
;^=^5===55^^ ¦naiTTmiMMBMMMTiiawniwiTrMTMiiMiiiMiimi-iiniríriii

O Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República
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deshonesto a plataforma dos conservadores
Assim classificou-a o sr. Clement Attlee, "premier"

inglês, falando na reunião anual dos mineiros
Criticando Churchill, declarou: "Ò vigor da linguagem de

Winston está na razão inversa'de seu conhecimento"

DkURHAM, Inglaterra, 23 (A.
P.) — O primeiro ministro

Attlee qualificou a nova plala-
íuima do Partido Conservador de
"um dos documentos mais deso-
nestos que ,1á 11".

Falando na reunião anual dos
mineiros ingleses, Attlee disse
que o programa conservador,
anunciado esta manhã e desenvol-
vido por Churchill no comido de
Wolverhamptuii, era apenas "o

preparo da vitrine", aerescentán-
do:"O Partido Conservador nunca
pôde apresentai- um verdadeiro
programa alternativo para o do
Partido Trabalhista. O que tem
tentado fazer c pôr em funciona,
mento toda espécie de queixa.
Eles se defèitam em desenfreados
ataques ao governo e estão sem-
pre sugerindo que, de um modo
ou de outro, as coisas seriam
melhores, so estivessem no Poder.
Mas não estarão. Tremo ao pen-
sar no que teria acontecido, se
tivessem o controle da Grã-Bre-
tanha."

Attlee continuou :"Nunca vos induzimos a aciv?-
ditar que a restauração rio nosso
pais fosse coisa fácil. Muitas e
muitas vezes vos dissemos que os
males criados em décadas não po-
deriàm terminai' cm quatro anos.
Mas eu afirmo que fiz uma gran-
de passada nessa tarefa."

Respondendo á critica dos con-
servàdorcs, de que somente a a.iu-
da exterior permitiu que o govêr-
no trabalhista mantivesse o pleno
emprego. Attlee disse:"Nfio nos envergonhamos de ter
recebido empréstimos de amigos
dos Estados Unidos o do Canadá.
para nos ajudar a vencer este
período difícil. Não nos envorgo-

ATTLEE»
nhamos de aceitar a ajuda do Pia-
no Marshall, a nós e ao resto da
Europa. O que às vezes se es-
quece é que milhões foram gastos
por este pais e pelo povo deste
país, para ajudar os nossos anil-
gos em outras nações sofredo-
ras".

Ü primeiro ministro disse que o
seu governo vem trabalhando com
um novo sistema, mas "esse novo
sistema não é suficientemente for-
te para suportar todos os chó-
quês".

Attlee acrescentou: "O que es-
tamos tentando fazer — nós e o
resto da nação, abalada pela
guerra — è viver dentro de uma
reserva muito pequena c todas as

donas de casa sabem o que isto
significa... As reservas brltànl-
cas estiveram sujeitas a acidentes
e choques."

Attlee se referiu ao esgotamen-
to das reservas de dólares, o que
deixou a Grã-Bretanha com ape-
nas 1.624.000.000 de dólares, con-
tra uma reserva "em cofre" de
2.000.000.000 de dólares.

Disse que' "nosso governo está
tentando, de acordo com seus
princípios trabalhistas e soclalls-
tas, construir um mundo em que
as nagões possam cooperar uma
com as outras".

De Churchill, o primeiro ml-
nistro declarou: "O vigor da lin-
guagem de Churchill está na ra-
zão inversa de seu conhecimento.
Infelizmente, suas palavras j são
tomadas ao pé da letra em ou-
tros paises e esses paises não po-
dom compreender quais ; sejam os
verdadeiros sentimentos de Win-
nie (Churchill)".

CHURCHILL ABRE A CAMPANHA POLÍTICA HA INGLATERRA
Fêz cerrado ataque ao governo trabalhista e preveniu que o socialismo

ameaça a Grã-Bretanha e outras nações com o caos e o comunismo

Improvisando, disse o líder conservador: "Nunca, jamais,
na história do governo humano, homens tão pequenos fize-

ram estrago tão grande", referindo-se ao gabinete Attlee
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Seis seções -48 páginas
(Não podem ser vendidas separadamente)

Preço: Um cruzeiro

Pronto desfecho para a lula
na Grécia

Líderes do governo de Atenas vêem boa opor-
U:nidade de acabar com os guerrilheiros na
decisão do marechal Tito, que fechou a fron-

teira da Iugoslávia

NOVA 
YORK, 2S (Leroy Pope,

especial para a U. P.) —
Aparentemente a maré vi-

rou, na. guerra civil grega. Pela
primeira vez, cm muitos meses,
os lideres do governo vêem uma
clara possibilidade cie alcança-
rem uin pronto desfecho para o
conflito.

Desde o principio sua grande
dificuldade tem consistido no se-
guinte: as três nações comunis-
tas que confinam com a Grécia
pelo norte — Albânia. Iugoslávia
e Bulgária — vinham suprindo
os guerrilheiros com armas e ho-
mens. Alem disso, cias perml-
t!am que os guerrilheiros recuas-
em para dentro de suas fron-
teiras, onde as tropas do govêr-
no não as podiam perseguir, pa-
ra se reagruparem e voltarem à
luta. Agora, essa situação mu-
dou, pelo menos parcialmente.
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ADIADO O DEBATE
Prosseguirá na segunda-feira a discussão da ra-
tificação do Pacto do Atlântico na Assembléia

Nacional francesa

PAKIS, 
33 (A. P.) — A Assembléia Nacional, depois He ouvir

violento ataque comunista ao Pacto do Atlântico, adiou par»
segunda-feira o debate sobre, a ratificação do mesmo. O

deputado comunista Irancois Blllou atacou rijamente o tratado
e pediu que ffisse adiada indefinidamente sua discussão, sendo
sua resolução a respeito rejeitada por 407 votos contra 18G.

A Comissão de Relações Exteriores da Assembléia, ao reco-
mendar a ratificação, sugeriu a ressalva de que seja consultada
a Assembléia sempre que fôr admitido um novo membro no pacto;
isto. provavelmente com vista à possível entrada da Alemanha
ou Espanha.

Na votação da manha «le hoje, ao serem contados os votos,
estes eram cm maior número do que o de deputados presentes, o
mesmo que aconteceu na Itália, retardando a aprovação final.
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WOLVERHAMPTON, 
Ingla

terra, 23 (U.P.) — O lider
do Partido Conservador brita-
nico, sir Winston Churchill, abriu
i campanha política para as
eleições gerais de 1950, com «i»
cerrado ataque ao governo tra-
bálhlsta e preveniu o pais de
que o socialismo ameaça a In-
glaterra e outras nações com o
;cáos e o comunismo».

Declarou que o govôrno tra-
balhista è composto, de homens
bem intencionados, mas jactan-
ciosos e acrescentou que não
existe diferença real «entre a
aplicação completa do soclalls-
mo e o comunismo». Ambos,
disse êle, «são fatais para a li-
bardade como a conhecemos».

Afirmou que a continuação da
experiência socialista na In-
glaterra provocaria uma crise
na luta entre «a democracia
ocidental, liberal e parlamentar

Changsha render-se-á sem oferecer resistência
Parece que essa cidade, capital da Província de Hunan, cairá em poder dos co-

— munistas dentro de poucos dias —-

Transferiu o general Pai Chung-hsi a sede do governo para Hengyang, situada
160 quilômetros ao sul de Cantão

TJONG KONÜ, 23 (U. P.)

^'Wf4

Tito anunciou que a fronteira dé
seu pais com a Grécia será «grá-
dúalménte» fechada. Este é um
modo do Tito diáor que se afãs-
ta da luta. Aliás, essa declara-

ção vem apenas dar forma ofi-
ciai a um fato, porque dizem
os observadores que essa fron-
teira estava virtualmente fecha-
da desde novembro.

A razão da retirada da lugos-
lãvia é perfeitamente clara Re-
side nas dificuldades com os
paises do Comintorm, inclusive
os ex-sócios de Tito, a Bulgária
e a Albânia. Os guerrilheiros
gregos estão atualmente sob o
comando de comunistas e comln-
fonijistas E' possível que Tito
tem*a emergência de ver-se cer-
cado por tropas do Cominform —
Na Grécia, Albânia e Bulgária.

Agora que a fronteira com a
Iugoslávia será concretahíénte
fechada, os lideres do governo
grego vêem a. perspectiva de con-
duzir a guerra civil a um pronto
desfecho. Julgam èlcs ter boa3
probabilidades de varrer os re-
beldes de seu território, até a
fronteira iugoslava que, de ago-
ra • em diante, não oferecerá
oportunidade para uma retirada.
Isso teria benéficos resultados,
porque libertaria tropas governa-
mentais gregas para ação cm ou-
tros setores.

rONG KONÜ, 23 (U
^„ Iníoimou-se que o general
Ilsi abandonou Changsha, prin-
clpal base nacionalista no lado

Estrita solidariedade
à Rússia

SOFIA, 23 (A. P.) — Em
mensagem dirigida ao Parlamen-
to, o novo primeiro ministro
Vassil Kolarov proclamou que a
política da Bulgária continuará
a ser da mais estrita solidário-
dade com a Rússia e com os
países lia Europa Oriental.

Kolarov declarou que a. consti-
tuição do seu governo será a
mesma formado, por seu prede-
cessor, o falecido Gcorgi Dimi-
trov, em dezembro de 1947, com
as alterações introduzidas des-
de então. Uma dessas alterações
e a mais notável foi o afasta-
mento e o processo de Traicno
Kostov, que era vice-primeiro
ministro e que foi acusado de
«nacionalismo» e «crimes contra
o Estado;.

sul da China central, e parece
que essa cidade,,capital da pio-
vinçia de Hunan, render-se-á sem
oferecer resistência. Informa-
ções de Chapgshu dizem que Pai
Chun-hs! transferiu a sede do
governo para l-lengyang, situada
160 quilômetros ao sul de Can-
tão. sobre a linha férrea Cantão-
Hankow, enquanto três colunas
comunistas chegavam a 50 qui-
lômetros de distância de Chan-
gsha.

Não obstante, outras informa-
ções indicam que cesas três co-
íunas comunistas deixarão de
um lado a cidade de Changsha
e, em troca, atacarão o centro
ferroviário de Chuehow, 5(1 qul-
lômetros ao sul, com o que si-
tláráo as tropas do governo que:
ainda restam ao longo da via

férrea. Diz-se que importantes
contingentes nacionalistas estão
se retirando para o sul, de im-
portanteg pontos ao norte de
Changsha'. O general Chen Mlng-
Jen declarou que faria todo o
nossivel para «impedir que os
habitantes de Changsha ouçam
o troar dos canhões».

Chen Ming-Jen, que 6 um fiel
discípulo de Chiang Kai-shek,
informou aos seus subordinados
que, se a cidade não puder ser
deíendlda dos subúrbios, não so-
rá então defendida de fôrma ai-
guma. "¦'¦

Quanto â partida do general
Pai Chun-hsi para Hengyang,
ar, inrormações dizem que levou
consigo o grosso de suas tro-
pas. mas até agora não se tem
uma Idéia concreta de seu para-

deiro. Noticias jornalísticas dl-
vulgadas nesta cidade e em Can-
tão dizem que os comunistas,
além dè atacar Changsha ou
Chuehow, poderiam muito bem
lançar-se diretamente sobre Hen-
gyang. Vários despachos dizem
que as ti opas na província de
Klangshi, a leste de Hunan, es-
tavam atacando Lienhwa, 28
quilômetros distante de I-lcn-
gyang. Isto representa um avan-
ço de 30 quilômetros pelas tro-
pas comunistas que atacam pa-
ra o norte, desde Anfu. Em
Kiangsl os nacionalistas estão
lutando violentamente cm Tai
Mo, 128 quilômetros ao sul do
c;uartel general comunista de
Kian, c informam que estão cau-
sando <:íortcs baixas aos ver-
melhos».

CHURCHILL
O

fl as forças de agressão do to-
talitarismo semi-asiático*. *Se
sucumbirmos devido no sócia-
lismo em declínio e à derrocada
econômica, não apenas serão
intensos nossos sofrimentos, co-
mo arrastaremos outras na-
ções conosco para o comunismo»

Partiu a missão itapana
ROMA, 23 (U. P.) — Partiu

uma missão extraordinária ita-
liana para a América do Sul,
com mensagens dirigidas aos
presidentes de 19 repúblicas lati-
no-americanas e poderes para
assinar pactos comerciais.

E' a primeira vez que missões
dessa ordem são enviadas da
Itália e a .viagem tem por ob-
jetivo buscar novos mercados de
exportação, assim como reafir-
mar as relações de amizade da
Itália com a América Latina.
O embaixador argentino em Ro-
ma, Rafael Ocampo e represen-
tantes do Ministério do Exterior
compareceram ao aeroporto para
se despedirem da delegação.

ONUPara reduzir cs armamentos e fortalecer a
Vandenberg pede ao presidente Truman que empreenda um

novo esíôrgo e procure chegar a acordo com a U R S S

Manifestou que qualquer plan o de ajuda militar não deve ser
apresentado ao Congresso até o próximo ano

»u ,iii.i[ii,>ir» innnnwiwi«MM

Comenta a falta de
papel para jornais

BUENOS AIRES, 23 (U.P.)
— tU Prensa», em editorial,
comenta a falta de papel para
jornais e lembra que os paises
produtores de papel aumentaram
sua produção, enquanto que oa
paises da Europa já estão li-
vres das restrições sobre impor-
tação e consumo de papel para
a imprensa.

<.La Prensa», a seguir, men-
ciona o fato de que no Chile,
Uruguai e Brasil, paises limi-
trofes, os jornais têm o nume-
ro de páginas que desejar sua
direção.

Julgamento de um ex-
marechal nazista

HAMBimO, 23 (U.P) - o |ul-
gamento do ^js-marrchal de cam-
nn Kric Vnn Mnniistfiln, por cri-
ínes de guirm, foi nulado p»r*
o dia 23 de agôrito. O «dlnmcnto
no dnv# s um pedido da ilefena,
(|ti« prfiundu preparar mellior
«eus nrKiimeiilDM,
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WASHINGTON, 

'23 (Por John
Sleele, correspondente cia

»!_ p,) _ 0 senador republi-
cano Arthur Vandenberg pediu
«respeitosamente» ao presidente
Truman, cgta noite, que empre-
enda um novo esforço para
chegar a um acordo com a
Rússia para reduzir os arma-
mentos c fortalecer as Nações
Unidas.

A Idéia de Vandenberg 6 o
plano de redução do armamen-
tos, garantias «seguras» e ü-
mltaçâo da faculdade de velo
nas Nações Unidas. Ao mesmo
tempo, osso porta-voz da poli-
tica exterior do Partido Kepu-
bllcano, no Senado, disse que o
programa de armas de Truman
para a Europa, cuja apresenta-
ção ao Congresso será na s>c-
gunda-ícira, deverá ser íimitt-
do cm sua duração «.a um pe-
riodo relativamente breve», no
caso de ser aprovado. Sabe-se
que esse programa, cujo valor
total alcança 1.450.000.000 de
dólares, destina cCrca de 
SUO. 000.000 de dólares para
novas armas, porém, que náo
sejam bombas atômicas.

Vandenberg, que fêz essas
declarações em entrevista com
os jornalistas, manifestou que
nualquer piano de ajuda mili-
tar de larga duração, como n
Pacto rtp Atlântico Norte, n&'j
deve ser apresentado no Con-
gresso até o próximo ano *
deve oiporar que ns nac-as
¦Ignatirjaa do pacto tracem
cem mi «eu* próprios meios pro-
gramas de dofetft*

As iiociunicóoH da vanoan»
horu foifim formuiailn» -1H ho*
nii d»>|)"l8 «iu<' (> «"mi''0 ntítt'

cou, por esmagadora maioria, o
Pacto de Defesa do Atlântico
Norte. A referida aprovação foi
acompanhada por indícios de
que o programa de ajuda mili-
lar tropeçará com enérgica

bpósic&ó cm ambas as Câmaras
legislativas.

O principal propósito do pro-
grama de ajuda militar é dar
(orça ao Pacto do Atlântico
Norte.

BANCO DA PROVÍNCIA
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Comunistas estariam fazendo pres-
são sobre Trygve Lie

Depõe no Senado, a portas fechadas, a "Teste-

munhan,' 8", que pediu o afastamento do atual

secretário geral das Nações Unidas

WASHINGTON, 
23 (John Chad

wlck, da A. P.) — Uma

Jamais na história
Improvisando, durante a lei-

tura de seu discurso, disse Chur-
chill: «Nunca, jamais, na his-
tóiia do governo humano, ho-
mens tão pequenos fizeram es-
trago tão grande». Reiterou
qje o;< conservadores deteriam
toda nacionalização futura ou
interromperiam todos os pro-
jetos de nacionalização possi-
veis, mas continuariam o pro-
grania de previdência social, em
bases mais eficientes. Criticou
especialmente a declaração do
governe de que havia emprega-
do 900 milhões de libras em
doações e empréstimos para.
ajudar a reconstrução mundial,

Referindo-se a isso, disse:
«Qual é o sentido que há em
pedirmos emprestados mil mi-
lhões aos Estados Unidos, por
um lado, para alcançarmos nos-
so equilíbrio e os darmos de
presente a estrangeiros, por ou-
tro? Sede antes justos e gene-
vosos. A maior ajuda que a In-
glaterra pode prestar ao mun-
do, é manter-se erguida p^r sua
própriH força».

Rcpisou. mais de uma vez,
que n povo britânico se defron-
tà com a necessidade de ter que
tomar uma importante decisão.
«Não será exagero dizer que
qiiandi fizermos a prova um
dia (eleições gerais)', estA. nno
apenas determinará o ourso fu-
turo da história britânica, co-
mo Influirá no futuro imediato
do mundo... NÓS, na Ingla ter-
ra, temos importante papel a
desempenhar, ao mantemos ns
defesas? contra o comunismo».

Passando a abordar a nuestão
econômica, Churchill acusou o

governo de malbaratar .is reser-
vas de dólares e ouro da Ingla-
terra e, referindo-se ás reservas
atvais, que' minguam rápida-
mente, disse: «Essas reservas
não o que nos separa, da. msol-

vencia. Se desaparecerem...
não poderemos manter em fun-
cionáménto nossas fábricas •
haverá geral desemprego •
maiores privações*. Disse que
na, maioria as nações da Eu-
ropa. Ocidental estão em condi-
ções melhores do que a Ingla-
letra. Indicou os inimigos ¦—
Alemanha o Itália — como.
exemplo, apresentando indícios,
de reconstrução mais rápida- do
que a Inglaterra.

Disse que a única diferença
entre o comunismo e o socialls-
mo está no método! Observou
que o socialismo busca alcan-
car seus fins por métodos cons-
titucionais, ao passo que os co-
munistas «são lacaios e instru-
riientos de uma potência estran-
geira, que busca a ruína da In-
glaterra e a subordinação aos
decretos da. oligarquia de Mos-
cou».

