

AVENIDA RIO BRANCO, 81 55

RIO OE JANEIRO

DR. TÚLIO RAMOS
OLHOS — OUVIDOS — NARIZ

_ GARGANTA

Av. 18 Maio, 38. Ed. Darke, 2t.«
and. Sala 2115. Tol.s 22-8088. Das

i 3 As 6 horas.

ante-projeto de manual de cuja elnbo
ração estava rncarregado e haver pas-
sacio à disposiçfto rio Curso de Oficiais
da Reserva, sem prejuízo de suas fun-
çfles atuais e até fim do ano letivo
da Escola dc Aperfeiçoamento de Ofi-
dais . _ ...

CAPITÃO : — Carlos Mnrtin Seldl,
da Escola de Moto-MecanUaçao, por ter
sido nomeado secretário da Escola de
Moto-Mecanização.

PRIMEIRO TENENTE : — José Iracl
Brandão Pereira, da Escola Militar de
Resende, nor término de transito e
seguir destino.

SEOUNDO TENENTE : — Ulisses Ro.
drlgues Nunes, desta Diretoria, por ter
sido retificada a sua classificação da
22.a Clrcunserlção de Recrutamento pa-
ra a Diretoria do Pessoal.
— ARMA DF. ENGENHARIA *.

SEGUNDO TENENTE : — Herbert Jo-
sé Cnscm-.a, do 4.o BatalhSo de Ene-
nharla, por ter de regressar a Itajubá,
conduzindo viaturas especializadas e
material para o 4.° Batalhão de En-
genharla,
~ ARMA DE INFANI-ARlAl

.TENENTE-CORONEL: — Juareí de
Vasconcelos, do Quadro Suplementar
Geral, por ter regressado do Estado de
Sito Paulo e desistir do resto das fé-
rias.

CAPITÃO '. — ft'2 : ~ Darlo Gomes
d« Araújo, dn Curso de Oflicais da
Reserva, por ter retornado de Iblcui,
onde esteve em gozo do férias.

PRIMEIROS TENENTES i — *Ull8 -O-
né* de Castro e Sousa Neto, da J>'1.°
BaralhRo de Infantaria Blindado, por
ter vindo a esta capital a chamado da
3.» Auditoria e regressar a 31. Alberto
Gnncalvcs Vasques, do Depósito Central
de Meteria! Bélico, por ter obtido 120
dias de licença para tratamento de
saúde e gozA-la no Estado do Rio
Grande do Sul. Jofio Crisóstomo de
Campos, da Fábrica Presidente Vargas,
por se achar em gozo de férias e ter
de regressar a 28 para sua Guamiçfio,
onde gozará, o restante dos períodex de
férias relativos a .18.48-1946.

SEGUNDO TENENTE : — R;2 ! —
Antônio Sérvulo Torres, do 10.o Regi-
mento de Infantaria, por ter «Ido des-
ligado do Curso de Oficiais da Reserva,
a pedido, e mandado ficar adido ao
10.° Regimento de Infantaria, aguar-
dando licenciamento e seguir destino a
22 do corrente.

REQUERIMENTOS DF.SPACIIADOS 1
— POR ESTA DIRETORIA :

Franklln Rodrigues de Morais, te-
nente-coroncl da arma de Infantaria,,
solicitando, por cópia, suas atlcraçôes
relativas no período de sua data de pra-
ça a dezembro de 1!)46, pelo fato de
terem sido extraviadas no teatro de
operações durante n Campanha da Itá-
lia as que se encontravam em seu po-
der ; — "Deferido, dc acordo com o pa-
recer da 8'1-Djl. Em 20-11-1947".

— Silvio Alves Catfto, major da .r-
ma de Cavalaria, do Departamento Ge-
ral do Administraçáo. solicitando, de
acordo com o que estabelece o para-
grafo e.o do artigo 18J da Constituição
da República, promulgada em 18 de se-
tembro de 1946. e o Aviso Ministerial
n." 1.317, de 25-10-1946, mandar aver.
var nos seus assentamento, para fins
exclusivos de lnatlvldade, o tempo d»
serviço público por éle prestado na Se-
cretarla da Escola Normal do Distrito
Federal, de 30-VI-1920 ft 18-1-1921, e
na Blblloteoa Municipal, de 23-IX-1021
a 9-XI-1921, tudo num total de 8 me-
ses e 6 dias'de serviço, conforme certi-
dfies anexas : — "Deferido. Em 18-11-
1947".

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS:
ARMA HE INFANTARIA :

RETIFICAÇÃO DE TRANSFERENCIA»
Retifico, por necessidade do serviço,

a transferência do 2.° tenente Carlos
José PcrelrR, do 13.» Regimento de In-
•Jantaria para o Batalhão de Ouardas.

NOMEAÇÃO — POR NECEBSIDADB
DO SERVIÇO : — Nomeio, por necessi-
dnde do serviço e por ordem do exce-
lentíssimo senhor ministro, para servir
no Quartel Oeneral da 10.» RejlSo Ml-
lltar. como comnndnntc da tropa, o ca-
pitfto Rômulo de Miranda Figueiredo,
que se acha cursando a Escola de Aper-
feiçoamento de Oficiais.
- ARMA DF, CAVALARIA:

TRANSFERENCIA DK QUADRO -
NOMEAÇÃO : — Tmisftro, pot n-ees-
elrin.de do serviço, os seguintes oficiais:

Do Quadro Ordinário para o Qua-
dro Suplementar Privativo e nomeio
para servir no Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva do Rio de Ja,
nniro. como auxiliar dc Instrutor, o lfi
tenente Renildo Pedro Guimarftcs Fer-
reira.

DESLIGAMENTO DE OFICIAI, : —
Seja desligado de adido a esta Dire-
toria, o major da arma de Infantaria
Celso Mena Barreto, da 12.» Clrcuns-
crlçfto de Recrutamento, que segue s
destino.

ALTA DO HOSriTAL CENTRAL DO
EXÉRCITO : — Conforme comunicação
dn' diretor do Hospital Central dtj

'E*í*ército, teve alta daquele estabeleci-
mento, por melhorado, o major da ar-
ma de Infantaria E»iristcnes de Almel-
da Pires, que so encontra adido a esta
Diretoria

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL : — De-
signo para servir na 8|2-D|2. como au-
xillar. o 2." tenente do Quadro Auxl-
liar de Oficiais. Ulisses Rodrigues Nunes,
da arma de Cavalaria.

PERMISSÃO : — Concedo permissão
para passar parte do trânsito a que
tem direito, nas cidades de Rio Grnn-
de e 8So Gabriel, ambas no Estado do
Rio Grande do Sul, ao 1 ° tenente de
Engenharia. Antônio Antonacclò, ultl-
mamente transferido da 13.» Compa-
nhia de Transmissões para o 2." Ba-
talhfio de Pontoneiros e que. termln.ii»
o curso da Escola de Educação Fislcs
do Exército.

COMÉRCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
MERCADO CAMBIAL

O mercado cambiai abriu, «ontem, «m oo-
BlçSo estável e sem modificação nas taxa»
O Baneo do Brasil sacava n Cr$ Ib .<U48 co»
libra e a CrS 18.73 por dólar, e comprava ¦»
CrS 74 02555, ¦> a Cri 1B.''8 respectivamente
Para repasse, aquele nonco operava b "-r»

76 6088 sobre Londres. . ¦ Cri 18.50 soore
Nova Vorlc.

Nessas condições fechou o mercado mane-
rado. às 11 horas.

O aanco do Brasil »flxov> as seguintes taxa»
para vende dn camblaif :

Assinado i

General de Brigada BRASILIANO
AMERICANO FREIRE,

Diretor do Pessoal.

Confere J
Coronel OSVALDO DE ARAÚJO

MOTA,

MÁQUINAS DE ESCREVER
Royal, Remington, Underwood, preços de liquidação.

Aproveitem. RUA LEANDRO MARTINS, 73 - 1.» andar

ÍÜSICA COLORIDAT

MUSICOLOR
Aprenda plano, ©rgAo, etc, por

SIMPLES — RÁPIDO — DIVERTIDO
meio <1h. cflre».

J**'meira* liçfleii, Cr» S.OO — Música para principiante, Cr»
IVdUS-* polo Keembolao — Caixa 1'o.tttl 1.828 — Rio— D.

$,00
F.

! 

OXIGÊNIO (tendas), CARBOGÊNIO, NEBULIZAÇÕES
Drs., Hélio Vecchio Matw-icio — C. Médica, Ponce

Maranhão — Oto-rino-laringolofria.
l*tt* Carlnra, 13, ü.o «nd.r — 42-3U37 — Chamados urgente., 37-4114

SUGESTÃO!
V. S. olwervoil no «pu filho mui tu dlKpnalvAi, pura o. traba-

lho* miiniinli? nio «hhIi» tln obnervur o rurplntolro, o houthclro, o
¦ercollielro qua vem truliiilhur em hiiii ciihii?

rtllnio! I'iir i-ihi V, M. nno lhe proporciona o* melo. pnrn
iln.envolver mih ourloNliiHilfl e puni reveliir-.e um futuro unge-
ilheii'»», nrqultoto, ioiiimirutrir, mnnAnluo pHpautatfxndo, «te.?

Ilé-lhe Iuki» rn* lerriinienlu** i«»i'e.«nrliiN puru "(iroilu/,)("',
MuikI»'.». Iii/i'i umn vlxltu »» IIONIfl l".li», omle filfl ciiiiiiilrurn n.llllll
iiiiikii» uiiiinMiiioN, nnm prncoi iiinrnnrtnm pliiiiiiMi lormlM» ll>
hiii», »»¦»¦» iiiii.n., ele , ele 9 li|ir»iteile O flui ilu NIIO puni
fio*''»- lli»' um pre.euli» uni »» MffMlIÃVAlI

COFERMAT S. A
RUA BUENOS AJRE8, Iftl

i|'»ft*ii»i»i * il... i\ii» Atulrutliin

II »»»»»»ii ihih!» iniiniuiin nu lium An nlmmii
WWWW-ÉMWWi-a_w>»i-»-»-«.^wjt«..»»»¦.»».¦¦ ¦ ii WW_MW_MMM_M_WB_I

Movimento Aéreo
CHEGADAS B PARTIDAS

OS AVIÕES. HOJE
VASP — Partido para S. Paulo

hs 7.15: fts 9.30; n9 31.30*fc as 15.
horas: chegada as 8.45; às U; As
1.3 e í». 16.30 horas.

PAfíAIR —. Partida as R.50 hornf3
para Caravelas. Salvador, Recire,
Fortaleza, SSo I.ui-í e Belím: par-
lida às 6.20 horas parn ViMrInr, Ca-
navlelras, Salvador, Recife, JoSo
Pessoa e Natal; ns 7.10 hora*) para
Belo Horizonte e Sêo Paulo; che-
sadtt, hs lfi.10 horas; partida às
fi.io' horas pura Belo Horizonte:
chegada às 11.35 horas; partida às
6.25 horas para Belo . Horizonte,
Araxá e Uberaba; chegada às. 37
horas: partida às 11 horas para SSo
Paulo. Florianópolis e Porto Ale-
gre; à» 13.30 horus para S. Paulo;
chegada às 16.50 horas; chegada ãs
11.40 horas de Roma, Lisboa, Da-
Icar e Recife; às 12.55 horas rie P.
Alegre, Florianópolis. Curitiba e S.
Paulo; às 14.H0 horas de Cuiabá.
Corumbá, Campo Grande, Bauru «
3. Paulo.

PAN AMERICAN AIRWAYS: —
Partida às 7.30 horas para S.lo
Poulo, Porto Alegre, Montevldeo e
Buenos Aires; chegada, às 17.30 ho-
ras, partida àj» 8.45 horas para
Montevldeo e Buenos Aires; chega-
da às 8.45 horas: partida 6» 9.45
horas para Belém, San .Juan (Mia-
ml) e Nova York; chegada às 6
horas.

AEROVIAS BRASH. — Partida
às 5 horns; fts 8.30 horas para Gol-
anis; às 6.45 horas para Porto
Alegre; às 7.45 horas para S. Pau.
lo e Curitiba; às 1.45 e .às 15.30
ho»'as para Sfio Paulo.

NAB — Partida ís 7 horas para
S&o Pnulo, Uberaba, Uberlândia e
Ãraguarl; às 9.15 horas para Sào
Paulo; chegadas: às 12.30 horas d«
Sâo Paulo: às 16.30 horas de Ara-
f-uari. Uberlândia, Uberaba e Sào
Paulo.

CRUZEIRO DO SUL — Partida às
5.45 horas e às 6 ho»'as para Porto
Alegre; chegada às 16.35 e às 16.55
horas; partida às 6.30 horas para
Sfto Paulo; chegada às 0.45 horas;
partida k» 6.15 horas para Salva,
dor; chegada às 16.50 horas: parti-
da às 10.15 horas. para Recife;
chegada às 16 horas: .chegada às
16.55 horas de Cuiabá; às 18.20 ho-
ras de Betem.

REAL — Partida para Sfto
Paulo às 8.30 e à. 10.15 horas;
chegada àg 9.30 e às 11.30 horas.

VARIG — Partida às 7.30 horns
para S. Paulo, Porto Alegre, Pelo-
tas e Montevldeo.

LAB — Partida para Sâo Paulo,
is 9 e *s 13.30 horas; chegada às
Í2.20 e fts 16.50 uoras.

LAP — Partida à» 8 horas para
S. Paulo; chegada às 11.55 horas;
chegada da Campina Grande, Reci-
fo, Maceió. Aracaju, Canavieira.,
Caravelas, Sflo Salvador, Ilhéus
s Vitoria, às 13.30 horas.

FAMA -- Partida às 8.30 horas,
para S. Paulo, Porto Alegre <-» Bue-
nos Aires.

NATAL — Partida àt» 7 horas
para .SSo Paulo, Mocoea, Rlbelrüo'Velo, Lins, Aragatuba, Ourinhos,
Assiz. Presidente Prudente. Penápo-
lis. Três Lagoas n Campo Grande;
.¦hegadii fts 17 hora».
Amanhã:

VASP — Partida pare SRo Paulo
às 7. às 9.30; às 10.«; às 11.30;
às 12 30; às 14 horas; às 15 «5 às
15.15 horas; chegadii às 0.30; fts
9.30, às 11 horas; ns 12 horas; às
13 horas; fis 14 horas; fis 15 ?. às
16.30 horas.

PANAIR — Partida às 6.55 ho-
rns. para Belo Horizonte. Poços de
Caldns e Sào Paulo; chegada fts
16.30 horas: partida fts 8.10 horas
para Belo Horizonte; chegada às
11.35 horas: partida às 12.50 horas
para Cnravelas e Salvador; *»s 6.30
horas parn São Paulo, Curitiba.
Foz do rguacü e Assunçfio: fts 11
horas pai'a Sfio Paulo. Curitiba,
Florianópolis e Porto Alegre; às
13.30 horas para São Paulo: che-
gada fts 16.50 hnras; chegada fts
12.10 horas de Porlo Alegre, Fio-
rlnnópolis e Sfio Paulo: fts 15.20
horas de Natal, .loüo Pessoa, Reci-
fe, Salvador, Canavlelras e Vitoria.

PAN AMERICAN AIRWAYS: —
Partida fts 7.30 horns para Sfio
Paulo. Porto Alegre, Montevideo e
Buenos Aires; chegada à. 17.30 ho-
ras; partida fts 8.45 horns oara
Montevideo e Buenos Alies; chega-
da à. 8.45 horas; partida às 9.45
horas para Belém, San Juan (Mia-
mi) e Nova York; chegada Y. 7.4a
horas; partida às 19.30 horas para
Belém, Port of Spaln, San Juan
(Mlaml) e Nova York,

AEROVIAS BRASIL ,— Partida
às 6.*"0 hora* para SAo Paulo e
Porto Alegre; às 6.45 noras psra
Belo Horizonte e Sào Paulo; às
8.15 horas para S5o Puulo e Curl-
tlba; às 9.45 e àa 15.30 horas para
Sfio Paulo.

CRUZEIRO DO SUL — Partida à.
5.45 horas para Belém; às 6 horas
para Porto Alegre: chegada às 16.50
horas; partida as 8 horas para Bue-
no. Aires; às 14.10 horns para S.
Paulo: chegada às 17.25 horas; che-
gada às 13.40 horas de Recife: às
17 horas de Fortaleza; partida à. 7
horas paru Recife: às 7 hora. para
Cuiabá.

LAB — Partida às 9 e fts 13.30
hora. para Silo Paulo; chegada às
1*2.20 e às 16.50 horas; partida às
11.30 horas para Belo Horlronle:
chegada às 15 horas; partida às
6.30 horas pnra Vitoria; chegada às
10 horas.

VIABRAS — Partido às 11 ho-
*as puin Belo Horizonte, Ubcrlan-
Ila, Goiânia e Jatai.

REAL - Partida para SAo faulo
às 8.30, 10 e 14 45 horss; chegada
is 10, u.ae t ài iu S0 horns,; par.
tido às K 30 horns pnra Curltlbn;
u 5.45 hoiiii parn Porto Alegre,

LAP - Partida pnr» BAo Pau.
lo Ai 8 horns; chegaria h» 11,SS
llOfAI'

FAMA — ClisBHria hi \fiAti ho.
rns, «li» Buenos Alre«, Porlo Alnui**
« Uno Pnulo,

NATAI, - Partida fu» 7 honn
l'.il.» *:'". l-lllll»), M0('».'ll, Itlllrnfiu
Pi»-»»», i.ii.h Ain...,»iiiihi Oiomlini,
AimU, l'ioi.|<.iiin l*iiiil».||i.\ l'..»É,i|i.|.
lu», Tr*i I.ukom. « Cdltipo Oraoil.í¦ i..i'.iu.» a. \'i huriii,

K \n M ¦ » i...ii.».i.» '.» u no
rWftl, ri» ^mnípciliim, I.IuImia, Un-
vai u rthinl

ngLMJWNÜ 1'AJIA If-KOHMA
KfilM VA«l'i 41..IIH*.'; IMNAIH
M.TÍlpj PAM AMMIRAN Al»''"•*¦•¦», «r

Libra, à vista 
Dólar 
Escudo
Franco suíço ¦
Franco 
Franco helg. •••
Peso uruguaio 
Peso chl^no 
Peso argentino 
Peso bullviano 
Coro» sueca 

¦ Coroa dinamarquesa ....
Coro» tchscs 

* 

Libra (90 dtasl 
Aquele osneo comprava fts seguintes i«Ms

uKf
74 '1'iM

«*K«
75 3948
18 1*1

0 7579
4 313a
0 1514
0 *V71
D Ut*l14
0 ÜII3S
4 bòVia

0 44í>l
a .*« in»
3 UU08
0 3144

74 I38B

Dólar  ••••
Franco 
Franco belga
Franco suíço 
Corou tchec» 
Corna dlnamarquc» 
E.-ciiO"
Peso argentino 
Peso uruiriioio 
Pesn chileno 
Corns siipc. 

REPASSE AOS BANCOS

18 31»
U 1648
0 41H3
4 -ÍYiW
0 jB'(8

8.1
0 1441

6636
V ->»•'!¦
0 "iH-iS
» 1162

l».»r>
28(4

I4SIH
D 7490
9 669S
4 -»9.»4

14 5UKN
74 .!*_>»
74 2313

Libra. ,k dst»

Dol.r
Franco sulç» 
Coroa .iiee»
escudo* ¦' 
Peso uruguaio 
Peso argentino
Libra
Libra (30 dias» 
Libra (60 dias» 

OIÍBO FINO
O Banco do Brasil compro* noje. a «raro»

it ouro fino. n." bas. de 1 000 por l UWk. «o
bnrr» ou amoeriarto ao nreco rte Cr| iO.siit»

MÉDIAS OE CAMBIO
Em 31 do .-orroute foram registradas

CS ma ia Sindical. tis seguintes
bials :

Portugal 
Nova York 

Buenos Aires 
Bélgica i franco) 
Siiiçu 
Suécia 
França
Espanha '..•••
Canadá 
Uruguai 
Chile  .,•
T. Eslováquia, 
Dlnamarcs 

Em Nova York
22 — Feriado.

O.iiil» ¦
18. Ti 

"~

4.Hh'i9
o 4-m
4.37f>0

II. 1Õ15
1.7146

18.40
9 9514
0 81)3»
0 J144
3.9008

i S/Londres, t t/v.nil» . .
1 S/Londres, t Vcorap . .

8/N York. 100 X t/vend»
E/N. York. 100 S t/comp

n|c.
n|o.

100 00 p.
189.«5 P.

n,e.
me.

t«u (10

Em Londres

na
meoia*. cam

Londres
1>K»

75 3948

NOVA YORK

BUENOS AIRES
BUENOS AIRE8, 32.

A vista t

S.Xondres. £ t/venda. . .
S/Londres, £ t/comp. .
SN. York. 100$ t/venda
SN. York, 100 S t/comp.

Abert.
16.20 P.
16.18 P.

402.25 P.
401.75 P.

Em Montevideo
MONTEVIDEO 22.
A vista s

4-ert.

»«eb
16 20
16.18

402.35
401.75

reet.

LONDRES, 22.
A vl.la. »

Abert. rtch
S/B York. p/l • 40S.75/403 35 403.1sMQj.il
S/Berna. p/« f . • 17.34/17 36 11.34/113|
8/LISbo«. p/« $ . . 89 80/100 20 99 80.100 a»
8/Copenb-gu«. p/l fcr. 19.32/19 36 19.32/19 n
6/Madrld p/í • 44 00 «0.
8»"Mont«vldeo. p/l P, . . . 115/120 Ub/ui
S/Parls. p/l r.. . 479 10/480 30 419/10/418/31
B/Briucetss P/t P. b 17» 50/176 75 116 811/ne,,
8/Amsteraai-. *J/« Fl 10 68'10 70 to 68/10 n•«/Cn.dft'. P/l P . «OS 15/403.25 40'. I5/40ÍJ,

S /Estocolmo, p/í 
*_. . 14 47/14 80 14 41/1» ;i

8/Gênov». p/1 L  19 00 19.01
8/Prat», p/l K. . 201 M/-02 00 a01.0U/aoj./Ui

S/Rlo de J.netro p/t Cr$ 15 3948 15 3941
B/O«lo. p/l P. ¦ . • 19.9B/20 02 19 tíB/ao V

BOLSA DE VALORES
Nao funcionou ontem.

I

CAFÉ' de

' Kãn funcionou ontem.
EM SANTOS

SANTOS. 23. *
Posição de ho]e -— Efct-ve..

anterior, estável; ano nassad».
fraco.

Tipo 4 (mole) — 93 50; nn-
terior. 93.50; »no passado.
88*10.

Tipo 4 'dui'01 — 88.50: an-
terior, 88.50; ano passado,
85.00.

Entradas — Hoje. 51 916 sa-
cas; anterior, 56.082; ano
passado, 39.766 ditas.

Embarques — Hoje, 21.Sil
sacas: anterior, 27.531; Bno
passado.' 50 231 ditas.

Existência — Hoje. 2.262.5'.'i
sacas; antivrior, 2.236.017; ano
pasfado. 2.Í53.879 ditas.

Saída. :
Europa  ÍO.UOJ
Argentina 251

Total  10.251
EM VITÓRIA

VT.TÚR1A, 22.
Funcionou estável, cotando-

$s o tipo 7/8 ao preço
Cr$ 33.00. por 10 quilos.

¦ NOVA VORtl
• NOVA YORK. 22 - Feciiado.

AÇÚCAR
Com «ninia.o movimento d?

negócios, cm poslçiln calma e
sem alteração nas cotações,
regulou, ontem, esse mercado.

Fechou Inalterado.
MOVIMENTO «*T.VTt8TICO

Estoque cm 20.. ..
Entradas :

De Pernambuco 30.M6
De Ber-zi-ie. . 1 500
De Campos mi

83.951

32.563

Total.
Saldas

IÍ6.520
10.060

106.000

enamonto do mercado:
Branco cristal •-

»do Estado. 128 00 128 M
Uomenos morte» U5 UO 125 0»
Demernr» (idem) 132 00 132 01

EM PERNAMBUCO
PERNAMBUCO. 22.
C.taçA» CR»

Oslnss de 1»  I'0.01
Usinas de 3» '•• **"c

Cristais 
Domerer.s

Estoque em 21.- •
Couçfie* por «O qnllo» :

o»»t,co cristal 15*
Cristal amarelo «» JJ
Mascavlnho «»"!
Mascavo li50i

EM 8 PAULO
8. PAULO, 22.
Preço do disponível ne t».

J» sorte
Sotnenos ...
Msscsvos .

Entradas. .
Do 1" set.
Existência
Export. . .
Consumo.

141.04
135.01llO.Oí

4301'." 32.61

tinte *nt
51.89g 9311

1 662.001 61U. 30(1
1.459.630 463 88»

53.808
2.000 2.001

De
Do
De

Cabedelo.
Ceará .-
Pernamiiu-o..

350
408
138

11.244
501!

16.74-1

ALGODÃO
Em condições firmer-, sem

alteraçGo nas colações e com
entregas regulares, esteve on?
tem o mercado dc algodão.

Fechou Inalterado.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Karnn.,
Estoque em 20  16-150

Entradas :

Total
Saídas

Estoque em 21., ..
fotacflps 111» I» qi'»IO. :

Fibra ifins» :

Serldo (tp. 3» 130.00 a 114 08
Serldó (tp. 41 125 00 4 127 09

¦••|hrn media •¦
8crl.6es Itp. 41 130 00 a 122 1»
Sertões (tp. 5) 105 00"» 10K 01»
Ceara (tp 3» Nominal
CearA (tp. 3) 100 00 a 102 00

Fihra curta :
Matas tp. 3 e 5) Nominal
Psullfia (tp 3» Nominal
Paulista 'tp. Si 118 00.120.1»

EM S ' PAULO
S. PAULO. 22.

COMPRADORES
(Base — Tipo 1»
CONTRATO "A"

Nfto cotado e paralisada.
CONTRATO "B*'
(Base - Tipo »>

bazembro  "C 189'0

Janeiro 173-50 1731 UU
Março 174,50 174.50
Maio. * 174.80 114.00
Julho  -• 111-50 172.00
Outubro 1948 njc. 168.10
Vendas   10.000
Mercado  Est. Est.

OlSrONIVEL
Tipo 4. 188.00
Tipo  171.00
Tipo  138.50

E.M PERNAMBUCO
PERNAMBUCO; 22.
MOVIMENTO DE ONTBM
Preço por 10 quilo. :
Comprador HflJ. Ant

Mata» (b»se 61 110.00 110.30
Sertões (hase 8) 123.00 123.01

Mercado : calmo
3.700
84 500 80.J0U
28.200 23.200

m
Entradas .
Do io set,
Existência.
Export. .
Consumo . 700 70»

EM NOVA fOEB
NOVA YORK. 22.

Abert Fe»et»
Entrega ;

Em Dezembro. .. 34.98 3b.SS
Em março .. .. 34.80 34.81

Em maio 1048 .. 34 38 34.3)
Em Julho 1948 .. 33.14 3j.11»
Em outubro 1948 *J-|.96 23.9a
Em deaemftro 1948 29.SO 2J,(i
Am. Mld. Uplanda  35 <s

Abertura — Irregulnr. qjrr.
alta de 4 »¦ 18 e 'nalja-j.
3 a 5 pontos.

Fechamento —, Estável. .(íc•
alta de 4 a 9, 8 balxa»p<
. 8 <jpontos

MERCADO
GÊNEROS

O mercado ds ««t^-^l^-^e,
somo funcionou, ontem... tos) 1
íeeulnte mrrlmentn_v**y))|>y,;

Açúcar ^-fy#Ç
rirlnhs WStMl*
Milho (sacos!..'"""55SJ-"-8'» 3
Fel]ào (sacos).. iém*™
Banha (cxs.).,. £t»ip—
Manteiga Iti.Y. m-416 ...
Xarque (fard.V. ^fflJ4 f-
BacBlh. lfardil Wí«\ "'

I

I

MOVIMENTO DO PORTO
Navio»

Cordoba
Lóide Cuba
Uruguai
Mormaeak
Mormacdale
Cte. Capela
Le Lavandon
Siderúrgica (1)
Barbacena
Amaragi
Rio Guaiba
Harnnalóide
Paul Revere
Rio Gurupi
Alte. Alexandrlnc
Mormacdale

Maria C - Gênova
Straat Goenda
s|s P. & T. Seaarer
Ituqucra
Araguá
Goiazlólde
Del Norte
Rio Amazonas
Del Aires
Mormaesaga

Procedência.

B. Aires
N. York

B. Aires
Cnnadã
B. Aires

N. York

C - Gênova

Rotterdam
N. Orlcans
Belém
B. Aires
Canadá.

„n(. Destino \ Tel».:

'J3
23•24
24
2("

25

26

26
_6
26
26
27

23

24''4
24
24
28
25
25

25
25
27
26
25
26
26
22

26

26

Amsterd.

B. Aires
Laguna

Ilhéus
Manaus
P. Aleg.
Natal
A. Bran.

P. Aleg.
Vigo
Baltim.
B. Aires
A. do Sul | 43-2057
B. Aires | 23-2000
P. Alegre | 43-3424
P. Areia | 43-3424

I 23-3756
B. Aires | 23-4134

I 23-3736
N. Orlea. | 23-4134

I 43-0910

I 23-3443
i 23-3756
| 43-8215
] 43-0910
i 23-2530
| 23-6071
I 43-0910
| 23-3756

í 23-3756
j 43-2708
| 23-3756
| 23-3756
| 23-1931
| 23-3756
| 23-3756
| 43-0910
| 23-2920

Or. Bayard Lucas de uma
Clrurjrln-filnerologla

Obstetrícia
Edifício CiilógeniH — Rua Snn-

ta I.ii7.la, .685 — Sala» I 104 —

DR. OCTAVIÒ SIMÕES
CARDIOLOGIA — MOLÉSTIAS

INTERNAS
MtmOU SEU CONSULTÓRIO

para n Edlflel.» tlarkc. av. 13 de
Maio. 23 — Andar 17. «alas 1101/3

— Telefone ¦!'--:'(l07. h t.rde.

DR. SP1N0SA ROTHIER
Doenças sexuais e urlnarlas. La-
Vagem endoscAplca da vesicula-
Próstata — R. 8ENADOR DAN-

TAS. 45-B — Tel.: «Í-SS67.
De 1. hs 7 hora*).

ESCRITÓRIO DE/ADVOCAC
Direção: DR. WILSON DIAS DE mm®

Causns cíveis, comerciais e crtmlnaii — SeçSo especlallzad»y*ip-,*l5|, es-jün.
Belros (naturalização, permanência, recursos, vistos, •**«•)
popvlar — Ministérios. Aceita procuração do Interior. J~

N.» 31 • 9.» ANDAR - SALA 901 (DAS L4 AS l"****

n
— f^onffiila

4ffi!JfâAlÉ*>ffi;o
». »._mm

VIDA BANCARIA
Instituto dos Bancários

Movimento do dia, 28 de novembro
de 1947:

ASSISTíiNCIA. MÉDICA
<i nrimeírE» consultas — 2P. íxa-

mes de,.laboratório — 24 Exames de
ruio X — 3 internaçõe-» hospitalares
-.. 5 tratamentos especializados -—
10 Inspeções de saúde.

AMBULATÓRIO
TOO-OCriA — 12 epnsultM — lí

curativos — 3 nndoscoplas
CIRUROIA 35 ORTOPEDIA — lí

consultas — 8 curativos — 3 lnter-
vcnçOes cirúrgicas — 4 aparelhos BCí>
5ndos.

PIBIOTERAPIA E INJEÇÕES —¦ 73
aplicações.

Movimento da semana finda em 22
de novembro de 1B47:

322 primeiras consultas — 112 exa-
mes de laboratório — 136 exames d.
ralos X — 30 lnternaçõos hospltala-
res — 28 tratamentos especlalizadoi
— 45 Inspeções de saúde.

Processos despachados pelo dele-
gado: i

AUXILIO MATERNIDADE — 1.»
parte: — Alclr Mendonça Brasil Athe-
niense — Osvaldo Galdlno de Sousa
(falecido» — Total: — Américo Ro-
drlgues Barros — Adir Nunes — Otá-
vlo "fortuna Pitanga — 1 Período —
Dnneval Queiroz Lima — Carlos Sil-
va Vlegas — José Guimarães d«
Pinho.

da seleção diste Centro que dlsputaará
o próximo Campeonato Brasileiro,

A. A. BANCO DO BRAS1X.
Alberto Damaslo de Sâ. — .lofto C*l-

sóstomo Pimentel Barbosa — Hugo
Crlstinao Leonardo. Hamann — Ser-
glo Marques Porto — Nllton Paoheco
do Oliveira — Darci Króto da Cruz—
Cindido Fonseca — Rui Marcondes
e Joelclo Reis Ferreira Viana.

LONDON CLUBE
T-?cl!»oi) de Abreu.
D) — CAMPEONATO' ~ Considn-

rar inscritos no campeonato do cor-
rent» ano oi seguintes íiIlados:_

A.A. Banco Mineiro ri» Produção
• A.A. Caixa Económina.

na|* nwu uni.... pi..
VàUii)

Notícias diversas
CENTRO METROPOLITANO DE DES-

PORTOS BANCÁRIOS
Contlnuaç.lo da NOTA Oficial

N.o 39/47
IV — DEPARTAMENTO DE ATLE-

TISMO — Conceder registro aos se-
gulntes amadores < da A. A. CAIXA
ECONÔMICA: — Artur Carvalho D.
Cavalcanti — AmaurI Cavalcanti —
Aldo Leão de Sousa — Expedito PI-
nhelro Rodrigues — Ramlro Pinheiro
Guimarães — Jorge Rocha Matos —
Rubens Nascimento — Ivan Vascon-
nelos — José Antônio C. Sousn —
Orlando Pereira Pires — Mário Ruz-
zl Ribeiro.
A. A. BANCO MINEIRO DA PRO-

DUÇAO
Rui Coelho Leal — Paulo Oliveira

Cordeiro — Nelson Almeida — Dar-
cl Silveira Nascimento — José Mareia-
no Neto — Jofio Batista de Sousa Ne-
ves — José Manuel Gonçalves .—
Durvnl Gonçalves Vieira — Amarlno
Campos — MArlo Peixoto — Cícero
Ribeiro Silveira — Znnnnl /.nnottl
—Valfrldo Alves Barbosa — Apollns-
rln JAnzen dn Oliveira — Vllebaldo
Mola — Tt.purf.
RENOVAR AH INCBIÇÔES DOS AMA-

noilICS DA A, A, CAIXA
ECONÔMICA

ArtJ»Imn ferreira Pilho -•¦ Curlo»
Ritmou da BiIví T»ciir»» ¦-¦ Ciro M»«
SlltO d» Omivelí ¦- Díllorm» P'1*»
nanrte»! Hudion Cin»f)0 -• Jnlr Mm»

MUelD d« V\t\n\r*dn flti.l» —
Oi»» Alv»» . Tillln Moi.l» AnrtMrtli

V ,. PUMAUTAMHNTO PK VQMU
nm, ¦ titmvBHt oi Hinsiior.» ibii.
nu ramtloHioii \i»i* »* c* n-iuoi

Oportunidades co-
merciais

NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
O Serviço de Intercâmbio da Asso.

elaçfio Comercial do Rio de Janelr*
leva ao conhecimento dos Interessa.
dos, por nosso Intermédio, as seguln.
tes oportunidades de negócios :

J. Cook & C°., da Inglaterra, de.
sejam Importar produtos de banana.
(2488/558).

A. YounesI St Sons, de Ira, desc
jam Importar tecidos em geral, ar.
tlgos de armarinho, material par.
construçAo, artigos para escrltôrib,
e fios em geral. (2490/558).

Relnoldo Radtke, do Uruguai, de.
seja Importar garrafas de vidro. (2494*
858).

John Godden (Stolcesl Ltda., cia
Inglaterra, deseja exportar maquina-
(2500/558).

Luco Englneerlng Export C».. da
Invlatcrra, deseja exportar maquina-
ria têxtil. (2503/558).

Simples Material Corporation, do«
Estados Unidos, deseja exportar ma.
terlal elétrico. (2499/558).

Outros detalhes à dlsposlçflo dos ln-
teressados, naquele Serviço de lnter-
cambio da Assoelaçílo Comercial d4
Rio de Janeiro, em sua sede & rua
da Candelária § — 11° andar, nl»
esquerda.

Pensão - Avenida
Cozinha de 1." ordem, conceft

to. conforto e higiene, refeição
farta e sadiu, preço refeição C'r|
13,00 das 10 ãs 11 o das 18 fts
20 — Av. Rio Branca, 155 — ».*."CONSULTAS 

cr$ ÍW
OLHOS -• OUVIDOS —
NAIUZ — GARÍÍANTa

DR rrOBTlINATO
Consultas com hora mareai*»»»

CrS Ktl.nO tel.: Ü2-8055
RIJA OA CARIOCA. 8 — 4."

Óas 13 ns 18 horas. Dinrlumvnte.

VENDEM-SE ÓTIMAS^
CHÁCARAS

..Siluadas nn Estrada» de Rodatem
Nlteról-Frtbur.o, servidas pnr trem
e niilbus. a quarenta minutos de NI-
terói. Preços desde Cri B 000,00, (cin-
co mil cnizelros), em pequenas pres-
tações sem Juros. — Informações a
plantas no Escritório de Vendas, à
rn» WASHINGTON LUIZ, 17 (antiga
Travessa Ouvidor), 4.o andar, salas
403/404. Tel.i 43-2532..

Chácaras para criação
de galinhas

Com trem e ônibus na porta a 40
minuto, de Niterói. Terrenos pro-
prlo. para avlarios, com nascentes
dágua. , Preço Or$ 8,50 por metro qua-
drado ou chácara» desde cinco mil
cruzeiro., em pequena, prestações .em

juros. Informações; Rua WASHING-
TON Í.VU, 17 (antiga Travessa Ou-
vidor). 4." andar, .alas 403/404.
Tel.: M-iMi.

CHÁCARAS PARA
HORTICULTURA

LIN
CASEMIRAS E TROPICAIS IQ

Todo» c«Btimhodo-» f garantido» «1
fabrica» n«lon»u f r»W_n

O MAIOR "STOCH" PO

Leào das Casamlraa - buenos

líf *_: 1* 4*1* íí<*í L
Wfí*._w!M m I

2etrás >s k,
^L*Èfj93aSÊi.t«tM ti
KW ft

Terrenos em Nilépolis
A 30 MINUTOS da capital, de trem elétrico, poderá

V. S. escolher e adquirir um lote para rewdên^a, com
facilidade de pagamento, A LONGO PRAZO. BMdft [y'°
.Nilópolis, hoje município independente, p^íáescentii
valorização das suas propriedades, conslitui^||ro em-

prôgo de capital a compra de .terrenos locali_a|'^ a 700
metros da estação, em local aprazível IuformSÉs: Rua
Visconde de inhaúma, 134, Salas 304 a 313 - Tle*-$3-2ioü

Os melhore, terrena, para planta-
çfio e criação, a 40 minutos de Nile-
rói, com trem e ônibus na porta.
Terras de grande fertilidade. Con-
sumo dos produtos garantido. — Va-
lorl/açã.) e progresso rápido na zona.
Preço da. chácaras, desde cinco mil
cruzeiros, em pequenas prestações sem
Juros. — Informações: Rua WASH-
INGTON MJIZ. 17 (antiga Travessa
Ouvidor), 4.» andar, sala. 403/404.
Tel.: 43-2522.

CAIS DO PORTO
..Vende-se área de terreno 420m2, frente 11,80, livre

Rua Bonfim, 17.5 e 177, quase esq Av
3-3.f>.*><>, dias úteis Fonseca Negócio direto.

de moradores
Brasil Tel 2

LIVROS NOVOS
IMPORTADOS DIRETAMENTE

LIVRARIA EDITORA DA CASA DO
ESTUDANTE DO BRASIL

Av. Rio Branco, 120, loja 13 — Rio de Janeiro
Telefone: 42-1346

Vidal de Ia Blache — .Principio» de Geografia Humana - 4M

paga. de texto eom U4 liu.t. — 4 mapas grandes — 40 i»Jí'
de iliiHt. fora de texto — Formato 16x34 — ene. a Unho —

Cri*» 55,00.
Trevor ttoper (Oficial do "Milltary Intelllgence") -- O» ultimo»

dlaa de Hitler — I.ivrò que acaba com o miatério do dituilor
alenn»o — 806 p&K«. — »"«t- — Crf 35,00.

Haroid Kaskl — Bl 1'roblema de Ita 8oberanla — 20t páK» -

Cr» SÜ.00. ,
Oswuld Spcngier — ha Uecadencla de Occldente — Bosquejo a«*

una morfologla de Ia hlatArla universal — Traducido ••«••'*'
m_n por Manuel O. Morente — 8.*> ed. — 4 vola. — 1«"

pág». — Cr» 240,00.,
I.uclo Mendleta y Nuneí (diretor dei Inst. de Inveatlgncione»

Sor.iaie» de México) — Bl Problema Agrário de México -•

5.« ed. — 385 pftga. — llust. — formato 16x84 — CrS »».w-

ENVIAMOS B8TES OU QUAISQUER OUTBOS XIVROS 1'EIO

SERVIÇO I)E REEMBOLSO POSTAI.

VIA** HIIAB I,. tWWWJ »»»'*'*.

fim mkm km n
UtJ:J_„M»»«»«*»'*í«»

Or, WM lli Al Dlllllll IIDUF
»«»'¦»¦»' IM HHUIHIH DN

• MOI/I.IM im i>m*

Doenças sexuais do homem
rn - mi i'".*i'in li m m I li

COOPERATIVA MISTA VALQUEIRE, LTDA.
ASSMBI.eiA GERAL EXTRAORDINÁRIA — PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Convoco o. sra. nssoclado. a comparecerem à estrada Inlendcnle Ma-
KnlhlirN nfi 885, no dia 7 (sete) de dezembro du 11117, às li 'quinze) horas,
par. participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará, em
primeira convocação, para o fim de ser procedida a elelçio para preenchi-manto do* rarvo. vago» d.t presidente, diretor comercial «i conselheiros.

Rln dn Janeiro, 10 dn Novembro do 1047 — FRANCISCO CORRCA OA
KM,VA, presidente em exercício, >

NOTA — Para tomar parto na AssnnlilHíi A Indispensável # npr.s.nlaçán
do "titulo nvmlnalivo"! pnr lane, nt «rt. assocUriot qnn ainda niui n pottiinniidr\eit, provurá-ln na tert. (oclal,

Concursos para a Câmara Municipal
TAQUIORÁPOS - 13 VAÍMB, CLASSES "MH 15 »N" (Ven-
ülmintoi Cr| 4MQJQ 15 5,_.5iMt») - DATIhúORAFOB —
«I VA(íAH, CLASHBÜ "J", ?•K" K »•!/' (VBNCIMI5NTÜH

«'lis 2,700,00 — «,«00,00 15 .'1.000,00)
-» DtUihNl/iAVht) »TAt|l mUAHt a iiii/\mii,i;iiia, mnnhi

llltil «I». iiilliil.»»l. imlilli,» ii |ilMl.lfll<lllil,| >ii mi.i iiilisillllv»! ||0
<».»» <»»»»» Hililiii'*,, u li» iIm ilK/riiiliin, ii |im»|iimii .1. iiiHiliiliiloa
,-tlllH* .ll«»l.i. .1,1.1.... .¦ «IlHll.llllllilk pOC O.llll 0101/ M.l.lllllll»"»,
• II».i... ii» .1 llll ll»gil/ll/l|i;í|il| t'H'lll'lif'1 "". ¦•» m ."...»¦. llll 1 llll
lílJlM Uunllinul 'If mlWêltilll > >•¦"' 4liln, .i........ ilu ViiumhhHIh il»
nubmuin 'I'»m< > • *<¦ ¦- • < < ún»in) hhuim», »• imiioihhiio ,jm
i limam ilu* IHniuinilii* In 1'tiüii oliciiii» m« Mu rUihni il uuilfllftu
*»m ffuUiuilii i>n> inii'n>ini -l** Mi» liiiiriii* f ¦ ¦ ... ...i... a ....•!¦

* * HHIt», 'hHtl""" A» ii<"i'l"i II,' ti, Pi liHillH, i»l, "

VINHOS PARA NATAL
Em Garrafõos Gigantes de 3 litros

CLARETE, BARBERA, POIRE' RADIÒSO
(Branco) e PORTHUS (Portobarril), da

afamada marca

SOVIS
Poçam ao» roun forcanedoreu e ne énHos nfio tivíicm pwi

pronta entregn. ttlofonc p|

42-9851
ATLÂNTICA IMPORTADORA

LIMITADA
RÍnrfMfiti • <i.»tiii»iiiii«...*. <Im i-íimii ü> A.
•»•.'....i.. Orna a»..».i„., h,v :n:i * ;r »ná»t>

mio m «lANKJItO
li |l ni ii ni » miI < li min l «IIIWWISSWXW»-*'
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^acessórios pahjT instalaçôe»* completas de olarias
.prensas para tijolos. telhas.mawlhas e ladrilhos
GALGAS v
LAM1NADORE3
MISTURADORES
MOINHOS DE DIVERSOS TIPO»
8HITADORES FIXOS E PORTÁTEIS'
DISTRIBUIDORES DE "MARUMBY"

', MAQUINARIA EM GERAL
,CSTOQUB PERMANENTE
/PEÇAM INFORMAÇÕES

A'\ÍÍD.BRANCO. 4-4W •Tj.23-6343 -RIO' Df ..JAÍIURO 
'*'

-r——
Motores

Diesel ingleses
ESTACIONA RI O §
PARA FORÇA E LUZ

5-7 e 7-9 HP.

ARKANQUE IMEDIATO A FRIO
POR MANIVELA — REFRIGERA-
(AO A ÁGUA— FORÇA MOTRIZ
PRÁTICA, ECONÔMICA E DE
G'CV?*"?'7-*.AI£'->». X»XíÇA.e- JOE KI3-
SERVA — ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA DE NOSSA OFICINA MECA-
MCA — EXPOSIÇÃO EM NOSSO

ARMAZÉM

Formas para fabricação de manilhas de Cimento
armado até 1,20 nt.

NASCIMENTO & FONTES
METALURGIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO

Rua Newton Prado, 41-A — (São Cristóvão) —
Tel. 48-4587 — End. Teleg. ZAMBESE —

Rio de Janeiro

AUTOMOBILISMO E TRAFEGO
Domingo, 23 de novembro

DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ho-
rarlo: das 11 às 12 horaB, todos os dias
úteis.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Ho-
•ario: dr. Braga Neto, das 10 às 11
¦oras, todos os dias úteis, exceto aos
¦Ibados; dr Jorge de Lima, das 12 às

13 horas, todos os dias úteis; dr. Do-
'nlngos Sérvulo. das 15 às 16 horas,
todos os dias úteis, exceto aos sábados;
dr. Abias Vieira, das 19 às 20 horas,
todos os dias úteis, exceto às sextas-
feiras, que é das 20 às 21 horas. O dr.
Abias Vieira nâo dá consultas aoB sd-
bados.

DEPARTAMENTO DE ANALISES -
Horário: dr, Silvio Rangel, das 14.30
às 15.30 horas, todos os dias úteis.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO —
Horário: das 12 fts 15 horas, todos os
dias úteis, exceto, aos sábados, que é
das 9 fts 11 horas. ;

AMBULATÓRIO — Enfermeiro W-
bastião Freitas da Silva. Horário: das
9 às 12 horas, e das 15 às 20 horas.

CANDIDATOS A SÓCIOS -r- A fim
de legalizarem suas propostas, devem
comparecer nesta Secretaria, os seguin-
tes candidatos a sócios: Aires Fran-
cisco Catarino, Álvaro Abrant.es, Ame-
rico Martins Estrela, Antônio Ferreira
dos Santos,' Biínlldo Alves Barroso, Ci-
cero Pereira de Mendonça, Elmar Bit-
tencourt Passos, Hermano 

"Gonçalves

Leite, Ivair José Pacheco, Joaouim de
Barro», Jnsé Martins Alegre Neto, José
Vicente do Nascimento, José Wilson da
Silva, Luis Venancio Monteiro Viana,
Manuel Alves, Manuel Boavenlura, Ma-
nuel Marques da Silva, Manuel da. Silva
Nicotl, Oslris Lima Soares, Otávio Es-
tevês. Osvaldo Presta, Osvaldo da Vei-
ga Cabral, Pedro Ivo ria Silva, Sebas-
tlSo Casinl, Sebastião Paulino de Ma-
cedo e Sílvio dos Santos.

ESTATUTOS — Artigo 9.° — Sâo de*
veres dos associados : Parágrafo 2.° —
Pagar até o dia 26 de cada mês, na
sede social ou aos cobradores, a sua
cota mensal, e demais compromissos a
que estiver sujeito, sob pena de perder
todos os direitos, inclusive os de faml-
lia. Parágrafo 9.» — Comunicar à Se-
cretaria ou Delegaçáo, qualquer inci-
dente por mais insignificante que lhe
pareça, dentro do prazo 

'de 
24 horas

se o fato ocorrer dentro do perímetro
social e 72 horas se for fora deste pe-
rimetro, a fim de náo perder o direito
ao auxilio estatuidd.

POSTA RESTANTE — Há carta»

Dnião Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Reconhecida de Utilidade Pfibllca por dec. n. B.J35. de 26-9-1931.
Kdlflclo próprio: rua Evurlsto da Veiga n.« 180, «obrado Telefones:
42-459.1 e 42-4783. Expediente todo* ns dias utels, das 8 as 22 horas,
exceto aos sábados, das 8 as 12 horas.

para os senhores Diógenes Manuel Bra-
ga. Delfim Moreira da Silva, Joaquim
Carlos da Silva, Moacir Teixeira, Quin-
tino Serapiüo da Costa.

2"-feirn, 24 de novembro
DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ho-

rárlo: das 11 às 12 horas, todos os
dias úteis. Devem comparecer os se-
gulntes associndos: Afonso Davi Sebas-
tlfio, à 3.» Vara; Joaquim Gomes da
Silva à 2.» Vara; Manuel Valter Lobo,
à 3.» Vara; Martiniano da Silva Bar-
bosa, à 8.» Vara.

Serviço do Trânsito
INFRAÇÕES REGISTRADAS

EXCESSO DE VELOCIDADE — P.
3889 — 71838 — 68142

ESTACIONAR EM LOCAL NAO
PERMITIDO — 10S30 -r- 42403 — 3690

8094 —
71530 —
25867 —
1878 —
71832 —
1309!) —

8087R —

3835
5920 — 2088

20053 — 10665
27971
47856

--- 19320
17320
25682

20997 — 28101
72197 — 5610
26578 — 3283
30272 — 16257

260 — 12017
29073

1700
18024
30191
15952
10232

29370 — 66389 — 46638
28795 — 27067
47885 — 19331
22632 — 21077
3228 —"47054

43220 — 47333
1573S — 26024
11966 — 8337
9206 — 23125

28202 — 7.1.6
7040 — 22799

25155 -- 28615
14285 — 1079
30801 — 2090 — 5959
4410 _ 1488 — 7167 — 17949 —

11680 — 22998 — 3485.
DESOBEDIÊNCIA AO SINAL —/P.

30242 — 87766 — 87604 — 522 —
2646 — 87809 — 8046 — 7012 —

5S5 _ 4126 — 40957 —
14262 —

48032 — 47691. — 15476 — 29744 —
4804 — 47497 — 19603 ~ 30099 —

43220 — 19019 — 278031 — 10244 —
18551 — 26336 — -1697 —
47803 — 2621 — 25137 —

87387 — 88649 — 80766 —
29601 — 16407 — 7274 —
18100 — 6533 - 1170 -
2Õ521 — 25516 — 12313 —
5612 — 23887 — 26188 —

63566 — 42314 — 26065 —
11537 — 25018.
EXCESSO DE FUMAÇA —

81110 — 80470 — 80026 — 80918 —
80061 — 80727 — 80644 - 80656 —
80997 — 80451 - 80806 — 80940 —

80997.
FILA DUPLA — 81147 — 63768 —

80679 — 27827 — 18372 — 11657 —
8153 — 30875 — 80898 — 73276 —
480R _ sjiM - SU416 — 81054 —

62613.
RECUSAR PASSAGEIROS — 403.16

40912 — 43904 — 48328.
EXCESSO DE FUMAÇA — 31827 —

48568 — 21313.
NAO FAZER O SINAL REGULA.

MENTAR AO MUDAR DE DIREÇÃO:
3216 — 80930 — 30718 — 81566.

DIVERSAS INFRACCES -- 81076 —
9634
82646
13802

. 44952
88622
4138

47577 — 15996

306 —
17185 — 45872 — 18413

WÊsÊh

Não era um ladrão
A propósito do incênclo que' noti-

ciamos ante-ontem, ocorrido na ave-
no Presidente Vargas, n.» 1.883, re-
cebemos a seguinte carta"do sr. Ts-
mar Pereira, diretor da Rádio Cru-
zelrci do Sul :"Sr. diretor do DIÁRIO DE NO-
T1CIAS. Com a presente quero me-
recer de sua parte um obséquio es-
pecinl, que se destina a livrar de
uma situação de grande constran-
glmento, um antigo auxiliar desta
empresa, lamentavelmente envolvido
pelas diligências policiais realizadas
por ocasião do grande incêndio de
ontem à noite, na Avenida Presl-
dente "argas, dando lugar à noti-
cia hoje veiculada pelo seu edncei-
tuado jornal, conforme recorte que
anexo a esta, e. onde aparece o no-
me do mesmo como um dos ladrões
presos naquele momento'.

O sr. Urgel de Castro, esse o fun-
clor.ário a quem nos referimos, es.
tá' ligado a esta emissora desde
1941, contando com uma apreciável
folha de serviço, é pessoa de apenas
uma honestidade a toda a prova,
acima de qualquer suspeita e, ape-
nas foi- preso por' uni èngaihò*'Justl-
ficável em melo a confusão relnan-
te. A Diretoria desta emissora, pela
minha própria pessoa, tendo «sonhe-
cimento do ocorrido, logo se enten-
deu com as autoridades, restabeie*
cendo a verdade e obtendo a imedia-
ta libertação do citado rapaz, ciara-
mente comprovada a sua inocência.

Estou certo de que, reconhecendo
o direito que assiste a esse nosso
companheiro de livrar o seu nom*
de qualquer dúvida, o prezado ami'
go acolherá com a melhor boa von-
tade este meu pedido, autorizando a
competente retificação, pelas coluna»
do seu "DIÁRIO DE NOTICIAS".

IPASÊ
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA

Devem comparecer ns aeçSo loca)
de Seguro Social, os beneficiários dos
ex-Begurados cujos nomes constam da
relação abaixo.

Par», satisfazer exigências: Marci-
lino do Carmo — Miguel Floriano
Meira. •— Felipe Ferreira Salgueiro

Florlano Medeiros — Eunlr.e Pi-
nhelro Denucci — Feliclano Pereira
da Silva — Frutuoso Pereira de Sá

Fnnciaeo Arnaldo Machado Mo-
reira — Francisco Carvalho dos San-
tos — Francisco Cordeiro Júnior —
Francisco Machado — Francisco Mm-
gabeira de Almeida — Gonçalo Mo-
desto — Herácllto Guimarães — Hilá'
rio da Er.camaefio — Hildebrandc
Pereira da Sliva — Homero Jos* do»

•Santos — Hortenclo Guiw.bars. Fl-
lho — lido José de Pauis

80908
29060
47(518 27546 — 41789 — 40076
41516 15005 — 56 — 4785
47004 42141 — 40479 — 8906
81020 —¦ 265 — 1933 — 2008
1615 42407 — 43089 — 17360

23445 42713 — 24757 — 16215
48312 44003 —- 19602 — 24086
4369 41633 — 27530 — 81087

47517 81089 -- 1137 — 5S124
21738 43861 — 3065 —¦ 14232
40584 ~~ 40833 -- 4423 — 8740
14145 9097 — 17425 — 13S24
43397 13262 --- 16001 —. 28894
19024 2999
25062 8422
27183 19966
2240 47223

46697 19279
21276 47253
22102 24.113 — 44551
1779 1343

48313 4129.1
2592 4571

12378 — 20963

12882
14161.
30205
29062
5208
5994

48467
28883
65867
55731
47528

75375
405=4
29435
27656
12935
46237
74493
40311
4470S
47557
46145

44944 _ 626
45064 — 30819

— 47356
30019
46236
30819
24244
48325
25316
47081
48241
75337
48329
44006
4542
42299
40201
42316
47269

410-12 — 43208 — 45139 —

43489 45333
8428 —¦ 40634
9991 27561
2506 42230
74801 66477
47418 63.123
44551 •— 80655
44952 -- 63471
718903 15005
12244 27177

40865
30819
43208
46634
11967
23712
42944
46623
47058
3905
40137
28320
80681
18915
23577
14949
20538
29601
44325

46634
47269
45139
48237
46296
21796
47612
20329
40591
29282
45054
21276
83.135
48531
42314

4S237
43707
47329
4577
44711
24601
6268

16836
40559
25842
44642
3868

21394
44248
6711S

45105 ¦
41300 -
45041 •
17145 •
80941 •
49T5

48261 ¦
47557,
47248
48308
30762
45786
40757
44107
29940
47293
43707
47329
45064
41042
40865
44773
48193
75106
14668

- 69358
18038
30358

32
28924
48122
72351
4787

{53730 — 26960 — 3 T T 63

22404 -¦
40616 -- 22607
42490 — 69019
17172 — 13205

466 — 8067

3057:
3122 -- 29505
280 — 13463

6026 — 788
15754 — 2798
17549 — 47092 —- 12076 — 48213 —
61426 — 17026 — 13276 — 19728.
INTERROMPER O TRANSITO — P.

47182 — 45151 — 48047 ¦— 47081 --
47811 _ 23983 ~- 42007 — 4402 —
22394 — 14803 — 42989 —- 46826 —
4738] _ 41203 —• 25224 — 60480 —
42884 — 9530 — 19908 — 43352 —
5962 — 686 — 45486 — 45486.
MEIO FIO E BONDE — «5662 —

10946.

CONTRA MAO — 22278 — 11546 —
8088 — 29793 — 5565.
CONTRA MAO DE DIREÇÃO P.

27905 — 30178 — 4256 — 73409 —
48013 — 13525 — 24177 — 43565 —

285 — 2.1501 — 44642 — 7239 ¦-
30388 — 31260 — 88424 — 87343 --

19402
46232
12078

11574 — 10154
17910 — 43138
12325 — 26427
46249 — 42912
47362 — 62206

46529
44671.

6361
46282

1700 — 10272
28326 — 36526
43869 — 46001
489 — ¦ 70787

16388 — 33649
45943 _ 43034
14394 — 42122
2872 — 63974
3887 — 7160

Convênio entre o SAPS e
a Universidade Rural

Os estabelecimentos do
Km 47 contarão com um
restaurante e outros ser-

viços de subsistência
Realizou-se. no gabinete do mlnls-

tro da Agricultura, o ato de assina-
tura do convênio entre o Serviço de
Alimentação de Previdência Social e
a Universidade Rural para promover
o funcionamento do restaurante, pa-
daria, açougue c posto de subsistên-
c'a nos Estabelecimentos do Km. 47
da Estrada Rio-SSo Paulo.

Estiveram presentes ao ato, além
do ministro Daniel de Carvalho, o
diretor do SAPS. major Humberto
Peregrino, o diretor geral do
ONItfA, sr. Valdemar Raytha, o
reitor da Universidade Rural, sr.
Artur Torres Filho, e outros dlri-
gentes de serviços do Ministério.

O restaurante, no dia. 20 de de-
zembro próximo, já deverá estar
funcionando. Às famílias rios fundo-
narios residentes na Universidade
Rural sei-So' fornecidos, através do
SArS, gêneros ao preço de eus-
to. II

0 juiz requisitou o
processo fiscal

A firma Neiva Queiroz Ltda., im-
petrou, no Juizo da 1.» Vara da Fazen-
da Pública, um mandado de seguran-
ri contra á Diretoria Regional do
Imposto de Renda, que lhe impusera
multa c determinara a exibição de seus
livros de contabilidade para lançamento
"ex-officio", em processo referente à

cobrança de imposto que vinha sendo
tentada desde 1943. No referido proces-
so havia-se defendido a firma, com de-
decisão do Supremo Tribunal Federal
que a isentara de imposto, transcreven-
do ainda protesto quo formulara e de

que fora intimada a UniSo Federal em
3 de abril de 1914 e a delegacia regio-
nal cm 31 de março de 1944.

Contestado o pedido de mandado de
segurança o juiz dn 1,* Vara da Fa-
zenda Pública, sr. Elmano Cruz. verl-
ficando contradições, decidiu utllisar b
faculdade concedida pela recente Lei
n.' 94, mandando requisitar o processo
administrativo, que tem o n.» 
169.837'46.

âfà\i$l
melhor presente

^ra o seis garoto!
Para Incentivar o tiibito

.a economia doméstica, a
aca Bancaria PicWr. S- A .
sta ülstribuimio sólido» o-
rps cie . ferro nlquclado —

maw ciu pimento par»
•Uilqv>«í rr.nr.çal Nada ó
ibrndy p*Ib puflfiG dOSSC-ü
jfica, qiu: devem, dcpol'» «er
feliiuitk*. A tiuiuitlft ' dn
;r* loo.oc (Jciy-ada em de-
lóslto, flwi*r*i,t,lcml*í "* «*

• jjevoivld» juntamente c">tn
cs Ju rt*s, na entrega do to
frei f.s ecucomir.ii diposli*-
d.-.« ron'!«r*o i»nilfnj « % cia
o/c ropvilM.