«Agrada-nos saber», concluiu,
Churchill, que ou «socialistas ©
operário?: lutarão contra o co-
munismo... Mas nem o sócia-
lismo riem o comunismo permi-
tirão aos cinqüenta, milhões d«
habitantes desta pequena Una
sanar-se nestes tempos moder-
nos, of manter nossa posição
de uma das principais potén-
cias do mundo».

O discurso de Churchill foi
precedido do lançamento da
¦ plataforma» política, ou decla-
ração de normas do Partido
Conservador, para sua campa-
nha com vistas ás eleições de
1950. •

Entrou na luta
LONDRES, 23 (A.P.l — O

homem número dois do Partido
Conservador. Anthony Éden,
entrou no bombardeio político
contra os trabalhistas, com um
discurso radiofônico no qual
atacou a nacionalização no pais
p. o comunismo no exterior. «O
comunismo de hoje suprime a
liberdade de culto e todas aa
demais liberdades, onde quer
que assuma o poder. O comii-
íismo é implacável em icus mt-

todos e de âmbito mundial em
suas atividades. Nós, da úra-
Bretanha, temos especial on<-,r-
Umidade de guiar c manter o
mundo no caminho verdadeiro
da liberdade. A menos ciiie pos-
santos construir no mundo uma
Crente robusta contra o cornu-
nismo, não haverá defesa se-
pura para. o nosso sistema da
vida», disse ele.

MMHUHiA,

testemunha misteriosa disso ao
Congresso que o secretariado
das Nações Unidas, sr. Trygve
Lie, está sendo vitima de terror
por parle de agentes comunis-
tas, que forçam funcionários a
se tornarem seus instrumentos.

O Sub-comltê Judiciário do
Senado deu a público o depol-
mento da «Testemunha n. üi,
cujo nome nfio foi fornecido.
A' história dessa testemunha
foi narrada a portas fechadas,
cm mau inglês. Propôs 0 depo-
ente que os senadores procuras-
sem afastar Trygve Lio, serre-
tárlo gorai da ONU, nascido
na Nòruogaí <* bo eíforçaiium
pi>iu nomeação de um lucoiior
..capuz»,

Declarou a «Tontemunhu iiú»
móni •>*- *i»m « pressão ronui*
ntslH. parti *'1e clniiu, Aiimou
nltuH fiini-lonárUm «Ia ONU, per-
ranlei a<>i> i»»Ues (leniiii'iaiiio«,
d» übo renliilIcaiH * *»»» «*Ih<1»>
de imjIdm», Dl»*» mili fl'» m
veriiieiiiod procurem mmi- o m«
.-imimi'1»'!" "-1 Níh'Ai>« Unida!
para a Kíüllfaf/Ã" »J»» «lijeiivui
WMtívnti
KmH/iMlIiiO

j,liiif$W 1'niiíiet »**mft\'4
th *m*i*ite !»»»** l'iji»i I4*i

olhos- Dr. Gervais
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WéêèL
classificou de «fantástico» o
testemunho sobre atividades co-
munistas no secretariado rias
Nações Unidas. Disse que Ulc
«aderira estritamente aos prin-
clplos da Assembléia Geral,
quanto ao recrutamento do pes-
soai das Nações Unidas».

«Trygve Lie sempre cumpriu
as diretrizes especificas estabe-
lecidas pela Assembléia Geral,
paru sua orientação», declarou
Cordicr.

O secretário das Nações Uni-
das está atualmente passando
férias na Noruega, seu pala na-
tai, devendo estar rio volta a
1S de agosto.

Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Mi '.!!•,!!•> IM ¦-!¦¦ IH.AIM OS

-r.Miini.i.». in «-¦*.'.!»-

Doenças sexuais do homem
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CHEGOU 
a hora de o general

Dutra dar um jeito no lnstl-
tuto dos Marítimos, que tal-

vez venha sendo, entro todas as
autarquias, a de comportamento
mais imoral. Vai sair o sr. Mil-
ton Santana, que passou a depu-
tadó federal, no lugar dcfsr. Bar-
reto Pinto. Mas, antes de sair, b
"comandante" mexe os seus pau-
zinhos, visando à continuidade da
sua lamentável e desastrosa adml-
nlstraç&o. Para que Isto seja ai-
cançado, o sr. Milton tem que fa-
zer o seu substituto, tlrando-o do
bloco dos seus auxlliares Imedla-
tos. Ou — diríamos melhor .— ar-
roncando-ó do rol dos seus-cúm-
pllces na malversação do patrlmô-
nió dó IAPM; •

O general Dutra já teve oportu-
nldade de ter sob. os olhos uma
coiegüo compacta de documentos,
os iriais irrespondíveis, mostrando
o .que tem sido a presidência do
sr. Santana. .Pela lógica, 6 "co
mandante" já deveria ter sido .de-
mltldo há multo tempo. Mas no
Brasil as íaleatruas e as lmorall-

dàdes se conservam em formoi;

OPORTUNIDADE
como os cadáveres, de maneira que
o "comandante" foi ficando. Che-
ga agora ao fim do seu reinado,
náo porque lhe tivesse caído sôbrè
a cabeça a justa condenação, mas
porque assim o quiseram as cir-
cunstánclas da "política". Depois
de. perto de três anos de doidlces
e leviandades de toda espécie, o
sr. Santana é premiado com uma
cadeira de deputado federal, a 24
mil cruzeiros para o mês.

Evidentemente nfio estou aqui
para Impedir que o "comandante"
se transmude para deputado. Náo
tenho forças para tanto, nem me
Interessaria fazê-lo. O essencial é
que o IAPM seja salvo. E só o
será se a salda do sr. Santana im-
pllcar na completa remodelação do
arcabouço administrativo da au-
tai-qula. O sr. Santana nfio deve
deixar rastros seus rto" Instituto,

JOEL SILVEIRA
nenhuma lembrança, nenhum para- :
fuso de sua máqulnu burocrática
e usufrutuárla.. O novo presidente. :
do IARÜ deve" 'ser um cidadão-"
cujo conjunto de qualidades lhe .,-
permita executar, à frente do, Ins:'¦•!
tltutó, uma política Completamente :
oposta à política do "comandah^
te" ^ 'Não sei quem possa ser. Não
sou-'marítimo, nSo sou comandan*
te, taifelro ou .comissário. Se tra-
to aqui dpíasó do IAPM, é porf
que êle, jhoses atrás, íol tema de
algumas , reportagens minhas, pu-
bllcadas neste' jornal. Aqui estive
arrolando desastres e lncompetên-
cias da presidência que chega ao
fim, sem1' outro' interesse a nfio
ser o interesse que'deve ser p de:
todo.. jornalista: descobrir, erros,
comprová-los è : denunciá-los.'. Sem
maiores rancor.es; nem maiores

paixões.

Proteção Ocidente entra _j(#_ ¦ ff 19Liiilon
A sedução do pretenso paraíso comunista — O exemplo da Tchecoslová-
quia, conquistada num piscar de olhos pela quinta coluna — Propaganda
pretensamente pacifista, para gerar dissenções internas e revoltas — Ideo-
iogía marxista e regime d eopréssão — É preciso impedir um novo "golpe

de Praga" — Apelo da "Entente Internacionale Anti-Comuniste"

sfficação' da consfryçrão de
Sua necessidade figura entre as recomendações do I Congresso Panamen-
cano de Engenharia, ontem encerrado — Água e esgotos para localidades
com mais de 250 residências — Plano rodoviário conjunto para os países do
continente — Redução das tarifas sobre materiais de construção — Cerca
de 800 engenheiros* colaboraram direta ou indiretamente para o êxito do

certame

habitações

0^'Bureaú" permanente da "Knten-
lè Internationale Communiste", com
lede na rua Maurice, n. 3, em Gene-,
bra, Suíça, • enviou aos governos dos-
paises democráticos do Ocidente o se-
guinte apôlo, que, divulgado que foi
pela imprensa sulca, nos pede para
também publicar;"A clarlvldéncla dos governos da
Europa Ocidental e dos Estados Uni-
dos, tem circundado os países oclden-
tais com uma- muralha protetora de
«ficáêia crescente: A Dnifio Oclden-
tal, o Conselho da Europa, o Plano
Marshall, o '¦ Pacto do Atlântico, a
Ponte Aérea,' o^ rearmamento dos Es-
tados Unidos e da Inglaterra e as ati-
vldades diplomáticas, políticas e eco-
nômlcas que estes acordos permitiram.

Mas, neste sistema defensivo, ainda
ha um ponto fraco, por onde o adver-
sárlo continua a se Infiltrar. Ora,
este ponto fraco pode ter consequên-
ciais mortais: de fato, contra a pene-
tração do Cominform nenhuma defe-
ca ativa foi- organizada. Êle prosse-
guè èm seu trabalho de sapa sem
ser realmente incomodado.

SEDUÇÃO ENGANOSA
Querels as provas da insuficiente

proteçSo dos povos do ocidente contra
Cominform? Ei-las:
Mesmo hoje cm dia milhões de ho-

mens e mulheres ainda são seduzidos
pelo ' pretenso paraíso comunista, ao
ponto de preféri-lo às suas verdade!-
ras pátrias. E estes milhões fazem
parte, entretanto, de dois grandes po-
vos, portadores de uma velha cultura

de um bom senso proverblal; de dois
grandes povos que conquistaram á 11-
herdade e Instauraram a democracia;
de dois grandes povos que passaram
há pouco pela experiência da domina-
çao . totalitária!

Mão joguemos a pedra contra éstes
milhões de seres, humanos desviados
por uma propaganda dirigida dò cs-'
tranijclro! Ha entre eles algumas cen-
tenas de milhares que são fanáticos,
ambiciosos, aventureiros, ou npenas re-
voltados pela desgraça. Mas, em sua
grande maioria, eles são apenas en-
ganados pelos agentes do Cominform
que lhes prometem a idade do. ouro
e sabem aproveitar da desordem atual
dos espíritos. Eles perderam, momen- •
tanenmehte, o proverblal bom senso. |
Quando poderemos ajudá-los a recon-.:
quistar seu1'sadio julgamento e a se
curar destas ilusões fatais, mostran-
do-lhes, com plena evidência, o tota-
lltarismo comunista tal como se rea-
llza nos paises do Cominform?

Enganados também são os estiva-
dores britânicos em greve, que se vol-
tam, Instigados pela propaganda co-
munista, contra os soldados que des-
carregam cm seu lugar os gêneros
alimentícios tão Indispensáveis à Grã-
Bretanha.

O EXEMPLO DA TCHECOSLO-
VAQUIA

A catástrofe que se abateu sobre
4 Tchecoslováquia, Já está esquecida?
Ninguém, acreditará, então, na possi-
bllidade de um golpe de força súbito
e irresistível. Confiava-se no governo,
na administração, no exército, fiéis
ao regime democrático do presidente
Bénes. E todo este aparelhamento

estatal foi vencido num piscar de
olhos pela quinta-coluna.Não critiquemos . os tchecoslovacos
por sua Ilusões de trágicas •conse-
quêncl&s, porque, em nossa passivl-
dade ,parn' com a mesma ameaça,' mos-
tramos a mesma cegueira.

A Finlândia, embora totalmente iso-
lada, resistiu e tem sabido resistir
a quinta-coluna, porque há multo se
precaveu contra ela. ...
PREPARAÇÃO REVOLUCIONARIA E

ATAQUE DE SURPRESA
Crer que a diminuição do coeficiente

eleitoral dos partidos comunistas, sig-
nlfIque um decréscimo de sua capaci-
dade de desagregação e de luta des-
trutiva, é um erro perigoso.

Os comunistas nunca sequer sonha-
ram em tomar o poder pela livre con-
qulsta da maioria eleitoral. Eles sabem

ÉIGURINOSr REVISTAS
Nacionais e estrangeiros•;'. ÜVRÃÍÓÀ ÁVENtó£0

, AVi Rio Branco, 175tÍ v. '
amlrenteò Galeria' Cruzeiro
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Ciranda Internacional
( DE UM OBSERVADOR NOR-

TE-AMERICANO )
Neste momento, um operário nor-

te-americâno precisa trabalhar dez
minutos jiaro Jioííor comprar um li-
tro de leite.

Para comprar o mesmo liíro de
leite, na Bilssia, um operário pre-
ciso ¦ trabalhar uma hora e vinte
minutos.

Recentemente, eu tive ocasião de
ver, na parede de uni sindicato da
cidade norte-americana de KanSas,
a relação entre o tempo de' baba-
lho de um operário e o preço de uma
libra de carne.

Em Kansas City, no coração da
terra capitalista dos Estados Unidos,
um homem tem que trabalhar doze
minutos para comprar uma libra de
carne. '

A coisa ê bem diferente em ter-
raS comunistas.

Segundo a "Associated Press", na
cidade de Praga, na Tchecoslová-
qúia,. Comunista,, um operário precisa
trabalhar mais-'de uma hora para
poder comprar uma libra dè carne.

Em ouíro pais - comunista, na
Hungria, a mesma libra de carne
custa ao trabalhador uma hora e
quatorze minutos de labor.

As diferenças entre capitalismo e
comunismo são ainda mais acentua-
das no que se refere a produtos ira-
nufaturados.

O operário capitalista dos Estados
Unidos tem que trabalhar sete ho-
ras para poder comprar .um par de
sapatos de homem.

O par de sapatos de homem -usta,
ao operário comunista da Rússia,
treze dias de trabalho.

Estou tomando por base um dia
de oito horas de trabalho.

.No que se refere a sapatos, as
mulheres comunistas levam algumavantagem sobre os homens comu-
nistas.

Assim i que uma operário russatem que trabalhar doze dias parater um par de sapatos novos.
A operária norte-americana com-

pra um par de sapatos novos comsete horas de trabalho.
Os números que lhes estou dandosão compilados pelo Bureau de':Es-tattsticas de Trabalho dos EstadosUnidos. '
Quando se trata de,'comprar umterno do homem desses de duascalças — ii de grande vantagem serum operário capitalista.
Na Rússia, um trabalhador tem

que suar .mais de dois meses para
poder comprar um terno nouo.

Nos. Estados Unidos, b terno .insta
ao trabalhador cinco' dias de Ira-
balho.

Os operárias norte-americanos gos-tam de cerveja,
Para tomar um chope duplo nos

Estados Unidos, o operário tem quetrabalhar seis minutos...
Entretanto, mais de trãs horas

terá que trabalhar o operário rus-
so velo «teimo chope duplo.

Vncós não tem visto no cinema
esses vestidos de algodão estampado
que as operárias norte-americanas
usam tantot

Pois para comprar um destes ves-
tidos, a operária ianque tem que
trabalhar duas horas e meia.

Para comprar um vestido pareci-
do, na terra do socialismo soviético,
uma operária tem que trabalhar
oiiatro dias. ¦
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que isto é. Impossível e Lenlne ensl-
nou-os e lhes provou çom a expe-
rlêncla que só podem conquistar o po-
der pela súbita violência, que se de-
sencadeia a partir de um plano cut-
dadosamente estudado por organiza-
ções clandestinas ou camoufladas.

Esta preparação revolucionária é o
ataque de surpresa que a seguirá, eis
a missão do Cominform. Organiza-se
atualmente uma nova rede de agentes
e simpatizantes que se estendera so-
bre a Europa Ocidental e Estados Uni-
dos, a favor do pacifismo enganador,
momentaneamente alardeado por Mos-
cou.

PROPAGANDA DA PAZ
SOVIÉTICA

O "Sunday Times", de 8 de maio
de 1949, observa que a propaganda
de paz soviética, que Be Intensifica
cada vez mais, poderia bem ter como
finalidade favorecer a penetração co-
munista no reio das nações- democrá-
ticas "de tal modo que quando o lobo
tirar' sua pele de cordeiro, as nações
democráticas estarão paralisadas por
dissenções internas e por revoltas. E
o "Sunday Times", acrescenta: "O
vigor e a determinação que organiza-
ram a Ponte Aérea são Igualmente
necessárias para a defesa da demo-
cracia contra a agressão interior".

A.esta constatação do grande Jornal
londrino, nos permitimos ajuntar que

trabalho em equipe dos governos que
demonstram tão bem sua extraordinã-
ria eficiência na Ponte Aérea, é igual-
mente Indispensável para esta defesa.

ORGANIZAÇÃO DA SUBVERSÃO.
Um grande número de pessoas Já'se compenetra que esta "agressão in-

.terior" é uma preparação na Europa
'Ocidental.

Os espíritos clarlvldéntes sentem-se
inquietos por não verem se organizar
menhuma proteção suficiente contra
esta ameaça o. se • lembram das conse-
quências trágicas do golpe de Praga.

files compreendem que contra a or-
.ganizaçào da sub.versão em escala in-
ternacional, poderosa e ricamento db-
tada que é o Cominform, os organls-
mos nacionais,. encarregados de man-
ter a-segurança' interior, Já são ao
mais das vezes impotentes.

DESENCADEAMENTO REPENTINO
DO TERROR

Eles temem que num momento de
intensa crise Internacional — c quem
dlrA que ela- o impossível? — repentl-
namenti o terror se instale. A noite as
organizações clandestinas armadas prOh-
derao de surpresa as autoridades, Irão
controlar os meios de comunicação e
congregando as massas revolucionárias
-golpearão mortalmente a população atô-
,nlta.

Isto não è nem uma aluclnação, nem
um exagero. E' uma realidade que os
checos viveram. Aqueles que consegui-
ram passar a fronteira, apesar das
cercas de arame farpado e dos cães
policiais, logo postos de guarda, nfio
deixam nenhuma dúvida no espirito de
seus Interlocutores.

Os que ficaram é ainda não fornm
i presos experimentam agora noites an-
! gustiosas: ouvirão os tchckistas baten-

do na porta, ver-se-ão presos sem sa-
ber porque, talvez devido a uma pnla-
vra imprudente ou arrancada brutal-
mente ao desespero de uma esposa ou
de um fllhn, para irem desaparecer
numa fossa ou num campo de concen-
tração?

Instaurar tal regime no ocidente é o
fim do Cominform e éle pensa alcan-
çá-lo no momento favorável. E enquan-
to espera, êle.sabota sistematicamente
o com extraordinária persistência a res-
tauração da Europa Ocidental pela agi-
taçao social e pelas greves políticas dis-
farcadas sob qualquer pretexto.

IDEOLOGIA E OPRESSÃO
Querer combater o Cominform opon-

do-lhe uma Ideologia superior à ideolo-
gia marxista seria uma Ilusão de nos-
sa parte, que multo agradaria seus dl-
rigentes. Porque ôles sábem que o Oci-
dente é incapaz, devido a liberdade de
opinião, de criar uma ideologia comum
às nações que o compõem: A ldcolo-
gia marxista só o Evangelho opõe uma
força infinitamente mais poderosa; por-
que, mesmo na Rússia, onde 80 por
cento da população atual nasceu no
regime soviético, as poucas igrejas não
destruídas estão cheias de corajosos
fiéis. E' este poder do Evangelho que
provoca a sanha dos Estados satélites
contra as igrejas.

Enfim, se a ¦ Ideologia marxista con-
serva sua força de atração no Ocidente,
ela o perderá no dia em que se de-
monstrar que ela na Rússia c nos Es-
tiidos sntélltcs não 6 mais que um sis-
tema de opressão.

Quando um regime atinge um grau
de horror tal, que uma mulher, mmo.
Koücnklnn, Joga-se do terceiro andar
do consulado soviético cm Nova York.
para escapar a um rcpatrlamento for-
cado, c preciso que re combata sua van-
guarda, o Cominform. com o vigor, a
determinação c n união com que «o
organizou n Ponte Aérea.

NECESSIDADE DE UM ORGANISMO
INTERNACIONAL

Ao Cominform internacional com stu
quartel uencral cm Uurnrcat e conlan-
do rom mnls do 700 rolauortdurc*, por-
fuitiimcnlu tu. |mi,..|.. . riUrlpIlnudo*- o
dlrliililo» por chefe* hábeis o imlUiH-n-
tÀvcl fjuu «o npnuiiu um ortinnlnmo In-
leriwlonnl, no muno» too poduroin, mui*
Ativo n muli *fli'»ü Ainda, «nlmmlo ri*
vimiAili riu pruimiiT n Orlileniu ron-
n» MU Inimigo inniui, V, nlo ni"
A linimiilvtil, n»m meimn rilllrll. O
•ju* 6 imwIm 0 »» ilmlillr » ITlfHo,
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' PETRÓPOLIS, 23 (A.N.) — Sob a
presidência do sr. Saturnino dè Brito
Filho, : roaÍi?òu-sé mais uma sess&o
pjenárià doV- Congresso Paftamèricano
de Engenharia,
!J Fortim submetldtts a debate nume-
rosas Indicações a respeito los mais
diversos assuntos1, tendo sido aprova-
dás as. seguintes: ¦ facilidades de II-
«ros -para os-estudahtes- de engenharia
a intensificação do Intercâmbio biblio-
gráfico! criação de cursos ie contabl-
Hdade e. planejamento; e autonomia
para as escolas de engenharia, bem
como a Instituição de bolsas de es-
tudos e o livre exercício da profissão
para estrangeiros.

LEGISLAÇÃO SOCIAL
O plenário aprovou a indicação do

sr. Armando de Arruda Pereira, dele-
gaio do Brasil, no sentido de ser cria-
da nas Escolas de Engenharia a Ca-
deira d,- Legislação o Engenharia So-
ciai.

OUTRAS PROVIDENCIAS
No plenário de ontem, o "ongresso

recomendei a publicação de um tra-
balho referente a entendimentos entre
os diversor. países americanos, - para
a execução de um plano rodoviário
conjunto, visando à uniformização dos
métodos- de construção e dos sistemas
de trânsito.

Visando coordenar melhor os servi-
ços portuários, o certame deliberou re-
comendar ac governo das Nações Ame-
ricanas a adoção de medidas destl-
nadas a uniformizar as taxas cobra-
das nos poi-tos do Continente. Esta
providência, segundo o que ficou deli-
berado, cogita também da denomina-
ção únice para as ditas taxas.'

ÁGUAS E ESGOTOS
PETRÓPOLIS, 23 (A.N.) — O Con-

gresso Pánamericano de Engenharia,
em scssãi plenária aprovou em pare-
ceres emitidos pela Segunda Comissão,
num total superior a trinta, a publica-
cão da maior parte das teses, memó-
rias e Indicações, em virtude dos cie-
mentos técnicos que oferecem.

Em seguida, passou a assembléia
a debatei os pareceres da Quinta Co-
missão a respeito de quase quarenta
trabalhos, e aprovou, entre outras, as
seguintes recomendaçfies: 1) — obriga-
toriedade de serviços do águas e es-
gotos nas localidades que tenham mais
de 250 habitações; 1) — .->xplorfl«ão
dos serviços-: de água e esgotos pelo
Estado; 3) — estudo das bacias hi-
drogrâfiras: 41 — organização ee um
plano di- defesa das águas; 5) —
nproveltamento dos recursos naturais
na energia elétrica, na juvegaílle. etc.

HABITAÇÃO POPULAR
A conelrução de residências para.

trabalhadores, do tipo popular, foi ob.
Jeto de diversos trabalhos oferecido»

nharia, tendo causado a melhor daí
ImpressOep os elementos técnicos for-
necldos sobre ó assunto.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
O plenário aprovou, ainda, as se-

guintes recomendações da Quarta Co-
missão: 1) que o diretório permanen-
te da UBADI, seja um órgão coorde-
nador das atividades c do intercâmbio
dos engenheiros; 2) que seja feita uma
revisão das leis do Inquillnato nos di-
versos países, a fim de que elas não
dificultem os melhoramentos urbanos;
3) que sejam reduzidas as tarifas que
recaem sobre os materiais de cons-
truçfio, bem como sobre a sua Impor-
tação; 4) que as diferentes associa-
ções de engenharia promovam o mais
assíduo intercâmbio pára tornar mais
estreitas as relações entro os engenhei-
ros dos diversos países americanos.

CONGRESSISTAS E TESES
PETRÓPOLIS, 23 (A. N.) — .0

engenheiro Luis Ribeiro Soares, seere-
tárlo da Federação Brasileira de Enge-
nheiros e um dos organizadores do Con-
gresso, informou que, direta ou lndlre-
tamente, prestaram ,á sua colaboração
ao Congresso cerca .'dè oltocentos enge-
nheiros. Ativamente . participaram'. dos
trabalhos 350. sendo quase igual o
número de teses debatidas em plenário.
ABOLIÇÃO DE TARIFAS CONSULA-

RES
PETRÓPOLIS, 24 (A. N.) — As

Comissões de Transportes e Comuni-
cações. Construção, Energia, Engenha-
ria Urbana e Rural, Engenharia Sahi-
tária, Engenharia. Industrial, Engenha-
ria de Minas e Geologia, Ensino de En-
gcnharla e Assuntos Diversos, do Con-
gresso Pánamericano de Engenharia con-
clulram Os seus trabalhos na manhã dè
ontem,

Com o intuito de debater os parece-
res das referidas comissões, realizou-se,
sob a presidência do sr. Saturnino de
Brito Filho, a úitlma sessão plenária
do certame. Iniciando os debates, o

plenário aprovou os seguintes recomen-
dações, oriundas da primeira comissão:
conveniências de se estabelecer a vln-
culacão ferroviária internacional, facl-
lltando-se, por todos os meios, éssê ob-
Jetlvo; acordo entre as nações para o
financiamento de llgácOes ferroviárias;
Unidade técnica internacional ém ma-
tèrlal de Estradas de Ferro; simplifica-
ção dos sèrvicòc consulares, para facl-
lltar o intercâmbio cultural e econôml-
co; abolição da gratuidade obrigató^i
do transporte postal; aconselhar aos
governos do Brasil, da Colômbia, da
Venezuela, da Argentina e da BolI-
via, a reunião das bacias dos rios
Amazonas, Prata e Orenôco; e auxilio
permanente' às ferrovias e nos sistemas
rodoviários.

RECOMENDAÇÕES APROVADAS
PETRÓPOLIS, 23 (Do corresponden-

te) -7- O Congresso Pánamericano de
Engenharia encerrou, hoje, seus traba-
lhos, tendo aprovado entre outros as-
suatos: uma recomendação b. sub-Co-
missão de Transportes Mundial, per-
tencente h Comissão de Transportes e
Comunicações, ho Sentido de que os go-
vernós da Argentina, Brasil, Bolívia,
Colômbia e Venezuela encarem a quês-
tão da construção de canais, unindo
as bacias de Amazonas, do Prata e
do orenoco; abolição da gratuidade
Obrigatória dos transportes de enco-
mondas postais; da Comissão de Mi-
nas e Geologia, uma recomendação no
sentido dé que sejam aproveitados os
recursos minerais dos paises do Conti-
nente e as fontes de energia elétrica,
a fim de permitir a industrialização
dos mesmos.

DR. ALDO CUNHA
Cirurgia dentária pura nervosos e car-
dlâcos. Ralo» X, chapas para cor-
reclo de fisionomia è boa mastigação
pontes flxak e aparelhos de tloneth
Auxlliares. Dra. Aríete Bentfenmullei
de Medeiros, dr. Felipe Abunabman i
dr. Hélio Cunha, rua dos %n<1radas,

15, !•?, Z.i e 3.» andares,

Da nona Comissão, relativa n pennt-iãS
diversas, foram aprovada* resoluções
Importantes, entre as quais uma para
que seja criada, dentro da Union Pa-
namerleana de Asoclacloncs de Ingenlé-
ros uma sessão permanente, como co-
missão encarregada de estudar, orga-
nlzar e atualizar uma tabela de ven-
cimentos e honorários para os profis-
sienais de engenharia e colaborar para
a satisfação das aspirações mínimas
do engenheiro.

Outra resolução, considerando que o
extraordinário programa do mundo so
«Jove ao trabalho eficaz e Intenso do
seus sábios e técnicos, recomenda quo
os governos americanos proporcionem
meios è oportunidades para que, dentro
ac um clima de ampla liberdade, de-
sei.volvam eles suas atividades c dêem
exnansao a seu pensamento criador, pe-
Io bem do mundo, em geral e de seus
pr.Ises, em particular.

Foi aprovado, ainda, pelo Congres-
so, uma recomendação a fim de que
sejam criados, nos países que ainda
não o possuam, conselhos de coorde-
r.ação e orientação sobre. o aproveita-
mento dos recursos naturais.

Depois de mais de duas horas de
debates em torno da tese do engenhei-
ro Rêgls dos Reis, sobre o regime de
concessões dós serviços de utilldadj
pública, em que se preconizavam a ex-
oloração estatal e a nacionalização
paulatina dôs mesmos, o plenário re-
solveu, por unanimidade, não discutir
o assunto nem submetê-lo a votação.

Ao encerrar-se a sessão, foi aprova-
dá uma Indicação apresentada pelo Bra-
sil, para que a U. P. A. D. I. diri-'ja um apelo aos governos americanos
no sentido de que os mesmos prestem
todo o apoio às deliberações do I Con
gresso Pánamericano de Engenharia.

DR. JOÃO VATER
(JIUUKtilA

R. S. José — Ki»n. Carmo 6
Sala 606.
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NOVOS
CATOAAPARTAMENTOS, DE

ARMÁRIO ,
Nacionais c ciltransc.ro». Ven-

das a pmzo sem flador. Ingleses,
e alomftes. em lindos modelos, com
garantia abíolutn, na Casa J.
MEDINA, especializada no ramo
Preços de ocasião. Verifique hoje
mesmo, ii rua Chile n. 37, loja,
fundos, próximo ã av. Rio Bran-
co e rua Silo José.
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hj natural que V. se sirva da eletrici-
dade que necessita para. o conforto e
a alegria do seu lar,.. Afinal é V. quem
paga a conta no fim do mês... Isso não
significa, porém, que V. deva esbanjar...
usar mais lâmpadas do que o necessá-
rio... Estamos diante de um problema
muito sério, cuja solução depende da
colaboração de todos... Devido à estia-
gem - a maior destes últimos 15 anos -
o nivel da Represa de Ribeirão das
Lages baixou 7 metros, do nivel normal
o que eqüivale a um volume d'água de
cerca de 215 milhões de metros cúbl-
cos ¦ menoi. Este volume d'água mo-

vimentaria máquinas, que gerariam 143
milhões de kilowatts com os quais se
iluminaria uma cidade como o Rio,
durante 817 dias. Enquanto isso, o con-
sumo de eletricidade do Rio de Janeiro
vem aumentando vertiginosamente, de
ano para ano, sendo que de 1947 para
1948 a progressão foi de 14,8%

Para equilibrar a produção com
o consumo, o caminho certo é econo-
mizar... suprimir todo gasto supérfluo
de luz e força... Só assim será possível
evitar o racionamento que é justamen-
te o que o Saci - o demônio do des-
perdicio - mais deseja neste momento I
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A PANTOMIMA
RUBEM BRAGA

I'«,1Z, 
há lompos, uniu brevo Incursão pela repor-

^ tageiii política, depois de longa ausência. Con-
fesso que não tive ânimo de topar multo tempo esse
servlcòi embora seja possível que volte a êle, por
necessidade. I" um gênero de trabalho que só se
pode fazer com alguma eficiência quando a gente se
dedica a elo continuamente, todos os dias e quase
todas as horas. Ü reportei- precisa viver a vida dos
políticos, andar no meio dêlcs, enibeber-se de suas
idéias, sons planos, suas indecisões, blrras e velei-
dades, acostumar-se à sua linguagem e seu ambiente.

Embora entre us políticos de. prátleamcnlc, todos
os partidos, haja pessoas pelas quais eu sinto amizade
e admiração, confesso que me senti melo desolado
com a experiência. Tive multas vezes a impressão
cohtrlstádòra de estar trabalhando no vácuo, de calai
levando a sério multas coisas que na. verdade n&o
têm a menor Importância.

imagino perfeitamente como deve se sentir um
colegii qualquer da crônica política — c hoje temos
vários e brilhantes — ao reler alguma coisa de três
ou quatro meses atrás. Quanto esforço perdido em
tirai' deduções de- tolices, em descobrir Intençüe.: em
palpites \iios, em dar sentido a movimentos e for-
mulas horrivelmente vazios.

Eni relação,a certos políticos é evldenle que nos-
sos cronistas chegam a ser excessivamente otimistas,
descobrindo-lhes "pensamentos" ou "pontos de vista
doutrinários" que afinal mais parecem inventados
pelos próprios Jornalistas. Alguns desses cavalheiros

devem passar seus sustos quando tomam conheci-
mente- dos próprios pensamentos ou ficam Informados
das próprias tendências...

Ainda que freqüentemente contando com homens
de Inteligência superior, nossa vida política é, um seu
jogo diário, do um nível mental espantosamente me-
dlocrc. Mental... e moral. Há uma cansatlvu trls-
teza, um tédio infinito nesse Jogulnho miúdo de com-
blnaçáo através dos quais se resolve o, destino da
Pátria. Terá sido sempre assim ou foi o longo go-
vêrno do sr. Getúllo Vargas, essa enorme Ditadura
da Mediocridade, que nos fêz, mui? Houve uma tal
Inflação de 3ub-estadlstas de bitola estreita a lrnltur
as manhas e valdudes do esperto e insignificante
político de fião Borjn que parece ter havido uma
barafunda perdurável de valores e falsos valores.
lisse deserto de convicções, que era uma projeção-
da almlnha, ambiciosa e frivola do Ditador, homem
incapaz de sentir uma Idóla ou do pensar um senti-
mento mais profundamente, está hoje povoiido'de
uma fauna assustadlça, inconseqüente, feroz e tola,
que se perde cm mexericos c.cavaeCes. Só de raro
em raro sentimos um gesto mais livre, um ataque
de sinceridade — uma voz mais pura e mais alta —
que na acústica pervertida do ambiente chega a
soar falso...

Tenho pensado às vezes na paciência enorme que
precisam ter aqueles que, metidos nesse bru-a-á mo-
nótono, lidando com tanta mediocridade ambiciosa
e fátua, lutam por uma Idéia, picsservam uma cons-
ciência. O sr. José Américo andou ameaçando dar
um grito, e checou mesmo a falar um pouco alto.
Como a coisa vál Indo, um grito nfio bastará mais
para paralisar e;sa pantonilma de sonftmbulos e In-
conscientes. Será preciso um borro forte, uma ex-
plosão de todas as consciências oprimidas e exaustas
para despertar o Brasil.

A administração pública não será perturbada pela campanha eleitoral
Fala à nação, na Casa do Jornalista, o presidente Eurico Dutra — O momento é de

sacrifícios e poupança -Reduzida de vinte milhões de esterlinos a dívida externa

RAIOS X
DK. TEÒtJltrrO NEVES

DR. JUSl: EDUAKIJO GUIMARÃES
¦ m

Radlodlagnó.Htlco — Tomuffrarlas —
E.vames a domicilio*

Horário: 8 n.s Vi e 14 âs IS horas.
At. Elo Branco, «77, o.u, Sala 3fl|3-£

IKdtfirlii Silo Borja)
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Instala-se* hoje, a Conferên-
cia de Araxá

Serão debatidos vários assuntos de interesse
para a economia do pais

S-crá inauguraria, hoje, na cidade
mineira de Araxá, a Tt Conferência
Nacional das Classes Produtoras.

A reunião, que contará com a pre-
senca do representantes de todo o
pais, foi organizada tiob o patrocínio
das Federações Nacionais das Iriclús-
Irias c Comercio, e instala-se. hoje,

DOENÇAS DA PELE E SÍFILIS
Tratamento eficaz c rápido das Doenças da l*ele pelos Knius N.
Ecsr.cmus das pernas, Eczemas parasitários das mãos ou dos pés,
Acncs (espinhas da face), Pruridos rebeldes, Cfcnccr da pele.

DR. I Mi
Rua Uruaguainua, n. 1.3-A - 3? antliir — Diariamente das 11 âs

18 horas — Telefones: 23-G90:! e 3:1-0417.

ore sua aparência
com a locao

do mundo para
depois da barba

? PAHA smilii a sHtislaçüo
di' conforto i; hiíin cs.tui
aplique Aquu VoIvh upóá o
barlieár. lista loção, rie um
aninití puro e a^rxilávi?1» p o
toque fiunl oliriiíuloriò dos
hiuiieiis ile liiiii) yôslu.
Suaviza o roslo... dá-lbe um
aspecto confiante e saudável..,
uniu agenda vòl sensação de
b'iu estar. Compre um
iiasco, hoje mesmo.

A lo(hi, mais popular do
mundo para depois

da barba

W$ D

nas dependências do grande hotel ter-
mal ali situado.

O TEMARIO
O .certame de Araxá, pelo seu ca-

ráter estritamente oconOmico-socIal,
vera despertando,' cm todos os meios
afins, o' maior Interesse.

Assuntos da maloi oportunidade
nacional, como transporte, produção
industrial, ágrò-peèuãria', controle e
atividades do sovêrno na Economia
nacional e preparo profissional, se-
rão debatidos pelas comissões e pie-
nário.

No setor da agricultura, por exem-
pio, serão encarados os problemas de
abastecimentos de mercados, como se-
jam medidas de estímulo à produ-
ção, a questão relativa ao transpor-
te e à conservação, bem como pio-
blemas econômicos o sociais àtlneh-
tes às safras e h população ru-
ral.

Visando intensificar o desenvolvi-
mento das indústrias, o ternârio abor-
da vários itens de valor, relativos à3
questfles de racionalização do traba-
lho, localização das indústrias, quês-
t6es de salário, combustíveis, cner-
gia, ele. Através desse ponto, visa
a Conferência solucionar dificulda-
des que vêm impedindo o avanço eco-
nòrnico no setor Industrial,

O objetivo visado no capitulo de
transportes será relativo à intensiii-
cação do desenvolvimento da merca-
do Interno, e aos diversos- problemas
que dizem respeito aos meios de co-
riiünicacúo — rodoviários, , terruviá-
rios, marítimos, lacusties, fluviais c
aéreos — suas deficiências è maios
indicados para supri-las. Lm dós
mais importantes Itens dôsse setor
é a que se refere à amplificarão, das
nossas icdes ferroviárias.
CVPITÀaS, CRÉDITOS E BANCOS

A Conferência estudará lambem a
política de credito subordinada ao
fomento das atividades produtivas,
bem como á questão do crédito imo-
billário.

rOLlTICA COMERCIAI,
As transformações produzidas no

comércio internacional; as mudanças
radicais criadas pilas circunstâncias
econômicas: o desequilíbrio monetá-
rio e a questão relativa aos produtos
brasileiros que perderam seu lugar
nos mercados mundiais, lals como a
borracha' e a carnaúba, pela eencor-
rênela do.i -produtos sintéticos, mere-
êerãõ especial atenção no concla-
ve.