^——-^ v y*32P

TSla, portanto, um prcwnte
til.U, oportuno e inteiramente
pratuito, para o seu garoto! Vá
buscar o seu cofre, hoje mes«
rrto, na Casa Bancaria, Prolar,
a. a.

CASA BANCARIA

PpmjjiH' mis <K ZÉ oi'
rua ~é Dt sstembro, 99 

'\

, .MATERIAIS PARA |,eCONSTRUÇÕES SECCMMOTO
Sftfr2Clii,Ton»S-firí» /
rntoilns, Piiilio, Mr* /
filhos. Priroí. Fei» / /

«títoc
•lilhas. 1'ri'UO'
Mmentnm Tijolo»,
ÇerJimica. T:ico%
Mosáii'"». Ik»»»;»
sanitária. T-ellV 11»
enlif n»ai*fc Wfaj)
P o4vwi~% V*aQ

Hora marcada: Cr$ 30,00,
Cr$ 10,00 - ConSUltaS 0ndas cuvtas, diateimia,
infra-vermelho. ultra-violeta, Cr$ 20,00. Eletro-coaRuIação,
rectosigmoidoscopia. Policlínica São Jorge Diretor: Dr.
E Batista. Clínica geral — Doenças de senhoras. Partos,
varizes, estômago, intestinos, coutes, anus-reto, hemorroí-

das Das 9 às 18 horas. Rua Evamto da *ciga, 16.
Telefone 22-4904.

PROCESSO JAWORSKI
Revigoramento geral do organismo — Esgota-

mento v físico e cerebral •— Cansaço — Insônia —
Diabete - Anemia - Menopausa ~- Disturbios «e-
xuais — Hipertensão — Dr. SILVINp PACHECO.
Carmo, 6, 6." andar. Saía 606-608 — De 13 às 17 hs.

t>ÃEI/M,\TTCOft.
c \ M a n a s,
HO L.AM EJS8JOS
M O L A S»'PEÇAS
E. .
,VCESS?&!W*S
V O R 1>

RUA ADOLFO BERGAMINi;#113.-M. DE DENTRO-B-5097
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Companhia Internacional de
Capitalização

Amortização do mês de Novemtao
Na «ede do Instituto de Resseguro* do
Brasil, à Av. Marechal Câmara n. 171.

S o andar, realizar-se-á no DiA 31 DO
CORRENTE, SEXTA-FEIRA, AS 14.30
HORAS, o sorteio de amortlzac&o do»
nossos títulos, referente ao mês de

NOVEMBRO DE 1047.

Concorrerão ao mesmo todos o., títulos em vigor r.aquela data. Os íl-
tulot er atraso .poderüo ser rehabilltados até as 14 horaa do dia ao
sorteio «« 0*1»»** Cia. à Av. Nilo Peçanha 12, 4» andar, a/422 26,
«a Agencia Suburbana, à Av. Amaro Cavalcanti n 1871. sob. (em fren-
ia ft EBtat&o ds Engenho do Dentro) em NiUrói. à Praça Florlano P«-

xoto n. 18. (em frente (t Prefeitura}.
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•^ SATÉLITE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

J. SILVA GONÇALVES & CIA. LTDA.
RUA FIGUEIRA DE MELO, 357-B

r«l 28-9054 c 48-3<tol — End. Tel. JOTAGONÇALVES
RIO DE JANEIRO

MATERIAL RECEBIDO DOS EE. UU.
Buzinas duplas "Sparton".
Grades para Radiadores.
Macacos de 4 rodas,
Tungar para carregar Baterias,,
Faroletes de neblina.
Anéis de Pistão, super especiais»
Bengalas, Engrenagens, Eixos sem
íim e setores de direção para di-

versos caros»
Descontos especiais p»ra revendedores,

1
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B
W, Sousa, J*r»s. Verga*, 778. T. 23-HRfl.
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES

FRIGORÍFICAS
¦oc. Elfiirn-Fcrramentus Ollem Ltda.,

•». 8»lv. ds Sá n.o 6. Tel.: 32-5304.
•ee. lm). at Refrigeração Ltda., rua

Baráo A». 8. Felix n o 10. Tel.: 43-5011.
AÇ0S ATLAS
Aços Atlas Ltrt*,., ay. Alm. Barroso n.o

'2 - Kl." Tel.: 23-9881.
AURGADORES
'«rrdra a»lxas & Cia. Ltda., rua Bue-

noa Alrei n.o 152. Tel.: 23-2877.
AlFANUES
'«rtlra Relxnn ir. cia. Ltda., rua Bue-

nos Alrei» n.° 152. Tel.: 23-3877.
ALICATES
Ferreira 8«lxi\« As cia. Ltda., rua Bue-
. noi Aires n.o ir>3. Tel.: 23-2877.
ALUMÍNIO
(FundlçAo il* peçaal Cia. de Ferro Ma-

Wvbi, Ouanrlú, 17. Tolu.i an-1022 e
«•(UM.

AMONIA ASlrilllCA
•"<:. Eifiro-PorramniiU* Ollem Ltda,,

. «V finlv. ne R4 n," fl, Tel.l 33-5.104,
{«imTEORnonM». IUvb Oonfftlvn A» >Tla, Ltd*.) ruim n» M»l0 n" 357-R. Tll.l 38-1/854.*\[\>i llf. MR0MRNT0 1'MIITO*
•> Silva OnnvAlrM Ai Oia, l.lrt», rim

Fil, >l* M.I., dm jj" d, »j',|.; m pui)4,•WBBID» NUM'UnoNO¦"• kitiif^rfiiiniifiiiii» Diinii f.iiii.,
*'l "IMIIMUNAIIII
*'!', [ii** 'l« lli.filii»i»v*ii |ii|», rimlira* .i, i( j>aut ii1» 10 Tdí êMbil,
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BCTONKIRAS
Wilson Sons *. c.o Ltda., av. Rio Brau-
eo ns. 35/37. Te).: 23-5988.
BIGORNAS
Ferreira Seixas * Cia. Ltda., rua Bue-

nos Aires n." 152, Tel.: 23-2877.
BITS
Ferreira Seixas & Cia. Ltda., rua Bue-

nos Aires n.o -152. Tel.: 23-2B77.
BOMBAS CENTRÍFUGAS
"MARELLI" Ind. e Com. de Motores e

Maquinaria Elétrica S. A., rua Carne-
rinò jib 91/83. Tel.: 43-9020.

BOMBAS MANUAIS PARA ENCHER
PNEUS DE PÉ E NA COMPRESSÃO
MOTORA , ._

J. Silva Oonçalves & Cia. Ltda., rua
FlK, de Mulo n.o 357-B. Tel.: 28-0854.

BKITADORES
Wilson Sons <b C.° Uda., av. Rio Bran-
co ns 35/37. Te),: 33-5988.

Ferreira Boixas ti Cia. Ltda., rua Bue-
íoi Aires n.o 162. Tel,: 23-2877.

niUOEr, COM CHAVE P/TANQUE
r»K OAIOLINA ,

j, Bllva aoinjalvü» * Çla. Uda., ru»
nu. da Melo n.» 3B7-B, Tel,; 38-0B54,

íAI.CIO »'AnA lAlMOURA
¦o* Riatro-PirriminiM O lim km»i

„v, SBlV, ri» li n,« .IWl',3i,,,14
Hiriodi h wll* n," ÍP, Til.i «*»0J»i

VMMHAUtAH , Ammi»»i,k vaiflonoilBi Cflin • jnd- «
Pino HíA¦» ' • ¦'•'""'^ *lii9 •• ¦l''mníúf»úxWúr»Mr
iiiik A M'i (I'' Inf. I»l • f»-yal,<

%n *&» m.t

CLORETO METILA
Soe. Eletro-Ferramentas Oliem Ltaa..

av. Salv. de Sá n.o 6. Tel.: 32-5^04.
COFRES, ARQUIVOS E MOVEIS

DE AÇO EM GERAL
Bernardini S. A., rua do Carmo n.o Bi.

Tel.: 33-2208. 8. Paulo: Oriente, 76»
e 785. Tel.: 9-5241.

CONCRETADORAS
Wilson SonB êi C.o Ltda., av. Rio Bran-
co ns. 35/37. Tel.: 23-5988.
CONEXÕES EM GERAL
Casa Borlido Mala do Ferragens, t.taa.,

rua S. Bento n.o 11. Tel.: 23-2486.
CORREIAS DE LONA, BORRACHA

F. COURO
Soe. Eletro- Ferramenta! Ollem Ltda.,

av. Salv. de Sá n.o fl. Tel.: 32-5304.
Soe Ind. de Relrlgeraçao Ltda., rua

Barfto de S. Felix n.o 10. Tel.: 43-5011.
CROMAGEM E NIQUELAGEM
Hoc. Ind. oe Relrlgeraçao Ltda., rua

Barão da S, Fellx n.° 10, Tel.: 43-B01J.
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Wilson Bom Ae O," Md»., »v, Rio Brun*
00 ns, 3B/37, T»l,: JJ.BDBB,

'
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ANÚNCIOS NESTE INDICADOR:
42-7765

ADM.: Av. .13 de MAIO, 44-A, Sala 1.404 - RIO

FREON (F13)
Soe Eletro-Ferramentos Ollem Ltda.,

nv. Salv. de Sá n.° 6. Tel.: 32-5304.
FUNDIÇÕES
Cia. de Ferro Malcavel. Guandu n.o 17.

• Tels.: 20-1022 e 49-0454. *
FURADEIRA8"Clnclnnatl nicfcford". Lanarl — En-

neniiaria, Industria e Comercio 8. A.,
Erasmo Braga, 337 . lO.o T, 32-1388,

FUSÍVEIS E LÂMINAS DE FUSÃO
Ronarto KronlB * Cia. Ltda, rua Teô-

fito OtOlli n.° 00, Tel.; 33-0848.

G
0AIEI RBFBIOEBANTE»
üuhx Plnhllro flr»8«, »v, H»lv»rtnr da

fli ll» fl». T-I.l 38*1801.
«no, Kiniro.Furrnniniim» OlMl i'!'!'»

av, n.iH' il* HA nfi B. Tllil ii»Wl<
fl|i|N|»AHTK« _. nwiimui min» * no i.m», »v Ris Br»n>
BB in, 3», 37, TfJ.l H»fíll»
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ri mi,
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LIMAS
Ferreira Seixas Ac Cln. Ltda, rua Bue-

nos Aires n.o 162, Tel.: 23-3877.

LIXAS
Francisco B. Machado Ferragens Ltda,

Pedro Lessa 35 - 4.o . T, 42-3848,

LOCOMrtVEIS
Wilson Bons As C.o Ltda,, av, Rio Bran-
oo nl, 3B/37, Tal.: 23.5888.

M
MACHOH
Furrnlni Set*»» A» fia T.frt», rim Bus-

uns Alra» n," lil, Tll.l 33-3877,
MANIHIIHMBCiH i|a Furrii MllMVll, OHwnrtt, ».»» 17
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Soe. Ind. de Refrigeração Ltda,, rua
Baráo de 8. Felix n.° 10. Tel.: 43-5011.

METALIZAÇAO
Soe. Ind. de Refrigeração Ltda, rua

Barão de S, Felix n.o 10. Tel.: 43-5011.
METALÚRGICA
Empr. Metal L. Castier Ltda., rua Anl-

bal Benévolo n.o 315. Tel.: 32-5010,

MOTORES DIESEL (ESTACIONARIOS
E MARÍTIMOS)

Wilson Sons & C.o Ltda, av, Rto Bran-
co ns. 35'37 Tel.: 23-5988.
MOTORES ELÉTRICOS
"MARELLI" Ind. e Com. de Motores

e Maquinaria Elétrica S. A, rua Ca-
merlno n.o 81/93. Tel.: 43-9020.

Soe. Eletro-Ferramantas Ollem Ltda,
av. Salv. de 8á n.o fl. Tel.: 32-6304.

"O. E." — 8oc. Ind. de Refrigeração
Ltda, Bar&o 6. Fellx 10, T. 43-5011.

MOTORES MARÍTIMOS
Andersen Se Cia. Ltda, rua do Ouvidor

n.o 4 . l.o rfel.: 43-0600. ,
"Momaco" Motores • Máquinas Comer-

dal Ltda, av. Nilo Poçanh» n.o 185 -
7.0 . i, 702. Tel,: 33.8HBB.

MOTOR?,* A ÓLEO
Antônio H»lrianha d» Vaiconrelns, ru»

VUn, rte Inhaiinw n.n 37, Tal: 33-3100,
Wilson Hon» tu o» i,trl»„ av, Rio nr*n-
no nu. 38/37. I»l,1 Í3-BÍ88,
MOVRI» RE AOO
Binmirillni 8 A, rua do Carmo nn «r

Til-i 33-3308 S PlUlOI Orlsnll, 708
li 78B Tllil 0-B34I'

CD MU N/C A hi AOS AM/ÕOS£ffí£CUCl£5 OUE JA
CHCOARAM O5 HUI/OS fíADiOS "AÜA' DE APÓS¦ GUERRA

RUA MIGUEL CÜUTQ.124-D TEL. 43-1922

PNEUS
(Acessórios p'automóveis* Aníbal de

Oliveira, S. Cristóvão 1221. T. 48-3503.

R

mn wíiowfliH/AVRií "capim/*"
k »rmv"

fluu, |>iiiiii'ii-f#n'»ni»i)iii" "F, lllIH Hllv •!» »» n» I
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M 4111» »•» IH» T»llf NM»»

RADIADORES P/CAMINHOE8 E AUTO-
MÓVEIS "FORD" E "CHEVROLET"

Rua Francisco Eugênio n.o 116.
KEBOLOS DE ESMERIL
Ferreira Seixas A Ci» Ltda, rua Bue-

nos Aires ji.o 152. Tel.: 33-2877.
Francisco B. Mnohndn Ferragens Ltda,

Pedro Lesaa 35 - 4.o . T. 42-3646.
RETIFICADORAS"Gallmpyer Llvingston". Lanarl — En-

genharla, Industria e Comercio S. A,
Erasmo Braga 227 - 10." T. 22-1368.

RODAS P/CAMINHOES
J. Silva Gonçalves fi Cia. Ltda, rua

Flg. de Melo n.o 357-B, Tel.: 28-9854.

SKRUALHKIUAN
Banson Vasconcelo» Com. » Ind. da

Ferro fl, A, rua Frei Caneca M,
47/40. T«l.! 3.-0IH0,

hl HltAS DF. FITA
Ferreira Belgas rV ''lu. LtilA, rim Rim-

nm Alw ll" IB3. Tal,! 2.1-3877,
NKIIIIA* ( IIUHIAIIIIi I AIMINA".
Fi»iri'lni riulHii» At "Ia Md», nm RUI*

iiiii Alrei ii'i m, T»l ¦ 3:1-3877,

SERROTES
Ferreira Seixas Se Cia. Ltda, rua Bu»-

nos Aires n.o 152. Tel.: 23-2877.

TANQUES PARA ÁGUA GELADA
E SALMOURA

Soe Ind. de Refrigeração Ltda, rua
Burilo de S. Fellx n.° 10. Tel.: 43-5011.

TAPETES DE LA E BORRACHA
J Silva Gonçalves *c Cia. Ltda, rua

Flg. da Melo n.o 357-B. Tel.: 28-9854.
TARRACHAS
Ferreira Seixas Se Cia. Ltda, rua Bue-

nos Aires n.o 152. Tel.: 23-2877.
TINTAS
Casa Pinheiro Braga, av. Salvador d*

Sa n.o 88. Tel.:,32-1891.
TORNOS MECÂNICOS"Le Blond". Lanarl — Engenharia, In-

düstrla e Comércio S, A,, Erasmo
Braga n.o 327 - 10.« - Tel,; 33.1388.

TÓKNOH MECÂNICOS P/AMADORK»
OURIVES, HELOJOKIROH

Paulo Miiyor, rua 13 da Maio n,° 14*
A . 14.o , ., 14Q4, Ti).: 43-7788,

VIIIIIAIMHir.H PAIIA CONCRETO
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Vias urinaria. — Ginecologia —

ISifíli. 
• OisturhloB sexnaia • Cur_

rápida — Quitanda, 20, -." anu.

DAS » AS 12 E DAS 14 AS 10 HORAS— -TELEFONE» 2-3051
DR. JÚLIO MACEDO:

INGLÊS?
Quer falar corrente e corretamente? Só no "CURSO PO-
LIGLOTA SOLOI-ERTO" — Rua da Carioca, .59 - 

y and.
Turma nova a inaugurar-se em 1.' de dezembro. 2.'s e 5."s

das 19 às 20 horas.

ESCOLA DE AERONÁUTICA
Álgebra Elementar — Do Prof. Ary Quintéla

Livro inteiramente de acordo com o programa para o concurso de

Admissfto ao CURSO PRÉVIO

LIVRARIA EDITORA NACIONAL - EDITORA CIVILIZAÇÃO
 BRASILEIRA S. A. ¦

It. lio Ouvidor. 94 — Rio — Rim dos C.uamfteH, «»» — S. T>«"'o

Curso Pré-Umversitário — Vesübulai
Medicina, Odontologia, Química Industrial e Engenharia. Turmas pela

manhã, à tarde e à noite. .

-Matrículas abertas para turmas, de aulas práticas de Química.
E(i, Rex - Salas 1.011 - 1.018 - Tel.: 22-5475.

CORRETORES DE TERRENOS
Grande Companhia Imobiliária com lotenmento» em CAXIAS

toldada « Imedinçftes) e na Rodovia itlo-I-etró-ioli» (serra), tem

ainda nlgumn. vagas no seu quadro de corretores. INi-se condiicao

« paga-so ótimos comissões. Tratar com HEITOR, rua da Assem-

blMn, 51. 7.», das 9 12 às 11 1|2 e «Ias 15 fis 17 horas!

HOTEL GRAMFiTÃTÍÃÍÃ
««mo clima a 780 ms. de alt. Excursão i*»** Agulhas Negras (2.700

-m». de alt.) Servido pela estrada de rodagem Rio-Cuxambú. onthu»

«Iftrios saindo do Rio fts 17 horas e dc volta às fi horas, trem da

Central, às 4,20, às 7 e as 1» horas Informações: Rua Washington

Luiz, 32 - 1." — Tel. 23-42115.

AUXILIAR DE Ç0NTMILIDADE
Precisa-se de um, com conhecimentos de contabilida-

_• e com prática de correspondência. Lugar de futuro.
Ordenado Cr$ 800,00 mensais: Àpresehtar-ael a Avenida
Nossa Senhora de Fátima n." 86-A, das 8 às 10 horas
e. das 13,30 às 15 horas.

Vende-se um projetor rinematográ-

Bco, marca "Siemens", portátil,' om es-

tado de novo, e uma vitrola de alta po-

tência. Tratar à Avenida Graça Aranha,
327 - 12. andar ~- Sala 1.209.~~ 

RENDASrftACINE LEGÍTIMA
TEMOS GRANDE SORTIMENTO:

Rendas Racing, Valenciana e Milão. — Panos de
Renda de Milão e Racine. — Toalhas de linho bordadas
à mão e toalhas de Renda de Milão — Jogos de cama
em linho. „^

TUDO PELA METADE DO PREÇO

CASA MILÃO
Av. Rio Branco, 120-8/ andar - Sala 807 G. Galeria

dos Empregados no Comércio — Telefone 22-2702.

RAI0-X — Dr J. Aguiar Corrêa

ESCOLA TÉCNICA DE AVIAÇÃO
V .-.PARA CANDIDATOS CIVIS E. MILITARES .'"::•¦ (Nüo 

é preciso ter Curso.Oiiiasinl)
Preparo Intensivo para os próximos eonr-ursos

Professores especializados — Matrículas abertas
Turmas pela manha e à noite.

CURSO RIVER
AV. RIO BRANCO. 114 — 14.» ANDAR

DACTILOGRAFIA
DACTILOGRAFIA AO SOM DA MÚSICA

PARA ESCREVER COM RAPIDEZ E PERFEIÇÃO
AULAS DIURNAS E NOTURNAS

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "ROYAL" MANTIDO PELA
-. . ~ . _,---^~_- RUA 7 DE SETEMBRO N. 90, 2.** AND.
CASA EDISON - (com elevador)

BANCO DO BRASIL
INSTITUTO SANTA ROZA

Mantemos turmas, sob a orientação do
Prof. SANTA ROZA. Assistam a aulas sem
compromisso. — Rua Ramalhty Ortigão, 30 -
2: e 3.' andares.

EDUCANDÁRIO RIU BARBOSA
Primário - Admissão - Ginasial - Colegial - Comercial

O Kiliicnndiíilo Rui Barboaa, completando mn orgnni-
zn<*íti» educacional, Inaugurará «m 19*18 um novo de-

partnniflntn i
Ciirao Colegial ((ÜAwlrn « CientKioo) Diurno e

Noluino
A.'uimui .¦»»•, ii» -.i. in, psdldoM dn ronervA d» muliínulH*
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liÂMiti UM MACHADO

»im»»m,i*»n*i*iiii**wmiitii.>mii un,,!*,,,,,*!*!*,,,!,,!, u«mmm

EDUCAÇÃO E CULTURA

MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Em sua última sessão, o C. N. E.

aprovou unanimemente os seguintes
pareceres:

383. da Comissão de Legislação, Re-
lator o sr. Jofto Carlos Machado, so-
bre o registro do diploma de Silvia
Guedes Pereira, assim concluindo:

"Em tais condições, a Comissão e
de parecer que niio pode ser autori-

Associação Brasileira de
Educação

Reuniu-se em sua sede o Conselho
Diretor da A. B. E., com a presen-
Ca de grande número de membros.

Do expediente constaram os Seguin-
tes assuntos: — recebimento de car-
ta do Grupo Escolar Pedro II — Ou-
ro Preto, pedindo sugestões para a
criação de Salas de Leitura para cri-
ancas; convite do general Cc*ar Obi-
no. para conferência cio sr. Agostl-
nho Monteiro, à .19 'io corrente, so-
bre "Produçfto e Credito"; comunica-
cão do prof.. A. Coelho Sampaio de
fortaleza, sobre a fundação da "Asso-
clação Cearense de Estudos Pedagógl-
cos".

Na ordem do dia. ílcou consfituída
a comissão de admissão de sócios, fo-
iam admitidos novos membros do Con-
selho Diretor e novos sócios titulares
Cogitou-se. ainda, da distribuição de
livros didáticos da A. 13. E. à So-
ciedade Pestalozzl. à Escola Regional
de. Merltl e à Escola Hospital Oscar
Clark.

Provas parciais do Cwr-
so de Nutricionistas do

SAPS
Estão sendo chamadas para ama-

nliâ, lis 10 horas, os alunos do 1.°
ano do Curso de Nutricionistas do
SAPS. cuja freqüência os habilite aa
provas. Nesse dia serão realizadas ns
provas escritas e práticas ria cadê!-
ra de Dietética, sendo a comissão jul-
gadora composta dos profesosres Dan-
lc Costa e Thalino Botelho.

Os alunos deverão vir munidos do
material necessário aos trabalhos pra-
ticos. Local: Auditório dns Cursos, no
edifi-:io — sede do SAPS. a Praça
da Bandeira. 06 — i.°. andar.

Escola Técnica Sousa
Aguiar

Comunica-nos a Secretária da Esco-
Ia que o prazo de Inscrição para o
exame cie admissão foi prorrosado at,i
o dia 2S. Aceitam-se exelusivamenta
cola è gratuita e pertence á Prefel-
tura do Distrito Federal. Para niaia
candidatos do sexo masculino. A Es-
informações, a secretária atende, dia-
rlamevite. das K ns lfi horas, na ave-
nidn Gomes Freire n.o 8R.

zado o registro do diploma, a não ser
mediante a validação da série cursa-
da antes do reconhecimento";

387. da mesma Comissão, relator o
sr. Cesárlo de Andrade concluindo pe-
lo registro do diploma de Maria He-
lena Altenielder Silva:

392, da Comissão de Ensino Supe-
rior. relator o sr, Parreiras Horta,
inundando arquivar o relatório anua»
de 1945 rio inspetor federal Junto a
Faculdade de Filosofia de Recife;

393, da mesma Comissão e relator,
mandando arquivar os lêlalortos re-
ferentes ao l.o e 2." períodos letivos
de 1946. da Escola de Farmácia n
Odontologia de Juiz de Fora.

Teve a discussão encenada a adia-
da a votação, por falta de número
legal, o narecer n.o 3811. da Comissão
de Legislação, relator o sr. Cesárlo
de Andrade, sobre pedido de autori-
zacáo formulado pelo sr. Reitor da
Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro, no sentido de ser investido no
cargo de professor cátedra tico de Li-
teratura Brasileira, na Faculdade de
Filosofia rin mesma Universidade, o

' nrof. Amoroso Lima.

União dos Escoteiros do
Brasil

A União dos Escoteiros do Brasil.
q.;e completou o seu 33.° ano de exis-
lêncta a 4 de novembro corrente, vai

1 comemorar 
'es: as duas importantes

"fomérldes escoteiras, com uma sèsr.ãp
olvico-muslcal. que será presidida pe-
lo sr. Clemente Mariani e durante a
qual falará o profesor Inácio A*/.e-
vedo do Amaral, antigo presidenta
desta, entidade e chefe da Delegação
dos Escoteiros do Brasil, ao Jambo-
ree- Mundial Escoteiro, realizado em
1929. na Inglaterra. Essa sessão se-
rá realizada no Instituto Nacional de
Música, uo próximo sábado. 29, ás
17 horas, estando para a mesma con-
vldadas tortas as pessoas que se ln-
teressam por esta organização da mo-
cidade, famílias dos escoteiros, antigos
chefes e dirigentes, sendo a entrada
franca.

Faculdade Nacional de
Medicina

ATOR ESCOLARES PARA O OIA 24
l.<» ANO -- ANATOMIA — no labo-

ralórJo da cadeira — ás 8 horas --
Serão chamados os alunos do ns. 114
a 180. - '

HIOF1SICA — no laboratório da ni»-
deirn —- As 13,30 horns -- Serão cha-
mudos os alunos dc ns. 3 a 23 -- ãs 15
horas — os de ns. S4 a 44 — ás 1C ho-
rns. os de ns. 45 a fi4.

lfi ANO — ANATOMIA TOPOGRA-
FICA — no laboratório da cadeira —
ás 14 horas — Serão chamados os alu-
nos de tis. 81 n , 12B. „._, ...

3.0 ANO — MlClfoniOT.OGIA ~- no
laboratório dc cadeira -- às 13 horas

Serão chamados os alunos de ns. 93
a 123.

CLINICA PROPEDÊUTICA MÉDICA
na Santa Casa — ás 9 horas —

Serão chamados os alunos de ns. 154
a IBS; ás 10 horas — os de ns. 186
a 266.

4.o ANO — TÉCNICA OPERATÓRIA
ás 13 horas, no laboratório da ca-

deira — Serão chamados os alunos de
ns. 141 a 206.

CLINICA PROPEDÊUTICA E CLtNI-
CA MÉDICA — no Hospital Moncnrvo
Filho — ns 8 horas — Serão chama-
dos os alunos de ns. 81 a 120.

5.0 ANO — CLINICA OBSTÉTRICA —
na Maternidade Escola — às 8 horas

Serão chamados os alunos de ns. 1
a 50.

6.0 ANO — CLINICA OBSTÉTRICA
na Maternidade Escola — às 14

horas — Serão chamados os alunos de
ns. 101 a 150.

2.a chamada — HISTOLOGIA — l.o
ano — às 13 horns — no laboratório
da cadeira — Será chamado o aluno
de n.o 166.

DIA' 25 — 1." ANO — ANATOMIA
no laboratório da cadeira — às 8

horas — Serão chamados os alunos
de ns. 201 a 240.

BIOFÍSICA — no laboratório da ca-
deira — às 16 horas — Serão chama-
dos os alunos de ns. 65 a 84.

2.1 ANO — ANATOMIA TOPOGRA-
FICA — no laboratório da cadeira —
às 14 horas — Serão chamados os alu-
nos de. ns. 121 a 160.

».» ANO — MICROBIOLOGIA — no
laboratório da cadeira'— às 13 horas —
Serão chamados os alunos de ns. 124
a 153.

CLINICA PROPEDÊUTICA MÉDICA
às 0 horas — na Santa Casa —

SerSo chamados os alunos de ns. 1 n„30
às 10 horas — os de ns. 31 a 62.

4.0 ANO — CLÍNICA DERMATOLÓ-
GICA — na Santa Casa — às 8 horas

Serão chamados os alunos de ns.
1 a 50: às 9.30 horas. — os alunos
de ns. 51 a 100.

«.» ANO — CLINICA OBSTÉTRICA —
às 8 horas — Serio chamados os alu-
nos de nn. 51 a 100.

fi.o ANO — CLÍNICA OBSTÉTRICA —
às 14 horas -- Serfio chamados os
alunos de ns. 151 a 185.

Escola Nacional de.
Química

Comunlca-se aos alunos que reque-
reram 2.* o.hamadn da 2.a prova pnr-
ciai que estão sendo chamados nos
dias abaixo discriminados: Microhinlo-
gla. dia 27. às 9 horas; Química. Ana-
lities, dia 25. ás 8 horas; Flsicn In-
dustlial, dia 29, às 9 hora3.

Curso de introdução à
psiquiatria

A Resistência Democrálu; esta promo-
vendo uma serie de palestras do cl?
Jos»*. f.emo Lopes, docente dn Facul-
durio Nacional de Medicina, subordina-
das ao titulo: "Introdução à Pstqula-
trla",

A próxima auln «era realizada quar-
ta-folra, 2B, fts lã 30 hora»», in» sede dn
RD, na rua México n,n «0, 7." anrtur.
sala 701),

Escola do Povo
CURSO OR COItTK f, COSTURA

Aoliam-M Rliírin» in» Sewiiirlii Mim-
in iwnlit «n iiiiiirlmilnN pnr* o ri»li»rl»1n
niirmi, Ma» M ft» 30 linnifi, tiiilns »»>, illim
liidil,

¦r-»-»-T •""*"•"-"¦ tr"*. ¦-*

COLÉGIOmm

Faculdade Nacional de
Farmácia

Chamada para amanhã, 24, segundas
provas parciais, ás 14 horas, provas
da cadeira rie Botânica Aplicada á
Farmácia para a l.a série.

União Metropolitana
dos Estudantes

A União Metropolitana dos Estudan-
tes comunica a eleição e posse da «e-
gulnte diretoria, que dirigirá os desti-
nos desta entidade, no período de 47-
48 :

Presidente. Hélio Rocha — Escola Na-
clonal de Química: l.o vice-presidente,
Aloisio Carneiro de Resende. — Es-
cola Nacional de Engenharia; 2.» vice-
presidente. Ernani Fonseca — Faculda-
de Nacional de Medicina; 3.° vlce-pre-
sidente, Osmar Tavares — Faculdade
de Cfãnclas Médicas; secretário geral.
Teodorico Tele? Neto - Faculdade de
Direito rio Rio rie Janeiro; l.o secreta-
riofHèhri Karam — Escola de Medicina
e Cirurgia.; 2.** secretário, Hélclo Pa-
i'n'60 Garcia— Faculdade Nacional rie
Odontologia; l.o tesoureiro. Antcro Mar-
tins Fernandes — Faculdade de Eco-
nomia c Finanças do Rio de Janeiro;
2." tesoureiro — Francisco Agenor Ri-
beiro da Silva — Faculdade de Filoso-
fia do Instituto Lafoiete.