TREPARO profissional
O problema da assistência ao Ira-

balhador, o seu preparo técnico se-
rão examinados pelos membros do
certame, visando o homem como Im-
portunte fator de produção.

O discurso inaugural da Cunterên-
cia será pronunciado polo sr. João
Uaudt de Oliveira, presidente da Vc-
dei ação Nacional do Comércio.
REPRESENTANTE DO «DIÁRIO OE

NOTICIAS»
A fim de atender a um convite for-

mulado pelo presidente da Confedè-
ração Nacional do Comércio, sr, João
Daurit de Oliveira, o DIÁRIO UE NO-
TiClAS designou seu representante o
jornalista Osório Nunes, que parti-
rá. liojc. às 12 horas, cm avião da
Panalr do Brasil.

**'^ttlMIffMP
Comunicamos que' já temos estoques per-
manentes das seguintes especialidades de
criação francesa e de renome internacional:

ANTUIOMALINE
Antimonial trivalente

D M E L C O S
— Vacina de bacilos de Ducrey

IV E P T A L
— Dlurético organomercurlal

P K O P / D E K
Pomada de Ptopidon
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A Associação Brasileira de Im-
prenna recebeu, ontem, das 13 áa
15 horas, cm sua sede, o preslden-
te da República, general do E::ór-
cito Eurico Gaspar Dutra, n quem
sua diretoria ofereceu um almoço
a quo compareceram os Jornallstau.
e demais membros da delegação pre-
sldencial durante a viagem ao3 Ec-'
tados Unidos.

Chegando à A.B.I. às 13 horas, o
chefe da Nação serviu-se, inicial-
mente, de um coquetel no gabinete
do presidente da A.B.I., subindo
depois ao salão de banquetes.

Mantendo amável palestra com o.i
jornalistas presentes, relembrou o
general Dutra diversos episódios de
sua visita ao presidente Truman,
num ambiente de completa cordia-
Ildade com os nossos, homens da.
Imprensa, prolongando a, câmara-
dagem selada durante o- percurso' da
América do Norte.

Durante a refeição, os jornalistas
participantes ria comitiva' preslden-
ciai solicitaram' ao sr. Herbert Mo-
ses fô3se expedido um, telegrama
ao sr. Frank Stanley, do Depar-
tamento de Estado, para lhe agra-
decer, novamente, as cortesias de
uma incessante colaboração desde o
primeiro mom;nto de .desembarque
em Key West até a partida de
Miaml.

Participaram da homenagem os
srs. embaixador Herschel .Tohnson,
ministro Raul Fernandes, embalxa-
dor Ciro de Freitas Vale, ministro
Fernando Lobo, general João Vai-
detaro de Amorim Melo, professor
José. Pereira Lira, coronel Joaquim
Henrique Coutinho, comandante Raul
Reis, ministro Francisco D'Alamo
Lousada, ar. Carlos Roberto de
Aguiar Moreira, comandante José
Barreto Assunção, capitão Bicudo
de Castro, capitão Pedro Pessoa de
Almeida, capitão Anibal Amazonas
Rebelo, secretário Edmundo Pena
Barbosa da Silva, senador José Pe-
reira de Sousa, deputado Artur de
Sousa Costa, Elmano Cardim, pre-
sidente do Sindicato das Emprêsa3
Proprietários de Jornais e Revistas;
Raul Pederneiras e João Melo, ex-
prisidentos da A.B.I.; Antônio Car-
los Calado, José Clemcnccau Caó'
Vinagre, Carlos Rlszlnl, Carlos A.
Dunshes de Abranches, Fernando Au-
gusto Pedroso Marinho, Francisco
de Paula Job, Otávio Tirso de An-
drade, Válter Quadros, Aurélio La-
cerda, Wiiliam Whlte, Pascoal Fer-
rane, Paulo Lavrador, Armando Cal-
mon Co3ta, Romeu Ribeiro, Nahum
SIrotzky, Evaldo Monteiro de Castro,
Jean Manzon, Teófllo de Vasconce-
loa, Heron Lima Dominguez, Seve-
rlno Nune3, Carlos Moskovice e Ro-
meu Pasquallnt, integrantes da co-
mitlva presidencial aos Estados Un.-
dos c Heitor Beltrão, Osvaldo de
Sousa e Silva, Paulo Filho, Gastao
de Carvalho, Júlio Barbosa, Abncr
de Freitas, Manuel Antônio Gonçal-
ves Carvalho Neto, Bastos Tigre,
Luis Guimarães, A. P. Lopes Gon-
raives, Manuel Lourenço de Maga-
lhães, Inácio Bitencourt Filho e
Herbert Moses, diretores da Cana
do Jornalista e mais os jornalistas
Richard Dwjer, Gabriel Lacombe,
Andrews Marshall, Oaci Sá e John
Montgomery.

Ao "champagne", o sr. Herbeit
M03-Í3 saudou o general Dutra, cm
nome da A.B.I. e dos colegas que
acompanharam o presidente Dutra
ria sua viagem aos Estados Unidos.

DO GENERAL EURICO
DUTRA

Agradecendo, o presidenta Eurico
Dutra pronunciou o seguinte dis-
curso:. :..¦"E' ' sempre com prazer que visito
a Casa' dos Jornalistas. Ontem, co-
mo ministro da Guerra, hoje como
primeiro mandatário da Nação, aqui
tenho encontrado leais servidores -da
pátria, devotados à tarefa dignitl-
cante que nos é comum.

De fato, dr. Moses, lavram a mes-
ma' s»ara os homens de imprensa
o o.-, que desempenham -função nu-
blica, notadamenle quando em vir-
t-ade de escolha popular. A ação
daqueles, multa3 vezes, confunoe-so
com a destes. Assim é que os ve-
mos silenciar diferenças de conccl-
103- ou divergências entre pesaoas,
para manifestar-se em função do
interesso geral ou nacional. Dloso,
acabo de ter expressivo testemunho,
tão grato ao meu coração, £0 

en-
sejo da recente viagem aos Estados
Unidos. Aqui estão muitos dos que
nos acompanharam. Parece,: .portan-
to adequada a oportunidade para
externar-lhes o quanto foi aprecia -

da a par do cavalhclrlsmo, a com-

préènsãò revelada dos aspectos po-
liticos, sempre Inerentes a visita de
um chefe de Estado.

Pelo Inestimável serviço então pres-
tado no campo das relações lutor-
nacionais e ao bom nome de no?so
pais, cabe consignar os agradeclmen-
tos a que fizeram Jus. tanto eles
quanto os Jornais que representa-
vara. Há ainda um reconhecimento
— este de natureaa bem pessoal —
que desejo acentuar: o que é devido
pala excelente companhia usufruída
durante e3trelto convívio quo— per-
mltl-me a esperança — será sem-
pre para todos nós agradável recor-
danào. ';

Coletando informações. lntorpre- j
tantío-fcs c dlfiuidlndo-113, ao Jorna- i
lista tocam freqüentemente respon-
Sttbilidadea de homem público. A
•este, por sua vez, ni.o são alheias
ü3 funções de informante de cplnlão:
nara ot que exercem mandados po-
ÍIUC03, reveste-se de caráter d» sim-
plc3 obrigação a periódica presta-
ção de contas e esclarecimentos.
Ainda mais expressiva é essa obrl-
cicào ouando tal mandato decorre
do honrosa delegação ria vontade na-
clonal. . „ .

F. Já que estou entre Jornalista?,
consenti que Invoque eS3a aflnlda-
de entre os nossos ofícios, para utl-
Usar este contato na troca d:> Im-
pressões súbre temas de atualidade.

Bem cabels que se fazem sentir,
desde ii, os prenuncio.! da campa-
nha política do ano vindouro. Não
Importa especular se cedo ou tar-
de, pois ela ai está e, certamente,
só' a sua consumação eleitoral a
C3gctarâ nos seus propósitos. De
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Aspecto do almoço de ontem, na A. B. I.,, quando falava o -presi-
dento da República.

DISCURSO

momento, convém não perder de vis-
ta, com relação a è3se episódio nor-
mal na vida do pais, que a admi-
nistração pública — na União, nos
Estados e nos Municípios — com
o maior empenho deve ser poupada
de atritos e embaraço3. Realmente,
em multo mâ postura se colocariam,
perante o povo, .os que, buscando
as suas preferências, começassem
por- perturbar serviços essenciais ao
seu bem-estar e ao desenvolmento
do pais. Assim, esperemos que os
mais açodados ou ambiciosos saibam
colbir-se, quando não em beneficio
da comunidade, ao menos em pro-
velto próprio.

Posso garantir, da minha parte,
que tudo farei para preservar a ad-
mlnlstração federal. Respeitada a
liberdade de pronunciamento dos
seus servidores, tal como a dos de-
mais cidadãos, são, porém, instru-
ções minhas, executadas por agon-
tes da confiança do govérr.o — que
cada dia se tornem mais estritas as
exigências de disciplina, eficiência
e moralidade.

Estão em curso iniciativas e tra-
balho3 que, pelo alto Interesse ge-
ral de que se revestem, não podem
— não poderão — suportar solução
de continuidade. Seria de todo inad-
mis3ÍveI que a administração pú-
blica sofresse colapso periódico, çoin-
cidente com o termo dos manda-,
tos eletivos.

O período a vencer, esforçar-se-á
o governo para torná-lo tão pro-
dutivo quanto o Já percorrido.
. A propósito, sinto-me feliz em po-
der anunciar-vos,' neste momento,
que a nossa divida externa .foi re-
duzida, desde abril último, de 22
milhões de esterlinos, equivalentes
a um bilião e seiseentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros. Corresponde
aquela quantia ao montante d03 ti-
tulos brasileiros em libras, compra-
dos pelo Tesouro Nacional. Por ou-
tro lado, com a aquisição da "Lco-
poldlna Rallway", a "Great Wes-
tem' e da "Ilhéus e Conquista", —
seguindo-se à anteriormente feita,
da Sáo Paulo Rallway — está prà-
tlcamente nacionalizado todo o nos-
so sistema ferroviário. A aquisição
de títulos e de estradas de íerro,
e ainda a libaraçúo, para importa-
ção de mercadorias, de parte dos
nosios congelados, tudo fê-los redu-
7,'.r de 65 a cerca de 10 milhões de
esterlinos. A aplicação dos que se
encontram acumulados alhures será
também realizada com utilidade ma-
nlfesta para o país, estando progra-
mada a aquisição de navios petro-
leiros e reíinrias -de petróleo, bem
como de equipamento ferroviário,
este último a adquirir também na
Inglaterra. Para melhor rc3guardo
dos nossos intcrê3scs, nas compras
governamentais, 03 contratos respec-
tlvos estão sofrendo o crivo lnclis-
pensávcl das repartições que flôbre
élcs ce tinham de pronunciar.

E patente, pois, que o governo
n&o se descuida de promover o vln-
terêsse geral, nem permite que pre-
ocupações outras o distraiam dos
seus devores pari com a boa ges-
táo da coisa pública.

Ai dificuldades que atravessamos,
n&o sào só no33as, nem têm origem,
freqüentemente, cm fa'03 que e3teja
ao nosso alcance corrigir.

E' acidental, por exemplo, o de-
«equilíbrio na balança de dólares. As
(ilílculdadcs cambiais provieram de
contingências do caráter internado-
nal. que no3 privaram do direito de
utilizar saldos cm libras, francos e
outras moedas. Caso tivéssemos po-
dldo converter, livremente, cm dóla-
res, as divisas que acumulamos na
Grã-Bretanha, na França, na Bél-
glea c cm outros paises. cm rc3Ul-
tado 'da venda de nossos produtos
de exportação, o iruto, portanto, do

labor do povo brasileiro, — não nos
estaríamos agora defrontando com
o desagradável c táo debatido pro-blema dos pagamentos atrasados em
moeda norte-americana.

Não pode, assim, haver a menor
dúvida de' que as nossas dificulda-
des cambiais decorreram de causas
externas e independentes de nossa
vontade. A suspensão do comércio
triangular, impedlndo-nos de usar os
créditos acumulados no exterior, está
noa forçando a vender a prazo gran-
de parte do excedente exportável de
nossa produção e a pagar à vista a
maior parte das compras na área do
dólar. i

Para atenuar esses desajustamen-
tos e impedir a exaustão das nossas
reservas em ouro e dólares, fomos
compelidos a Instituir tanto o con-
trfile da importação como o de câm-
bio.

Visam esses controles obter o equi-
librio entre a oferta e a procura
de cambiais. Para assegurar esse
objetivo e vencer as imensas difl-
cuidados deparadas.- resulta lndispcn-
sável que as Carteiras de Exporta-
ção c Importação e de Câmbio fun-
clonem em estreita colaboração e
mesmo conjugadas. O Brasil terá
de fazer ingentes esforços para ven-
cer as dificuldades oriundas da cs-
casse', de dólares. Teremos de res-
tringir as Importações, adaptando-as

às disponibilidades de câmbio. Ne-
nhuma licença du importação deve-
rá ser concedida sem, antecipada-
mente, haver a ccrte::a de disponl-
bilidade de cambio para pagá-la.
Estabelecido o orçamento de cám-
bio, deveremos equilibrar a receita
com a despesa. Provindo a receita
dèssé orçamento do produto das' nos-
sas exportações, deveremos destiná-la
ao pagamento das Importações im-
prcsclndivels ao nosso desenvolvi-
mento econômico. Deverão, em con-
seqüência, ser eltminadas todas as
Importações dispensáveis. Provldên-
cias estão sendo tomadas para as3e-
gurar a Importação de, equlpamcn-
tos e matérias primas essenciais k
indústria c á agricultura, vigiando
o governo para que n&o sofra em-
baraços o desenvolvimento da nossa
economia. A presente situação está
exigindo de todoa os brasileiro.-, um
programa firme de economias c sa-
orifícios. Tôda3 as dificuldades com
que agora nos defrontamos *.erão, cm
realidade, de ser resolvidas com o
nosso próprio esforço; tudo vat de-
pender do que pudermos exportar e
das restrições que impuzenno3 ãs
importações, não sendo, certamente,
a maior das privações, que teremos
o>- suportar, a de viagens ao estran-
gciro. de finalidades recreativas..

Isto, meus senhores, o que tinha
a ' dizer ao pais neste momento.
Agradeço-vos a oportunidade que
me proporclonastes para fazè-lo e,
Juntamente convosco, brindo ao que,
confio, está no coração de todos os
brasileiros: » grandeza, à indepen-
dênela e à prosperidade da nossa
terra "

Di. Sanl Cameixo
AuAüses Médicas. Teatcs ulcr>rlco«.
Tubiifrens. Diug. gravidez,. GraçB

Aranha HUfl. s. 70l|3.
Kcs.: 37-481)0.

VmK
Durará ioda a vida

FAIANCES
Cristais, porcelanas, novi-

dades, presentes, fa-
queiras

BAZAR AMERICA
38 - URUGUAIANA - 40

Não será irradiado o
discurso do papa

CIDADE DO VATICANO, 23
(A.P.) — O discurso que o Papa
ência aos membros do Congres-
pronunciará, amanhã, na audi-
so Feminino da Ação Católica
não será irradiado conforme se
anunciara anteriormente.

Não foi revelado o motivo de
tal modificação.

Todavia, fontes do Vaticano
disseram que o texto do discür-
so do Papa será tornado públi-
co imediatamente depois de ser
pronunciado.

Segundo se acredita, 11.000
mulheres católicas, inclusive
delegados ao Congresso, ouvirão
ouvirão as palavras de Sua San-
tidade.

CIMENTO
r.O quilos — Cr$ 13.30

Polonês, Inglês e Alemão

Vergalhões
tòdus us bitolas

Tubos galvanizados

ÚLTIMOS DIAS
da Grande Venda de Saldos!

Serviços de jantar, chá e café. Louças avulsas, alu-

mínios, faqueiros, talheres. Cristais, faianças, por-
celanas e artigos finos para presentes!

*¦¦

COMPRE A PREÇOS BAIXÍSSIMOS NO

Mundo das Louças!
AV. MARECHAL FLORIANO, 114-116

ASMIOL
Um novo produto contra a asma, bronquite

asmática e rnsfriaríos

de 1|2
TEL : 42-537»
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Use ASMIOL
COMPRIMIDOS DE PLANTAS MEDICINAIS

Vendem-se nas farmácias e drogarias.

Assinou r> wcín do
Atlântico

KEYKJAVfK, Islândia, 23 (U.
P.) - O presidente Svoinh Ba-
jornssoíl assinou o Pacto do
Atlântico Norte, ontem.

Aviões a jato para

CA1HO. 23 (A.P.i — Soube-
se que o governo cgíDcio deci-
tliu gastar 950 mil libras na
aquisição de aviões a jato de
construção britânica, a fim do
modernizar sua força aérea.

PR

Prof. CUMPLIDO DE
SANTANA

Km». Bexiga. 1'roi.lBl». IS\»me» r ü|<f
-neflm rndonrHiilca». MfiimrfAlda» —

EIHF. A B > lei : M-M4*

A CIDADE
AVISO AO PÚBLICO

Em virtude de acidente eni nossa rota-
tiva, só voltaremos a circular amanhã,

25, V feira, à hora do costume
A GERÊNCIA

aHflni ¦ lllwiHWÍH««*

QUE SURGE EM NITERÓI

ECO DO LEIT
A CCPL AO PUBLICO

Em face do noticiário publicado cm torno da reunião realizada pela

CCP em 31 do corrente, cumpre-nos desde logo declarar o seguinte:

1) que a CCPL ressalta ser a demonstração de custo de produção

que ofereceu para estudo não um exemplo teórico como afirma o relator,

Sr. Zeferino Contrucci, mas sim a resultante de um inquérito que procedeu

com base na realidade da produção leiteira no setor gco-cconómico ligado

a esta capital;

2) que as retificações feitas pelo relator Sr. Zeferino Contrucci às

cifras apresentadas pela CCPL, estas sim, nada representam, pois resultam

evidentemente de informações equívocas;

3) que a CCPL repele a afirmativa do relator Sr. Zeferino Contrucci

quando csle afirma ser nossa organização herdeira de um monopólio insti-

tuído a favor da cx-CEL. , i

Chamamos a atenção do Sr. relator para a leitura do decreto-lei

n. 08!Í8, de 12 de nct&mbro de 194ü| por élc verificará que o comércio do

loite nesta cidade tornou-Me litro dc«de a extinção daquela autarquia)

1) que a CCPL (ica á <li-1»'¦.«. ¦¦ ¦ ¦ do relator Bv, Zoforlno Contrucci ou

da CCP it.ii.i debater o HMUlfiO de forma ampliii na prMtttflíl •'"¦ Uvimau

qu» n»«olln'i, ait»ifitidn pela ímimh n«n deftta <'a|ilial,

CKIAtt l'IHi;H Dl, mi i i • i
»'•• "i  da CCPL

¦ '. ' 111. 
' 
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O DIÁRIO OE NOTICIAS apn-
rèceu em 12 de junho de 1930 é é o
mais antigo Jornal do Rio de Ja-
nelro dirigido, desde o primeironúmero, pelo seu fundador.