Faculdade Nacional de
Odontologia

Comunica-se aos interessados que,
df. acordo com o que foi resolvido pe.
lo Conselho Universitário e publica,
do no Regimento Interno da Facul-
dade Nacional de Odontologia, ni
Diário Oficial de 25 — 10 - 1947.
além de Biologia. Física e Química
ae.-So exigido» exames de Português
t Inglêi

Escola Técnica Vis-
conde de Cairu

Os candidatos Inscritos no exam»
de admissão ao l.o ano do curso gi-
nasial, recentemente criado nesta Es-
cola, devem, com urgência, compare-
cer ft Escola Bento Ribeiro, sita a
rua Paraguai, n.o 112, Méier. a tlm
de se submeterem ao exame de saúde
apanhando antes o respectivo cartão de
tdentidade na Secretária da Escola
Visconde de Cairu. Os que já compo-
receram ao Examp de Saúde devem
devolver à Secretária os respectivo»
cartões.

Outrossim, avisa-se aos interessa-
dos que o, prazo para o exame de ad.
missão ficou prorrogario até o dia 25,
:erç_-felra"conferências

DEPUTADO AMANDO FONTES -
Nt, dia 28, as 15 horas, no auditório
do Ministério da Fazenda, sflore a
tema: "Aproveitamento econômico da
bacia Sfto Francisco".

REV. JOSÉ' DE MIRANDA PINTO
Hoje. às U e as 19.30 horas, no

lempio da Igreja Batista, no Meier,
na rua Hermeugarria . n. 31, Sobre
temas evangélicos. Entrada tranca.

SR. LLOYD JONES — A segunda
conferência do sr. M. Lloya Jonesi,
sobre "Os Domínios Britânicos", loi
adiada para a próxima terça-feira,
25, ás 17 15 horas, na sede social da
Sociedade, a avenida Graça Aranha
n. 327, 5o andar.

RÉV. DR. JÜLIO C. NOGUEIRA -
Falará, hoje. na Igreja Presbtterianr»
de Piedade i avenida Suburbana 8886»,
.sobre o "Terno convite de Jesus", e
na do Realengo (rua Manaus 22i,
sobre "O malfeitor salvo à Cruz".

VEN. ARC. NEMÉSIO DE ALMEIDA
Hoje, às II horas, na igreja da

Trindade, na rua Carolina Meier 61,
sobre o tema: "Homens cordatos".

RÈV. EGMONT MACHADO KRI3-
CHKE - Hoje, às 8.30. as 10.30 e
às 20 horas respectivamente, nas
igrejas de São Lucas, à rua Paula
Freitas 99, Ccv) cabana; do Redentot,
à rua Hadock Lobo 258. e da Trln-
dade, à rua Carolina Meier 61, Meier,
respectivamente, sobre os seguintes
temas : "O nosso crescimento esplrl-
tual". "O nosso drama espiritual" e
"O espirito do trabalho cristão".

RÉV. RODOLFO RASMUSSEN —
Hole, às 11 e às 20 horas, na igreja
de São Paulo, à rua Mauá 95, Santa
Teresa, sobre os seguintes lemas : —
•Mesús e o Espirito Santo" e "Jesus

prove aos que são seus".

RÈV. DIAMANTINO BUENO — Ho-
je, às 20 horas, na igreja rio Reden-
tor, à rua Hadoclt Lobo 258, sobre
assunto evangélico.

SR. JOÃO AS81Z REIS — Hoje, fts
16 horas, na capela do Bom Pastor.
A ru» Campos d» Paz 243, sobre tema
evangélico.

SR. PAULA MACHADO — Amaivlnll.
fts 20 horas, na União Espirita Subur-
hana.

IGREJA POSITIVISTA DO BRASIL
Será realizaria, hoje, 23. às 10

horas, no Templo da Humanidade, nft
rua Benjamim Constant 74, (Olórla).
uma conferénola piiblica sóbr« •»
Politlca internacional.

ADMISSÃO
AO COMERCIAL E GINASIAL

INSCRIÇÕES ABERTAS
O INSTITUTO SANTA ROZA iniciará,

dia 1.' de dezembro, turmas de revisão para
esses exames. Assistam a aulas sem compro-
misso. — Rua Ramalho Ortigão, 30 - 2.' e 3.'
andares. — Fone: 43-0325.

>£) Curto
COLÉGIO CARDEAL ARCOVERDE

Cursos: Científico — Ginasial — Primário
ADMISSÃO GRATUITO — Para exames em fevereiro

Rua Joaquim Palhares, 227 — Tel. 48-0949.

GINASIAL NO CENTRO
CURSO GINASIAL pelo mesmo preço
do comercial. Turmas de preparo in-

tensivo ao exame de admissão, pela
manhã, à tarde e à noite

Ginásio Carvalho de Mendonça
(Anexo à Escola Técnica de Comércio) *

R. da Constituição. 71 - Tel: 22-6766
^-Tff-tTt-r-WiTftT-W-B

Educação nfio fi despeia — E' capitalização a
altos Juros — Exame fl<» Arlmlssflo (dia 12 'lo

dezembro, - INSCRIÇÕES ABERTAS,
Curso de i-VwIhn, \mm exame rte Admiisfto em

fevereiro,
I-IIAIA DE BOTAFOGO, UM WU 9A-O90S

Aeroviários
Casas JIPE CrS 49,500,00
Vila Nova de Campo Gran-
de Av. Almirante Barroso,

97 - 10." andar sala 1.005

ESCOLA TÉCNICA DE
AVIAÇÃO

ESPECIALISTAS DE
AERONÁUTICA

ESCOLA DE SARGEN-
TOS DAS ARMAS

lAolas nn «ode o |>or
corres i>oh<ll'nc:ia)«

Preparo acelerii<l<> dc candidatos

em 110 e !><> dias. Turmas ã turilc

e _ noite, Todas as informava»'*

e programas »\ disposição dos ia

teressartos, das 3 horas em «Uai»

te, no

CURSO SILVA
SANTOS

Rua do Teatro, 3 — l" an-

dar — Largo de São Fran-
cisco — Rio.

ESCRITURARIOS
ADMINISTRAÇÃO 1)0

PORTO E PREFEITURA
Aulas diárias pela manhã

e à noite
Av. Rio Branco, 147, 2." and.

CLINICA DE ESTRABISMO
Reeducarão visual nos desvios

culares farias — Vlsfto binociilar

Dr. Barbosa da Luz
.com hora marcada

Avtnld» Fátima, r,S - Tel.: 32-1112
« ^r.-Htint.

Vestibular de Medicina
Está funcionando o curso de re-

visão para o Concurso de Jlabl-
lltaçao na Faculdade de Ciências
Médicas, à. rua Fonseca Teles,
121. A Faculdade dispõe de re-
gidencia para os estudantes.

A senhorlta é datilografa?
Enlfto, enndii1ale-se no Condir-

so «le dactllófrrata da Prefeitura.
Aulas no Instituto de Ciências

e Letras das 11 •"ts 12 e das 19
às 21 l»oni«.

Avenida Rio Branco UO -- 10."
and. — 42-7380. Galeria do Co-
mérclo.

yêTmíüTIr
Está funcionando o curso de

revisão para o Concurso de Habi-
litaçüo na FACULDADE DE Cí-
ÊNCIAS ECONÔMICAS DO RIO
DE JANEIRO, fi rua da Consti-
t.uiçno, 71 — 2.". Informações na
Secretaria, de 19 às 21 horas.

TAQUIGRAFIA
Por método fácil e rápido. TreJ-

nos intensivos de velocidade pa-
ra os concurso» dos inilustriárifts,
Dasp, Câmara dos Deputados, Se-
nado e Câmara Municipal. Tnr-
mas também de principiantes.
CURSO TAYLOR — Rua 13 de
Maio n.» 23 — Sala 1604 —EDI-
FICIO DARKE.

ART. 91
Em 1 e 2 aiiOB. Nfto se Insere-

va antes de conhecer a sua ca-
pacidade. Exame de seleçfto GRA-

TIS, matrículas abertas.

Instituto Renascença
Praça Tiradentes, 85 — 1.» e %."

and. Tel.: 42-6873.

PRÓTESE
Aprenda esta profissão rendosa
cm 4 meses inscrevendo-se no

Curso de Prótese Dentaria do

Instituto Renascença
I_ estfto aberta» as matrículas

pura as turmas de Acadêmico»
dc odontologia.

PRAÇA TIRADENTES, 85 — _••
B í'.o AND. — Tel.: 42-6673.

TAQUIGRAFIA GRÁTIS
(POR CORRESPONDÊNCIA)

Para d.if"s_o (io único métodis

brasileiro. Knslna-se gratuit.amen-

te Milhares de alunos rie todo o

Brasil estudar»- e comprovam a

eficiência, do nosso curso.

Confere-so diploma. Informações:

ASSOCIAÇÃO TAQTJIOBAFICA

PAULISTA DO RtO DE JANEI-

RO, rua 7 de Sfttembro, 107 —

RIO DE JANEIRO.

wo-gawww- |_9L> .-*Uli>-__

ARTIGO 91
O INSTITUTO SANTA ROZA mantém

turmas novas de revisão para 2.- época e rir
preparação para 1948.

Inscrições abertas. Assistam a aula?
sem compromisso. — Rua Ramalho Ortj
gão, 30 - 2.9 e 3.* andares. — Fone: 43-0325

•'T-XK*XTVilI?,™p~r^- T "'W-WíW

• ADMISSÃO
AO C0MEBCUL E GElASIâl

INSCRIÇÕES ABERTAS
O INSTITUTO SANTA ROZA iniciará

tuçmas de revisão para esses exames. Assis-
tam a aulas sem compromisso. — Rua Rama-
lho Ortigão, 30 - 2." e 3.v ands. Fone: 43-0325.

CURSO DE ÂRQUIVISIA
E PRATICA DE VENDAS

O primeiro no gênero nesta capltM
Comércio — Indústria — Repartições Públicas — rn»rissí\p>

- Liberais — Precisam do ARQUIVISTAS
INICIO: dia 17 — 2.% 4." e 6.°, das 20 às 21.40

Dlreç.&o do Prof. ÁLVARO TAVARES
MATRÍCULAS ABERTAS diariamente das 8 fts *(l luira»

CVRSO RIVER
Avenida Rio Branco, 114 - 14.' andar I

ADMISSÃO AO GINÁSIO
EM DEZEMBRO E FEVEREIRO

MATRÍCULAS ABERTAS

GINÁSIO WLADM MAUS
Internato — Semi-Internato — Externato

RUA DO BISPO, 159 — TEL.: 28-3266

ESCRIVÃO DE POL
CURSO INTENSIVO DAS MATÉRIAS DO CONCURSO

Professores especializados — Matrículas abertas

Início das aulas: dia 1,* - das 8 às 10 hs.
CURSO BIVER

-vyKTMTnA RIO BRANCO, 114 — M." ANDAR

A ESCOLA TÉCNICA
realizará, em janeiro de 1948, os exames ao

CURSO INDUSTRIAL
Poderão prestar as provas os candidatos que tiverem

concluído o Curso Primário
Para os exames ao CURSO TÉCNICO e QUÍMICA IN

DUSTRIAL é exigido o Curso Ginasial
O COLÉGIO MONROE (em frente à E. T. Nacional)
mantém turmas à noite e pela manhã, orientadas por

professores técnicos para tais exames.
Rua Gen. Canabarro, 299 — Horário: de 7 às 11, dià-
riamente, e às 2."s, 3.'s, 5."s e 6,'s de 18,30 às 22 lis.

ADMISSÃO GR
AO GINASIAL E AO COMERCIAL BÁSICO

O EDUCANDÁRIO RUI BARBOSA iniciará a 1."
dezembro seu já tradicional

CURSO INTENSIVO DE ADMISSÃO
Inteiramente gratuito — Exames em fevereiro

MATRÍCULAS ABERTAS
AULAS DIURNAS E NOTURNAS

de

Rua Gago Coutinho, 25 — Telefone
Largo do Machado

-2608

Soe. Universitária Escola Superior de
Comércio - Escola Técnica de Comércio

do Rio de Janeiro
Praça da República n. 60

CURSO DE ADMISSÃO GRÁTIS
Acham-se abertas as matrículas para o

CURSO INTENSIVO DE ADMISSÃO
Exames em dezembro e fevereiro.
Informações na Secretaria de 8 às 20

horas, diariamente.

m i n.-~t i ¦'¦-•)- !-&.-iiiiit-. n>iii. m SfSW»

COLÉGIO BARÃO DE MESQUITA
Cursos: COMERCIAL - GINASIAL e COLEGIAL - Diurno e

noturno - ACEITAM-SE TRANSFERENCIAS
Cui-iifl ria PVMan «niliilin puni examfl ii<- ndml/Mifio iih 1/ riwinwwH <l»»
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peleja entre o Flamengo e o clube da estrela
**'* ,.„.,-..,.•.,...,"' *:;;SIÍ11M , a'*;: ¦Iplll,:

___(

Rio de Janeiro, Domingo, 23 de Novembro de 1947

Programa da
semana

Uma intervenção dv Luis
flamengo e Botafogo disputar&ò,

lioje, uma partida de real valor. Tra-
ta se de uma luta entre os dois mais
piVi-ctmos adversários do quadro 11-
der, ijtie é o do Vasco da Gama.
./¦•> turno se registrou um empate
ua Gávea o, lio.le. a situação dos dois ,clubes é' das mais delicadas. Uma !
derrota para qualquer um dos dispu- !
tantes dn clássico desta tarde, re- !
pi-.sentará o seu afastamento da po- I
ífçSo e com ela a despedida das !
»jas aspirações ao titulo, que, parece i
Já pertencer ao Vasco.

O Botafogo está a cinco pontos jdo líder invicto e o Flamengo um1
ponto ntriis do Botafogo.

Desta- forma, o Jogo de hoje cm
General Severiano promete ser sensa¦ninai,

o excelente guardião mbro-negró, rio Jogo do turno contra o Botafogo
feSo ..Cristóvão 4-.-1 Bonsucesso  z-4
;,fSÍ,° 0—2 Bonsucesso ',. 6-1Fluminense a—1 Olaria . 9—3
Madureira 3_i Sao Cristdvflo '.'.'.'.'.'. 5—0América 3__ Canto do Rio  }_oRETURNO ' QUADROS PROVÁVEISBan*--U 2-0 BOTAFOGO : Osvaldo; Sarno

Gerson; Nll ton I, Ávila e Juvenal:
Heleno, Genl-Santo Ci Isto, Otávio

nho e Telxelrlnha.
FLAMENGO : Luís; Ntlton e No

rival; Blguá, Brla e Jaime: Tl&o.
Jolr, Plrllo. Peraclo e Vevê.

Reaparecerão numerosos ases do volante
Além de Landi, Oldemar e Benedito, veremos provavelmente Quirino

"PERFORMANCES" DOS
QUADROS

flamengo
T U R NO

Bonsucesso 3-. 2
I Botafogo 2—2

Canto do Rio ..; 3— 3
| Olaria 2—-.1
g Sâo Cristóvão 1—0

Vasco 1—2
l Fluminense 3—-3

Madureira 5—3
; América 4 —_

Bangú 8—1

IR 

E T U R N O
Bonsucesso 2—2
Olaria 0—i
Sfto Cristóvão 3—1.
Canto do Rio 6—4

Sem dúvida, a corrida, tia Quintada Boa Vista, destinada paru o dia
7 de dezembro, marcara, o miolo úr
uma nova íase para o Rut.omobillsmo
A nova comissão esportiva vem ira-
balhundo intensamente para desfazer
o ambiente de mal-estar quo foro
criado no Automóvel Clube do Brasil
Ê3so trabalho Ja ofere.ee resultadoi
animadores, pois, segundo se anta-
ripa seráo numerosos oa» ases do vo-
Jante que voltarão a competir. Além
üe Benedito . Lopes. Oldemar Ramos r
Francisco Landi, provnvelmbente vero-
mos na competição da Quinta, o vo.

i larite Quirino Landi, vice-campeflo d?
aávea de 41, o que há multo se acíin

! afastado de nossas pistas. Vario»1
I amigos de Quirino trabalham par»
I conseguir-lho um carro.

Botafogo
TURNO

Bangú 4—1
Canto do Rio 4—O
Flamengo 2—2
Olaria 1—O

"Taça Monteiro de
Resende"

Palpites para os jogos de ama-
nhã do cortame de basquetebol.
ANTÔNIO SANTASUSAGNA —

Air.érlca, 37 — 27; Fla.mengo, 43
25; Tijuca, 35 — 33; Aliados,

43 — ai e Botafogo 39 — 28.
ISAAC COOK — América, 80

30; Flamengo, 45 —- 21; Tiju-
ca, 34 — 27; Aliados, 38—26;
Botafogo, 51 — 25.
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OLDEMAR RAMOS

ogará o Vasco da Gama em Niterói
Preparados os líderes para evitar uma surpresa

No estádio "Calo Martins", em Nl-
teról, n Vasco Irá enfrentar o Canto
Io Rio. Este prélio oferece vários
atrativos, porque os nlterolenses tu-
rln farfto, certamente, para vingar
o revés do turno, quando foram aba-
tidos por 14-1. Hoje, ostentando for-
mi impressionante o Vasco terá um
adversário ardoroso pela frente, mas,
i classe dos seus defensores evi-

,-ii'á qualquer surpresa.
üs vascaipos sfto francos favoritos.

"PERFORMANCES" DOS
QUADROS

Vasco
TURNO

. América 4—2
Bangú 4—1
Bonsucesso 4—1
Canto do Rio 14—1
Flamengo 2—1
Olaria 3—3
S&o Cristóvfto 5—1
Bota fogo 2—0
Fluminense 5—3
Madureira 2—1

RETURNO
América . 1—o
Bangú 4—0
Bonsucesso 3--0
Olaria 2—0
Sâo Cristóvão 3—1

Botafogo

Canto do Rio
T U R N O

0—4

^¦§3ív-!síH^umR^ __i ^»\»\\»\\w\*y I
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^ft»ea^-Ü*_i.¦-.án.i.-.dS&i'¦¦'.¦- —HMiKv (i.:i>mm»m
ELI, do Vasco, que hoje jogará

contra seu. antigo clube
Flamengo 1—3
Fluminense 2—3
Olaria 3—1
América 0—3
Madureira . , 2—6
Sfio Cristóvão 4—3

0 AMERICA PRECISA DE PAZ
Podem prejudicar a campanha pro-estádio as in-

trigas de bastidores
Ri.cebemos :'•'tilgava-se 

que, com a vitoria ex-
pr(í>!":i rin sr. Max Gomes de Paiva,1)11* derrotou o candidato Claudlone-«' Hcnsa Lemos, o "Alemão", apre-H'ii'iini. pela oposiçAo cheliada por
^ Coutiiiho, a paz descesse sobra oA.tncr.cB, o Conselho Deliberativo,q .c r-proaent», pelo menos » essa aim[iit<»s„a, o pensamento do clube,101 **a"»-Korlru mente contrário aos no-tii*1* sustentados pela, chamada' "Am
dos AmiROj «o América'* : Alemtto »uai.oti, limbos recusados por slgnlli-Cui'i'n maioria,

Formou-se ums corrente nontrári*'un prnslderiti» o • cuhsçouii temi'i'a« aos m&lurals do clube, co-
por exemplo, o »r. Antônio G«.'ii- Avelar, ainda qua nfto «•»'in «ni Ia ms amparado» por do-«'iinnriioij irrupondivolii'•> a» A vaiar crmiioi' mi-amo » »tir.
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Dissemos que Geríon Coutlnho ca-
balou fortemente nas últimas eleições;
Gerson Coutinho diz que i%mbéii»
Avelar cabalou Junto aos membros do
Conselho Deliberativo. Tudo está cerln
ou errado, conforme o ponto de vlsti
de cada um. Mas é que o, cundldatu
Claudlonor de Sousa Lemos' lAlemíioi,
nào podia ter aceito sua candidatura,
uma ve» que havia tacllamente. aceitu
e aprovado a candidatura de Max
Gomes de Paiva ,\ reeleição...

Quando este Jornal lançou t Idftt»
de se reeleger o atual prnsldeiue, loi
porque romprtHiidi-u que a sua pre-
nunca nnqinile pAsto viria asiiciíuriir »
contliiiilcliide da esforços de que ne-
cohstta a cumpanlm prA-estAdlo, Cor<
rendo ruinoiim du que o niiiiiiiiliiiu
Cliiiulloiiiii de Rnusn l.itums iAlmiiiMil,
nnstHrinnnnun derrnlado, * çnníra '»
Mstndl», pmniis « niiihu Mnllnrl Du-
«na • rniitiii todns nn sntlRDi» i-i»»hi**h-
iu> ilu prujuçitii nn rliilni m Avelar,
l.afsloi», corml», ato. — •un aí_tt*n«
fl'» i-ulilill lllillruilli lin,li» uiiii» rim
l)i-, tu ilit.ni i» |iíiiMi:ini« íl) iilllll»,
»lllll||lli|» Dllll iIiI,».|mI t|I| |>l|:||.'|ll|, ||ll|
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Vasco
Bangú 
Bonsucesso

RETURNO

1—14
1—8
4—3

Olaria 2—2
Silo Cristóvfto 1—0
Flamengo 4—6
Botafogo 0—1

QUADROS PROVÁVEIS
CANTO DO RIO: Odalr; Borra-

cha « Lamparina; Carango, Bonlfa-
elo e Canellnha; Heitor, Qulncas,

Geraldlno, Demóstenes e Noronha.
VASCO DA GAMA: Barbosa; Au

gusto e Rafanelll; Eli, Danilo e Jor.
ge; DJalma, Manéca, Dimas, Ismael
e Frlaça,

Regressa, hoje, o presi-
dente da Confederação
Brasileira de Pugilismo

E' esperado, hoje. domingo, às
13,30 horas, na estaç&o de Hydros,
no Aeroporto, de regresso de sua
viagem à Europa, o sr. Pascoal Se-
grelo Sobrinho, presidente da Con-
•federação Brasileira de Pugilismo e
diretor-ge»*ente da Empresa Pascoal
Segreto. O conhecido esportista es-
teve em Portugal, Franca e. Itália
onde observou a situação do espor-
te em geral.

O sr. Pascoal Segreto Sobrinho,
partirá para SSo Paulo, na quinta-
feira próxima, a fim de presidir ali
o encerramento do XXI Campeonato
Latino Americano de Box Amador
quo está sendo realizado com gran-
de Interesse na capital daquele Es-
tado.

HOJE, OS ÚLTIMOS JOGOS
Campo Grande e Del Castilo, os favoritos

Terminará .hoje, o certame da 2.»
categoria. O Campo Grande Já ven-
ceu a zona norte e o Del Castlllo

O Carioca E. C. tem no-
va diretoria

O Conselho Dellbei*atlvo do Ca-
rioca E. C. em sessfio realizada
a 14 do corrente, elegeu para pre-
sldir os destinos do clube no blô-
nio de 1948,1949, o sr. Fernando Al-
berto Schlavo, o Fortunato Mlntho
e Synval Rachai, para 1.» e 2.'
vice-presidente : Gaspar Roussou-
lléies, que vem de deixar a presi-
dência do clube, foi eleito presi-
dente do Conselho Deliberativo e
Lourlval Dalller Pereira, vice-pre-
dente desse poder.

A. atual diretoria do Carioca Es-
porte Clube está assim constitui-
da :

Presidente : Fernando Alberto
Scblawo; 1.» vice-presidente : For-
tunnto Mlntho; 2.» vice-presidente ;
Slnvnl Rocha; Secretário Geral :
Daniel Pereira Davld; L** Secretário
Cristóvum Cnpltoni; 2.** Secretário ;
Bernardlno Pereira Cuiripos; .1.» Te-<
gourelro : Humberto Capltonl; 2.»
Tesoureiro : Antônio Cnnnllnt; Dl-
retor Social : Manuel Martins; Dl-
1*1 tor Gornl rte Esportes ; Hélio Tor-
ioi Feiolnt.

deverá assegurar, também, o seu
titulo.

Jogos marcados pela tabela:
Série N O R T E
Irajá x Anchleta

Guanabara x Nova América
Manufatura x Campo Grande

Distinta x Oitl
Nacional x Oriente

Séi*ie S U L
Valim x Del Castlllo

Ideal x Oposição
Mavills x Rui Barbosa

Rlver x Engenho de Dentro
Confiança x Portuguesa

Iniciado o Grande Prê-
mio Internacional de

Automobilismo
BUENOS AIRES. 22 (A. PI —

Cèrcn d» 21) minutos de hoje. partiu
o primeiro corredor de Don Tornualo,
local de Imunda do Grande PremlO
Internacional de Corridas de AutomO"
veis. Com Intervalos de dez segundos,
partiram os demais corredores. Ex»>
ta monte n hora zero, Pernn deu o su
nal dn partida para os corredoro»
qne participam do Grande Prêmio dl
1047.

An sinal de Peron, preparam-se to-
dns os corredores i*om cxceçfto do 4J,
Oito Gtmbert, e do «0, José Lccoent,
devido a anftUtços nos motores dt
seus cairos. Por outro lado, CasUllO,
piloto do i:iirro 07, teve seu carro ln«
cendlado, mas obteve nova maquine
e partiu Junto eom os restantes com.
pelldnrm

I-
A M A N H A

-1
BASQUETEBOL

CAMPEONATO DA CIDADE
ATLÉTICA X AMÉRICA

FLAMENGO X S. CRISTÓVÃO
ORAJAU' X TIJUCA

ALIADOS X MINERVA
SAMPAIO X BOTAFOGO

QUINTA-FETRA
I- -I

BASQUETEBOL
CAMPEONATO DA CIDADE
MACKENZIE X FLAMENGO

FLUMINENSE X VASCO
A. DO GRA JAU' X IMPERIAL

TIJUCA X MINERVA
ORAJAU' X RIACHUELO

DOMINGO |
1

FUTEBOL
CAMPEONATO DE PRO-

FISSIONAIS
AMÉRICA X OLARIA

FLUMINENSE X CANTO DO RIO
BONSUCESSO X BANGD'

FLAMENGO X VASCO
MADUREIRA X S. CRISTÓVÃO

I

ENCERRA-SE Â QUINTA DISPUTA DO TROFÉU "BRASIL"
AS PROVAS QUE S. PAULO ASSISTIRA ESTA TARDE

Quer jogar o -Senhor
dos Passos

E3tando sem compromisso para
o próximo domingo e todo o mê»
de dezembro, o Senhor dou Pas.
sos F. C. com sede, A avenida
Tomo de Souaa, 143 1.» andar,
aceita desafios.
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"Brasil".Defemores dos clubes dispputantes do troféu
A quinta disputa, do troféu"Brasil", serA encerrada hoje, ©ro

Sao Paulo. Como se sabe, eeea
competição . atlética conta com a
participação àe todos oe expoen-

São Cristóvão, 1 - Fluminense, 1
Um "penalty" imaginário deu aos "aivps

ensejo ao tento de empate
a

Uma surpresa aguardava os trteo-
lores, ontem, em Ftguelru de Melo.
Embora ,1ogando no reduto adversa-
rio — que vem atuando mal há mui-
to tempo — os tricolores, pelas Ine-,
g&vels qualidades do seu con.lunto,
eram apontados como favoritos. E,
porlsso mesmo, numeroso pfibllco
compareceu ontem à rua Figueira
de Melo.
CARACTERÍSTICAS DO EMPATE

Se analisarmos o Jogo pelo decor-
rer do primeiro tempo, apenas, tere-
mos de dizer que o Fluminense, per-
dendo várias oportunidades, pode-
ria ter vencido a partida. Mas, na
verdade, os locais reagiram no se-
gundo período, ao mesmo tempo que
a vanguarda tricolor dexava de
atuar com a perfelç5o com que vi-
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PIBDADR OOUTINÍJO

nha fazendo, embora o Fluminense
re&glsse multo no final.

SUPERAM OS VISITANTES
Nüo passou muito tempo do Inl-

cio da partida e os tricolores dei-
xaram em evidência, a superlorlda-
de do seu quadro. Os sâcrlstoven-
ses, após o tiro Inicial conseguiram
chegar até a área adversária, mas
encontraram a postos Gualter • Or-
lando. que rechassaram. E, logo os
dianteiros tricolores, passaram a tra-
balhar na área dos alvos. Combina-
am bem principalmente Juvenal e
Amorim, enquanto Ademir e PInhe-
gas agiam com acerto. Os esforços
da defesa sftcrlstovense, porém, dl-
dificultaram os arremates finais do
Fluminense, o que nfto Impediu que
as redes de .Toei experimentassem
constante perigo. Ao contrário, afô-
ra, um escanteio e uma Investida,
perigosa de Paulinho. Castilho des-
cansou, no primeiro tempo. A van-
guarda dos alvos, mal dispostos, e
pessimamente comandada por Cas-
tanhelra náo obtinha sucesso nos
seus avanços.

ADEMIR ABRE A CONTAGEM

Depois de várias incursfies maio-
gradas, o Fluminense obteve o seu
1.» tento aos 30 minutos. Juvenal,
lutando com Mundlnho leva a me-
Ilior e. de cabeça, prepara bem
para Ademir que. entrando firme,
aninhou o balão no fundo das rê-
des do Sáo Cristóvfto.

UM "PENALTY" SE EFEITO
No ultimo minuto Bigode, lnter-

ceptando Machadlnho, tocou na bo-
Ia, na área. Assinalada a falta, esta-
bcleceu-se um principio de crise,
pois Caxambú Insistiu em dar o ti-
ro. Chamado Mundlnho, o "cap-
taln", foi designado Magalhães, pa-
ra a cobrança. Castilho, porém num
belo "mergulho. defendeu. en-
tregando a bola aos zagueiros. Pou-
co pedols terminava o primeiro tem-
po. Fluminense, 1-0.

REAÇÃO E... UM "PENALTY"
IMAGINÁRIO

Os sancrlstovenses, como se tlves-
sem guardado sua energia para o
segundo tempo, reagiram valente-
mente no inicio dessa etapa, amea-
çando o 7-eduto final tricolor, com
duas Investidas. Aos 8 minutos, numa
confusSo à porta do "goal", Caxam-
bú cabeceia ,a bola resvala em Pas-
coal e vai em direção ao fundo da
meta, quando aparece Bigode e a,1oê-
Iha-se sobre a mesma. Resolve o"árbitro" consignar "penalty"!... O
absurdo foi consumado e Sousa ntl-
ra; Castilho ainda conseguiu tocar
o couro, mas nfto pode Impedir que
éle ultrapassasse a linha. ílsse o"árbitro" do formidável Colégio da
F. Mi F., Colégio de dona Tetécn...