Nascido para executar, sem des-,.
rios e sem indecisões, a, mais ele-
rada missão da Imprensa não tem
• DIÁRIO DE NOTICIAS ligações
de qualquer espécie quo o impeçam
de apresentar-se ao público, todos
os dias, com a mesma rigorosa II-
nha de probidade, de independência
è de altivez que deve ser mantida,
a todo custo, pelos Jornais, quais-
quer que sejam as vielssltudes que
tenham de enfrentar na sua luta
Incessante pelos Interesses da cole-
tlvidade.

O constante apoio do público &
orientação désto Jornal exprime-so
no tato, muito significativo, de ser
o DIÁRIO DE NOTICIAS, desde
1939, o matutino de maior tiragem
d» capital d» República.

A SUCESSÃO PRESIDENCIAL

PARA
TODOS

A velha Paris
Automóvel do deserto
Vocação è destino

Constituiu sábia medida poli-
tica estender-se o acordo inter-
partidário à sucessão presiden-
ciai. Já mostramos destas co-
lunas que o acordo prestou relê
vantes serviços.

Certos aspectos novos da de-
mocracia brasileira como a gran-
de divisão polltlco-partidárla nas
assembléias e o fato de haver
até governadores em tr>lnoria no
Legislativo estadual, seriam de
molde à provocar choques vio-
lentos, de repercussão imprevi-
sível, não fosse o ambiente cria-
do pelo acordo. O acordo aju-
dou o regime democrático a vi-
Ver. Retirou do aeü caminho di-
ficuldades que, exploradas pelo
sectarismo e pela Intolerância, te-
riam perturbado profundamente
2 vida brasileira. Só o desço-
nheclmento das realidades de
nossa política pela Ignorância ou
pela rriá fé negaria tais evl-
dências.

Mas, o maior serviço do ac8r*
do será ihfluir na sucessão pre-
sidencial, através da arreglmen-
tação de poderosa força político-
eleitoral, para evitar o esfacela-
mento e a divisão, que viriam
enfraquecer o prestigio cia lega-
lidade constitucional perante o
povo, e até suas próprias possl-
bilidades de sobrevivência.

A defesa política da legalida-
de constitucional não exige ne-
cessarlamente candidato único.
NSo correm perigo as Institui*
ções se houver mais de um câri-
didato. Mas, correrão certamen-
te perigo se os trSs grandes par-

A VELHA PARIS — No tempo de** César, havia na illia de Sena,
Tioje ilha da Cite a capital de um
povo gaulès os "Parisii", chamada
pelos romanos "Lutécia". Após a re-
tistência desesperada que esse povo,
sob a direção do valente Camuloge-
no, opôs a Labieno, lugar — tenente
de César, no ano 52 A-C, os con-
aulstadores romanos fixaram-se em
Lutécia, que posteriormente tomou o
nome de Paris, provindo dos seus
(Wfjpo.s habitantes. E' essa a origem
da bela capital francesa, de mais
de dois milênios de existência.

*
AUTOMÓVEL DO DESERTO —

** A montada habitual das tri-
bos "tuaregs" e de certas tropas
especiais dos desertos africanos é
o "mehaiT', variedade de dromedá-
rio doméstico exercitado para corri-
das velozes. Este resistente e rápido
animal chega a fazer, no deserto, du-
zentos a trezentos quilômetros de
viagem em vinte e quatro horas.

*
*

yOCAÇÃO E DESTINO — Maupas-v 8ant comepoií um dos seus
mais interessantes contos. "Ume.
Ilermet", com estas palavras: "Os
loucos me atraem..." E falava de
seu estranho interesse por esses sô-
rei de razão transviada, que, aliás,
figuram em tantas de suas grandes
obras literárias. Quando escreveu,
eiH 1887, o eafraordíJiário "Horla",
logo denunciou que já estava sendo
possuído de alarmantes desvios de
imaginação. E, de fato, pouco de-
pois, o primoroso autor de "Bola de
Cèbo" caiu nas trevas da demência,
que tanto o impressionava, morren-
do em 1893, depois de alguns anos
nesse lamentável estado. Que inexpli-
cdvel premonição lhe chamara o in-
teresse para o que, afinal, veio a ser
o seu jjfdjífío destino.*

Correspondência
SR. NEWTON LOPES DOMINGUES

— Pedimos seu compareclmento a esta
redação. Procurar o secretário, a par-tlr dás 1S horas.

Suprimidos vários car-
gos no Ministério da

tidos se fraclonarem de tal ma-
neira que um ambiente de con-
fusão se produza propicio às
aventuras da audácia e às am-
bicões pessoais do carreirismo.

O papel do acordo na sucessão
é, antes de tudo, fazer que a
U. D. N., o P. S. D. e oP.R.
se aglutinem em torno de um
candidato, de modo a desencora-
Jar, deído logo, as manobras do
divísiohiGmo e »i especulações
da cizânia. E' este o grande
papel reservado ao acordo Inter-
partidário pelas exigências hla-
tóricaa do nosso desenvolvlmen-
to constitucional.

Está daro, por àua vez, que
o candidato dos três grandes
partidos do acordo deve sair de
3uas fileira*. E' mister não des-
conhecer a lógica da política,
Por Isto mesmo, tais preilmlna-
res foram Já vencedoras nas
conversações entre os chamado»
«três grandes». Resta a escolha
dú candidato.

A indicação do candidato es-
tara, sem dúvida, em função do
significado do àcõrdo, dos obje-
tivos por êle visados, No plano
político e administrativo, o acôr-
do significa entendimento e co-
laboraçâo sem que nenhum doe
partidos nele Integrantes abdl-
que da própria personalidade. O
que o acordo deseja manter é o
ambiente de tolerância e boá
vontade reciprocai, sem o qual
as incompatibilidades pessoais e
até as* dlferehçaè de temrierâ-
mento exacerbam as questões e
exageram detalhes, impedindo a
esforços comuns se concentra-

rem na solução de problemas
comuns.

A indicação do candidato de.
ve recair, portanto, em um nome
que, na realidade, da experiên-
cia política, se haja mostrado o
mais capaz de compreender e
praticar as diretrizes superiores
que formaram e alimentam o
acordo inter-partldário. Aqui
também a lógica da política há
de ter a sua palavra.

Se o acordo é para ser man-
tido e desenvolvido e aperfeiçoa»
do como Instrumento de govêr-
no na realização de enormes ta-
refas nacionais, o candidato dos
partidos do acordo outro não
poderá ser senão aquele que pela
palavra, pelo conselho e pela
compreensão, pela isenção pes>
soai e peta superioridade dopen-
eamento, revelados no exercido
do poder -—teste supremo dessas
qualidades — representar inaba-
lável garantia da continuação
da política iniciada pelo presi-
dente Dutra.

O essencial é que esse nome
esteja nas fileiras de um dos
partidos do acordo. O essencial
é que esse nome represente para
o acordo a segurança de sua
continuidade e seja capaz de o
desenvolver no espírito de paz e
reconstrução que o país exige.
Esse nome existe. Todos o pro-
clamam como a personalidade
mais politicamente preparada
para, nesta fase de nossa vida,
conciliar em benefício da Nação,
of Interesses da política parti-
dárla.

A POLÍCIA E A CIDADE
Continuam a registrar-se, com freqüência ver-

dadeiramente deplorável, os casos de espuncamen-
tos praticados por policiais. O último chegou a
causar a morte da vitima.

NSo hâ, necessidade de insistir na condenação
desses processos de criminosa brutalidade, que
causam vergonha e revolta, fazendo cada vez
mais ealr no conceito público o departamento dè
cujos destinos é responsável o general Uma Gà-
mara, de vez que a policia.se transforma de ele-
mento de segurança em fator de Intranqüilidade.

Ninguém Ignora que o Rio se acha infestado,
realmente, de malfeitores, situação qué exige
enérgicas providências repressivas. Energia, po-
rêm, não quer dizer violência e muito menos de-
Humanidade. Guarda de lei, a policia tem de con-
servar-sc dentro dela, sob pena de nlvclar-se aos
quo a infringem.

A propósito do veto oposto pelo presidente da
República ao escandaloso projeto sobre aposenta-
darias em massa, alegou-se. que, no tocante íl Pó-
Meia, éle iria facilitar um expurgo indispensável
nos quadros do Departamento Federal de Segii-
rança Pública. Ora, esse expurgo deve depender
do Inquéritos que não podem deixar de ser aber-
tos para a puniç&o de culpas o nüo de medidas
legislativas que redundam em imerecidos favores.

E, por falar em Inquéritos, torna-se também
imprescindível que o general Lima Câmara, que
os anuncia a cada passo, diante da grita ún im-
prensa, nüo se contente com o gesto de mandar
abri-los e com a recomendação de que sejam ri-
gorosos: cumpre saber àté que ponto tais deter-
mlnações são observadas pelos seus auxiliares.

Em resumo, a Polícia do Distrito Federal não
é só ineficiente, mas também um organismo que
ha multo perdeu a confiança pública. O general
I.lnm Câmara, entretanto, ainda não se aperce-

ESTUDO DA SOCIOLOGIA
TJma interessante proposta foi apresentada no

Congresso Nacional de Estabelecimentos Parti-
culares de Ensino, recentemente realizado cm Sal-
vador.

Trata-se da criação de uma cadeira de aoclo-
logla no último ano do curso secundário.

A sugestão, pela sua natureza e pela própria
composição do plenário, era de molde a dividir
os congressistas. E foi o que ocorreu, criando-se
duas correntes de opinião, que Se manifestaram
através de acalorada discussão. No íinal, subme-
tida a votação, venceu á tese, por larga mar-
gem de votos.

De fato, a inclusão da sociologia no curso
cientifico vem ao encontro das novas condiçOes sob
que se apresenta a vida nos dias do hoje. A com-
plexidade dente após guerra está a exigir que os
jovens adquiram, o mais cedo possível, a maior
soma de conhecimentos, principalmente daqueles
qufc lhes possam dar uma visão mais ampla dos
acontecimentos entre os quais se desenvolve a sua
existência.

Os problemas do mundo moderno, cada dia
que passa, mais alto clamam por homens capazes
de penetrar os seus segredos e de apresentar a»
soluções què possam ser consideradas justas.

Não será de mais que cedo comecem os os-
tudantes a travar conhecimento com tudo quan-
to lhes possa dar uma visão mais ampla dos
fatos sociais.

Bem andou, pois, o Congresso de Estabele-
cimentos de Ensino quando recomendou, em suas
conclusOes finais, o estudo de sociologia ainda
no curso secundário.

beu disso, ao que parece; 6 enquanto s.s. se
mantém Inerte, os seus maus auxiliares colabo-
ram com os facínoras e outras categorias de des-
classificados sociais, na prática da delinqüência.

erdaPunido um sacerdote francês da esqu
Não poderá o abade Boulier dizer missa na diocese de Paris depois do dia

14 de setembro, por desob ediência direta ao seu bispo
Dizem os comunistas que a igreja agiu, no caso, por motivos

purament e políticos ---¦

Viaçiao
O presidente da República assinou

decretos suprimindo, no Ministério da
Vlacilo, 5 cargos extintos da classe C
da carreira de maquinista de estrada
de ferro, 1 da classe G da carreira
de auxiliar de engenharia, e 2 da
classe E da carreira de condutor de
trem.

PARIS, 
23 (U. P.) — Os diri-

gentes da Igreja Católica
Apostólica Romana disseram

que haviam tomado medidas dis-
clplinares contra o abade Jean
Boulier, conhecido sacerdote
francês da esquerda, por deso-
bediência direta ao seu bispo e
n&o em virtude da ordem de ex-
comunhão do Vaticano contra
os comunistas.

Monsenhor Robert Beaussart,
arcebispo interino de Paris, pu-
blicou ontem uma urdem que
proibe ao abade Boulier dizer
missa na. diocese de Paris de-

UMA VELHA E NOBRE CIDADE
Domingos Vellasco

D
(Especial para o DiARIO DE NOTICIAS)

- NAO sei se Raquel de Quei-
rós conhece a cidade de
Golaz (os goianos preferi-

mos escrever Golaz, em vez de
Goiás que nem parece o nome de
nossa terra), mas que o seu artl-
go, publicado no DIARIO DE NO-
T1CIAS, demonstra que ela está
bem Informada sobre o que foi a
vida social da velha capital gola-
na, é um fato que me agrada somo
A qualquer filho daquela cidade
Realmente, Raquel de Queirós tom
raz&o ao dizer que Golaz e a sua
sociedade ainda estão à espera do
seu romancista ou de seu spcló-
logo. Isto mesmo J* tive oportu-
nldade de escrever, quando lancei
um apelo aos homens de letras de
meu Estado, para que dedicassem
& civilização que ali se doscnvol-
veu, sobretudo no último quni-tel
do século passado c no principio
deste século, um pouco de sua
atividade Intelectual. Até ugorn,
porém, nada «o (Az do definitivo.
Algumas paginas de Hugo o Vilor
de Carvalho Ramos, algun. urtlKOS
d» Am.-iir;,n,, do Hinsll — o nadii
mola, E' puMlvvl que n nova ge-
rifllo de literatos goianos, #»> <|u«»
ne contam valore» como IkTiianln
Kin, Domingos t> Afonso Wll» d*
Hou*», Pau» íffllllo IVivoa, fJnrtol
'..ii'; ¦ ¦ ouImii moço», HWÍI/1» o
•dn " •!"• ui mali ¦¦' ii-'-- """ inirii-
rum ou nlo mmliiTiim tuwr,
«^ MAM Riquti da Uutihà»
L) i»t um» i/i>M<i«<>» Iwll»*' ii*n»»wl » m*>llm mun»»-
•insto m iumi»iUM» Úo \>hvh n<ii»
m> W hmüwi» Mttwi nu* "i\w»
tw • »'i'imi«-' mm pmnim mi»
imitei» tut»i » pifUiflÈ I», no
WtMáíU/ Úu H»$ mi¥'iln VfHfl l»k
ll<*»i,»ii»t imlii ii ml a áu líhnW~fr$êlmMe, 

»» ''htIMmM" à» /4m

lha capital nfio se encontravam en-
tre os fazendeiros, os roceiros ou,
como depreciativamente eram de-
signados os lavradores e criadores,
os quejeiros. Até a garotada per-
seguia, com as suas valas os que-
jeiros no dia da queima do "ju-
das", quando enchiam a cidade
para as festas da Semana Santa.
E' verdade que multas Influências
eram, ao mesmo tempo, fazendel-
ros, ou melhor, donos de faíen-
das, que nelas não moravam, mas
apenas passavam tempo; mas a
nata social, os homens importan-
tes, Ke alinhavam nn maglstralu-
ra, no professorado, nas funcóes
públicas, civis o militares e, ;ior
vezes, no comércio. O dinheiro -u-
lia, como sempre. Não era, p.v
rém, fundamental. Multo mais Iti-
fluentes eram o conceito da fa-
mlllu e as suns trudlçAcK. Nas
fentiis e nos bailes que orum Ire
quente», no Palácio do Governo ¦
nus residências mais Importantes,
ou filhos do presidente e os dos
contínuos do paliido, os do comei'
cliinte riCO o os seu* entxolins,
ii uni..in •• 1'nlos sem nenhum pro-
OOhOtitfl de superioridade. Qo\»r.
nfto cunhada u compluxo du |a>-
Iiic/ii, Havia OUtrÒf eoniplaxon.
mus uno osic llnvla u Miiii-nmiliiwi
ifin 'Ia llliliuKifm dns famílias, n da
inaslada valoil/agflo da niltuin ou
ri» ilustrai»'' d» MUI filho», 'ini
ilir.l.-lii |-i I., Ii.il.nll.i. 1,1 !¦ Vil Mr

oro havia e wiiiplcuo da po«<i--
Mi T«d«i n mando ara, truls Ml

tilttmtul im i* M»Ihí»i

IV..HM mio «íi Ttwmro
ümíV, M-jiii* nmiM #* ném* 4»

mmh m» 
'M'- 

(timnHtém 4tt liw-
.. 4 m « idE

pois do dia 14 de setembro, data
em que expira a sua atual 11-
cença.

Essa é a primeira medida dis-
ciplinar tomada contra o sacer-
dote católico na França, desde
a publicação do decreto de ex-
comunhão. Os comunistas fran-
cêses disseram que a Igreja agiu
«por motivos puramente poli-
ticos».

Um porta-voz de Monsenhor
Beaussart disse que havia sido
aplicada a pena em virtude de
ter Jean desobedecido a ordem
de seu bispo, o qual o proibiu
de assistir ao congresso de ca-
tólicos dissidentes celebrado cm
Praga, na semana passada. As-
sinalou que Boulier nüo- é mem-
bro do Partido Comunista. En-
tretanto, o órgão oficial coiiiu-
nista «IVHumanltê» publicou à
ordem do bispo na primeira pá-
glna e comentou: «O apoio de
um patriota sincero ao grande

Um negro para a Corte
Suprema

DETROIT, 23 (U. P.) — Foi fel-
ta hoje a sugestão ao presidente
Truman para que escolha um ne-
gro para preencher a voga deixada-
na Corte Suprema pela morte do
mlnjstro Frank Murphy. Disse a
Conferência Educacional da Igreja
Metodista Episcopal Africana que
tal medida ajudaria os negros a
conquistarem direitos civis e gran-
j-earla o apoio dos negros de todo
o pais.

O dr. Kflgar Ü. Brown, reiior do
Conselho Negro Nacional, sugeriu
quo o deputado democratu Wllllnm
L. Dawson, do ílllhols, poderia ser
uma excelente escolha para a Corto
Suprema.

Importante reator ato-
iu co no Canadá

OTTAWA, 28 (V.PA — O dr.
(?. J, Maelmnxlo Klng, pre»l(|«n-
ta da COItMlhO Nacional de In-
Vtftj|«va&4 cientifico • <la .luiitn
da Controla da V.iwr^in Atam loa
do CaiMda, dia»» que amn» pala
tom, am Chalh Itlvar, um raatm
..".min. I..in iKiial ri» mundo,

A('|l" ¦• ' ' ¦''! "'... •¦ • ../'.. .'li 11,11-1
nina pilha alf>mha «Ia maior ileii'
-niiiHi- ii' ficím am "morna lalm*
nttmêi íi» cissifc í'.iv*f * Moi
#a»rt !•'•»¦ ' li»» puniiil» i.'iio«i
iMiiila* mimtltitri»» >iu» ninputtn
p>nl» iittttii A imiitri» «*»••»
t^pniit,<li,* miin r$iití#MâU

ji*m « tnímiliê íuH4»Hinni»l ft»
\ft**;i» »í'jíl*4#,t

movimento popular de paz e à
Bua atuaçüo dentro das .forças
do progresso tiveram como re-
sultado o seu castigo pelo Vati-
cano. Nao ê Isso uma prova
da significação profundamente
politica do decreto da Santa Sé?»

O abade Boulier fora anterior-
mente objeto de medidas disci-
plinares pelo falecido cardeal
Suhard, arcebispo de Paris, pe-
Ias suas atividades esquerdistas
e por um discurso em favor das
organizações comunistas.

Lehman sai em defesa
da sra. Roosevelt

LAKE PLACID, N.Y., 23 (U.
p,) — o ex-governador Herbert
H. Lehman defendeu a viúva
de Franklin Delano Roosevelt,
a quem o cardeal Spellman
acusou, ontem, de discrimina-
çâo contra católicos. Declarou
Lehman que a vida da sra. Roo-
aevclt caracterizava-se por nâo
ter preferências contra qualquer
raça ou religião.

Lehman, que professa a fé
judaica e íoi amigo intimo da
família Roosevelt, declarou que
havia sido violentamente sur-
preendldo pelo ataque do car-
deal a sra. Roosevelt, pelo que
tornou pública a seguinte decla-
ração:

cA questão não ó se alguém
está de acordo ou nfto com a
sra. Roosevelt neste ou naquele
.assunto público. A questão está
em saber se os norte-umeriua-
nós têm o direito de expressar
seus pontos de vista quanto a
assuntos públicos sem ser acusa-
doa de discriminação religiosa».
«Eu creio e sempre acreditei
quo cm iiiiiiiiii democracia nor-
te-rimcrlcana cada um dos cl-
iliiiiiiuii. rosponaávcls tom o dl-
n-iiii de oxprcasnr acua pontos
do vlata Hi-ni i-.ii.-n aujolto A
ucuNaçfto do iir ••iiiiir,'"i in a uma
nu oittra ralIglAo»,

i.i-iiiii-in, qu« tam atilo man-
OlOMdO in íi :ii i,!. ii,.-i,', como
citndlilitlo a hiiiiiiilnr paio i •' •
itn da Nova York naa alalyOoa
•In iiiivamhro próximo ni-rlanou»
a« a tomar pari* im cnnirovér*
ala, «in criou um ambienta il*

¦!¦.... lll Ui"

A ura. lti«miHvr|i dia»* qua
,. |.,.. -i. íi- ao .•••;• .-i íípiIIiiihii
min nula paaaoal, »• qual mio pra*
? ••..nu fiioiar pnhllia,

A viuva «tu |/m*Ii|»i,<« (m»»A
«,.-i in,, da -nitMim Hê MM da
Hf4» Parti, $m Munmtiiú* A»
*M« MWowfai H*i*mn ilminit'
Ê&1

BÜRLESQUE
Osório Borba

A- proliferação dos partidos no
Brasil — hoje contida pelas exlgên-
cias quase proibitivas para o regls-
tro de novos — atingiu um exagero
que é bem da nossa psicologia. Sabe-
mos que essa fragmentação da opl-
nião política é fenômeno universal
nas democracias e decorrente do re-
glme de ampla liberdade de orgá-
nlzaçfio. Que nos Estados Unidos, se
a quase totalidade do corpo eleitoral
esta permanentemente polarizado pe-
los dois grandes partidos, há alguns
outros, pequenos, e nos pleitos pre-
sldencíals aparecem candidatos com
poucos milhares de votos — candl-
datos, por eXemplõ, dos vegetarla-
nos...

Mas no Brasil a pulverização che-
ga a extremos como nSo se verifica
decerto em qualquer outro pais. E
é chocante em muitos casos o artl-
fido, a gratuidade, a ausência de
objetivos na organização da maioria
desses "partidos" que ninguém sabe
a que vêm: talvez beneficiar, pela
dlspersSo do eleitorado livre, os
partidos dos governos.

Toda a diversidade de opiniões e
tendências políticas, em qualquer
pais, estaria perfeitamente atendida
com a existência de quatro ou cin-
co partidos, correspondendo às prln-
clpals correntes doutrinárias e às
diversas ordens de Interesses — as
da burguesia conservadora, da alà
burguesa liberal, da corrente socla-
lista, da comunista, dos remanescèn-
tes fascistas.

Mas há os sonhadores ou aventu-
reiros que querem fazer política','por cuenta própria" como o revo-
íuclonário,espanhol da anedota com
a sua metralhadora de mão. Deter-
minado áuto-llder, por exemplo, so-
nhou, com uma deputaçfio, que ve-
rlflcou ser-lhe Impossível obter de
qualquer dós partidos fundados em
1945, e criou o seu próprio partldl-
nho. Em cada pleito concorre, dls-
persa das várias correntes alguns
milhares ou algumas centenas de
votos nos Estados onde conseguiu as-
soclados. E insiste. Um dia será
compreendido.

Pululam as iniciais de partidos,
como prefixos de estações de ràdlo.
Ninguém sabe o que querem, o que
esperam, que pensamento novo vêm
difundir. Em três séries de eleições,
a partir de 1945 foram às un.as, e
retiraram delas as mãos vazias. AI-
guns deles não conseguiram até
hoje eleger representante em ne*
nhuma Câmara. E teimam. Alguns
exploram comercialmente a legenda,
alugando-a nos pleitos a correntes
que estão sem registro...

Mas hà sobretudo um partido —
fantasma no Rio, curloslsslmo. Usa
como apelido um grupo de letra»
que, ouvidas, formam umà pãlavrl-
nha melo pitoresca, uma palavra
que lembra comida ou bebida. Ssso
destaca-se porque se mexe, age, faz
propaganda, se bem que contlnul co-
nhecldo apenas e vagamente pelo
nome cômico. Ninguém lhe Conhece
o programa, nem os dirigentes, nem
os objetivos, nem as campanhas- que

\já fêz em tomo de problemas nado-
programa, nem as campanhas que já
elegeu (nenhum), suspeitando - se
apenas que funcione como patrulha
avançada de uma candidatura hlpo-
tétlca, sem nenhum sentido político.
Seu programa, seu lema, sua meta,
nesse caso, seriam uns bordados de
general. Mas o fantasmagórico do
caso é que esse partido esotérico,
que ninguém sabe o que é, nem que
forças representa, Instala grandes
sedes nos bairros, e gasta dlrihelros
Imensos (onde está o dinheiro ?) a
julgar pela facilidade com què ob-
tém sedes numa cidade onde não há
casas disponíveis,.

Agora, um volante chegado pelo
correio dá-nos noticia do que quer
o partido-fantosma. Quer nutrir as
centenas de milhares de crianças
sub-allmentadas dos bairros cario-
cas. Sô... "O S. P. L. se propõe
a distribuir diariamente Sopa, Pão e
Leite pelas crianças desnutridas doa
nossos bairros." Multo modesto nas
suas promessas, o partldo-íantnsmá
afirma que "Iara crescer uma gera-
ção forte, saudável e alegre, cheia
de vitalidade" e que criará "para o
Brasil um patrimônio humano, dlg-
no da sua amplidão".

Termina o papel poga-eleltor com
o cardápio è horário: "Café, às '8
horas. Sopa, às 17 horas."

NOTAS POLÍTICAS

A força e o desprendimento da ÜDN

ditador, saiu vitorioso Na elelçãoj* 19 dejaneho de «47. 
gW^.y

praticamente, foi a UDN
o de Minas,nro"íe"nh7aícançad-o maior-número de legg^«^J"« *al, con-

qulstou, entretanto, o governo de vários Estados, Inclusivi.
que é, como se sabe, o segundo colégio eleitoral do pais.

*
* *

de eleitores que possuem os Estados go-

Mais uma ameaça
VERA PACHECO JORpAn

Considerando-se o número

aa s&bss asa pS$f|igfe
de acordo com as estatísticas oficiais, observa-se que ft UDN fica acima
d° 

cons'idere-se ainda que a UDN. na eleição de 1945. teve o concurso
do PR e do PL- concurso que terá provavelmente nas próximas ele ções

IlilÉü: ãmM*M8»a -
dois Estados importantes, cuja vida# política está tranqüila.

* *
Todos estes fatos e estas circunstâncias são favoráveis ã UDN. Entre-

ahJ, confirme íoi resolvido e está publicado, o sr. Frade.Kelly na
comissão dos três presidentes, não alegou nada disso. _No, «eggo^Inter-
Partidário, que já vigora, assim como "ar1/Uaan«aD^°U0tlC^SDme TpRmmÊÊmsmm
de cada um âêitl M homens eminentes. Estabelecido o programa Inte -

deles, 
partidos dm t0 que^lhescareca mal

loder,

governar 
"com 

os partidos que o elegeram, embora' procedendo, perante
„. ss mmmmm mm^^mm^.
haver o compromisso, que assumirá o candidato, de,
governar com os partidos que o elegeram, emb—
todos, como primeiro magistrado da Republica.

Se não houver desmedidas ambições pessoais, a UDN, c. PSD

belecldas. «owv
Os "queremistas" do PSD

n sr Ernesto Dorneles é, como se sabe, parente e protegido do
sr Getúílo Vargas. Foi este quem o inventou politicamente, fazendo-o
chefe de Policia em Minas, para fiscalizar o governo do sr. Benedito
ValadarL Servindo o ditador e tirando proveitos da ditadura, o sr
ErnesL Dorneles? cada vez mais contemplado pelas graças, do dono to

ssí srs ffa-s»* ssrtsnn s. p^zz a^ Mim s-ws^rs; _° 6T,„t„r's.rí
EstadoErnesto Dorneles nasceu e criou-se no

fascista que tanto infelicitou
militar.

Politicamente, o sr
Novo, isto é, naquele vergonhoso regime
° B0Ssr' 

Dorneles nunca íoi. nem deve ser, contra o seu protetor. Se
fi«mm no partido chefiado pelo sr. Nereu Ramos e não no partido coman-
dad^diretamente pelo sr. Getüllò Vargas, é porque isso convém aos
fnrlrMsLsf to ex-ditador. Este, em certas manobras, conta mais com a
interesses do ex «tuaaor. *»i. Partido Trabalhista. E' nas
tí^CLW ao vice-presidente da República.
que se encontra o antigo estado-maior da ditadura.

Deools de tomar parte na Convenção do PSD em Porto Alegre, e de

poTfranluezTou por inabilidade, não houvesse confessado, agora, a sua
fidelidade -ac.Estado Novo. fl Q Alclfles
^àS^^^^é^f 4cha-E WiESS^
dando pouca importância ao sr. Dorneles, disse» «»» 

«to Doraeie» con-"F' nrimlrável a franqueza com que o senador Ernesto uorneies con
fessa a sua restrita e absoluta fidelidade ao espirito «Mlohír^-íaBclsta
de 1937 Explica-se perfeitamente a atitude de s. excla. êle surgiu
renentinamente para a vida política do Estado Novo. assimilou as suas
Ss exe 

"cltouP-se 
e habltuou-se com seus métodos e não evolveu. Esta-

Ctó:dS: rprov.0sVoutaestad,sta, guindando-o à Interventor.a de
nosso Estado que, até então, o desconhecia completamente .

* •
Para se avaliar quanto convém ao sr. Getúlio Vargas manter uma

• aue um dos maiores golpes
gSS Pa0dneria ago^ôfre7"seria"que os srs. Ernesto Dorneles
Tnftn Neves Batista Luzardo, Glicêrlo Alves, Agamenon Magalhães. Flllnto
Muner! Etelvlnò8 Lins e oütroS. deixassem o PSD e ingressassem no

Kô TrabàlhWpara ai ficarem, publicamente, à sombra do chefe.

NOTAS PARLAMENTARES
No Senado

Ataque ao jornal 
"La

Prensa"
BUENOS AIRES, 23 (A.P.)

— O escritório do imprensa do
governo renovou o ataque ao
jornal independente «La Pren-
sa». Em seu programa radiofo-
nico normal, ontem transmitido
por todas às estações, a agfin-
cia governamental acusou «La
Prensa» de Sonegar os impôs-
tos municipais há alguns anos
e de tratamento desigual aos
empregados. As acusações não
foram especificadas,

«La Prensa» estampou o tex-
to irradiado sem comentário,
sob o titulo «A Palavra Ofi-
ciai». «La Prensa» tem sido um
critico severo do atual goVêr-
no.

No Palácio do Catete
Esteve no Palácio do Catete, o sr.

Edouard Grandry, encarregado de Ne-
gócios da Búlglca, a fim de ugradecer
ao presidente da República os cumpri-
mentos enviados por motivo da pnssa-
gem do aniversário da festa nacional
daqüíli pafi,

Acordos na base de
reciprocidade

MADIUD, 23 (A. P.) — Ü«
acordos comercluls aéreos assi-
nados pela Espanha com a Ar-
i;i-niinii i- o um mi foram feitos
na li' ¦- da mal» estrita recl-
procldnde, no que te n nn ao*
ülmitoN mútuos dou países In-
teroHnadim.

KMHU .1. ¦ I.ii ii.i.ii foi li-1'n pulo
coronel Jtm ¦¦; Murliosi JMnroii,
illrotor k»ihI d* Avlii<;flo Cl vil
dn K»|miih«, • que elinfloti •
<lolr)fMi;A<i MSpMMlliiln •!•!• i.'K"
• l>i'i 1.1'im ii>'inl>ii-

O IflfOfl»! IMm-.i.ii iIIum- Iii in
Ihiii ijiii, »••«* «i.,i,|i,» «Ao •
)•.<»!" Müi0 • <i'i« «» stmpê
i.l.iuit 4» u»l»',h'i Ali» |.«l»m *• I,
iteUrlo* ii'«t«m iiiiu i-itt-K
»•»<•!«». A» mnitt » «flsi
HMlfiiier linh»» AèiDikê f*mi
(tV$tif4f$ p*s.lm>».

ATIVIDADE DO SR. VITORINO
PBÈIRK

A propósito dá hotlôla íègundo »
qual o sr. Vltorino Freire estaria
ameaçando os seus adversários no Ma-
ranhüo de conseguir ft derribad» dos
que ocuparem naquele Estado èmpro-
gos federais em comissão, dizia-se, tiu-
ma roda» de senadores, ter sido por
interferência do aludido senador marà-
nhense qus foi exonerado o coronel
Raul de Albuquerque do cargo de dl-
retor geral dos Correios e Telégrafos;
devendo-se ainda ao sr. Vltorino Frei-
re a Indicação do coronel Landry Sa-
les para o mesmo cargo em que esta-
va por ocasião do 39 de outubro. .

Na Câmara dos
Deputados

O PARANÁ' COM MEIO MILHÃO DE
ELEITORES

Encontra-se no Rio o desembargá-
dor Cld Campílo, nosso antigo cole-
ga de imprensa e, hoje, uma das íl-
guras de maior relevo na maglstra-
turá do Paraná. O desembargador Cld
Campeio exerce, há vários anos. na-
nuêle Estado, as funções de correge-
dor, e é o presidente do Tribunal
Regional Eleitoral.

No Palácio Tiraderitès, onde estava
em palestra com alguns deputados, no
gabinete do secretário Munhoz da
Rocha, tivemos o ensejo de ouvi-lo
acerca do alistamento eleitoral na
terra dos plnhelrals. E o er. Cld
Campeio nos disse, em resumo, o se-
gulntc:

 O Paraná, que * o mal» novo Es-
tadJ da Federação, é hoje, sob vá-
rios aspectos, um dos mais adianta-
dos. Agora, está lá em moda a cam-
punha do alistamento eleitoral. To-
dos os partidos irsbslham neste sen-
tido, e pretendem elevar o contlngen-
te eleitoral a cerca de 600.000 elel-
torer.. Atualmente, é de 300,000. Be
o Puraná tiver, como espera, melo ml-
lháo de eleitores, poderá Influir con-
sldernvelmente na soluçáo do proble-
~- «ii.-pi,:,.'.riii. Aliás, observando dia-
rtãrr.ente » nwreliB 6s «ü«tamento,
acredito que » chamada "Campsnh»
do» 800.000" será coroada de êxito.

PeríuiitumoB ao desembargador Cd
Campeio quali o» partidos qu« obtl-
veram maior número da Itgsndftf no
olllnio pleito fitadual, a éle noi rei-
pondfui

_ O PSD, • UDN, o PTB « o PM.
D«Mi> psl"str» pod*-M «oiululr qu»

o Kiiadn d» nu» * g'»v*rimd«r o sr.
Moii«» iiupion spsr#e«r*, no prnMRM
.1. eurtsiiáo, eum »|)r*il*V«l lontll».
(•nta nitiKiml, »inii",i'i qui nlo i*f*
nut pl«l»o» iitUrler»»,

1

casa dos 15 mii cruzeiros, eendo 13 mil
apenas dá parte fixa. Náo deve, pois
o Legislativo — nem poderia dever —
um real ao ex-deputado.

DESEJO DE APARECER

O sr. Wilson Pinho é um Jovem
representante de Mato Grosso do qual
o noticiário parlamentar se tem ocupa-
do algumas vezes pelas suas inlclati-
vas curiosas, como a transcrlçáo an-
tecipada de um discurso oficial, ou
aquela em quo pedia que o Legls-
latlvo aplaudisse certa autorldaed su-
balterna por motivo de determinada
campanha. Táo rumorosa tom sido ft
sua, passagem pela Câmara que o ti-
tubjr da cadeira, agora Interinamente
ocupada pelo sr. Pinho na qualidde
do suplente — o sr. Leônidas Pereira
Mendes — pretende desistir do res-
tante da licença em que se acha
para voltar ao Palácio Tiradentes.
Conspirando contra a permanência do
sr. Wilson Pinho, há outro fato lm-
portante: acaba dè ser levantada uma
grave dúvida perante o Tribunal Re-
glonal Eleitoral de Mato Grosso sobre
a votaçáo dos suplentes. Um dôles, o
advogado de Aquldauanà, sr. Bonita-
cio Cunha, considera-se com votacáo
superior ao seu Jovem correligionário.

Na Câmara Municipal
NOVA ISENÇÃO DE IMPOSTOS

O sr. Joáo Machado, do PTB, apre-
sentou o seguinte projeto de lei:

"Artigo 1.0 — Ficam Isentos de to-
dos os impostos, pelo prazo de três
anos, as construcêes destinadas à In-
dústrla desde que seja empregada pe-
los seus proprietários quantia igual
ou superior ao valor dessas constru-
çfies em edlticios para fins reslden-
ciais, destinados aos empregados na
respectiva Indústria.

Parágrafo único — Ficam também
isentas de todos os impostos pelo pra-
zo de três anos os edifícios vesiden-
clalü construídos na forma do presen-
te artigo. .

Artigo 2." — Os prédios residenciais
previstos nesta lei poderáo ser em
bloco ou construídos Isoladamente.