EQUILÍBRIO
Poucos Instantes decorreram « eis

novamente os tricolores ameaçando o
rurtuto final dos locais, Mas, agora,
os dianteiros rto Fluminense .lá nfio
exibiam o mesmo entendimento. Tal-

(Conclue nu n.» puirinn >

tes do esporte base nacional, qu*
representam oe principais chibe»
do Rio e de São Paulo.

o programa de hoje 4 o «eguin-
te: 14 horas — 110 metro» com
barreiras — Semi-íinals; Arremei'
so do Martelo • Salto em .Altur»

Moqas; 14,20 horas — 100 me«
tros rasos — Seml-finai» — Mo-
ças; 14.85 horas — 400 arnetroe ra-
sos -.— Seml-fineís; 14.00 horas

1.500 metros rasos — Final «
Arremesso do Peso (5 kfçs.) —»
Juvenis ForteH • Salto tsm Altu-
ra; 15.20 Horas — 100 -metros ra-
nos — Final — Moças « Arre«
messo do Dardo — Mocas; 15.3o
hora» — 100 metros rasos — Fi-
nal; 15.50 horas — Revezamento
4x10 metros — 3eml-flnals — Ju-
venís Fortes; 1A.05 horas' — Re>

vezamento 4x100 metros — Semi- j
finais — Moças; 16.20 horas .—
10.000 Disco « Salto Trlplo;:..l1
horas — Revezamento ^iCO me-
tros —, Final — Juvenis Fortes;
.17,15 horas — Revezamento 4xiÒ4
metros — Final — Moças e 17i30"horas — Revezamento 4x400 nie»
tros — Homens — Final. 

'»¦'',.

HORÁRIO DOS JOGOS
DE HOJE

O horário pare os jogos de
hoje * o seguinte ;
Juvenis 9 horas
Aspirantes .... 13,45 horas
Profissionais . . 15,30 horas

LUTA EQUILIBRADA
Jogarão em Barirí, Madureira e Olaria

Piedade Coutinho realizou uma proeza em que ninguém acreditava
Há dez nnos resistiu à marca do» 100 metro» livre» O duplo triunfo do Fluminense no
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JORGINHO e BAfANO, atacantes do Olaria
O conjunto do Olaria, que vem fa.

zendo boa figura no certame metro-
polltano. lutará, hoje, contra o Ma-
dureira. cujo "teain" também se vem
destacando. O combate futebolístico,
que terá como cenário o campo do
rua Barlrl, promete ser dos mills
equilibrados e renhidos.

"PERFORMANCES" DOS* QUADROS
Madureira
T U R N 0 #

Américo 3—1
BungU iV-4
Bonsucensn 4™2
FMiimlniinue H—4
Olaria 3-0
Sflo CrtttAvAo 1--1
Citllln dn Rlq ,, B-.Jí
FluilíeiiHO Ü-Ü
B'iiiif»iKu , •,, l-l
Vnsco rn, 1--H

Canto do Rio
Flamengo . .
Fluminense . .
Madureira . ,
Vasco
Bangú 
Bonsucesso . .
Sfio Cristóvfto

R E T V R N O

Canto do Rio '.. 2 ~J
(Concluo nu .V* páginio
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DIÁRIO t)E NOTICIAS Domingo, 23 de Novembro de 1047

i-

FIDÜCIA £ A FAVORITA DO "CLÁSSICO M ARI ANO- PRO COPIO"
'£.._ í-.* 

«. ..A,í/...r»i ¦ ¦ ii. > n, *i •„. IA mRRTDA DE ONTEM
JALP1TES DO "DIÁRIO DE NOTICIAS

Hiava — Hosana — Ürvio
Dádiva — Flexa -**¦• Frisson
Iridio — Itororo — Hastapura
Musicante — Marán — D. José
Índico — Pioneiro — Gwanambi
Monte Cario *—• Apoteose — lanaco
Fidúcia *»— Arabésca —> Cantata
Grila r- Meteor <«— Coracero

i
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A reunião de hoje no HipodromoBrasileiro
Programa de oito carreiras - Montarias e cotações — Nossas informações e as últimas "performances"

n *¦— ~ "ETTX"— t&f Hf.filMVJi

i^0grama5 montarias ofi
ciais e cotações para hoje

VftIMSIr* CÁRPJMBA — »S TSS2B I (SÜJL1WÂ CAKR533U
tFWíiitfA. - oÍT/LteENTI 4 MINUTOS! HORAS B DES

22.000 CEU-I 3.00O MBTKOEKORAS
 1.4Õ0 METÍtOS

2EIKQS. :

_ AS QUIN2E
MINUTOS —

, 30.CO0 CRU-
aPEIROS.

2 Falira, r.Sc, correra
Sjt—3 Hitva, O. Ullia . .

4 Itajassí, r.5c correrá
f*—S Crvlo, J. Mosquito •..

.'fáato, S. Fírreir*
Chüer.2., L. Coalho ..
Aldia», S. Batista. ..

9 Diiei, Ai Barbos*
Si Mui ti:10 HanSbal, Martins

S#. Of».
Si so«4 —
54 2T
S6 —
53 SO
56 50
54 (S0
54 eo
54 60
56 '60

EGUNDA CARREIRA — Xá QUA-
TOHZS HORAS 5 DEZ MINUTOS
— 1.000 METROS — 22.CÔ0 CRU*
ZEIHOS.

3
! í—i Jíuiiesata, O. lE*e*S» -

¦5 C-!n, E. Cftítlllo ....
=5»'-S Mirar., 3. Batuta , . o

4 Parmllio. nüo correri . .
«t « D**laní T>. Far.-eir*. . ¦¦

í. Laíalete, H. Molln* „ .-.
1 Diâgcmai, natTcorreri. . .

4-^8 Miralumo, V. ds -André-
d6 . . . *••:•

3 Dsrsi Joeí, S. y£rreirt. ..
-"• !>«!* Chiçulte, José Co«-

tá . . . .'.;.'..-.....'.*':«

50 25
51 «0
50 37
150 ~
SO »
55 60
65 —

SO 80
80 BO

No Hipdírmno Brasileiro teremos
hoje mais utM reunião Mvica em
prosseguimento ria atual temporada
d«-mo*«o /ur'«. O programa é com-
«os/o ris oifo carreiras, destacando,
se como protio privava] o "Clássico
Mariano Procópio" em 2.000 ms tro»
qusrtunird. um bem lote dr- éguas.

Abaixo o.- leitor»* encontrarão
note,,» costumeiras informações "- 01
últimas '¦pertormanoes" dos parr-

p B n GR A Tf A & «
B S V I S T A

P-UTMTPIPJ». rA-HR-EIRA -'•• A.S TREZEPKIHORÁS 
E QUAKEKTA MINUTOS

_- 1.400 METROS — K.OOT CRU>

-^SltSAIB NACIONAIS m QUA-
7nO ASOU. BBM VIT6KÍA NO
Pjlffi _ PBBOB O A TABELA.

tf

wos4>íA, 54 quilos. — No íii IS cc
outubro, n* areia leve, en»1.400 mstro^
•ob a direc&o de Juan Vidal. com M
quilM, íoi oitavo para Betar, Orvio,
Parker. CtüDantt, Hiava, Ealoaa 8 .Ga-
lante II. derrotando Grumarlm, Aldean.
HÍdUa Chilena. - Eatá melhorpra-
paraá». — Devera melhorar os frncM-
Ln. anteriores. -- Vala srrisrar desta

Marrocos, derrotando Taquemao. —
Acha-se em turma Iraca. — E' sô
SRJFÍNE 

CHAMPÁGNE, 52 quilos. —
No cila 12 de outubro, na areia pesada,
pm 1.200 metros, sob a direção de Jus-
tinlano Mesquita, com 52 quilos, -foi
nulnio para Sirigl. Dabul, Três Pontas,
e Old Plaid, derrotando Furacão, Garua,
Flexa e Tango. —,. Seu estado 6 de
apuro. — Seria candidata h dupw.

DOM RAMIRO, 52 quilos. — ^o dia

J4 Quilos. — -'S-0 '-or-

80 80

X». Cts.
SO 23
!V'J 2»
50 27
64 40

-1 F!*3£4, £>. Ferreira . . ,
Sineruenolth, V. Limai ,

-2 Dádiva, S. Ferreiro .
3 Furacão, R. de Freitas

Flor do Cafnpo, L. Lei-
Um . .  56 40

8 Cotiar*. O. Coutinho . . 30 80
ô Frlsaon, J. Martins ... 5(5 35

-7 Fin» Champagne, Otllio
H«Jchel  82 50

( 8 Dom Ramiro, A. Alelxo , 52 SO«j ¦" Fil d'Or,. 8. Batista. . .. JS2 SO

ÍTERCETRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUARENTA
MINUTOS — l.OOn METROS —
22.000 CRUZEIROS.

X—X Hastapura, L. Rigoni
Lenita, S, Batista .
Anhuma; não correra

%—4 Bruto, R. de Freitas
5 Tupiara, 3. Ferreira
8 Coari, E. Castillò .

9~7 Indiano, A. Araújo .
8 Iridio, G. Costa . .
íi Astaúba, J. Martins

4-10 Jalna, nao correrá .
11 Itorord, D. Ferreira" Lombardia, V. Lima

sr». at».
53 27
53 70
53 —
53 40
53 50
53 60
55 80
55 35
49 70
53 —
55 30
53 30

QUINTA CARREIRA — -W_**Sií»g;
«ORAS E QUARENTA 8_®ÍC0
MINUTO» - PRftMIO "ANTfNOH
LARA CAMPOS" — (QUARTA

' PROVA ESPECIAL DB LEILÃO )'— 
1.800 METROS — 40.000 CRU-

ZEIROS.
K». dis.
58 60
55 35
57 27
55 —
55 60
57 80
57 40
57 60

inicio da reunião
de hoje

A reunião de hoje tem o
ee i início marcado para as
151 horas e 40 minutos.

Dr. Tanner de Abreu'
CLINICA DE CRIANÇAS

ans,: K. 13 de Maio, 08 — «.•
& 62|3 — Consultas: S*s., b».. (
s baios dai 10 horas em diante,
tel.! Com. 42-1ÍB0 Res. 88-7488.

CUIDADO COM
A AGÜA . .

Compre o mala breve possível oseu filtro "Torpedo", "Senum"
m "Salus" Saladeiras e tnorin-
fues esterilixantca o velas paraqualquer filtro na

Casa dos Filtros Ltda.
PRAÇA MONTE CASTELO 30
(Antigo Largo do Rosário) —

Telefone: 43-4537.

1—1 Iridio, G. Costa . . . *
2 Gusnumbl. E. Castlllo .

2—3 Indico, O. Ulloa. ....
Estalo, n&o correrá . . .

S—5 Gavlal, A. Barbosa . .
6 Logro, P. SimBes . e .

4—7 Pioneiro, L. Rigoni . • •
8 Gongue/A. Araújo . .. m

SEXTA CARREIRA*— AS DEZESSEIS
HORAS B VINTE MINUTOS -
1.600 METROS — 23.000 CRU-
ZEIROS.

9 s r ti rr a
Ks. Cts.

1—1 Whlte Face, O. Ulloa . . 54 80
lanaco, S. Batista . . '. 50 50
Guaxlmba, V. Lima . . 50 80

2—4 Monte Cario, L. Rigoni, 56 25
Fleugma, A. Portllho . . 50 80
Acarape, S. P. Ribeiro . 52 50

3—7 Guldo, J. Mesquita, .... 56 50
Segredo, R. Silva ... 52 70
Reunido, D. Ferreira . . 52 70

4-10 Apoteose, E. Castlllo . . 50 35
11 Guatapará, Otllio Rei-

chel  »2 TO
12 Cotl, A. Alelxo .... 52 50

SfiTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E CINQÜENTA B
CINCO MINUTOS — PRÊMIO
CLÁSSICO "MARIANO PROCÔ-
PIO" — 2.000 METROS — 60.000
CRUZEIROS.

SiTHJT"
Ks. Cts.

1—1 Fidúcia, G. Costa ... 58 25
....a.Lptus, R. de Freitas . 55 -80
£-3 Cantata, E. Castlllo ... 58 35

Plnk Rose, L. Rigoni . 54 60
Rlver Girl, nfio correrá 58 —

3—6 Hespéria, V, de Andra-
de 83 «0

Divisa Ouro, L. Leiton.. 52 70
Diagonal, náo correrá . 59 —

4—9 Blue Rose, S. Ferreira 54 80
10 Sandália, A. Barbosa . . 60 35" Arabésca, D. Ferreira . 58 35

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E TRINTA MINUTOS

1.600 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

CHANDICAP").•
B bT.T T I K '

Ks. Cts.
1—1 Grllla, D. Ferreira ... 57 35" Furão, L. Rigoni .... 57 35
2—2 Meteor, G. Costa .... 54 30

3 Bordonéo, V. de Andrade 50 60
3—4 Coracero, O. Ulloa ... 57 50

5 Edmund, J. Vldal ... 50 60
4—6 Domino. E. Castlllo . 54 50

Havano, A. Barbosa . 51 35
Mlami, S. Ferreira ... 50 60

í*. do R. — Carreiros <fo "betting":
— Sexta — Bétima — Oitava.

DR, JOSÉ EDUARDO DE ABREU
DOENÇAS DA PELE E SIFILIS - RADIOTERAPIA - FISIOTERAPIA
Av. Nilo Feçanha, 12 - Salas 404, 405 e 406 (Edifício Nilo Pesanha)

3as., 5as. e Sábados de IS às 16 horas — Fone: 32-6244.

POR CR$

1.000,
A PAGAR EM 7
PRBSTA ÇÕ£S,
SEM FI A D OR

Um terno d* casimtra
fina, tob medida, con-
facção esmerada —

acabamento Impecável.
•

IHTIGOS RIOS PIRI HOMENS

IYRA
ALFAIATE

4V> 014(4 4I4NM4, 19
i,' 4W04» ii íh »> mn

IMMMHBBMHWMI

sos anteriores
ve*.

rANITA,

i 
''HIAVA, 

54 üUÜoí. — Domingo *«i-
rno,"na areia pesada, em 1.600 metro*.
sob *. direcào de Osvaldo Ulloa, com 51
quilos, foi terceiro para Camacho e Par-
iter. derrotando Aldean. Juventa. Jambo
e Brara Negra, em regular atuação. —
Alto m.«'hor. — No gramado vai cot-
rer muito. — Candidata temível.

rTAJASSfi. 56 quilos. — Náo cor-

ORVIO, 56 quilos. — No dia 1 da
novembro, na areia pesada, em 1.400
metros, sob a dlrecRo de Justiniano
Mesquita, com 56 quilos, foi terceiro
para Desterro o Parker, derrotando
H'ava, Cabotino, Camacho, Jambo e
Brasa Negra. — Vem de boas nt.ua-
C6es. — Está para ganhar nesta turma.

JAMBO. 56 quilos.: — Domingo últi-
mo, na areia pesada, em 1.600 metros,
sob a direcSo de Salomão Ferreira, com
55 quilos, íoi sexto para Camacho Par-
ker, Hiava, Aldean e Juventa, derro-
tando Braza Negra, sem impressionar.

 Seu estado è o mesmo. — Somente
como surpresa.

CHILENA, 54 quilos. — No dia 18
(ie outubro, na areia leve, em 1.400
metros, sob a dlreçáo de P. Coelso,
com 51 quilos, toi último para Betar,
TJrvio, Parker, Chibante, Hiava, Faloaz,
Galante II, Hosana, Grumarin. Aldean
o Hanibal. — Mantém o estado. —
Suas atuações têm sido péssimas. —
Difícil. „ ,

ALDEAN. 54 quilos. — Domingo nl-
tlmo, na areia pesada, em 1.600 me-
tros, sob a direcào de Salustlano Ba-
tista, com 54 quilos, foi quarto para
Camacho, Parker e Hiava. derrotando
Juventa, Jambo e Braza Negra. — Seu
estado é apenas regular. — NSo gos-
tamos. _ .

DISCA. 54 quilos. — No dia 6 de
Julho, na areia pesada, em 1.400 me-
tros, sob a dlrecüp de José Martins,
com 54 quilos, foi nono para Denodado,
Ureno, Maracatú, Betar, Jaspe, Parové,
Camacho e Jambo, derrotando Chilena.
— Seu estado ê regular. — Somente
como surpresa.

HANIBAL, 56 quilos. — No dia 18
de outubro, na areia leve, om 1.400
metros, sob a dlrcçfio de José Martins,
com 56 quilos, foi décimo-prlmelro para
Betar, ürvio, Parker, Chibante, Hiava*>;
Faloaz, Galante II, Hosana, Grumarlm
e Aldean, derrotando Chilena. — Algo
melhor, mas somente como azarflo.

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E DEZ MINUTOS

1.000 METROS — 22.000 CRU-
ZEIROS.

ANIMAIS NACIONAIS DE SBI8
ANOS E MAIS IDADE — PESOS
DA TABELA, COM SOBRECARGA.*

FLEXA, 50 quilos. — Domingo últi-
mo, na areia pesada, em 1.500 metros,
sob a direção de Valdir Lima, com 50
quilos, íoi sexto para Alvinôpolis, Rio-
111, Morena Clara, Três Pontas e Caiu-
so, derrotando Boavista, Moema, Tentu-
gal, Aquilon, Bongi e Old Plaid, —
Está bem preparada e vai bem no gra-
mado. — E' séria candidata ao trl-
unfo.

SANGUEMOLTH, 50 quilos. — No
dia 27 de julho, na grama macia, em
1.800 metros, sob a direção de Domln-
gos Ferreira Sobrinho, com 54 quilos,
derrotou lona, Alberdi, BongI, Flexa,
Dabul e Enanlo. — Outra que aprecia
o gramado. — E' também adversaria.

DÁDIVA, 50 quilos. — No dia 28
de setembro, na areia pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Domingos Fer-
reira Sobrinho, com 52 quilos, foi últi-
mo para Miml, Fine Champagne, Área-
do, Exigente, Cajubi, Tango, Old Plald
e Furacio. — Está bem preparadh c a
distancia agrada. — Candidata temível.

FURACÃO, 54 quilos. — No dia 12
de outubro, na areia pesada, em 1.200
metros, sob a direção de Geraldo Costa,
com 54 quilos, foi sexto para Sirigl,
Dabul. Três Pontas. Old Plald ¦ e Fine
Champagne, derrotando Garua, Flexa e
Tango. — Mantém o estado. — Deverá
melhorar as atuaçOes anteriores. —
Vale insistir.

FLOR DO CAMPO, 56 quilos. — No
dia 23 de agosto, na areia leve, em
1.400 metros, sob a direção de Emidlo
Castlllo, com 53 quilos, foi oitavo para
Alvlnegro, Dabul, Três Pontas, Garua,
Fltelro, Moema e Tango, derrotando
Mimi. — Velo de Sfto Paulo, onde pro-
duziu boas atuações. — A turma aqui
è algo forte. — Somente para o "pia-
cé".

COTIARA, 50 quilos. — No dia 22
de junho, na areia pesada, em 1.200
metros, sob a direção de Francisco Irl-
goyen, com 52 quilos, foi décimo para
Emilia, Manga, Manful, Que Lindo!,
Gualanete, Trapalhão, Rocanora, Esqua-
dra e lona, derrotando Meetlng e An-
cito. — Está bem movida e gosta do
gramado. — Poderá figurar com multo
êxito.

FRISSON, 56 quilos. — No dia 2 de
marco, na areia pesada, cm 2.200 me-
tros, sob a direção de José Portllho,
com 52 quilos, foi sétimo para Vontade,
Dante, Sálaga, Bacharel, Escorplon e

(8 de novembro, no areia macia, em
1.600 metros, 5oh a «reçto de E. 1..

'Coutinho, com R2 quilos, foi último para
Pucho Moema, Flexa BongI, Aqu.tón.
Cajubi, Boavista e Old Plaid. -- M»»
demonstrou até hoje. - achamos dlfí-
ClFII, 

TVOR, 62 quilos. -»•:«»*!
de fietembto, na areia pcsaciv era 1.200
metros, sob a direção d.: B. P. Cou-
tlnhV com 32 quilos, fo! oitavo para
Urucungo. Dom Fernando. DlgltalK
Man'ul Fantasia, Energeina »=» Ancito,
Amolando Rocanora. -Correndo pou-
co este. — Achamos diflc! ¦

TERCEIRA CARREIRA - AS QUA-
TORZE HORAS E QUARENTA
MINUTOS — 1 000 METROS ¦-
•;¦?. 000 CRUZEIROS.
.- AKMMS UACIOXAIS VE T<>£5
ANOS 8BM MAÍ SDE ÜKA VlTCl-
'P.IA KO PAtS — PESOS DA IA-
SELA, COM DESCARGA.

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E DEZ MINUTOS —
2:000 METROS -- 20.01X1 CRU-
ZEIROS.

AXtlttAIS DE ÇVALQüBR PAIS
PESOS ESPECIAIS. "*

MUSICANTE, RO quilos. -- No dia
9 de novembro, na giurns pesada, em
1.500 metros, sob a direção ds Ollvlo
Macedo, com 50 quilos, escoltou Ed-
mund. derrotando Shangal Kid, Parmt-
lio e Crédulo, sendo pessimamente dlrl-
gldo. — Seu.estado é ótimo. — E' o
favorito ria carreira,

GIN. 51 quilos. — No dia 15.de no-
vembro, na areia pesada, em 1.200 me-
tros, snb a direção de Anésio Barbosa,
com 54 quilos, foi quarto para Encora-
cado, Poiungo e Grandguinol, derrotan-
do Gigo, Cerro Grande e Intriga. —
Está bem preparado. — Como azar não
6 d03 piores.

MAR AN, 50 quilos. — Domingo últi-
mo, na areia pesada, em 1.600 metros,
sob n direção de José Portllho, com 50
quilos, escoltou Fidúcia, derrotando
Dona Chiquita, Defiant, Miralumo,
Combativo, Alvlnegro. Hipérbole, Rumo-
roso e Nacarado. sofrendo contratempos
na reta de chegada. — Continua "ti-
nindo". — Venderá caro a derrota.

PARMILIO, 50 quilos. — Nfto cor-
rerá.

DEFIANT, 50 quilos. — Dimíngo úl-
timo, na areia pesada, em 1.600 me-
tros, sob a direção do Reduzino de Frei-
tas Filho, com 50 quilos, foi quarto pa-

(Concilie na 4." página)

HASTAPURA, 53 quilos. — No dia
15 de novembro, ha areia pesada, em
1 5O0 metros, sob a direção de Lu!* Ri-
Roni rom 54 quilo*, escoltou Irapurü,
derrotando Fontana, Acutanga, LoT.bir-
dia, HHinlet, Cherle e Brio». — Po
melhoras acusi^u. — E' a íavorlfa os
carreira em qualquer pista.

LENITA, 53 quilos. - M> dia 9 d»
novembro, na grama posada, em 1,200
metros, sob a dlreçSi de Olivio Macedo,
rom 49 quilos, foi rléclmo-prtmelro parn
Carnavalesca, Lula. Dona Chiou ta,
Hullera, Lombardia, Sansonela, Halla-
barda, Chapada. Senalcja e Ma Belle,
ilerrotando Mailing. — Está bem pre-
parada para este compromisso. — Fo-
dera figurar com êxito.

ANHUMA, 53 quilos, — Não cor-

BRUTO, 55 quilos. — No dia 9 de
novembro, na grama pesada, em 1.600
metros sob a direção de Reduzino de
Freitas, com 55 quilos, foi último para
Hlvon, Esfusiante, Ibicul, Haraman,
Iridio e Grlsú. — Seu estado é bom.
— Deverá figurar com êxito, pois a
distância agrada. — Bom azar.

TUPIA-RA, 53 quilos. — No nia 24
de agosto, na grama leve, em 1.400 me-
tros, sob a dlreçfio de José PortilhI,
com 53 quilos, foi oitavo para Irussú,
Vavau, Ibicul, Guanumbi, Irak e Apo-
ré, derrotando Ubatana, — Volta bem
movida, podendo terminar entre os pri-
meiros.

COARI, 53 quilos. — No dia 28 de
Junho, na areia pesada, em 1.200 me-
tros, sob a direção de Emidlo Castillò,
com 54 quilos, derrotou Ubatana, Tupla-
ra, Lenita, Mvla, Teimosa, .Tubilosa,
Vila Rica, e Roseclair. — Seu estado
é de apuro. — Sério candidato ao tri-
unfo.

INDIANO, 55 quilos. — No dia 3 de
setembro, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Artur Araújo,
com 54 quilos, foi décimo-segundo para
Iguape, Indico, Hastapura, Hellen, Irak,
Guazll, Varsdvla, Grlsú, Guanumbi,
Lombardia e Luva, derrotando Logro e
Vavau. '¦— Seu estado é regular. —

«WftfiroAt.de todo impossível. — Serve
eomoazar.

IRIDIO, 55 quilos. — No dia 9 de
novembro, na grama pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Valdemlro de
Andrade, com 55 quilos, foi quinto para
Hlvon, Esfusiante, Ibicul e Haramum,
derrotando Grlsú e Bruto. — Mantém o
estado. — Deverá cljegar entre os prl-
meiros. — Suas possibilidades de êxito
são grandes.

ASTAÚBA, 49 quilos. — No dia 1
de novembro, na areia pesada, em 1.200
metros, sob a direção de José Martins,
com 53 quilos, foi quarto para Bayeux,
Denbili e Bruno, derrotando Hudson,
Jubllosa, Cauteloso, Princezinha e Ja-
raúna. — Seu estado não modificou. —
Não acreditamos no seu êxito.

JALNA, 53 quilos. — NSo correrá.
ITORORO, 55 quilos. — No dia 9 de

novembro, na grama pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Domingos Fer-
reira Sobrinho, com 55 quilos, derrotou
Trimonte, Birigui, Abdin, King Cole,
Lena, Rondei, Caoré. Corrientes, Alrl,
Alfinete e Apotl. — Continua bem. —
Adversário temível.

LOMBARDIA, 53 quilos. — No dia
15 de novembro, na areia pesada, em
1.500 metros, sob a direção de Domln-
gos Ferreira Sobrinho, com 53 quilos,
foi quinto para Irapurú, Hastapura,
Fontana e Acutanga, derrotando Ham-
let, Cherle e Brioso. — Bom reforço
para o companheiro. — Poderá, tam-
bém produzir boa atuação.

0s "íorfaits" 
para a

corrida de hoje
Até às 18 horas de ontem

haviam sido entregues oâ se-
guíntes "forfaits" para a re*
união de hoje;

~~ FAMTA (
—. ITAJASSÊ
— ANHUMA

4. — JALNA
-, PARMILIO

— DIAGONAL (quarta
e sétima carreiras)

— ESTALO
— RIVER GIRL

Para os leitores

A CORRIDA DE ONTEM
Blue Rose. Birigui, Remolacha, Caxambu, Folia,

Heracles e Jacomi foram os ganhadores

PINTOS
FORTES E SADIOS

(DB DIVERSAS RAÇAS)
A FABTIR DE

CrS 3,00
Importante: — Macho* e fe-

meai indistintamente.
(Durante esta semana)

PEDIDOS A

MARBAS
Barão Eojn. Retiro n.° 17

Tel. 29-4438
EÍÍTREÜAS RÁPIDAS
VISITEM-NOS HOJE

MESMO

REGISTRO DE DIPLOMAS
CONTADORES E G. LIVROS — De acordo com o nrt. 12 do De-

creto n. 9.295 do 27-5-16, doverüo requerer suas carteiras no Conse-
lho Federal de Contabilidade. .

PROFESSORES DE CURSO SECUNDÁRIO — Deverão substituir
seus registros provisórios por definitivos (Dec. 8,777-46),

DIPLOMAS POR ESCOLAS LIVRES (Curso Superior) - De
acordo com o Aviso 58J, de 27-7-47, devertto requerer o andamento
de seus processos, para despacho definitivo,

PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS — De soordo com o Parecer
n, 881 do Consultor Jurídico, podem roglutriir os seus diplomas, uma
vbí «provado»,

DIPLOMADOS KM COMÉRCIO POR ESCOLAS LIVRES - Da-
varão BRimrrtar a nprnvacBn do projeto n, Sífl am ourso no Congresso,
parn M|Hlflrllfll'Om «mi» diploma».

N, n, — o» diplomas HK|«»dldog por a««nlHS por nnrresponilflnflll
li»»» t#m ntnhUITI valor J^ul, nAO »f> \wn rtflp.ro enmn PAM validação,

Tratftmo» de qualquer Assunto roforento
ao ensino,

1UREÁU UNIVBBIITÀRIO
Av. Alie, mwwo, il, 3„* andar, w, 42»0if)1

DiiiM/no nV> Wnlttyr Jâu(jmiio dê Mmmm
mimem mmmmt»tm>t>'am*»*»i iihim»nwikh iiiiii-umim» ¦ i ,*mm»

Nossa» indicncüis pnra hoje fofram
dada» para a pista gramada.

GRÍLLA, qu» está alistada no
principal "handicap" de hoje, rea-
adiquiriu sua antiga forma. Com um
excelente apronto, esperam seu» re»-
ponsdvei» que produza destacada
atuação.

MUSICANTE ê outro parelheiro
que perdeu uma carreira julgada li-
qiiida pelos observadores, quando
escoltou EDMUND e andou, sofren-
do tropeço».

PARA HOJE:
O nome do dia: — FIDÚCIA.
Falam, muito: — QRILLA.
Pode chegar o dia: — HIAVA.
Dois favoritos: — MUSICANTE e

INDICO.
Um segredo: — IRIDIO.
Nd' berlinda: — MARTOT' • DA-

DIVA; "

' Uma. chapa interessants foi eo-
nhecida. TRIMONTE ¦— CAXAM-
BO — FLEXA e GRÍLLA. Doi» a
doi» invertido e no duro. — Toca
Minguinho...

O 3.9 dia dos leilões
de potros

ülTuiío movimentado o terceiro
dia dos ieiiaeB de potro» na Gávea,
ob»ervand.o-se as seguintes vendas:
ASSALTO (Romanoilo e Hilacha)

Cr$ 71.000,00 — Sr. Roger Guedon.
FEITOR (Bucanero e Normandie)"— CrS 52.000,00 — Sr. Ernesto e VI-

cente Saboia,
FOGO BRAVO (Bucanero e Malva

Brava) — Cr$ «1.000,00— Stud Sta.
Maria.

MUJIQUE (King Salmon e Hilda)
Cr$ 130.000,00 — Stud Brasil.

MALO (Royal Dancer e Deliciosa)
Cí$ 102.000,00 — Srta. Maria de

Lourdes'Lessa Bastos.
MASAKA (King Salmon e Sllcnt

Maid) — CrS 100.000,00 — Stud Fe-
llciano de Fini.