Artigo 3.° — O» edifícios reslden-
eials previstos nesta 1»! seráo coim-
truido* sempre próximo das respec

Artigo 4,0 - A Oítip»vÜ3 SSSlUllVi
de qualquer reslndéncU, construída •
gozando do» ísvore» da presente 1*1.
por p«Moa qut ná» trabalhe na »»»•
pecttvs fabrli:» imports M pelo» do»
umitflcloi d» meiin» dtid» o itu Ini-
«Ia,

Arllg» 4,0 ~ n*VO(M»'M •» '"'•
4hi»',v6si im «mlrsrl* .

DIVERSAS
pe ei»
PINTO

MIU.MUiVMMPIO
..mii*rin 4n »i* »ír««l«« tm »l»

gMIUI» li'#*ü»<iM, tit> 4IH, 0 H, »*!•
»#i* H«ki i»*»t»*» éii*l»mm «s T«» |
HWt, i»vf «m p>mm»4ifi, » impm-
lH.il» * «tf» *?«»* *ll*>!« l'*l"# ^(»«
4i l-ilv »m H1** i«»>PHiH'i » < •
tmi», 0**» t*ptfi*»«*# t*4»» p*i»

MAM «il Mil NMI4M II» PHP»IUt*t
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Encontro num jornal aulço algumdados Interessantes sobre a situa-"
da televisão nos Estados Unidos •na Inglaterra. Com a rápida ejtmbi-àcSó comercial, pode-se dizer eusnos Estados Unidos a televisão ilfaz parte da vida, senão da maio-ria, polo menos de grande partyj d»
população. Em abril último, fujJclonavam ali um milhão e melo d«aparelhos receptores, dos quais mal*de quinhentos mil em Nova York

Além dos aparelhos para uso c*letivo, como aqueles Instalados m
restaurantes, trinta hotéis Já colo-
carám em cada quarto um aparelho
que substitui o já antiquado radio
e parece que atualmente a ambição
de cada família americana transíe-
rlu-se, da posse de um automóvel
à de um desses aparelhos mágicos!

Os programas são bastante varia'.
dos': sem sair de casa, pode-se apre.
ciar úm campeonato de futebol, um
match de tênis, uma luta de box
ou, ocasionalmente, uma ópera qUase esteja desenrolando no Metropo-
lltan, um concerto em realização no
Çarnegle Hall, e visitar sem fadiga
um museu ou exposição de arte.
Tudo isto vem ao encontro do es.
pectador confortàvelmente Instalado
em sua própria casa, que tem aln-
da o privilégio de, ao torcer um
bot&o, suprimir o espetáculo que
não lhe interessa e substltí-lo por
outro mais do seu agrado.

Ultimamente, de acordo com aj
companhias cinematográficas, a te.
levisão tem projetado filmes slmul-
tâneamente com sua exibição nos
cinemas, e a última novidade é o"livro televisionado", tal como se
íêz com o relato das operações na
Europa, pelo general, Eisenhower
cujo texto foi substituído por ima-
gens documentárias sincronizadas
com breves comentários extraídos do
livro.

Na Inglaterra — onde já em 1936
a BBC apresentava em televisão
acontecimentos de Importância mun-
dial, como o espetáculo melancólico
de Chamberlain voltando de Mu-
nlch com um papel branco na mlio
— a guerra e sua repercussão na
Indústria não permitiram tão rápida
comercialização. Por ora, existe
apenas uma estação emissora de te-
levisão em Londres, porém a BBC
está em vias de Inaugurar sua gran-
de estação em Birmlngham, e cal-
cula-se que até o fim do ano pelo
menos um milhão de ingleses pos-
sana • acompanhar regularmente os
programas.

A grande vantagem dos programas
dè televisão Ingleses sobre os ame-
rlcanos, é a mesma que a do rã-
dio: nos Ingleses não há anúncios.
Nos Estados Unidos as emissoras
estão em mãos de firmas parti-
culares, que só pelo lucro de anún-
cios se podem manter. Na Inglaler-
ra, a BBC prefere pagar anualmcn-
te à empresa de televisão mais d»
um milhão de libras para cobrir seu
"déficit", a fim de manter a nova
descoberta no nível do rádio, que é
ali instituição pública, patrocinada
pelo governo, e não empresa comer-
ciai.

Entretanto, mesmo admitindo que
os programas sejam de boa quali-
dade, a televisão envolve questões
que preocupam a quantos se Inte-
ressam pelos destinos da cultura.
O grande ator Inglês, slr Cedrlck
Hardwlck, formulou esta preocupa-
ção de maneira drástica, áo aflr-
mar: "Mais vale morrer numa ex-
plosão atômica que ter o espirito
gradualmente corrompido pela tele-
visão".

Despida do seu exagero pitoresco,
creio que a acusação tem funda-
mento, se tomarmos corrupç&o no
sentido de deterioração. A tendên-
cia da técnica moderna é para dl-
vulgar o conhecimento suprimindo
todo esforço de aquisição. Neste
sentido fazem-se as publicações do
livros resumidos, de artigos conden-
sados, que em poucas linhas preten-
dem dar o sentido estrito, quando
falseam o sentido total para cuja
perfeita apreensão é indispensável a
atmosfera — quando se trata de
obra literária — e a integração
num iconjunto quando o assunto e
de ordem cientifica. Dal resulta, não
só a deturpação da literatura, mas
a presunção daqueles que Julgam
possuir conhecimentos científicos
apenas porque leram a exposição
simplista de teorias ou fatos que,
na sua Integridade, ultrapassam o
nível da cultura popular. O conhe-
cimento assim adquirido é nocivo
porque ilusório: em nada contribui
para o desenvolvimento cultural •
Intelectual, valendo como mera in-
formação flutuante à superfície ao
espirito Incapaz de a asslmllnr ¦
Integrar para seu enriquecimento.

Do ponto de vista da simplifica-
ção, são ainda mais perniciosas as
histórias em quadrinhos que —seja
qual for seu conteúdo, bom ou mau
em si mesmo — substituindo o tex-
to pela Imagem suprimem todo o
jogo mental das associações de
Idéias e o trabalho de Interpretação.
Aniquila-se assim a conquista inte-
lactual representada pela escrita, a
predominância da Imagem realista
sobre o símbolo abstrato signlflcan-
do um regresso à barbárie, pois
que reduz o homem à condição pas-
Slva de absorver a Imagem como
comunicação direta de cada reallda-
de particular.

¦ O sucesso do cinema vem em gran-
de parte da supressão do esforço In-
telectual, da passividade que per-
mlte ao espectador: A não ser em
filmes que, por alcançarem ao nível
da obra de arte, solicitam a par-
tlclpação ativa, o cinema dá ao es-
pectador ampla margem parn dei-
xar correr na superfície do espirito
a fácil sucessão de imagens que a
tela lhe apresenta.

O "slogan" americano paia Incen-
tlvar a compra de aparelhos de te-
Icvlsfio é: "Uma Imagem valo dez
mil palavras." E' Justamente este
excesso que atemoriza» isto turbl»
Ihão lmpondo-80 com fôrva domina-
dom que aniquilo, o Mplrlla t'rl'
tico. E«tuhelecendo-*o como hábito,
em substituição ft leliuri» o ft con*
vsrsa, sí ««ixuneulos de televisão
eõnstltlMin uni dlverllnwnto iii-nren-
temenlií Instrutivo, mos, iBPrttttWw*
o ««forço munlal, rtolxam o espirito
desarmado, Inabilitado para ii'l'iul-
rir o verdadeiro wnhrâiMflto tjui
«me», como ai planm», «iiisml» *"•
minado rm «"in favniawl • flultlda-
du 'iim amor,

fltl|lilll4<i'»»> l-OItMI ljlVl!l»*<i |lÚllil''*i
i»»iie|i'ait(1ii ffn IM»* »» rm**, « t$*
i»vii»ii mun», fiti éter, a* i>*ii*S"«
Au ttiimm *> ún iâ*>. Nai (»»"•
â» Win» tUÜM *»'ii'D*'ls »"<- •
itiali iniiwi »nm An |..h'"'h«'',i*

ja •)»* » iiiijwmi^i \mt »«""•
A.êim», itmlmbm o*i« anW

ü

tffltóü aitfiii»! ni» ** ***** ''j**** !
. n*>»i4»mm Wt» # »#iiHté*wH»» í*1**
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0 PETRÓLEO É... DELES ?
Rafael Corrêa de Oliveira

HA 
cerca de um ano escrevemos
uni artigo provando a im-
possibilidade de qualquer

cooperação honesta com os mo-
nopólios norte-americanos na ex-
ploração do petróleo. E como oa
fatos representam para nós mui-
to mais do que as palavras fize-
mos uma demonstração do quo
ge passava no México. Realmen-
to o governo dôsse país, tendo em
considcraçilo a sua aliança com
os Estados Unidos e os procla-
mados perigos que ameaçavam a
civilização cristfi, resolvera de-
«envolver extraordinariamente a
sua produção de petróleo para
que, na emergência de uma guer-
ra, não faltasse aos americanos o
combustível necessário. Visando
esse objetivo o referido governo
entrou em negociações com indus-
triais americanos, procurando in-
tercssá-los na exploração do pe-
tróleo do Móxico. Os srs. Gordon
Duke o James Edward aceitaram
as propostas mexicanas e sè dis-
puseram a colaborar com o govêr-
no dôsse pais. Mas nada lhes foi
possível fazer porque sob pres-
não da Standard o Departamento
de Estado impediu essa colabora-
çao. O Departamento de Estado,
no mesmo instante em que per-
mitia a saída de dezenas de to-
neladas de aço para a Saudi-Ara-
bia proibia a venda de uma só
tonelada para o México. E os srs.
Edward e Duke desistiram do
contrato que pretendiam firmar
com o governo mexicano.

O nosso artigo a êsso respeito,
publicado nesta coluna, dava os
detalhes completos do fato. Um
diário da capital mexicana trans-
creveu esse artigo que era uma
prova muito viva da penetração
política dos Estados Unidos nas
outras nações através dos mono-
pólios petrolíferos. Basta dizer
que o governo americano permi-
tiria a saída do aço se o governo
do México dispensasse a colabora-
ção dos industriais independentes
James Edward e Gordon Duke e
aceitasse as propostas insuportá-
vels da Standard OU.

Agora o noticiário internacio-
nal vem confirmar tudo quanto
dissemos então. O empréstimo
que o governo do México preten-
dia obter dos Estados Unidos
para desenvolver a sua produção
de petróleo foi recusado. Por
que? Porque esse empréstimo de-
via ser concedido com imposi-
ções que liquidariam a indepen-
dência política da República me-
xicana.

Mas que imposições eram essas?
Essas imposições se referiam à
volta da Standard às antigas con-
cessões e exigiam que a aplica-
ção das verbas do empréstimo
fosse fiscalizada pelo govôrno de
Washington!

Se isto não é imperialismo nem
representa a intervenção auda-
ciosa de uma nação na vida de
outra, devemos, então, reconhe-
cer que as palavras perderam o
seu sentido real e que as designa-
Coes continuam a ter a mesma e
fraudulenta deformação que o ve-
lho Confúclo já. precisava há mi-
lhares de anos.

Mr. Anderson quer apossar-se
do petróleo brasileiro. Há quem
ache isso muito natural e não
veja o menor perigo nesse desejo
do eminente e bom vizinho. E há
até os que aplaudem o ilustre
anunciante quando este afirma
que «o livre empreendimento e a
franca concorrência» deve ser a
base de todos os negócios. As-
sim, logo que o Brasil promul-
gue uma legislação amiga, mr.
Aiulersori estará pronto a gastar
aqui o dinheiro da Standard e a
promover, em concorrência com
outros interessados, a nossa gran-
deza econômica, o nosso mereci-
do progresso material. Mas será
assim mesmo? «O Estado de São
Paulo» que favorece a interven-
ção do capital estrangeiro na ex-
ploração do nosso petróleo, diz
o seguinte em nota editorial de
20 do corrente:

«Queiram ou não queiram os
que se alimentam de ilusões, o
fato é que os produtores nor-

i te-americanos dos equlpamen-
tos indispensáveis à explora-
ção petrolífera são dominados
pela «Standard OU» e pelas
suas inúmeras subsidiárias do
inundo inteiro. São rarísslmos
os casos em que empresas
«outsiders» vôom atendidas
Buas encomendas; e isso mes-
mo, quando o cliente principal,
que 6 n «Standard Oll», nilo se
opõe ao fornecimento. Não é
por acaso quo os «Yacimientos
Petrolíferos» argentinos lutam
com dificuldades quase in-
transponiveis para manter a
produção, por falta dfi equi-
panientos que nenhuma emprô-
Ba norte-americana lhes quer
fornecer. Da «Premex» mexi-
cana poderemos receber o mos-
mo ensinamento. O próprio
Brasil sabe, pela experiência
destes últimos onze anos, que
é praticamente impossível im-
portar ôsoes materiais. Entre-
tanto, a Arábia os vem rece-
bendo em abundância nestes
últimos três anos. Por que?
Porque pelo assunto se inte-
ressa a «Standard OU».

Br. Alfredo Omellas
De volte ile nua viagem iV Kuropa •>
América do Norte, reassumira mui
('Unira dn Crianças, noR-iindn-felra. —
Con». Itun Álvaro Al vim, 13-17, inla

B07. — Telefone 442-8005.

Chuveiros elétdcos
liiMniiMio ,<ni nua residência, rom ia-
rnnllu de dois unos a 4K0 fruteiro*
— I'. ,11,1,1-. .Il.ii In-, .1. Illlli-lril, lUilllilll
Murrt-linl 1'liirlitno, Kl, 1.» nndisr. »•>!»

201 — Tíiríww 3.i-:wi«.

Os grifos são nossos. Mas á ar-
gumentação do texto transcrito
demonstra que os Estados Uni-
dos, por intermédio da Standard,
pretendem dominar política e eco-
nômicamente a produção de pe-
tróleo no mundo,

E' verdade que o articulista, lo-
go em seguida, procura atenuar
as cores negras do quadro com
este comentário:

•«O interesse nacional exige de
nós, um compromisso que nem
a França, nem a Inglaterra,
nem as trinta e sete demais
nações em que a «Standard
Oil» trabalha, se negaram a as-
sumir. E nem por isso a In-
glaterra e a França perderam
a menor parcela de sua so-
borania. E' o que desejamos
também para o Brasil».

Não 6 por acaso, interessante o
argumento? Como vemos trinta
e nove nações trabalham com a
Standard Oil na exploração do seu
petróleo. Entre essas nações se
encontram a França e a Ingla-
terra, grandes potências, impe-
rios coloniais que até 1939 riva-
lizavam em influência política e
poder econômico com os Esta-
dos Unidos. A França e a Ingla-
terra, portanto, não tiveram quei-
xas da Standard. Mas por que o
articulista não se referiu às ou-
trás trinta e sete nações?

No entanto temos uma dúvida
a opor neste comentário. Será
mesmo que a França e Inglaterra
não têm queixas da Standard?
Em 1927 o governo norte-ameri-
cano obrigou os dois países a
uma repartilha do petróleo exis-
tente no Oriente Médio, mas es-
tabeleceu que, dessa data em di-
ante, todas as conceções feitas no
território do antigo Império Oto-
mano seriam igualmente divididas
com a França e a Inglaterra. Pois
bem: em 1942, a Standard obte-,
ve concessões na Arábia — cêr-
ca de 900 mil quilômetros qua-
drados — e mandou às favas os
ingleses e franceses!

CJue é que devemos, então, es-
perar dos generosos e simpáti-
cos patrões de mr. Anderson?

A Standard, num fogo combina-
do com alguns setores da impren-
sa carioca, tomou à ofensiva e
está exigindo, disfarçadamente,
dua3 coisas: a) aprovação do Es-
tatuto do Petróleo; b) manuten-
ção das concessões para as refi-
narias. E' que o Estatuto lhe
permitirá avançar nas conces-
soes.

A verdade, porém, ê que não
estamos dispostos, nós os brasilei-
ros imunes da infecção petrolife-
ra, a dar uma ou outra coisa à
Standard. O petróleo será expio-
rado pelo governo do Brasil, mes-
mo porque a intervenção da Stan-
dard, nesta altura dos aconteci-
mentos, poderia dar aqui o mes-
mo resultado que daria, segun-
do telegramas do México, naque-
le pais o empréstimo colonial quelhe pretendia impor o Departa-
mento de Estado, — daria uma
revolução desagradável para to-
dos que amamos a paz e a bôa
vizinhança sem corda no pesco-
ço...

^^SfflSlíll^M^^«£iHV^l. ZM
HOMENAGEM A DIRETORIA DO CLUBE MILITAR DA RESERVA
DO EXÉRCITO — Os oficiais e aspirantes, que concluíram o estagio
regulamentar no 2» B. I. B., ofereceram, ontem, um almôfo à Dire-
toria do Clube, tendo comparecido o capitão Tarso Coimbra, presi-
dente; tenentes Olavo Siqueira Pereira, vice-presidente; Pedro Eziel
Cylleno, primeiro secretário, capitão Lauro Studart, do Departamento
Médico Social. Usaram da palavra os capitães Tarso Coimbra, José
Munia de Figueiredo, tenentes Olavo Siqueira Ferreira, Oscar Bueker
e aspirante Osvaldo Monteiro James. Na fotografia, um grupo dos

 presentes à homenagem. 

NOTA — O leitor quer saber por
que não escrevemos sobre poli-tica nacional? Aqui está a expli-
cação: logo que os srs. Góis Mon-
teiro, Valadares e Dutra saiam da
nebulosidade em que operam pre-sentemente, teremos o maior pra-zer em entervir no debate. Até lá
ficamos olhando os anjos. Como
são eles belos e inocentes I...R.

Notícias da Polícia
Militar

ABERTO O VOLUNTARIADO
A corporação está aceitando volun-

tários dos 17 aos 30 anos de Idade
que saibam ler e escrever.

O candidato nfio reservista deve apre-
sentar certidão de nascimento, certifi-
cado de alistamento, consentimento pa-terno, boas referências e réatratòs,

Os reservistas de primeira i; segunda
categorias, devem apresentar o certlfl-
cado de reservista, prova de haverem
mantido conduta militar, boas referên-
cias, retratos e devem ser maiores de
21 anos de Idade.

O resrvlsta de terceira cancgorla,
nfio está sujeito o. condição de maio-
rldade.

REUNIÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO

Reunlr-se-á ãs 14 horas io dia 25
do corrente, sob a presidência do co-
Comando Geral, o Conselho Administra-
tlvo da Corporação, para ipreclar as
propostas apresentadas para forneci-
mento de gêneros alimentícios, durante
o mês vindouro e de artigos necessários
a esta Policia Militar.
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS

Será efetuado no dia 28 ^o corrente
(terça-feira), o pagamento de venci-
mentos, salarlos-familla e ubonos rn>
pldos, aos oficiais, praças e "Ivls per-
tencèntes a esta Corporação, '-eletivos
ao mês cm curso.

CONCESSÃO DE LICENÇAS
As prtçac abaixo mencionadas foram

concedidu.s licenças paraMratdmenlo de
saúde, cm períodos a seguir disrriml—
nados:

Soldado Antônio da Silva Brito.
no periodi de 5 do corrente a 3 de agôs-
to próxlmc vindouro;

Soldado cornctclro Vicente Kóllx
de Lima, no período de 4 Io corrente
a 2 de agosto vindouro;

Soldado Silvio Ribeiro .lola, no
período dr- 4 do corrente a 2 de agosto
vindouro, e,

Soldado Marcellno de Oliveira
(2,í). no período de 4 do corrente a 3
de agosto próximo vindouro.