MARAU (Royal Dancer e Tia Jua-
na) — Cr$ 102.000,00 — Sr. Aloyslo
Fontes.

MARSHALL (Royol Dancer e Fair
Day) — CrS 80.000,00 — Sr. Fran-
cisco Serrador.

MUZUZO (Royal Dancer e Dar-
lingo) — Cr$ 75.000,00 — Sr. José
Carlos de Figueiredo.

MANGUAR1 (King Salmon e Qlo-
bora) — CrS 180.000,00 — Julío Sa-
lanes.

MINGUINHO (King Salmon e
Mensageira) — CrS 1S0.000,00 — Stud
Parneira.

MANA (King Salmon e '. altereta)
CrS 130.000',00 — Sr. Sérgio La-

port Machado.
MUNI (Royal Dancer e Monita) —

CrS 90.000,00 — Major Mac Crimon.
MOURO — (King Salson e Farsa-

Ia) — Cr$ 118.000,00 — Sr. Francis-
co Serrador.

ASTRO (Apoio e Esa) — Cr$
31.000.00 — Sr. Mario Cunha Bueno.

BOZAMBO (Gran Fifl e Esparta-
na) — CrS 25.000,00 — Sr. Valdé-
miro Costa.

BELIAL (Tapajós e Carina) —
Cr$ 30.000,00 — Sr. Germano Boett-
cher.
IGARITE' (Con Ochos e Patrulha) —
CrS 30.000,00 — Sr. Germano Boett-
cher.

BETANIA (Gran Flfi e Brown
Bess) — Cr$ 30.000,00 — Sr. Ger-
mano Boettcher.

BONBOM (Prlnce Artigas e Victo-
ria Regia) — Cr$ 46.000,00 — Sr.
Miguel Lima.

. BOMBACHA (Prince Artigas e
Cambraia,) — CrS 35.000,00 — Srs.
Severlno Silva e Jaime Taborda.

BELLATRIZ (Syndlc e Dona Anni-
ta) — Cr$ 60.000,00 — Sr. Ernanl
de Azevedo Silva.

BRASILEIRO — .(Syndlc e Repul-
sa) — CrS 60.000,00 — Sr. Ernanl
de Azevedo Silva.

Realiiou-se na tarde de oníem, rto
' Hipodromo dà Gdvea, a 92." corrida

da presente temporada.
m

Um programa de »ete carreiras
foi cumprido, onde BIRIGUI levan-
tou a principal carreira, dotada com
30.000 cruíeiro».

MOVIMENTO
T » C N I C O

PRIMEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E DEZ MINUTOS
— 1.400 METROS - 20.000 CRU-
ZEIROS.

VENCEDOR:
BLUE ROSE, feminino, zaino,

seis anos, Uruguai, Arcon em ,
Black Queem, do sr. F. Paula
Pinto; 55 quilos, Salomão Fer-
reira  !•«

SAGRAMOR, 49 quilos, Júlio
Mala  2.*

PREÂMBULO, 55 quilos, 3.
Graça  3-*

RIVER GIRL, 56 quilos, Juan
Vidal . . i  4.»

TARIABÉ, 56 quilos, Nelson
Mota  5.»

BEBUCHITA, 56 quilos. Adfio
Ribas  6.»

RUTILANTE, 58 quilos, Geraldo
Costa  t-"

DISTRAÍDA, 53 quilos, Domln-
gos Ferreira  8.»

LTDIA. 56 quilos, Reduzino da
Freitas  9.»
N8o correram:
WILD HOPE e LOVER. •
Tempo; '69".

K A r.EI 0 B
De- vencedor (2) ... CrS 2S9.00
Dupla (13) CrS 49,00

p L A C 6 B
Do n. CrS M.M
Do n CrS 37,00
DO n. CrS 31,00
Movimento do pa- -,-.«»«.
re0 CrS 510.800,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, meio corpo;

do segundo ao terceiro, trêe quatos dt
corpo.

TRATADOR: A. Corslno.

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E QUARENTA
MINUTOS — 1.500 METROS -
30.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR:
BIRIGUI, masculino, castanho,

três anos, Pernambuco, J. E.
Blanche em Sassanga, do Stud
Vinte de Marco; 55 quilos, A.
Arau.io  1."

TRIMONTE, 55 quilos, Domln-
gos Ferreira  2.»

IMBURI, 55 quilos, Osvaldo Ul-
loa  3.»

CORRIENTES. 55 quilos, Anésio
Barbosa .  4.»

RONDEL, 55 quilos, Geraldo
Costa  5.*

ALFINETE, 55 quilos, Emidlo
Castillò  6.»

MARMÓREO, 55 quilos, Valde-
miro de Andrade 7.»

BRAZILIAN STAR, 55 quilos,
R. de Freitas  8.»
Tempo: 95" 4/5.

R A T E I O S
Do vencedor (3) . . .CrS 35.(X
Dupla U2) Cr.? 38,W

P Z, A C É 3
Do n. CrS 11,«
Don. CrS tl.oc

(Concilie na 4." página)

ATRAENTE
quem não deseja ser?

Uma das maiores ambições da mulher, é, sem
dúvida, aumentar seus atrativos pessoais. Os pro-
íissionais da beleza afirmam que o essencial para- ser atraente é gozar perfeita saúde. j

Sabe-se que as perturbações gástricas são a
principal causa da palidez, das imperfeições da pele,
do mau hálito, da falta de vitalidade, etc.

Para corrigir as perturbações do aparelho diges-
tivo existe o Leite de Magnésia de Phillips um
regularizador suave, porém, seguro e eficaz, muito
recomendado pela classe médica.

Tome, de manhã e à noite, uma dose do Leite
de Magnésia de Phillips e veja como este simples
tratamento exercerá decisiva influência na sua atra-
ção pessoal,

.Aplicado externamente, o Leite de Magnésia de
Phillips também constitue uma superior loção emo-
Mente protetora da pele.

Isto não é presente:

^ji^^j^- -¦^C, igjJIJ^

jCc^"***

SIM: esse ô o verdadeiro sentido da
apólice de seguro qu« o senhor vai oferecer a
sua esposa e a seus filhos, neste NataL Ú muito
mais que um presente, pela proteção econômica
diante de um imprevisto lamentável: é o pró-
prio futuro que lhes dá, pela certeza de garantir
ao seu lar o prolougamento da estabilidade
atual, dentro da qual seus filhos estudam e se
preparam para a vida.

Se ainda não cumpriu esse dever para com
os seus amados, ou se a sua apólice atual não
é suficiente para assegurar mais tarde o nivel
de vida que lhes oferece agora, procure ainda
hoje a Sul America e proteja, neste Natal, os
Natais futuros de seu lar. Um amigo está, às
suas ordens para mostrar-lhe qual o plano de
seguro mais adequado ao seu caso: o agente
da Sul America.

OUÇA, como • voi d* um
t/mlgo, a palavra do
aa«nt« da Sul Amarlca.

^""TÍ A lal Am«ricm
r»S CAIXA POSTAI» iTI -

Sul AiRM»rii»n
¦<iMI<AMIU Ml MINAI.

HJNI/AKA
III. I»,l MU:,

KM mu»
HU VIDA

«SSfcjv-í^SS»*

IIIO DR JANWRO

Qiinlrnni mivinr ih» o lolhulo onm lluniravo*»
«uttr« o NitlHl,

io am- A t

IhllO IÍ0 NOiiii 4iH„itiiiimnh„„„m„Mtiimmam
Pronnt»nm,'„M»mfaiiiihhiurfm filhai»**
"•"' ¦,iiimmmrmwmiumiiimiimm>wu*>f»i*VKf»—>

''''itlilltinHniimimitituutmMtoMiWMitmmuiamwo
i^n<i«i«jnH*»>i*M^^ w *

^f^^^^r^^fSf^^S^^^
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O que está certo e errado
\ in sócio de qualquer clube agredir urn juiz, ESTA' CERTO.

ve..; do seu elutae Irem a delegacia buscá-lo, ESTA' ERRADO,
Mas di-

I ,n jogador sei' «cpulso do campo por praticar alo de indisciplina,
ESTA' CERTO. Mas, esse Jogador .ficar na cerca incentivando a malhar
* Arbitro, ESTA' ERRADO. » • »

Dlaar que o Tribunal d« Justiça da Federação Metropolitana tle B'u-
T»h(»l. tem agido com mole/a. ESTA' CERTO. Mas, querer que esse
óirfó nfto julgue baseado nos relatórios íalsos que recebe, ftJSTA'
KRRAD.SU . . .

\ torcida chamar o juiz rte errado e. 'Io "nutras cositas nins".
CERTO. Mas, organizar um "complot" para massacrar o apitador.
ERRADO.

ESTA'
ESTA'

ESTA'
cr,
rs

Dl/.er que o Carlito «osta de ver o Botatogo vencer um jogo,
th. Mas, afirmar que ele nno é uma. carinhosa "mfie" para os juizes,
A' F.RRADO.

peelarar-se favorável
TO Mas garantir que
RAPO.

k construe&O dO Estádio Municipal, ESTA' CER-
haverá dinheiro para construi-lo, ESTA' ER-

fL— ——A&ttt4*tta\
b# <MWCAi.M:S

do

--• Agora a constrüçüo do esudio
iíur.irlpal é 'batata'' Aindo Pita se-
rians» será lançado a pedra funda-
mental no Derby Cli^be.

•— Ora. hn!a.',' O América já '.er,
ft;,;i cerimônia umas dez vezes e nncia
do seu estádio vir!...

Artigtiete com alfinete
O maior cmbarar;o ciui> os presiilenles

do América encontram c o Piguimentn
do estádio »lo clube. Realmente, o"abacaxi" não podia ser mais difícil rie
descascar. N'o entanío, graças a essa
demoi'a em sair o gramado conseguiu,
o Amíricn bater o "recorri" mundial de
if.ncamento »1e pedras fundamentais. A
tradicional cerimônia ;i;í íoi feita umas
de/ ve;:es Como se sabe. sempre que
Ifíí- acontece, a lul pedra c ^nterrada«r tornai*. (»om algum dinheiro em
n!'iuris, conforme c tradição, Pois bem.
A^onleca que o América, sempre que
picivi ile dinheiro, desenterra tudo
iv t.:!'i e salva ft situacüo. Como esse
v.< í.'-"'-,!) ilf poclrns fundamentais nfto
é n-.üu :neo ao ser reeleito, o sr
M.i»-iniininno Gomes 'ie Paiva anunciou
nvjt.s um.i cerimônia dessas...

Atitudes suspeitas...
c«r proprietário de um cavalo» e

a(•'"•'»itir em outri».

Per... versos
BIGODE

r>o* médios esquerdos se po»lp
Dizer que náo é o mais pimpolho
F, quem enfrentar o Bigode
Que ponha as barbas de molho.

K. Ventas

Três com fernet
T

Entre torcedores nuianle o Jogo C.
Rio X Botafogo :

Boa partida está fazendo o Bo-
nlfácio. centro médio dos nllerolen-
ses.

-- Realmente. E por esusa disso os
atacantes botafoguenses estão "por con-
ta do Bonifácio..."

II
Entre cronistas :
Diz um especializado em turfe :

Tenho uma "barbada" para o
clássico de hoje.

Retruca um cronista de futebol: :
Ora essa! A única "barnada" que

conheço é o certame de profissionais pa-
ia o Vasco.

Ü.I
Er.tre paredro» :

O Canto do Rio tiílo quer
gar á noite.

-- E' ile admirar porque ele
em melhores condições de que os
t ros.

Por que?
Joga com Lamparina...

Galeria dos cronistas

JO-

está
ou-

é

Al ngtr um adversário com brutalida-
d» i- depois, atirar-se ao chão contar-
cer/jo-se om dores...

t"i-.ir na parte da arquibancada atráz
»1- üm "çnal" e apontar um espelho
pí.ra o guardião adversário...

Inscrever um juvenil com uma certl-
dar. de. nascimento novinha em fo-
ft* ..

t'ir. árbitro entregar a carteira t os
anén h um amigo, anles de começar o
JArjn.

.Tnanr nia] e. depois.
0f. dír.heirn * rodo.

«er visto gastan-

NERVOSOS
»liit4»tl». i">*ânlmo, ill.ttirhlo" i***»»l». *»•
WUrotnto, fiill*. dt tnéroorl» • lm*»l»

DR, J. GRABÓIS
Diretor «« Inet. «• r.lclor», «•

UntTeiv.tUil*) «n BrmiU.*>t».rlsim»rit* Bn» Mtilco, 1«1 • ••• '
(«li IH* - T «2-14)1.

Dr. E. Tenorio de
Albuquerque

Doenças ds
Reto e
1*8 -

Anua
1.6 às
Porto

Intestino» —
— 2."s, 4.'s c

18 horas —

Alegre, 70 —

Sala 711.

N » 7 -— Quem
peeializado?

Resposta do n.'' 6
de Castro (Pavioj.

este .íornalista es-

— Osvaldo Lopes

Filmes da semana
"O PODEROSO" MAC Gt.TíK"

Flávio Costa."O OVO E EU" — pelo galo, do
Flamengo,"O MALANDRO E A GRAF1NA" —
pelo Alfredo Tranjan."AMOR DE DUAS VIDAS" — Reis
Carneiro e Diio."A MAE DO DIABO" — Alberto
Malcher e o seu agressor.

"ÊXTASE" — Dãf).
"O REI DAS SELVAS" — Bonsu-

cesso F. C."DESPERTE E SONHE" — Má»io
Viana.

"ACABARAM-SE AS ENCRENCAS"
— Max Gomes de Paiva, o reeleito.

."EXTRANIIA AMIZADE" — Vasco
e Madureira.

"O PÁTIO DAS CANTIGAS" — Re-
cinto fechado do Tribunal de Justi-
ça.

Um abeesso ou tumor?
Aplique o

HIDROPLASMA
Venda na farmácia

TRISTE SINT
José BRÍGIDO

O recente e brutal atentado sofrido pelo árbitro Alberto Monard da
Gama Malcher. covardemente ferido por um adepto fio Bonsucesso í\
C, quando ainda se encontrava dentro do campo, mostra a necessidade
de uma atitude moralizadora, enérgica,' capaz de dar um corretivo aos
malfeitores que desacreditam o esporte. Pelas informações colhidas, de-
preende-se que, efetivan ente, diretores do clube contribuíram muito
para a revoltante agressão, além do papel preponderante do indisclpli-
nado jogador Mirim, que, expulso por haver insultado Malcher Fi-
lho, instigou torcedores exaltados contra aquele árbitro.

Ninguém se iluda com o resultado do inquérito, pois pode acontecer que
nada seja apurado e os juizes honestos continuarão sob a ameaça dos sicarlos aro-
portados pela advocacia clubistlea. O cnso da agressão de Malcher, justifica
plenamente a eliminarão Uo jogador Mirim, como Instigador da agressão,
bem como justifica a interdição tio campo em que ocorreu o fato. In-
felizmente, i» esporte foi invadido por gente estranha ao seu meio e,
mai:j cedo do que se esperava, estamos vendo as conseqüências da In tro-
missão do indivíduos sem personalidade esportiva nas coisas do espor-
te. Arrivistas de todas as categorias ocupam posições no futebol, n8o
para trabalharem eonciememente em beneficio desse esporte apenas para
darem pasto à vaidade que os corrói, para fazerem "farol", paia usu-
fiuirem a.s vantagens de ocupar posições Importantes e serem cortejados
por aqueles que so iludem com as aparências <; concorrem paia o "beija-
mão" dos "parvenus".

O esporte está cheio de pseudo-esportlstas, os quais nrrn sempre
correspondem às suas necessidades, porque para lá' foram, não pnra ser-
vir ao esporte, mas para serem servidos pelo esporte. . Esses elemen-
tos, em sua maioria, quando nfio são anórtinos, são inúteis. K por

I 

serem inúteis, contribuem também para comprometer ainda mnis os
créditos do esporte, porque não sabem fazer nada em favor dele. Entre

FAVORITOS ÕS~mWBRÕS
América e Bonsucesso jogarão em Teixeira

de Castro ¦—

esses, temos os elementos nocivos, os que exercem atividade prejudi-
ciai aos interesses esportivos, os que vão para os Tribunais de Justi-
ça Esportiva defendei- jogadores violentos e indisciplinados e acusar
juizes corretos c Íntegros, que embora raios, ainda existem entre nós.
A só circunstância de um desses rábulas gastar horas e horas num
palanfrório estúpido, que fazem as reuniões dos Tribunais de Justiça
Esportiva se prolongarem pela noite a dentro, paru defender jogado-
res maus, sem educação, rixenlos, constitui um ultraje ao esporte. Mas
é a "isso" que o futebol carioca está reduzido, com a infiltração dessa
"quinta coluna", obra-mestra do predomínio no esporte, nâo de es-
portlstas, mas de grã-finos do "intelectuallsmo" vazio e "snob".

tf

O esporte nfto está entregue a somente esportistas de verdade, mas
lambem a "penetras", que nele entraram pela mão de amigos, para pas-
searem sua importância o sua presunção pelas tribunas de honra. O re-
sultndo desse re"inado da mediocridade no futebol é o desmantelo em
que êle vai. a ponto de jâ se pretender matar juizes ante a Indiferença
dos diligentes, que assim, se tornam coniventes com os alos de indis-
clpllna e de violência, pois a tanto eqüivalem as punifiit»es suaves que
atingem os infratores reincidentes — e a tolerância equivoca n.ue ire-
quetemehte se observa.

A impressão do juiz Alberto Monard da Gama Malcher, fi de que
houve pren»eriitHçãu no ataque que sofreu. E, além disso, conivência
tácita de associados e diretores do Bonsucesso. E essa idéia se radica no
pensamento de Iodos aqueles que. tendo ido à delegacia, quando foi de-
tido o criminoso, viram os esforços despendidos pelos mesmos para que
o preso não fosse autuado. E' deprimente tudo quanto se passa no tu-
tebol carioca, subvertido pela ação sorrateira dos "marsuplals" que nele
estilo multando. Muita coisa poderá ainda vir a público, se os "donos"

do futebol n&o decidirem tratar do assunto em "sessão secreta", pnra
o público n&o conhecer toda a, verdade.

Campeonato Carioca de Basquetebol
As cinco pelejas programadas para amanhã

Amanhã, teremos a segunda roda.
da do returno da classificação do
Campeonato Carioca rle Basquetebol,
com ns seguintes pelejas :

A. A. dn Giajnú x América — nua-
dra da rua Senador Soares — Afonso
Lcfever e Valter Silva Machado, jul-
zcs: Elcio de Almeida Santos, crono-
mrtrisla; Artur Perez. npontador; o
Hélio Qulntanilha Nogueira, delegado.

Flamengo x Sfio Cristóvão — quadra
da Imprensa Nacional — Luiz Mar-
zano e Orest.es Montenegro. Juizes,
cSolnno Santos Alves, cronometrista:
Pascoal Bruno, apontador; e RUUeoi
dos Santos, delegado.

Grajaú T. Clube x Tijuca — qnadr»
da avenida Eng. Ftlchard — Aladtno
Astuto e Edgar Tinoco. juizes; Artolto
Perez Filho. cronometrista; Sérplo
Rosa. apontador; c Josí Palazzn Filho,
delegado.

Clube dos Allndos x Minerva — quav
rira da. rua Ferreira Borges — Márla^
de Almeida Santos e Nelson Carvalho,'.
juizes; Ceei Alves, cronometrista; Jos*,
Guio S. Filho, npontador; « ManuiV.
Máximo, delegado.

Samníln x Bo'nfogo — quartra a»
rua Antunes Garcia — César Porto »•
Nei Soriré. juizes; Carlos Soares ,14'
Couto, cronometrista: Alberlco Garr.UT
Amorlm. apontador; a César do» San-'
to« delegado. t

1JÜPAS USAD*Si
Compram-se a domicilio e paga-

mus o Justo valor

Telefone: 22-8016

VIAS URINARIAS E HEMORRÔIDAS
ACiUIMS <JU CRÔNICAS - l'RASTATA8 - BKXItíA - «INS I. llKtTRA

DOKNVA8 DAS SENHORAS - DOENÇAS ANU-KE1AIS

Tratamento rápido em 10 injeções intramuscuiaies
PR. MARIO NEVES ? V,.."^.1 ÍV% 

"^«a0 
tV. ?-S3Sw

No choque de menor repercussão
da rodado, jogarão América Bonsu-
cesso, no campo dn avenida Tr»i-
xeiia de Castro, Os americanos In-
gressarSo no gramado como favorl-
tos do préllo.

"PERFORMANCES" DOS
QUADROS

América
T U R N O

Bangú 2--.1
Bonsucesso . ¦. 2—1
Fluminense 2—1
Madureira 4—3

• Olaria 4—8
Vasco 2—1
São Cristóvão 5—1
Canto do Rio 3—0
Flamengo 2—4
Botafogo ^—3

RETURNO

Vasco 
0—I

Fluminense 1—4
Madureira . . l~l
Bangú ^>—4

BonsHcesso
TURNO

América 1—2
Bangú 2—1
Botafogo 0—5
Fluminense 2—4
Flamengo 2—3
Madureira 2—4
Vasco 1—4
Olaria 2—2
São Cristóvão 1—3
Canto do Rio 3—4

RETURNO

Flamengo . .
Botafogo . . .
Vasco
Fluminense . .
Madureira . .

QUADROS
BONSUCKSSO

Nelson; Fausto,
Eu mi pio. Ze.
Tampinha.

 2—2
 1—fi
 0—3
 4—3
 0-3

PROVÁVEIS
Max: Osvaldo e
Renato e Wilson;

Luis, Jorge, Flávlo e

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicilio e pnga-

mos o justo valor. Telefone:

2 2-652 9

IMPUREZAS DO SANGUE

Elixir de Nogueira

ÓCULOS
j Adquira-os, sem interme-

diários, com "POMPEU",

à rua da Quitanda, 19,
sob. Fone: 22-8165. —

Casa N. S. da Guia.

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
E CIRURGIA NERVOSA

Tratamentos especializados; Malarioterapla — Fehre artificial —
' Convulsoternpla. Elelro-choques: Cirurgia das doença» nervosas «

mentais; pslco-cirurjt[ia de Ers* Muniz, Freemnnn e Watts, Doen-
çnfi internas — Curas de Repouso — Dietas. — Diárias desde

CrJ 50,00. Pavilhões separados para cada sexo.
Assistência médica permanente. Dlr. Dr. Bueno de Andrade.

CASA DE SAÚDE DA GÁVEA
ESTRADA DA GÁVEA, 151 - Fones; 27-5120 e 47-2840.

CONDUÇÃO PRÓPRIA PARA DOENTES E VISITANTES.

Um colchío dt, mola» em duât

f>r-ç,n fiiperfimtai/ O mai» «CO«

n'")miro! O m>ii prariro! R arms
ris garuuli, Conírontf prfçoj *
vintém,.,, e perfir». um Primor!

CR*

760,00
110/120 X 180

TIPO LUXO
Mai* Cr* 370.no
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AMÉRICA: Vicente: Domício t.
Grita; Hilton, Castanholrn e Amaro:
Justo, Maneco, César, Lima e Jor-
glnho.
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PARTOS
Wl. AUItKO LINS. Iliretor da

Jtatprnldadn Sán Lnli. f.ons.:
K. Ihitnrnna II» — ü8-l«:n.

drT^pMsoõthíér
Doenças sexuais e iirlnárln». I.R-
vagem endoscopien dn veslc.ula
Próstata — U. SENADOR O.VN-

TAS. 45-B - Tel : 22-3307
De I às 1 horas

Dr, Renato Cortes
Raios X — Abreugrafia

TOMOGRAFIA
Exumes eoi resltlenrla

Rua Araiijo Torlíi A/eRre, 70 —

í).' and. — Tel.: 22-5S.70.

Linhos
para ternos de homem!
GRANDE VARIEDADE

Linhos Ingleses
em Cinza — Palha — Bran-
co — LINHOS para ternos

a rigor!
PREÇOS BARATISSIMOSÜ

Casa Barbosa Freitas
RIO BRANCO, 136

DD, ATAULFO MARTINS
ESPECIALISTA

HKDNIIU1TE ASMATI-
CA. URONOtllTfc VftO-
MIA, COMPUOAÇOKS

«ulUnda, 20 - ».*
Saiu 401

T. 22-0049 De 2 às 0, exceto «Abado
ÓTIMOS KESH1.TADOS desde 1829

5SHA

AV.
CÉSAR, ilo América

Dr. Eurico Costa
HEMORRÔIDAS

VIAS URINARIAS
Tratamento moderno, pelo calo*

Aparelhajem nurtc-umerlcan»
KODKHiO SILVA. S0 i* — 82-H800

Carreteis de caixas de mudança
PARA FORD E CHEVROLET

Todos os tipos de passeio.
CONTINENTAL AUT0-PEÇAS

Rua Figueira de Melo, 263 — Fone: 28-9358

SEM-FIM SECT0RES DE DIREÇÃO
PARA FORD E CHEVROLET

Todos os tipos de passeio.
CONTINENTAL AUT0-PEÇAS

Rua Figueira de Melo, 263 — Fone: 28-9358

APARTAMENTOS PRONTOS
SANTA TERESA

EDIFÍCIO algarve
AO LADO DO HOTEL VISTA ALEGRE, A RUA ALMIRANTE
ALEXANDRINO N.* 340 — Vista deslumbrante — Ocupação Iroe-
dlata — Preços rte Crí 2.'» 00.00 a CrS 330.000.00 — Finan-

ciamento de 30 %.

COPACABANA
EDIFÍCIO IBIAPABA

KfA BARATA RiriEÍRO N.* 539 — 2 apartamentos por anilar.
entrega em Janeiro — 2 salas, saleta, 3 quartos, varandas, copa-
cozinha, banheiro, quarto e banheiro de empregados, et. — Pr*>-
ços: CrJ 400.000.00 e CrS 370 000.00 — (Mimo financiamento.

EDIFÍCIO TA VIRA
RUA BARATA RIBEIRO N.» 258 — 3 apartamento* por andar,
entrega em março - Preços: rle CrS 220 000.00 a Cr$ 430.000,00

— ótimo financiamento.
TRATAR DIRETAMENTE COM OS CONSTRUTORES. INCÜR-

RORADORES E FINANCIADORES !

CONSTRUTORA A. J. BRITO S. A.
RUA MÉXICO, 41 - 3.' ANDAR — TELE-

FONES: 42-1777 E 32-7640

tlatíaW#M*»*#*i»»*'*l*m#'^^

Unhas Aéreas nmnz- S/A
A G O R A :

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
RIO »SAO PAULO'- M0COCA » RIBEIRÃO
PRJKTO M UM « ARAÇATIJliA » OI/IIINIIOH
AHHIH m mm» PflíJDBNTK .• VmMHMH

TMH VéAUOAH - CAMPO OflANí??
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para homens e tam-
bem para senhora*

BLAIOTTA & LONGO
•»i*t* (M* lm 2 • «.* t/414

Aos portadores
deste anuncio,
concederemos
10c;;, de des-

$

o.

Disponha cio Clipper Express para mandat
seus presentes de Natal com rapidez e
eficiência. Pelo Clipper Express eles che-
garao a tempo... e em perfeito estado,
como deve chegar um presente. E, para
as ílrmas de exportação e ímportaç5o, o
Clipper Express e de Inestimável valor
para a importação ou exportação de brin-
quedos e outros artigo» de NataL

(') Clipper Mxpra»* ê um «arviço rápido da a rico-'

mandat • «ar/a paloa Ctippar» da Pan American

Do Ria • Nova York, a taxa para rimtiHi acima
da 4S quilos « 4a apenas CrS 35,34 por quilo.

InformaçSes à :

A«. NILO PEÇANHH, fSQ. hU» DEIRET
TEU. tl-tlll - 12-im^^SmaataWaa\\\\ a\\\^^
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Pág. Quatro

já CORRIDA
(Conclunilo 'Ia 2-*' Pâ6l"n>

Dor,. Cr$ 11,00
Movimento do p_, 

^ ^ ^' 'D't 
F E R BN C AS

ü„ primeiro ao segundo, três cornos;
do segundo ao terceiro, cabeça.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 23 de Novembro de 194)

DE ONTEM
SO-

TRATADOR: Henrique tie

TERCEIRA CAttUEIRA » AS «UINZE
l-IORAS* E DF.f* MINUTOS - iDES-
TINADA A JÓQUEIS E A APREN-
DIZES DE PRIMEIRA K DE SE-
{}UND<*i CATEGORIAS, ATUAN-
TES MU HIPÓDROMO BRASILEt-
RO, QUE NAO TENHAM OBTIDO
MAIS DE DEZ VITORIAS NO PAIS
?3ESTA TEMPORADA» — 1.000
METROS - 15.000 CRUZEIROS.
— PISTA DE GRAMA.

, 47 quilos, F.

52 ijUilos, Caio Bri-
9.»

.. 10.''
I-
. . 11.o

V E C B V O K

1.1

S."
Vai-

José*

Alei-

4.«

!*».'
6 '

34,00
("3,0o

lfi. 00
14,00

REMOLACHA, feminino, zaino,
seis nr,;-s, Argentina. Gringaso"erri 

Remolona, dos sr». J. J.
Figueiredo e J. A. Sanvedra.;
fi0°quílos, .Tuan Ullôa ....

NO TIBÜRCIO, fil quilos, Osma-
nl Coutinho . . •. •"'*•'

TOPETUDO, 55 quilos. Rubem
Silva • • •

BFANFr,AirTA. SO quilos,
dir Lima

HULLEUA. 53 quilos.
Martins 

. MAPITA, 52 quilos, Aclr
xo . . 
Nfio correram:
TEMPEST. O AM A DE OUROS

e RUTILANTE,• Tempo: 60" 2/5.
7* A T _ I O S

Do vencedor (4) . . . CrS
Dupla <24» CrS

P L A C È S
Do n. Cr5
Do n. CrS
Movimento do pá-
reo . . CrS 517.500,00'd'I 

P B R B N O A 8
Do primeiro ao segundo, dois corpos;

do segundo ao terceiro, quatro corpos.

TRATADOR: — Mário de Almeida.

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUARENTA E CINCO" 
MINUTOS - 1.B00 METROS -
28.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR:
CAXAMBO. masculino, castanho.

quatro anos. Minns Gerais,
• Duplicata em Marireperla, do

sr. .1. Jabour: 5fi quilos, Do-
miniíos Ferreira

JACUI. 56 quilos, Anísio Rnr-
hesa 

HERftO. 56 quilos, Reduzino de
Freitas 

OAVIAO DA GÁVEA, 50 quilos
Nelson Mola . . 

HALO, 56 quilos, Valdemiro de
Andrade 

ARIRO, 56 quilos, Emídlo Cas-
tillo . . 
NSo corrft» JíELPER.
Tempo: •.ÍW0" 2/5.

<À A 7* B í O 8
Do veneeiiV*- (2) . . . CrS
Dupla <22'i Cr.*-

P _ A G Ê 8
Don. CrS
Do n. CrS
Movimento do pá-
ren CrS 583. •'

DIFERE V C A S
Do primeiro an segundo, um

do segundo ao terreiro, fnrinho.
TRATADOR: — V. Costa.

ROCANORA
brelro . .

TRIBUNAL,

FII, rVÓR 53 quiio.1, ÂdSO RJ-
bas

D1NAZIT, 52 quilos, M. Medi
11 í(

KELVIN, 5* quilos, Valdir Li-

Nfto correram: _ .„
URUCUNGO. SERPENTE NE

GRA o FI.ORIAN.
Tempo: 77" 1/5.

R A T E 1 0 S
Do vencedor (141 . . ¦ Cri
Dupla (3*1' Cr$

P L A C ti 8
Do n. 14 CrS
Do n „r§'! Do 11. 8 . . . CrS

; Movimento do pA-
r„0 CrS 593.420,00
DIFERE N C,tS

Oo primeiro! ao segundo, melo corpo;
do segundo an terceiro, melo corpo.

TRATADOR: — M. GI!.

SEXTA CARREIRA - AS DEZESSEIS
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS -- 1.500 METROS —
¦•>•->. ooo cruzeiros,

B E T T I N ff

12. ¦¦

43,00
51,00

14 00
18.00
18,00

reuni de IIUJJC HUlMINIlO fa^felro

Nflo cor-

2.»

3.0

5.0

6.o

V E -V C E D 0 B .*
HERACLES. masculino, costa-

nho, quatro anos. Sim Pnulo,
Trlnldad em Cnn:-ela'la. dn
Stud El Rosai; 5.1 quilos. K.
Ribeiro 

URENO, 56 quilos, Otllio Rei-
chel 

JIGA, 54 quilos, Geraldo Cos-
ta 

DESTERRO, 56 quilos, Rubem
Silva

BLINDADO. 56 quilos, Luiz Ri-
gonl 

FLUXO, 56 quilos, Reduzino de
Freitas 

TArtCA. 54 quilos. Adjlo Ri-
has

CHAIM, 53 quilos. Luiz Coe-
lho

RETAR, 56 quilos, Calo Bri-
to 

t-IURI, 54 quilos. ?overlno Cá-
mara

ZAMOR, 56 quilos. Euclides Sil-
va-

CAT1TA 54 quilos, Valdemiro rie
Andrade 

CAMACHO, 56 quilos. Domingos
Ferreira 
Nã<» correu:.
HIPNOS.
Tempo: 95" 4/5.

K A T E I O S
! Do vencedor (10) . . . Cr?1 Dupla (241 Cr$

P L A C Ê 8
i Do n. 10 CrS
1 Do n. CrS

Do n. CrS
Movimento do pá-
reo CrS 682.790.00

DIFERENÇAS
Do primeiro no segundo, um corpo

do segundo ao terceiro, melo corpo.

l.o

3.0

4,o

5.0

6.»

7.0

8.0

9.o

lO.o

ll.o

12.0

13.'

125.00¦74,00

51.00
32,00
29,00

Nacarado. —
Somente co-

38.00
251.00

23.50
81.00

•110.00

corpo;

QUINTA CARREIRA -- AS DEZES-
SEIS HORAS E VINTE MINUTOS
— 1.200 METROS — 20.0(10 CRU-
ZEIROS.

B E T T 1 N O

VENCEDOR:
FOLIA, feminino, castanho, sei.»

anos. Sâo Paulo. Santarém em
Rlri. do sr. Raul da Silva
Campos; 49 quilos. Luiz Coe-
lho  1.'

PICADA, 48 quilos, Acir Alei-
xo  2 0

DIVTKO, 56 quilos, Vnlter
Cunha  3.0

FANTASIA. 47 quilos. .Seha.sttiin
Ribeiro  4.o

COTIARA, 53 quilos. Domingos
Ferreira  5.o

TRAPALHÃO, 54 quilos, Nestor
Linhares  

'6.o

MANFUL, 49 quilos, P Coe-
lho  7.0

TRATADOR: .Tuslo Pores.

Partos a domicílio
Mol. de senhoras, dr. André tle

Albuquerque. II. México, *l 3."
and. 2 horas. Res.: 28-8*294.

Cofres usados - Vendem-se
de 1 e 1 portas, nacionais « estran-
feirou, oofres de parede — Preço» de
ocasião. Rua Senhor dos Passos n.

233 — Tel : 43-3086.

SÉTIMA CARRETRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E TRINTA MINUTOS
— 1 . 600 METROS — 25.000 CRU-
ZEIROS

B E T T ! N O

V E N C B D O R :
JACOMT, masculino castanho,

quatro anos, Sfio Paulo, B.im-
ho em Marina, da srn. Lour-
des S. Bastos; 56 quilos, AdSO
Ribas  l.o

STARAIA. 54 quilos, Emldio
Castülo  2.»

HURON, 56 quilos, Reduzino d*
Freitas  3.»

ECLftTICO, 56 quilos, Anésio
Barbosa . .  4.»

A LOA. 56 quilos, Valdemiro de
Andrade  5.o

MARMTTEIRA, 51 quilos, Luiz
Coelho  S.o

BRANCA DE NEVE, 53 quilos,
Salomão Ferreiro  7.»

MONTESE, 56 quilos. Valdir Li-
ma  So
Nno correu DIXTE.
Tempo: 101" 2.'5.

R A T E l O .**
Dn vencedor (1 > . . . CrS 36.00
Dupla <14'i CrS 32.00

P L A C S S
Do n. CrS 14.00
Dn n. CrS 19.00
Do n. CrS 24.50
Movimento do pá-
reo CrS 673.980.00

/) .' F E R E .V Q A fi
Dn primeiro ao segundo, pescoço

segundo an terceiro, dois corpos.

(Conclusão da 2." pagina)
ra Fidúcia, Maran e Dona Chiquita, der-
ratando Mlralumo, Combativo. Alvine-
gro Hlpérbole, Rumoroso c Nacarado.
— Seu estado é o mssmo. - N» dis-
táncia á o indicado. •- Competidor te-
"Y.AFMETE. 

55 quilos. -- No dia 1
do novembro, nu areia pesada, em •1.400

metros, sob a dlreçfio «lc José Portilho.
com 58 quilos, foi oitavo P«wiR umo-
roso. Croduto, Marrocos, Maestro. De-

flant. Shnngal Kld e BI Don, derro-
tando Nacarado. - Nada tem feito. -

Pelo que vimos, achamos dlllcti
DIAGONAL. 53 quilos.

reMIRALUMO, 
30 quilos. - Domingo

dllimo, na areia pesada, em l.WJU me-
tros «ob o dlrecao de Valdemiro de An-
drade, com 52 quilos, foi quinto para
Fidúcia. Maran. Dona Chiquita e De-

fiant, derrotando Combativo, Alvinegro,
Hlpérbole. Rumoroso <
Seu estado à o mesmo,
mo grande surpresa.

DOM JOSC, 50 quilos. - No (Ha H
de novembro, na gramn pesada em
4 000 metros, sob a direção oe Redu-
zlno de Freitas, com 58 quilos, fo» quer-
to para Miíltlple, Helênicn e Zorro, der-
rolando Typhoon. - Seu estado c de
apuro - Sírio candidato ao triunlo.

DONA CHIQUITA. 50 quilos. - Do-
mtngo último, na areia pesada em
1 600 metros, soh a direção dc Salomão
Ferreira, com 50 quilos, foi terceiro
pnrn Fidúcia e Maran, derrotando Dc-
flant. Mlralumo, Combativo. Alvlnegro.
Hlpérbole, Rumoroso e Nacarado. —
Continua em excelentes eonriiçúes. —

Dever* ajudar ao companheiro.

QUINTA CARREIRA - AS QUINZE
HORAS E QUARENTA E CINCO
MINUTOS - PRÊMIO "ANTENOR

LARA CAMPOS" - (QUARTA
PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)
_ 1.800 METROS - 40.000 CRU-
ZEIROS.
— ANIMAIS NACIONAIS DE TRÉ8
ANOS. nOfi LEILÕES DA SOCIE-
dade; seu mais de duas vi-
TriRIAS NO PAIS COM EXCLUSÃO
DOS VENCEDORES DAS PROVAS
ESPECIAIS ANTERIORES — PB-
SO SDA TABELA, COM SOBRE-
CARGA.

rRTDIO. 55 quilos. — No dia 9 de
novembro, nn grama pesadn. em 1.600
metros, sob n direçAo de Valdemiro de
Andrade, com 55 quilos, foi quinto pnra*
Hlvon, Esruslante, Iblriti e líarnmun,
derrotando Grlsú e Bruto. — Aqui acha-
mos difícil, pois n turma <*• algo me-
lhor.

GUANUMBI, 55 quilos. -•• No dia 3
de novembro, na areia pesada, em 1.400
metros, sob « rilreçSo de Emiriio Cas-
tillo. com 55 quilos, foi sexto parn
Apuvo. Esfuslante, Grlsú, Hivon e Brio-
so. derrotando Lumen e Lnmbnrrila. —
Est* bem preparado pnrn Csle compro-
missn. — Nn gramado há esperanças...

INDICO, 57 quilos. — No dia 26 de
outubro, na grama pesada, em 1.600
metros, sob a dlreçfio de Domingos Fer-
reira Sobrinho, com 57 quilos, escoltou
Inca, derrotando Irldio, Guanumbi, 7,0-
gro. Luva, Carinho. Lumen e Hunter
Prlnce. — Seu estado é ótimo. — For-
ça absoluta da carreira.

ESTALO, 55 quilos. — No dia 15
de novembro, na areia pesada, em 1 600
metros, sob a rilreçüo de Luiz Benltes,
com 55 quilos, derrotou Trimonte, Ah-
din. Liste, Klng Cole e CoracA. em
hnm estilo. — Cnntlnfm bem, mos a
turma í fprte. — NAo acreditamos.

ESTALO, 55 quilos. — NSo correr",
novembro, na gramn pesadn, em 2.400
metros, sob a ritrèçfio rio Reduzino de
Freitas Filho, com 49 quilos, foi quarto
para Halcion. Furfio e Caxambú, der-
rotando .Tundlat. — Seu estado t de
apuro. -- Nn grama normal vai cor-
rer mullo. — PoderA formnr a dupla.

LOGRO. 87 quilos. — No dia 26 de
outubro, nn grama pesaria, em 1.W0
metros, sob a dlreçfio de Pedro Simfies,
com 57 oullos, foi quinto pnra Inca.v
fnrilcn, Irldio e Guanumbi, derrotando
Luva, Carinho. Lumen e Hunter Prln-
ce. — Est A bem exercitado. — Como
azar nSn fi de tndo impossível..

PIONEIRO. 57 quilos. — No dia 19
dc outubro, nn frramn úmida, em 1.500
metros, sob a dlreçfio de Luiz Rigonl.
com 55 q»illns. derrotou Grlsú. Carinho,
Vnreem Alegre. .Talna e Hunter Prlnce.
— Anrin bem. — Candidato A dupla
dnria a riistAnota.

GONGUft, 57 quilos. — No dia 27 de
setemhro. na nrela pesada, em 1.500
metros, snh n dlreçfio de Domingos Fer-
reira Sobrinho, com 55 quilos, derrotou
Gavial. Carinhosa. Dtnamo. Alto Mnr e
Lombardia. — EstA liem exercitado. —
PoderA figurar com fxlto. — Outro que
poderA apnrecer nn dupla.

racado, YVhlte Face, Caa Puan e Aca-
rape. - EstA bem movido. — PoderA
terminar entre os primeiros. -- Bom
azar. ,, „.

APOTEOSE. 50 quilos. - NO di» JW
de setembro, nn nrela pesaria, em 1.500
metros, sob a direção de Francisco Iri-
goyen. com 50 quilos, foi terceiro paru
Galhanlo e Cerro Grande, derrotando
GuInAo, Innnco. Segredo e Guido. — Seu
estado A de apuro e aprecia o grama-
do. — Competidora em evidência .

GUATAPARÁ. 52 quilos. - Domingo
último, na «rela pesada, em 3.-00 me-
tros. sob a direção de Artur Araújo,
com 53 quilos, foi quarto P*-'*» Oleg.
Guldo o Whlte Face, derrotando Gra»)
Mosol Orelfo, Fleugm*». Luln. Ianaco.
Gnng"s Guaxlmba. Isloti. Izarnrl a Ior-
mncfio. em regular aluaçfio. -- Ando
bem. - E' competidor temível em qual-
QUCOTf, 52 quilos. — No dia 30 de
outubro, na nrela pesada, em 1.400 me-
tro« sob a dlreçfio dc Aclr Aleixo. com
50 quilos foi ouarto para Gigo, Monte
Cario e Ianaco. derrotando Gutdo. Oleg,
Guatapará, Isloti. Segredo. Acarape,
Orelfo e Guaxlmba. — Bem preparado,
mas em turma forte. - Nfio gostamos.

SÉTIMA CARREIRA -- AS DEZES;
SEI** HORAS E CINQÜENTA E
CINCO MINUTOS - PRÊMIO
CLÁSSICO "MARWNO *•}<?£&
PIO" - 2.OOO METROS - 60.001
CRUZEIROS,

ÉGUAS DE QUALQUER PAIS.
DF, TRfíS ANOS E MAIS IDADE

PESOS DA TABELA. COM SO-
BRECARGA E DESCARGA.

B E T T l N G

quita, com 55' quilos, escoltou Hurona,
derrotando Sandália, Fidúcia e Gualora.
— Reaparece na Gávea ostentando a
sua melhoi forma. — Poderá figurar.

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E TRINTA MINUTOS

1.600 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

ANIMAIS DE QUALQUER PAIS
¦¦¦HANDICAP".

B E T T I X G

do

TRATADOR: — A. Pereira.

Movimento Gemi
de apostas . . . CrS 4.041.580.00

FIDltCIA. 58 quilos. — Domingo úl-
tlmn, na' nrela pesadn, em 1.600 me-
tros.' sob n dlreçfio de Geraldo Costa,
com 58 quilos, derrotou Maran, Dona
Chiquita. Defiant, Mlralumo, Combnti-
vo. Alvlnegro, Hlpérbole e Rumoroso,
em fácil estilo. — Continua ótima. —
Dificilmente será derrotada.

LOTUS, 55 quilos. — No dia 3 de
agosto.- na areia pesadn, em 1.600 me-
tros. sob a dlreçfio de Valdemiro de An-
drade. eom 58 quilos, foi sétimo para
Blue Ribhon. Guaiara. Mackenna, Ln
Guiche, Hurona, e Desforra, derrotnndo
Galhardia, Semilo.ja, -Rifa, Hnlnan, Can-
tatn. Rnrln P.o.in, Hnllera, Sansnneln.
Glruá. Clnderela e Intriga. — Mantém
o estado. — Semente como azar parn
o "placé".

CANTATA, 58 quilos. — No dia 2R
de setembro, na grama pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Francisco Trl-
goven. com 59 quilos, derrotou Cnrnn-
valesca. Senale.ia, Hnnlinnn, Hullera,
Ihctn, Vargem Alegre. Gíria e Cubanlta.
— EstA bem preparada parn este com-
promlsso. — Adversária respeitável.

PINK ROSE, 54 quilos. — No dia 15
de novembro, nn nrela pesada, em 1.400
metros, sob a dlreçfio de Luiz Rigoni,
com 54 quilos, foi quarto para Bien
Paga. Rovnl Statute e Armada, derro-
tando Grànflauta» No Tlbúrcio, Topetu-
do, Blue Rose e Rutilante. — Nada
tem feito. — Achamos difícil.i

RIVER GIRL, 58 quilos. — Nflo cor-
rerá.

HESPttRtA. 53 quilos. — No dls 5 de
julho, nn areia pesada, em 1 600 me.
tros. sob a direçS.o de Inácio de Sousn,
com 53 quilos, foi terceiro para Calou-
ro e Halo, derrotando Caxambú. Jun-
dlat e Giuvsnlzinho. — Seu estado t
de apuro. — Bom azar.

DIVISA OURO. 52 quilos. •— No dia
26 de outubro, na areia pesada, em
1.500 metros, sob a riirecSo rie Justi-
nlano Mesquita, com 54 quilos, foi quln-
to para Havano, Caxamhú, Haln e Snm-
burá, derrotando Purf, Guarnnizinho,
Dom Raul e Kit. — Está regulnrment9
movida. — Serve como azar pnra o
"placé".

DIAGONAL, 59 quilos. — Nfio cor-
rerA.
•«.BLUE ROSE, 54 quilos. — No dia
15 de. novembro, na areia pesada, em
1.400 metros, sob a direçfio de1. Justi-
nlano Mesquita, com 52 quilos, foi oita-
vo parn Bien Paga, Royal Statute. Ar-
mada, Pink Rose, Grànflauta, No Ti-
húrcio e Topetudo. derrotando Rutllan-
te. — Mantém o estado. — A turma
é forte. — Difícil.

SANDÁLIA, 60 quilos. — No dia 24
de agosto, na grama leve, em 2.000
metros, sob a dlreçfio de Emiriio Cas-
tillo. com 59 quilos, foi terceiro para
Hurona e Arabesca. derrotando. Fidúcia
e Guaiara. — No momento parece qu«
está inferior a companheira. — Corre
bem no gramndo.

ARABESCA. 58 quilos. — No dia 24
de agosto, nu grama leve, em 2.000 me-
tros, sob a direção de Justiniano Mes-

GRILLA, 57 auilos. — No dia 9 de
novembro, na grama pesaria, cm t.600
metros, sob a dlror/Sn de Justiniano
Mesquita, com 5 7qu!los, escoltou Es-
quivado, derrotando Dominó, Heréo,
Vencimiento e Bordonéo, — Sen estari.i
é ótimo. — No gramndo venderá caro
a derrota. — HA fé.

FURÃO, 57 quilos. — Nn din 15 do
novembro, na gramo pesada, em 2.00U
meiros, sob n dlreçfio de Geraldo Costa,
com 35 quilo*, foi nono para Hnlnan,
Halcion. Heréo. Garbosn Bruleur. Hnm-
dam. Cflxnmb»'i. Marrocos e Lacrau, der.
rolando Inca, sem nada fazer. — Man-
têm o estado. — Bom reforço parn a
companheira

METEOR. 54 oullos. - Domingo úl-
tlmo na arein pesada, em 2.200 meiros.
sob a dlreçfio de Reduzino de Freitas,
com 54 quilos, escoltou Mar Revuelto,
derrotando Edmund e Dante. — Contl-
núa om excelentes condições. — E' o
provável ganhador dn carreira.

BORDONÉO, 50 quilos. -- No dia 9
de novembro, na grama pesada, em
1.600 metros, sob a direçfio de Valrie-
miro de Andrade, com 52 quilos, foi
último para Esquivado» Grilla, Dominó.
Heréo ,c Vencimiento. — Tem corrido
mal. — Nâo acieditamos no seu êxito.

CORACERO. 57 quilos. - No dia 12
de outubro, na nrela pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Domingos Fer-t
reira Slbrlnho, com 58 quilos, foi quar-
to para Erebus. Miomi e Domin. der-
rotando Dnnte e Grilla. — Volta em
excelentes condições. — E' competidor
temível.

de outubro, na areia pesaria, em 1.500
metros, sob a dlreçfio de Anésio Bnrbo-
sa com 56 quilos, derrotou Caaxmbú,
I-lálo. SamburA. Dama de Ouro, PurI,
Guaranizlnhn. Dom Raul e Kit. — Con-
tiníia em boas condições. — PoderJ
aparecer desde que os favoritos Ira-
cassem ,

MI AMI, 50 quilos. — No dtn 19 df
outubro, na grama úmida, em 1.800
metros, soh a direção de SalomSo Fer-
reira. com 51 quilos, foi último para
Erebus, Dominó, e Mar Revuelto. -
EstA bem exercitado. — Como nzar nAe
é dn» piores — Poderfi aparecer l\
final.

LACBO — Análise» OUt-.lr.ai- ._
Tubajcem Uuodenai

WALDEB — Clinica Médica ._
Ondas Curtos — Ultra violeta, etc
ARMANDO — Octülsta, Iftuijj

do Olho <hlpertensfto -metia))

LARGO DA CAEIOOA. 13 - 3.» ANDAB - TEU» *S.Jon

DRS.STUDART

Provável a vinda do
San Lorenzo ao Rio

BUENOS AIRF.S, 22 tA. P. — Au-
loridudes do Clube San Lorenzo rece-
beram uma oferta do Brasil para
disputnrem três encontros naquele
pais. Caso se realize, a excursAo se-
râ feita em jaiirlro.

Corinthians, campeão
de xadrez

8. PAULO. 22 (Asapress» — O E.
C. Corinthians Paulista vem de con-
qulstar o titulo de campeão paulista
de xadrez, após brilhante campanha
dos seus 'enxatlrlstas campeões, qu-t
sáo os tegulntCR : Indwlg Engle, Fre-

| derico Igal. Marcelo Veiga. Joan
Evangelista d» Silvo. Neto e l.ourenç"
Cordèoll.

EDMUND. 50 quilos. — Domingo úl-
tlmo, na areia pesada, em 2.200 me-
tros. sob a direçAo de Juan Vidal. com
50 quilos, foi quarto para Mar Revuelto,
Moteor e Dominó, derrotando Dante. —
Anda bem, mas a turma é algo forte.
— Somente comi azar.

DOMINO. 54 quilos. — Domingo últl-
mo, na areia pesada, em 2.200 metros,
sob a direção de Domingo? Ferreira So-
brlnho, com 55 quilos, foi terceiro pari»
Mar Revuelto e Meteor, derrotnndo Ed-
munri e Dante. — Seu estado é de
apuro. — Na grama leve vai correr
multo. — Vale arriscar.

GALPÃO
Precisa-se alugar galpão com 2.000 a 4.000

metros quadrados em zona industrial, podendo
ser parte descoberta. Ofertas para 26.776, na
portaria deste jornal.

SÊRRÃl)! PETRÕPOLIS
Compre seu lote para veraneio no "PARQUE DA
SERRA" — Est. do Rio — Petrópolis •— Km 4G -
(Meio da Serra) 400 metros de altitude, linda vis-

ta panorâmica, água nascente encanada,
Preços excepcionais. Informações:

_ RUA SAO JOSÉ, 85 — SALAS 407/8

6<

c
H
f
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jne
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lo

HAVANO, 51 quilos. No dia 2fl

Godói lutará com
Muscato

NOVA YORK, 22 (A. P.) -— Anun-
ciou-se que o pugilista chileno de peso
pesado Arturo Godói assinou um con-
trato para a disputa de uma luta de
dez "rounds" com Phll Muscato, de
Buffalo, no "rlng** de Salnt Nlcholaa.
a 1 de dezembro próximo.

Ksta luta será a primeira que Go-
dói realizará em Nova York desde que
a 20 de Junho de 1940 foi posto «
"knock-out" por Joe Louls.

Os resultados dos
concursos

Oí concurso» ontem jiromoviilo»
pelt, Jnckeu Clube Brasileiro, tive-
ram ris seguintes resultados:

BOLO SIMPLES: -- Un* ga-
nhador. com seis pontos. —
Rateio: CrS 69.033.00

BOLO DUPLO: — Dois ga-
nhadores. com 10 pontos.

Rateio: Cr5 2I.80S.00
"BETTING" JOCKEY CLCB:

Trêí- ganhndores. — Ra-
teio: Cr.? 2.858,00'•BETTING" ITAMARATI —
Noventa ganhadores. —

, Rateio: 
'CrS 705,00

•BETTING" DUPLO: — Dois
ganhadores. Raleio: Cr**.. 107.278,00" 

RÁDIO VITROLA"
Tnr motivo de viagem urgente

vende-se uma modelo 1947, auto-
matic.a, muito "possante, ótima so-
noridade, em movei _e beleza .dos-
lumhrnnte. Preço CrS 4200,00. ÇuS-
tou Cri* 8.500,00, avenida Salva-
dor de Sá, 115 sol».

Dr, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SEXOI.OGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
EÜA DO ROSÁRIO. 98 - DE I AS 1

Seja amigo do seu dinheiro !
Nâp GASTA linhelro quem COMPRA retalhos de tecidos, de !
todas as qualidades, a peso e a metro, para o ver&o ou paru |

o Inverno (flaneias, etc.)

NO

ARMAZÉM DEODORO
4 - Rua Maranguá - 4 (Estação de Deodoro)

S MODA EXIGE MEIAS NYION
DURAM 10 VEZES MAIS

Meias NYLON DU PONT.malha 51 desde CrS 28.00 ;

Só no Depósito CASBAR
RUA GONÇALVES DIAS. 74 — Sobrado j

(Enrte Ouvidor e Rosário) ;

Dr. Diógenes Pereira ila Silva
MEDICINA PSICO-SOMATICA — Clinica geral e' de nervosos.

Rua México. 21 - 12.» andar. - Das 15 às 20 norns.

Mobiliária Riachuelo
RÁDIOS, BICICLETAS E GELADEIRAS

PHILCO E GROSLEY
Vendas às Vista e a Pjazo

SZYMON RODACKI
RUA 24 DE MAIO, 411 — FONE: 29-2407

Concursos CrS 551.680,00

Pista de areia leve, CNeeçSo do ler-
ceiro páreo, realizado na grama.

ATENÇÃO! MATERIAL DE RADIO
Rádios americanos de 6 válvulas ondas curtas e

longas, a 600 cruzeiros automáticos paia discos, "Pai-

lard", --Garrará", "Webster" e outros desde 600 cruzei-
ros. Ventiladores americanos a 170 cruzeiros, chassis de
5 válvulas a 10 cruzeiros. Bobinas* Douglas 68 a 170
cruzeiros. Bobinas Tiple com variável a 190 cruzei-
ros e alto falante de 6 polegadas a 50 cruzeiros. Mo-

tôr toca discos a 130 cruzeiros. Toca discos R. C. A. a

380 cruzeiros. Toca discos "Pailard" 720 cruzeiros.
Válvulas, etc. Rua do Núncio, 46 - Tel. 43-6382. Jayme.
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6 VINHOS O ORCULHO DA
INDUSTRIA NACIONAL
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SEXTA CARREIRA — ,\S DEZESSEIS
HORAS F. VINTE MINUTOS —
1.(500 METROS — 25.000 CRU-
ZEIROS
— ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS — PESOS D ATABELA,
COM SOBRECARGA.

BETTING
m

WHITE FACE. 54 quilos. — Domingo
último, na areia pesada, em 1.200 me-
tros, sob a dlrecao de Orlando Serra,
com 54 quilos, foi terceiro pnra Oleg
e Guldo. rierrofando Guatapará. Grlio
MoroI, Orelfo, Fleugma, T.ula. Ianaco,
Ranges, Guaxlmba, Tslntí, IzararI e
FormncHo. em boa aluarão. — Seu es-
lado <*. de npuro. — No gramado é uma
das fftrcao.

IANACO. 50 quilos. _ Domlni-e. dl-
tlmo. na areia pesaria, cm 1.200 metros,
sob a direçfio de Olhio Macedo, com
50 quilos, foi nono p.»ra Oleg, Guldo,
Wlille Fnce. Guatapará. Grflo Mogol.
Orel/o. Ftaugma e T.ula, derrotando
Gnnges. Guaxlmba, Isloti, Izarari e For-
maefio. — Seu estado é bom. — Pok-
slve! parn o "placé".

GUAXTMBA, 50 qullo3. — Domingo
último, na uréia pesada, em 1.200 me-
tros, sob n direção de Sebastlfln Eibel-
ro. com 47 quilos, foi* ricrlmo-prlmelro
pnra Olcsr, Guldo, Whlte Face. Guata-
nar*i, Grilo Moffnl, Orelfo, Fleugma,
Lula, Ianaco, e Ganges, derrotando Is-
lotl. Ixarari e Formação. — Tem cor-
rido pouco. - - NSo gostamos.

MONTE CARLO. 55 quilos. --. No dlfl
30 de outubro, na areia pesada, em
1.400 metros, >oh n direçfio de Luiz RI.
gonl. com 5G quilos, escoltou Gigo, der-
rotando Ianaco, Cott, Guldo, Oleg, Gua-
tapara. Isloti. Segredo. Acarape, Orei-
fo e Guaxlmba. — Seu estado e* d«
apuro, — Si*rlri candidato ao triunfo.
— E' o favorito dos entendidos.

FLEUGMA, 50 quilos. — Domingo
rtltlmo, nn nrela |fosadn, em 1,200 me-
tros, sob a direcílo de Rc<tU7.ino de Frei-
tas- Filho, com 50 oullos, foi M'timo para
Oleg, Gulrin, V/lilte Fnce, Guntanar/i,
OrfiO Mogol e Orelfo, rierrolandn lana-
co, Gan«es, Gunxlmb.i, Tslotl, Iznrart e
Formnenn. •• - Seu estado í bom. mag
a riisiífcta # p-niln. •• N/io gostamos,

ACARAPE. 52 quilos. - Nn din .10
de outuhrn na arula petnda, em 1.400
metros, soh n dlroctn rt« s. P, Ribeiro,
nom 40 oullos. foi diVimn pnra Gigo,
Monte Cario, Ianaco, C»>tf, fllllilo, OI«k,
GuntapiirA, Isloti e Segredo, derrnlnn-
do Orelfo a GuaxImliB, ••- Tem corrido
mal. Somente pomo írnnrie nmr.

Girino, M riuiios, • nnmlnirn illll.
mo, nn nrela pesndn, em '1,900 

medos,
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CASEMIRA.
I INGLESAS

ITALIANAS
PORTUGUESAS
NACIONAIS
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A REO DEU AO MUNDO
... o famoso "Speed Wagon"

... o "Flying Cloud"

... Caminhões desenhados para mais carga

... o novo Ônibus de Segurança

... e muitas outras importantes e duradouras

realizações no ramo do caminhões

* 1904 - O CAMINHÃO MAIS RESISTfNTB - 1947

COMPANHIA Df PROPAOANDA, ADMINISTRAÇÃO I COMÉRCIO
Av, <n ., Cm, n » rio

Dcnncu
«PROPAC»
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pág. Cinco
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

«Temos tarefa determinada a prazo fixo.
Compreenderam-me ?"

Começarão amanhã os trabalhos preliminares da construção do
Estádio Municipal — Como falou o prefeito Ângelo Mendes de
Morais na solenidade de posse dos membros da Comissão Exe-cutiva e do Conselho Consultivo

Designado* na quinta-feira, foram do, realizada no gabinete dò Prefei.
empossados ontem, pela manhã, os i to, no Palácio Guanabara, reflete sem
ff«&"*.C0£íí& "2KXffl», d". «íi.» Preocupação do «5SWE!

Domingo. 23 de Novembro de 1947

memorou *» —"",?"y ""jr; . I uunaa, a preocupação do Governo
construção do Estádio Munlcipa! e da cidade de dar cumprimento aaue.
^ conselho Consultivo. A solenlda- I le importante trabalhoso 
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CASA PRE-FABRIGADA
(CIMENTO-AMIÀNTO)

Construção sólida, confortável e elegante. Ideal paraCidade, Campo ou Praia. Montagem rápida.

d*
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Vêr uma em exposição à Av. Brasil, 2197 (antesrua Alegria).
Informações no local com: \

BERNINI & CIA. LTDA.
ou à rua Moncorvo Filho, 27 — Tel. 43-2750

da
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tira a realisaçào, em nosso paia, daTaça do Mundo, em 1980. Estiveram
presentes todos os membros da Co-missão Executiva, srs. cel. Bercula-no Gomes, presidente, e engenheirosAldestano Porto Davc, Paulo PinheiroGuedes e Eduardo Pederneiras. DaConselho Consultivo compareceram oasrs. Alberto Woolí Teixeira, Paulo
Quintela, Oliveira Reis, ¦ JoSo Gualber-to Marques Porto, Ari Barroso e 811-vlo Salema Oarç&o Ribeiro. Faltou osr. Rlvadavla Correia Meier, qua saencontra ausente.
"TAREFA DETERMINADA A PRAZO' FIXO"

Ao empossar os membros daquelesdois poderes, o prefeito Ângelo Men.des de Morais salientou as qualidadesdo cada um. Congratulou-se "com acidade pela feliz escolha daqueles ele-mentn*." e terminou a sua oraçfio di-zendo: "Meus amigos, temos lu-refa determinada a prazo fixo. Com»
preenderam-me? Pois havemos de cor-responder à confiança dos esportistoácariocas" „
AMANHA, A PRIMEIRA • REUNUO Etf

PALESTRA
Termlnnda a solenidade, mantive-ram-se etn palestra o prefeito Angelade Morais, o presidente da ComissãoExecutiva e do Conselho, cel. Her-cuia no Gome*, e os membros dos doisorgílos. Após uma troca de idéias 11-cou assentada para amanha, segun-da-felra, fts 10 horas, a primeira reu-Mio da Comiosiío Executiva, c paraterça-feira, ás mesmas horas, a reu-nião do Conselho Consultivo. O cel.Herculano Gomes teve ocasião de dl-zer, ainda, respondendo a uma con-sulta de Ari Barroso, que regulamen-tos e regimentos da Comlssfio e da

Conselho Consultivo serfto elaborados
pelos respectivos poderes.

• ? *Durante a palestra dos membros daComlssfto e do Conselho, foi salient.i-
da a conveniência da presença de uia
médico especializado no Conselho Con-
sultivo. Foi dito, entáo, que muit»
embora estivesse representada no Con-
selho a Secretaria de Saúde e Assis-
tência, o seu representante, sr. Pau-
lo Qttintela, sendo engenheiro, náo
poderia opinar sobre certos aspcctoi
da construção do estádio, como sejam
os servlc;os de assistência médica,
etc, que diaem respeito exclusiva-
mente a medicina. Durante a troca
de idéias, nesse senado, foram cita.
dos vários nomes, n!(o sendo de es-
tranhar que o Conselho venha a ser
acrescido do dr. Leite de Castro, quase tem dedicando à medicina aplica-
da ao* «aportes.

ANTIGÜIDADES
Compram-se pratarlaa, porcelanas,crlttals, pintoras, Jóias, marfim, pe-¦• para papéis-a movei* de jacaran-di. Paga-se • valer da antigüidade

Cata Angia Americana Antlguidadea
Ltda Rua Assembléia a.» '73 — Ta-lefone: 22-SM4

Economia Popular
135,00

^a\\W ^^^^

PEDICUR0S
R. Cunha e Waldo

especialistas cm calos, caloslila-«tes. unhas encravadas, cravos">tc. Sistema. "OR. SCHOLI,".''^argro da Carioca. 5 - 5." -Haia
M8. Tel.t 22-8787. Ed. Carioca.

PONTEADOS SOLA DUPLA
EM COR l'RETA, MARRO*

E HAVANA.
CALÇADOS

SOLÉR LTDA.
FABRICA

VENDAS A VAREJO
Senador Pompeu, 169

(Perto do Quartel General)
¦iviamos pelo reembolso pog-tal, porte Cr$ 5,00.

Dr. MAURO FERRAZ
DO HOSPITAL MONCORVO FILHO B

CRC3 VERMELHA BRASILEIRA
CIRURGIA GERAL

Tratamento du doença* dei'
INTESTINOS 6 DO RETO
Hemorròldtis «era oper*çAo

*T RIO BRANCO. HS, S.o . Tel.: «-M81.

PIANOS
Dos mais conceituados fabrtcan-
tes nacionais e estrangeiros, pelosmenorm, preço». N«o compre o
seu pinno sem conhecer o nosso
estoque c preços. Rua do Ouvidor

n. 81 — l.o and.

HlnLiL i o ¦ >
25.° aniversário

da popular o
conhecida

Alfaiataria Triângulo
"Vide "Correio da Manha" • «Diário Carioca" de 27-11-22"

Em regosijo de tão gloriosa data, o proprietário desta
conhecida casa vem por meio deste' agradecer a todos
os seus fregueses e amigos que contribuíram para o
progresso da mesma; e avisa que durante este mês
fará uma real bonificação nos proçes de roupas feita3
e sob medida, assim como na venda em cortes de

casemiras, sarjas, gabardines, tropicais, rayons,
linhos, etc, etc.

TRIÂNGULO É TRIÂNGULO!...

Waldemar A. Vasconcellos
170 — RUA 7 DE SETEMBRO — 170 — RIO

FÁSANEIIO
2. FEIRA VENDEU NOS"CLÁSSICOS"

398 » 1 MILHÃO
AVENIDA H7

%
AVENIDA 110

PEDIDOS DO INTKItlOICi
HMAJID0 PA0ANBLLO * CAIXA 2,410 . 1(10

VENDERA NOS"CLÁSSICOS"

m
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ROUPAS USADAS
COMPRO A DOMICILIO

Tel.: 22-5568

DENTADUflf^OE PAUGON
De Crí 5QD 

'» 
1,200,00
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São Cristóvão, 1 - Flu-
minense, 1

(Conclusão dn 1.* página)vez o tento do adversário, consegui-ao pela marcacBo errada do apita-dor. os tivesse atordoado, e, comoa defesa local trabalhasse com entu-slasmo. nSo conseguiram aflnRlr oseu objetivo. Estabeleceu-se. entáocerto equilíbrio. Aos 28 minutos'Paulinho, impedido, passa, junto àlinha de fundo, para Caxambú e Cstemanda a bola para os fundos dasredes. O árbitro, porem, havia assl-nalado.o Impedimento do mela san-cristovense. Os últimos minutos as.slnalarnm severa reaçfio dos trlcolo-res, mas a falta de entendimento
perdurou e, por isso, nada conse.
Buirnm.

OS QUADROS
Estiveram assim formados os doisquadros:

.8. CRISTÓVÃO: Joel: Mundlnhoe Pelado: índio, Sousa e Emanuel:Machadlnho. Paulinho, Caxambú Mi-cal e Magalhães.
FLUMINENSE: Castilho: Gualtere Haroldo: Pascoal. Oliveira e BiRode: Amorlm. Ademir, Juvenal Or-lando e Pinhegas.
Entre os tricolores destacaram-se.

Castilho. Haroldo. Bigode, AdemirJuvenal *. Plnhegas, no primeirotempo. O guardião e Haroldo foramas melhores figura*, na etapa finalEntre os sancrlstovenses, sallonta-ram-se Joel. Mundlnho, Sousa ePaulinho.
O "APITAMENTO"

Esteve fraqúlsslmo, medíocre, nt,aireçao da partida, o apitador Al-varlno de Castro. Conduzlu-se tole-rflvelmente no primeiro tempo, masna etapa final, desandou a cometerOrros cia morosos, como o do "pe-
nalty". do qual resultou 0 tentodo SSo Cristóvão. Além disso, foisem energia, quando o calor dadisputa na segunda fase reclamavaessa atitude, pois houve forte trocaae pontapés e numerosas reclama-çfles. Nfio foi propriamente uma ar-mtragem. mas um "apltamento". 

E'de se espantar a coragem do Cnlígioae Árbitros. Indicando um apitadornulo e desastrado como Alvarlno doCastro, que talvez nem sirva parajogos de a» categoria
A PRELIMINAR E A RENDANa preliminar, os aspirantes doFluminense venceram por 6-1. Malconduzida pelo apitador Váltcr Jacinto Munlz, a partida teve umtranscorrer acidentado e terminoucom a expulsáo de dois jogadoresUo Sflo Cristóvão.e um do Flumi-nense, por troca de pontapés.Foi apiirada a renda de CrS5T.mi.0Ci.

EM BENEFÍCIO DE BATATAIS
No intervalo do jogo de aspirantes

para o de profissionais, os Jogadoresdos dois clubes percorreram o cam-
Po angariando donativos para oguardião Batatais, que se encontraenfermo.

SUSPENSOS OS TRABALHOS DE RE-
FORMA DO COLÉGIO DE ÁRBITROS

A Comissão aguardará o relatório do interventor Carlos Martins
da Rocha, no final do Campeonato

atuaçfio.
Estão paralisados os trabalhos de

reforma da estrutura do Colégio de
Árbitros. Apurou a nossa reporta-
gem que a Comlssáo designada pelaF. M. F. para proceder às altera-
ções no regulamento do referido Co-
légio, chegou à conclusáo de que sò-
mente para o ano vindouro deverão
entrar em vigor as modificações, Já
que o campeonato vai multo adlan-
tado e uma alteração brusca no rit-
mo dos trabalhos do Colégio poderia
trazer séxlas conseqüências.

CARLITO ROCHA OPINARA'
Resolveram, então, .os membros da

Comlssfio suspender os trabalhos, 09
quais aguardaráo as sugestões que

Futebol em Piratininga
CAMPEÃO DK EFICIÊNCIA O E. C.

MAItCO AUHÊMO
PIRAPETINGA, 30 (D. N j -:• tler-

rotando 1 Flrapetinga>Esporte Clube por8 a 0, sagrou-ie o E. C. Marco ADrsllo
campcfto do Torneio Tn»;a Eficiência
Cidade de Plrapetlnga, dcpolR do uma
campanha brilhante, tiiirante a qual não
experimentou nenhuma derrota. Jiifto,
pois, o titulo alcanoaclo pelo nlvl-ru-
bro, o qual, apes:ir da ter que entrou-
tar o clube Atlético Brnsll, mesmo na
hlpiitese rte vir a ser derrotado, nfto
será alcançado pelo segundo colocado.
Colheu o Esporte os seguintes resul-
tados: derrotou o Paraíba F. C.. por6-1 e 8-t; o Pirnpotlnga Esporte ciube.
empatou de .V3 e ganhou por 8-0; Clu-
be Atlético Brnsll, ganhou por 4-1. Sua
artilharia marcou 29 "gonls" e suos re.
des foram visitadas apenas 6 ver.es. O
artilheiro do torneio é o seu mela di-
deira Vanor, com 10 "gaalt".

Sagrarnm-se campp&en: Andreza —
Réche — Decf — Quirino — Magalhães
— Clrcellno — Vargas — Vanor — Ge-
raldo — Adauto — Biorqulno — Bar-
celos — GobbS —• Jaime — AJrAnio —
J. Anlônio — Orlando — Martinelll —
Evaldo — Domingos (Do corrpspon-
dentei.

serão apresentadas por Carlos Mar-
tlns da Rocha, interventor do Cole-
glo. baseadas na experiência destes

Luta equilibrada
(Conclusão da 1.'

Flamengo
pagina)

2—0
Botafogo 3_2
Vasco 2
Fluminense 3

QUADROS PROVÁVEIS
OLARIA : — Zézinho; Laércio «Amauri; Valter, Cláudio e Anemias;

Gerson. Leléco, Baiano, Alcino eJorginho.
MADUREIRA: Milton; Danilo cGodofredo; Arati, Hcrmínlo e Mineiro; Lupérclo. Pedro Nunes, Dtdi,Durval e Esquerdlnha.

meses de atuaçfio. Terminado o.
campeonato, Carlito Rocha apresen-'
tara um relatório, Indicando as me-
dldas que considerar convenientes
pata harmonizar, com o interesse dos
clubes a estrutura do Colégio deÁrbitros.

Convoca o Central
O Contrai de Nilópolis .para fl

seu compromisso hoje convoca seus
elementos, que sao os seguintes :

Goleiros : — Miguel e Jorge —
Back — Marlno Sapateiro, Jacob o
Ari — Half — Maneco, Alberto,
Conbói, Zlzinho, Campos e Miquide— Linha Forward — Lalá, Joba
Roqullha Dnmlagos, Darnllo, Agu-
de,, Davanlr e Quinzinho.

TOSSLST BRONQDITB5 .*;*
Vinho Creqsotado

(SILVEIRA)

S*N$4*C'Oi(í<AU

UENTIS'1.1
a ICAIOS .X

RIJA SANTA I.IIKIA. 085. 8-ítJ*
Dr. Dobbin

Í2-S2I2.

HO VU9QH1 51

Malas para viagens. Vallses e lln-
dos artigos para presentes. Pastas
escolares e todos os fins. Carteiras,

cintos e mais artigos,
RUA MIGUEL COUTO. 47 . TEL. «líl-s

HADIOGSAFU DENTARIA A CR$ 10,00
IJUCA BI?.. AI.DRKBO MKXfcJB _ Cirurgião-D«ntiSÍH

Kua Haddock hòbo, n.' 373 — Te!,: ZS-5SSS
Enl;re*.a-B6 em 20 minutos — Dan 8 âí CÍ hs.
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TEMPORADA OFICIAL Úe CONCERTOS E RE-CITAIS DA PREFEITURA DO I). F. — TEATRO
MUNICIPAL — N. VIGGIANI, CONCESSIONÁRIO

TERÇA-FEIRA, ÀS 17 HORAS
SENTAÇÃO DO

APRE-

Sá*(NHAS MRÈAS

, 

35 VOZES DE ANJO
E UM MAESTRO COMO GUIA

Ingressos à venda — Cr$ 50.00; 40.00; 30,00; 20,00.v^^^^.^W^^^^i^JB^l

—

PAULISTAS S A.

comunica a.seus fregueses, acionistas e amigos que, a partir de
1-° de Dezembro próximo, terá a sua 'Agência de venda d»
passagens e recepção c/e .carga instalada em imóvel de sua
propriedade, sito á:

RUA MÉXICO, 11 - C FONE: 42-9967

COMECE A PAGAR

BEP«.S w »ECBBER AS CHAVES-
"?^/\\

^¦i^iitigSifltEysP^^^^^jíJM i jliiH*****^^^^^

1

RESIDÊNCIAS NO MEYER, PARA COMERCIÁRIOS
100 % FINANCIADAS

Numa modalidade verdadeiramente
vantajosa — em prestações mensais

equivalentes ao aluguel—mas só depois
de receber as chaves, vendem-se no

Meyer, ótimamente localisadaa, magnífica»
casas de dois paviraentos, sala, 3 quartos,

varandas; banheiros, dependências de empre-
gados e quintal com valoriza-o garantida.

Qualquer uma destas casas, a 7 minutos da estação,
com bonde e ônibus à porta, pôde ser a aua essa,

bastando o simples sinal de reserva de Cr$ 5.000,00.

Pnra maioran detnlhen, vnrifknçTío da plante §
dtimain infarmaçBnn, dirija-»» A

«IM no anuo, », io,» ..hi,, , njif 1004/1 . nm oe jamwo í
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DR. PAULA GOMES RADIOGRAFIAS
ClR, DENTISTA Sala independente

Ed. Darke. Rua 13 de Maio. 23 - S. 1810-12. Tel. 42-5526. Diariamente.

PAIS DO ÂLFERES... - Chácara
HENDO ótima chácara com todo o conforto, principal

rua, próxima à estação, boa casa de residência, jardim,
pomar, garage, e demais dependências, 8.000 metros qua-
tirados, preço: CrS 290.000,00. Facilita-se parte do pa-
gamento. Tratar com Viana — Rua Uruguaiana, 95, das

9 às 11 ou das 14 às 17 horas.

BIG ORNAS

Aços Viilares S. A - S. Paulo - Rio de Janeiro
CAIXA POSTAL 3589

LADRILHOS « AZULEJOS
LOUÇA SANITÁRIA

Cia. Comercial Industrial Fiorencio
Loja e Escritório: AV. ALM. BARROSO, 97

Associação Brasileira de Assistência
ORGANIZAÇÃO DE AMPARO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESTINA-SE A PRESTAR ASSISTÊNCIA MffiDTCO-GIRORGICA HOS-

PiTALAR, DOMICILIAR, FARMACÊUTICA. DENTARIA
E FUNERÁRIA.

SEJA PREVIDENTE: Coopere conosco cm seu bonetlcio. .-ia «un

família e da coletividade lnscrevendo-se nesta GRANDIOSA OBRA DE

AS3IST«NCIA E AMPARO SOCIAL.
TRATAMENTO ESPECIALIZADO DF, TUBERCULOSE

Mensalidades desde CrS 10,00.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS. 2.(501 — 1.» e 5,« andares.

Telefone: 32-1845.

Apartamentos para
comerciários

Com financiamento de 100 % pelo I. A.
P. C, pagamentos a partir da entrega das
chaves, em prestações intefiores ao aluguel.
COPACABANA — Edifício OYAPOCK —

Ladeira dos Tabajaras, 474.
SAMPAIO — Edifício POCONE' — R. Fran-

cisco Manuel, 95.
E. NOVO — Edifício INHARE' — Rua Ma-

nuel Miranda c/Tte. Aazury.
Sinal de reserva: Cr$ 3.000,00.

FACILITADO EM 10 PAGAMENTOS
Inscrições: Rua Visconde de Inhaúma, 134 -

7/ andar — Tels.: 43-9479 e 43-8488.
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Estude por correspondência
uma CARREIRA COMERCIAL

Aniversário do C. A.
Racíng

Transcorre no próximo domingo
mal,1; um aniversário do Club» Atlético
Üaelng. da 3« categoria da F. M. F.,
com sede na rua Ariptldes Lobo 3B

Convocações
A assembléia, ficral extraordinária

da A. A. Carioca será realizada rui
dia 25, às 20 .10 horas, na sua sede
.«orlai, á rui Senador Soares 61, n
fim rie tratarem da aprovação dos
8'os da administração passada, hene-
merêneta concedida ao ex-presidente
e assuntos correia tos aue possam
ocorrer.

TUMORES, UNHEIttOS « OV-

TRÁS INFLAMAÇÕES, USE

FELBOVIN
A POMADA QUE

SUBSTITUE O BtSTURI

BUICK 1939
Vende-se, perfeito estado,

ótimo motor, rádio de fá-
brica, 4 portas. Tratar com
o sr. Octacilio, à rua São
Francisco Xavier, 601 - A,
fundos.

Fluminense e Caiçaras decidindo o
Campeonato de Tênis da quinta classe
Será no Country o prélio desta tarde — O
programa do certame da 2." classe — Jogos
do Campeonato Aberto, marcados para

 amanhã 
Será decidido esta tarde, ' o Cam-

peonato de Tênis da 5.a classe. Jo-
píirfio nas quadras do Country, ás 15
horas, as equipes do Fluminense e
Caiçaras, que terminaram o cerl ame,
empatados no primeiro posto da ta.
bela. Pelo Campeonato da 2.» cias-
se. estáo marcados os seguintes jogos-
fluminense x Vasco: Tijuca x P&issan-
dú e Leme x Country.

Amanhã prosseguirá o Campeonato
Aberto com a seguinte programação:

A's 17 horas — Gertrude Easton •
R. Easton x Ninle Montealh e Otá-
vio Borgette; Lia Bust&mente t Pau-
lo Ferraz X"Vencedor de Leda Carva-
lho e Jofto Carlos x Marli de Barroa
» Anieno«encs de Barros e Naly Groua-
set e Eduardo Melo x Rute Mesqnl-
ta e Nelson Modeira.

A's 18 horas — Final de dupla» da
2a classe — Plerre Wollt* e Joaquim
Loureiro x James Black « T. Connel»
ly-

Seml-Itnal de simples da 1.» ciai.
se — Vencedor de Humberto Costa *
Roberto Furtado x Vencedor áa A'l-
varo Osório x Paulo Ferra».

Rui Ribeiro x Ademar de Faria.

MWPKESSOS ^ • 4 L- S- José. 76-2/
^M GERAl Carimbos em 4 hs'•Fone 42-2494

FOGÕES A ÓLEO

Vendemos em

10 prestações /&a>

CASA BARBOSA FREITAS ^/_-
Avenida Rio Branco, 136 - 2.°
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Futebol em Cataguases
CATAODA2ES. 1S 1D0 correspon-

rten'c» — O Operário F C. desta
cidade derrotou o Petropolltano F
(Tl»ibe por 7-3. nos amadores ad»iltoe.
p. de '2-1 nos .lut'enis. na festa come-
morativa do seu 30° nnlversário, rea-
lÍ7ttdn a 16 do corrente.

Os ouftdros foram Sstes :
OPERÁRIO : Armando — Demtr «

Nelson — Osvaldo, Paulo 6 Jaclmar
Dimas, Manoir, Daer, Lelé e Pe-

nha.
PETROPOLITANO : Jorge — Jair e

Chinês — Alaor, Pardelas e Canail
Russo, Bretas. Quadrell. Otacllto

e Nelson.
Os "goals" do Operário foram mar-

cados por Daer (41, Manoir (21, t
Paulo: os do Petropolltano, por Qua-
drell. Russo e Bretas.

Dr. Cauby Mayrink
. ADVOGADO

ROSÁRIO. I1S — A. 5.0 and. snla
SOS 4. TPl.: 43-0028 — Das 15 *s

18 horns.

Relógios de pulso
ouro 18, com pulseiras de ouro

' 18. Preços de OcnsiftO.

Flacons e estojos
ouro 18, para perfumes e rouge.

Jóias finas
• preços de atat-ado. Atendemos
a particulares e revendedores
Oficina própria. O LANOB. rua
Gonçalves Dias. 84. 3.' and., sala

303 Tel.: 43-3865.
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OTÁVIO BORGETH TEIXEIRA.

LOTES -- VERANEIO
Vendemos em Conrado a 1,30 do Rio, em 60 prestações sem

juros Áreas - Lotes - Sítios. Preços a partir de Cr$ 6.000,00 —
Áeua - Luz - Estrada de rodagem e de ferro.

IMOBILIÁRIA MARAGIL LTDA.
Av. Erasmo Braga, 277, 11.' and. S. 1114/5 - Tel. 22-7800 - Rio.
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OS PROGRAMAS PARA HOJE Chico Viramumlo — Na Fatnt^a Guanla-Coata»
-JOA.O CAETANO - -13-8477.
"Locuras de Media Noche", às
15, 20 e 22 horas
-RECREIO - 22-8164. "Nao

Chacoalha", as 15, 20 e 22 lio-
ras.

MUNICIPAL - 22-2885. "Ja

é Manh& no Mar", às 21 ho-
ras.
. GINÁSTICO - 42-4390.

CARLOS GOMES - 22-7381.
"Vestido de Noiva", às 15 e
21 horas.
-GLuRIA - 22-9148. "O Filho
do Sapateiro", às 15, 20 e 22
horas.

H1VAL - 22-1227. "Maria da
Fé", às 15, 20 e 22 horas.

REGINA - 22-6090. "Rua No-
va", às 15, 20 e 22 horas.

SERRADOR - 42-6442. "Di-
võrrlo", às 15. 20 ü 22 horas.

TEATRINHO INTIMO COPA-
CABANA - "O Perfume rie Mi-
nha Mulher", às 15. 20 e 22 ho-
ras.

F5NIX - "O Amor que nâo
Moreu", às 15. 20 e 22 horas.

C 1 N fc M A S
O t N B l A N D I' A

METRO - 22-6490. "O Prde-
roso Mc Gurk".

VITORIA - 42-9020. "O Ovo
e Ru".
-PALÁCIO - 22-0838. "O Ma-
landro e a Grüfina".

PLAZA - 22-1597. "Domínio

das Mulheres".
PATHE' - 22-8795. "A Müo

do D»iiho".
. ODEON - 22-1506. "Êxtase".

• REX • 22-6327. "Paixões lor-
menlosas" e "Luz dos meus
Olhos"

IMPtSRIO - 22-9348. "Cançào

Inesquecível".
CINE SAO CARLOS - 42-9525.

"O Rei das Selvas" e "Ouro

de Lei".
CAPITÓLIO - 22-6788. Sessões

Passatempo — México do Fu-
turo (Marcha ilo Tempo) —
Aventuras de Carlitos (Come-
rliaj -- Nostradamus IV (Ml-
nlatura) — O Cachorro B».»co
(Dete*l-o> — Jornais Nacionais
e Es*.*'«'gei*o. Todos os dias.
sessões a pnrlt." de 10 horas.

O B N 1 Ri
-CENTENÁRIO - 43-8^4.3. "Cl-

dade do Pecado".
CINEAC-TR1ANON - 22-6024.

Miolo sem Massa (Comédia» —
Ressurgimento do "Normandle"

(Documentário) — Jornais —
Ohras do Vale fo Tenessee 'Do-
cumentário) — Gato Almofadi-
nha (Desenho) e 15.' episódio
iic Chiei: Carter,
-D. PEDRO - 43-6115. "Um

Amor em Cada Vida" e "Luz 
j

que se ApaRa".
ELDORADO - 42-3145. "Cor- 

,
rentes Ocultas".

FLORIANO - 42-9074. "Pau- |

POPULAR • 43-1854. "Sacra

mento" e "Os Milagres do Padre
Antônio".

PRIMOR • 43-6681. "Domínio

das Mulheres".
REPUBLICA - 22-2071. "Do-

minio das Mulheres".
RIO BRANCO - 43-1639. "Pi-

rata Dansarino" e "100 Garotas
e um Capote".

SAO JOSÉ' - 42-0932. "Ivy".
tí a i R R O 6

ALFA - 29-8215. "Nem San-
gue nem Areia". e "Sombras de
Suspeita".

AVENIDA - 47-1667. "Aladim
e a Princesa de Bagdad".

AMÉRICA - 48-4519. "O Ovo

-AM È R 1 C A N O - 47-2803,
"Águia Negra" e "Terra de Nin-
guém".

APOl.O - 48-4693. "Ao Rufar
dns Tambores" e "Transgressores
da Lei".

• ASTÓRIA - 47-0466. "Domínio
das Mulheres".

BANDEIRA - 28-7575. "Car-

negie Hall".
BEM A-FLOR - 28-8174. "Sua

Alteza e a Secretaria".
CARIOCA - 28-8178. "O Ma-

lamlro e a Gràfina".
-CATUMBI - 22-3681. "Hlpõ-

crita".
CAVALCANTI - 29-8038. "Até

que a Morte nos Separe" e "O
Vale da Morte".

COLISEU - 29-8753. "O Tem-
no não Apaga".
-CRUZEIRO - 49-4651. "Música

Para Milhões" e "A Casa dos
Horrores".

EDISON - 29-4449. "A Mocl-
dade é assim mesmo".

KSTACIO DE SA' - 32-0817.
"Beijos Roubados" e "Espectro
da Rosa".

FLORESTA - 26-6257. "Escàn-

da los Romanos".
FLUMINENSE - 28-1404. "Os

Sinos de Santa Maria" e "Pio-

neiros das Planicies".
-GRAJAÚ' - 38-1311. "Agora
Seremos Felizes".
-GUANABARA - 26-9339.
"Carnegie Hall".

HADIHICK i.fBU 48-9610
"Os Milagres dn Padre Antônio"
o "Onde Estai ào Nossos Fi-
lios"

IPANEMA - 47-3806.. "Sua

Alteza, a Secretária".
IRA.1A' - 29-8330. "O Êbrlo".
JOVIAL - 29-0652. "Covar-

MADUREIRA - 29-8733. "Aln-

dlm e a Princesa de Bagdnd".
MARACANÃ - 48-1910. "Cor-

rentes Ocultas".
. MASCOTE • "O Fio ria Na-
valha".

For Lyman Youns

Estamos Devagar, pessoal.
O sr. Waylofí

explicará.
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Será que

1 FINALMENTE OS fizemos algo d*

j ENCONTREI. errado T •' \.

Paul Clark mandou-me par»
encontrá-los. E estou
atrás de vocês há

multo tempo j
PAVl

CLABKtt

|.-nrn. n«7. kihc featijimsvWdh^tb. tw.. wp hight» heserveíV

Vovee se esquece.
ram do antigo ca-
pitfto da Palru-

lha de Marfim T
Mas nfto o v«-
mos há muno»

anos 1

Pequenas Tragédias Conjugai»

mw.
F«ca éa DIÁRIO DM HOT101A» m amt tam* Por Jimmy Murphy

Minha esposa è alta
e forte : Pode que-

brar um tijolo
com as màos '.

E por que o
senhor se ca-
sou com uma

amazona.
professor ?

Quem sabe se
êle nfto se apai-
xonou por ela,

Justamente por
ela ser forte

e grande ?

./S>.
Copi. )9«7, King rcaturó^)'

&???f&0{ Gaspar, se eu cortasse "£&?
IzáajíSSJfo minhas harbas talvez J^a.

Vou cortâ-lai
agora

mesmo

TT*
NHo faca isso ! Se você
fizer isso, ficará exata-

mente igual a mim
e ela poderá vn*

matar na con-
fusáo...p*<E=^. -. - ,-^x* matar na con-

fusão...

O Marinheiro Popeye • DURIO DB NOT101AB 4 utn Jornal fMira aa 1Ua» éa teéea M elM(*w MsMM
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AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
CORRESPONDENTE
SECRETÁRIO
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA  .
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Clull flrasllílií.
Um ComoAndio de Cill.iilli.
Uma Carteira di Idinlldadi,
100 Cartões de Visita.

MEIER - 29-1222. "Farrapo

Humano" e "Deliciosamente Pe-
rigosa".

METRO - COPACABANA"Deus nte deu umIa". i
-GUARANI - 22-9435. "Amar- 47-2720
gu Ironia" e "Acnriaram-*».» a* i Amigo",
Encrencas". -METRO • TIJUCA - 48-8840.
- IDEAL. • 42-12.18. "A Mocl- i "Deus me deu um Amigo
dade »• assim mesmo", j -MODELO - 29-1578. "Covnr-

. [RIS - 42-0763. "Dedos da | rtlfl
• "FantasmaMorte

to".
. LAPA - 22-'.'.54,3. '

Vida »le Anrty llaidy"
MEM OE SA' - 42-2232

iriníro".
. MBTBôPOt,K • a*.-«2»i
tia »ii'H CaniiH"»"
. MOOKRNO • W-VllíU.
iii» SunKiif»'.

oi.fMlMA • "0 Uniu 1'íiior"
. PAfUíílKNHK • -7-ii|2;t, n»»
mlnlo 'i"» Mullwrc*"

do Difcer.
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MODERNO • 32 -797H. "Cldiide
dn Poundo"
. MONTE CASTELO . 30-MíBO,
"O Mnlnnilio » a firflfin»"
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