REQUERIMENTOS
DESPACHADOS

Nis requerimentos abaixo menciona-
dos, foram exarados os seguintes des-
pachos:do capltfio reformndo Agrlplno
Ferreira Maia, pedindo permissão para
Internar no Hospital da Corporação
pessoa de- sun fnmllln: — Aprovo
o nto du dlrclor do1 Serviço ;o Saúde,
insíidarnlía intírníir o p«cígmíSi po) »«
tratar Au cnso urgente e viver ile fis
cxpcnnai. do requerente»; c,

- do cabo de esquadra Hubcm do
Oliveira, pedindo pcrmltsfio ,nirn inlcr-
nir no Hospital dn Corporação peito*
de «un fnmllln. — 'Aprovo o ato do
diretor du Serviço de Hníldc, inundando
tótsms; o pãtíínU, por es irstór ii
cano urgente».

NOTÍCIAS PO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretoria do Pessoal do Exército, & 5» pftg. da 2* scçfio)

Grande exercício de marcha será realizado pela Pri-
meira Divisão Blindada do Exército

Festa de congraçamento no 2.? RI — Declaração de aspirantes do CPOR do
Rio de Janeiro — Água para os Fort es do Grupamento de Leste — Atos do
ministro — Inspecionado o Batalhão de Manutenção — Esclarecimentos
sobre irregularidades administrativas — O ministro Afrânio Costa em con-

ferência com o presidente do DDE
A 1.» Dlvlsfio Blindada do Exército,

comandada pelo general Dimas Siqueira
Meneses, em cumprimento às diretrizes
de Instrução da 1.» Reglfio Militar c
daquela Grande Unidade, realizará, na
semana de 25 a 30 do corrente, uni
grande exercício de marcha, e, em se-
guida, um acampamento na reglfio do
Km. 50 da Estrada RIo-São Paulo.

Naquele local, em terras das Fazen-
das Caxias e Noruega, cedidas pelos
seus proprietários, os 1.», 2.c e 3.»
B. C. C Gr. Rec. Méc., 2.? B. I. B.
e Btl. Mn., unidades que constituem
a Dlvlsfio Blindada, desenvolverão dl-
versos esquemas de lnstruçfio da tropa
e dos quadros, destacando-se, particular-
mente, os referentes ao tiro daB dlfe-
rentes armas (canhões, morteiros, lan-
ça-rojões, metralhadoras, etc), ao
combate, ao serviço em campanha e à
direção de carros de combate.

Ante o vulto e a Importância dísses
exercícios, reina nos meios armados
grande Interesse pela realização dos
mesmos. Deverão comparecer ao local
dos exercícios os altos chefes militares,
comandantes de unidades, diretores c
chefes de repartições e estabelecimentos
militares.

FESTA DE CONGRAÇAMENTO NO
2.o R. I.

O 2.o Regimento de Infantaria, da
guarnlçfio da Vila Militar e Deodoro,
levará a efeito, amanha, 25, sua Festa
de Congraçamento, tertdo seu coman-
dante, coronel Fernando Besouchet, or-
ganizado um programa de duas partes.
Várias unidades especialmente convida-
das tomarão parte nas provas desportl-
vas, inclusive a Policia Militar do Dis-
trito Federal e o Corpo de Bombeiros.
A Aeronáutica far-se-á representar com
uma equlne para a disputa do "cabo
de guerra".

Durante a realização dos Jogos no
Estádio "Coronel Ararlpe", será exe-
cutada a parte de ginástica acrobâtlca
pela Policia Militar, no campo de fu-
tebol. Terminadas ns provas desportl-
vas, haverá visita ao quartel, e um
churrasco oferecido aos convidados. De-
verfio comparecer o ministro da Guerra,
generais, comandantes de corpos, dlrc-
tores e chefes de rcnartlçOes e outrns
altas autoridades civis «• militares. Os
festejos terfio inicio ás 8 horas.
ENCERRAMENTO DE CURSOS NO
C. P. O. R. DO RIO DE JANEIRO

O Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva do Rio de Janeiro realizará,
no prôN-lmo dln 29 do corrente, ns so-
lenldades comemorativas do encerra-
mento dos seus diferentes cursos, no
ano de lnstruçfio de 19-18-1949.

Para essa solenidade, que contará
com a presença de altas autoridades
civis e militares, foi organizado um
programa clvlco-esportlvo. Arrojadas
provas ecmestres e Interessantes demons-
trações de ginástica acrobâtlca e calls-
tenlea constituirão os pontos altos da
parte esportiva, nondo em evidencia o
nroparo e a eficiência profissional dos
futuros oficiais da reserva.

O Inicio da solenidade está marcado
para ás 8 horas com a formatura geral
de todo o Centro e desfile em contl-
nênela ás autoridades.

DECLARAÇÃO DE ASPIRANTES
Mais de quinhentos jovens, que con-

clulram com aproveitamento os cursos
de Artilharia, Cavalaria, Engenharia,
Infantaria e Intondoncla, serfio dccla-
rados aspirantes a oficial dn Reserva
de segunda classe, em cerimônia oue
será realizada no dia 10 de ngfisto,
ns 9.30 horas, no Estádio do Fluml-
nensc.

O compnrectmento, também, de fa-
mlllas, convidados e madrinhas dos as-
plrantcs dará, por certo, n tese nto
de civismo um cunho de elevada slgnl-
ficaçfio social.

O comando do C. P. O. R. convidará
o presidente da República, os ministros
de Estado, outras altas autoridades c
a lmnrensa para o mnlor brilhantismo
da festa.

ABASTECIMENTO TVAOITA AO<?
FORTES DO GRUPAMENTO DE

LESTE
Acabam de ser concluídas as obras

de melhoramentos do abastecimento
d'figua aos Fortes do Grupnmonto de
Leste. Para recebimento das mesmas.
o atual diretor Interino de Obras e
Fortlflenrões do Exírclto .coronel José
Rodrigues da Silva, designou, ontem,
n seguinte comlssSo: tenentes-coroníls
Paulo Alves Cabral e Antônio Bnllil e
canltfio Otávio .Tost, nn entrega a ser
feita a Artilharia de Cosia da li» Re-
glfio Mllltnr. A Inauguração solene das
obros terá lugar em breve.

PROMOÇÃO A 8.» SARGENTO
Segundo o diário regional de ontem,

os corpos, repartições o estnbelnclmcn-
tos da 1.» R. M. devem Informar, nelo
melo mais rápido e com uriríncln. qunl
o número de cahos em condições de
serem promovidos íi graduação de íl.«
sargento de fileira, existentes na uni-
dart». nealn data.

CENTRO MILITAR DE ESTUDOS
Nn prflxlmn quarta-feira, ns IR..10

horas, no salüo de leitura da T31b'lo-
teca Militar, o Centro Militar de Es-
tudo", em nrorrcgulmcntn n ncu pro^
grama rnltural, convidou n rnronol
Amllcnr Snl»nrTn i'n.i Santos, para rea-
llznr umn conferência sobro n nerso-
naMdnde rio "eneml Azeredo Contlnho.

O grunn de dlrecfio do C. M. E.
convida todos ns oflclnls das forças ar-
madas. da ativa e dn reserva, para
esc* iwtfifitT*

O-iNVOrACXO DA COMTRSAO HE
PROPAGANm DA C. H. I. DO

CLUBE MILITAR
O nsslstcnte-sceretárlo da Carteira

Hipotecária e Imobiliária do Clube Ml-
lltar convoca, por ordem do general
diretor, todos os membros da Comls-
i;Ro de Propaganda daquela Carteira
nara umn reunliio. amanha, dln 2K.
ás 20 horas, no^ t.i nndar dn sede
social da referida entidade do classe,
a fim de ser debntldo assunto de má-

MÉDICOS POLÍTICOS

diretor de Motomecanlzaçfio, assumiu a
direçfio do Depósito de Motomecanlzaçfio
da 7.» Região Militar o major Gêrardo
Alves de Oliveira, substituto do capitão
Durval Ferreira dos. Santos, que vinha
exercendo a mesma Interinamente.
ESCLARECIMENTOS SOBRE IRREGU-

LARIDADES ADMINISTRATIVAS
Solicita-nos o coronel I. E. Rubens

Monteiro Leão de Aqulno, chefe do Es-
tabelecimento Central de Fundos, a dl-
vulgação da seguinte nota: "A propó-
sito da recente divulgação pela im-
prensa local, inclusive pelo rádio, de
noticia sobre irregularidades admlnis-
trativas havidas no Estabelecimento
Central de Fundos, esclareço que tais
fatos nfio ocorreram durante a atual
administração, tanto que o inquérito
policial militar foi instaurado em fins
de 1947, seguindo-se o inquérito ndmi-
nlstratlvo e o processo de Tomada de
Contas, conforme já foi amplamente
esclarecido pelo sr. sub-direl.or de Fun-
dos do Exército em nota recentemente
publicada em quase todos os Jornais
desta capital".

N.R.: — As Irregularidades acima
citadas foram verificadas no Serviço
de Fundos do Exército, achando-se, o.
inquérito policial militar instaurado a
respeito, atualmente com o dr. Adal-
berto Barreto, juiz da 1.» Auditoria de
Guerra da 1.» Reglfio Militar, para re-
ceblmento ou nfio de denúncia oferecida
pelo promotor Amador Clsneiros do
Amaral, na qual são apontados nume-
rosos ocusndos, dentre os quais o ofl-
ciai administrativo Oscar Glbson.
O MINISTRO AFRANIO COSTA AVIS-

TOU-SE COM O PRESIDENTE
DO D. D. E.

O general Paulo, Figueiredo, presi-
I dente do Departamento de Desportos do' Exército, recebeu, ontem, pela manhã,

em conferência, o ministro Afrânio Cos-
ta, presidente da Confederação de Tiro
ao Alvo, fque tratou de assuntos reíe-
rentes ás próximas Olimpíadas.
INSPECIONADO O BATALHÃO DE

MANUTENÇÃO
O general Dimas Siqueira de Meneses,

comandante da 1.» Divisão Blindada do
Exército, prosseguindo suas inspeções de
materiais e viaturas dus unidades su-
bordlnadas, examinou, ante-ontem, pela
manhfi, no campo de S, Crlstovfio, o
Batalhfio de Manutenção, sob o coman-
do do capitão Dllermando Monteiro.

O diretor geral de Motomecanlzaçfio,
apôs examinar todo o moderno apare-
lhamento de guerra daquela unidade,
manifestou ao comandante da mesma
"a magnífica impressfio recebida", e
autorizou o capitão Monteiro a elogiar
todos os que colaboraram para apre-
senlaçfi.0 da unidade.

O general Dimas, que se achava
acompanhndo dos oficiais do seu Estado
Maior, antes de deixar o local, assistiu
ao desfile do Batalhfio em continência.

UNIFORME DO DIA
A S.G.M.G. designou o 5.' uniforme

para o dia 26 do corrente.
NO RIO O COMANDANTE DA

3.» R. M.
Chegou ao Rio, apresentando-se, on-

tem, ao ministro o general Olímpio
Fnlconlerl da Cunha, comandante da
3.» R. M. e guarnlçfio do Rio Grande
do Sul.
CONCURSO DE TIRO NA DIVISÃO

BLINDADA
A Divisão Blindada realizou, noi dias

19 o 22 do corrente, provas de con-
curso de tiro, preliminares da disputa
do Campeonuto Regional. Nas provas
de oficiais sagraram-se vencedores o
major João Augusto Montarrolos, na
prova de revólver, o capltüo Hudson
Soares de Sousa, na prova de tiro rápi-
do, e o major Creso Moutlnho da Cos-
ta, na de fuzil.

Nas provas de equipes venceram as
provas di> fuzil, em 1.» lugar os ofl-
ciais do l.i B. C. C os sub-túnentes
e sargentos do 2.» B. C. C, e os cabos
e soldados do 2.» B. I. B.

O comandante da Dlvlsfio, general
Dimas Siqueira Meneses, determinou
que fossem concedidos prêmLos aos ofl-
ciais c praças vencedores, como Incen-

xlma urgiam. j tlvo para ns próximas competições
ATOS DO MINISTRO ; olímpicas regionais. „„„,„„,.,

Em portarias asslnadns ontem, o ml- VISITA DE INSPEÇÃO REGIONAL
stro: designou o capltüo Carlos de AO 1.» B. E.

desenvolvida, nfio sô no plano técnico
como no geral, exemplar capacidade de
trabalho e de realização. Autorizo o
tenente-coronel Coimbra a tornar ex-
tensivas, no que lhes couber, as reíe-
rénclas elogiosas que aqui faço, a seus
comandados que Julgar merecedores de
recompensa pela ajuda proporcionada a
sua açfio de comando".

BIBLIOTECA MILITAR
A Biblioteca Militar, distribuidora no

Brasil da "Military Review", edição
brasileira, da publicação do Fort Lea-
venworth, Kansas, Estados Unidos, soll-
cita àos comandantes de unidade, che-
fes de repartlçfio e diretores de esta-
beleclmento militar que enviem, com
urgência, se possível vla-rfidlo, o nume-
ro t nome dos novos subscritores da
referida revista para a 5.» assinatura
anual, que terá inicio no próximo mês
de agosto.

ENTREGA DE CARTAS-PATENTES
Deverão comparecer à 1.» Divisão da

Diretoria de Recrutamento, na próxima
sexta-feira, dia 29 d.o corrente, devida-
mente uniformizados, a fim de presta-
rem o compromisso regulamentar e re-
ceberem suas cartas-putentes, ás 12 ho-
ras, os seguintes oficiais da reserva de
2.» classe: Plndudo de Almeida Rodri-

Rcvcste-so de um caráter especial
o Congresso Internacional de Me-
dlclna que, sob os auspícios da
«World Health Organlzatlon», se rea-
llza atualmente, em Roma.

O que caracterizou a primeira se-
mana desse Congresso foi o fato de
terem sido dedicadas ns deliberações
mais aos assuntos da política do que
aos da medicina.

O padre I, Plojhar, ministro de
Saúde da Tchecoslováqula, tentou
demonstrar que os Estados Unidos
fornecem armas à Europa Ocidental,
mas deixam morrer de foce as cri-
ancas do Velho Continente.

Respondendo-lhe, o doutor Leonard
Scheclo, delcvndo norte-americano
acusou os países da Europa Oriental
de crimes parecidos contra as crlan-
ças dos seus terrórlos.

Numa flamejante réplica, a douto-
ra polonesa Irene Domanska, defen-
deu o seu pais contra tais ataques,
e assim está continuando uma polê-
mlca política que do inúmeras seme-
lhantes se distingue apenas pêlo fato
de ser realizada por médicos num
congresso de medicina.

Esto congresso foi organizado no
Palazzo Venezzia de cujo balcão
Mussolinl tantas vêzés dirigiu as
suas acusações contra as democra-
:las. Se pudesse hoje assistir
as reuniões em seu palácio, nfio
deveria êle encontrar certa conflr-
maçtto das suas invectlvas nessa as-
sembléla de doutos representantes
dos mesmos países que debelaram os
Estados totalitários? — SPECTATOR

ASSISTANT
Importnnt Compnny has gootl opportunlty for person wlth ndmi-

nlstratlvo experie.nco and thorough knowlicdgo of english and nccorni-
tinjr. l*ttors indicatlng, prevlous posltlons held Box 12.173, % thll
pnper.

Protesto da Organização
Brasileira de Defesa da

Paz e da Cultura
REAFIRMAM SEUS RESPONSÁVEIS
O PROPÓSITO DE PROSSEGUIREM

NAS ATIVIDADES
A Organização Brasileira de Defesa

da Paz o da Cultura, tomando conhe-
cimento pela imprensa de uma "cir-
cular" do diretor do Departamento de
Ordem Política e Social do Estado de
Sfio Paulo, proibindo, "em nome do
sr. ministro da Justiça", "quaisquer
atividades rotuladas de Congresso da
Paz", "Conferência sobre Paz e Cultu-
ra ou semelhantes", "mesmo que pro-
gramadas cm recinto fechado e orlen-
tadas por elementos que ostensivamente
não militem em atividades comunistas",
acaba de endereçar ao governador de
Sfio Paulo o seguinte telegrama:"A Comlssüo Organizadora cm apoio
ao Congresso Americano pela Paz, to-
mando conhecimento da circular do
Departamento de Ordem Política do Es-
tado de São Paulo proibindo congres-
sos da Paz, vem protestar contra esse
atentado fi nossa Constltulçfio, respon-
sabilizando vossa excelência pelas con-
seqüências desse ato que nfio pode me-
recer acatamento por ser manifesta-
mente ilegal. O povo brasileiro, amante
da paz, e o povo de Sfio Paulo, de
tantas tradições de amor fi liberdade,
prosseguirão nessa patriótica campa-
nha sejam quais forem as arbitrarle-
dades cometidas pela polida de vossa
excelência. — (aa.) Jtfdrio Fabião —
Abel Chermont — íMisott Carneiro —
Gractliano Ramos — Álvaro Moreira— Oscar Xiemeyer — Cândido Poríindri
Artur Ramos — Alice Tibiricd — Fer-
nandp Luis Lobo Carneiro — Valdrio
Kégia Konder e Francisco Costa Neto."

*
gues dos Santos, Carlos José Lugon,
Vlnicio Gomes de Aguiar, Corlolano
Teixeira da Silva, Lauro Kruschewsky
Gomes Rlbolro, Jurandlr de Mendonça
Chaves, Paulo Aguirre da Silva Santos,
Fuad Alzuqulr, Hildcberto Lira de Ar-
ruda, César Augusto Costa Fernandes
Aboudid, Antônio José Domlngues de

(Conclui na 6" página)

MS SENHORES SARGENTOS
ENTREGAMOS IMEDIATAMENTE PARA PAGAMEN
TO EM 10 PRESTAÇÕES, SEM ENTRADA, SEM PIA
DOR, OS SEGUINTES ARTIGOS: GELADEIRAS —
FAQUEIROS — BICICLETAS — ENCERADEIRAS
ELÉTRICAS — MAQUINAS DE COSTURA — RFLÔ
GIOS DE PULSO — RÁDIOS DE PILHA — RÁDIOS

DIVERSOS — VENTILADORES — ETfJ.
ATfiNÇAO: CONSULTE O NENO QUANDO O SEU KADIO

ESTIVER COM DEFEITO

CASA NENO
Rua do Núncio, 7, « rua Buenoí Aires, 151 — 1» nndar
OBS.: Geladeiras desde Cr$ 800,00 por mêo com S anu*

de garantia.

Ê FANTÁSTICO!

NESTES DIAS VENDEU

São João - 34032 cm 5 Mflhões
Dia 13 - 35800 com 11/2 Milhões
Dia 20 - 2622 com 11/2 Milhões
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Cnstro Tfirres para exercer, n UMiIt
precilrlo. o carRO de professor de Hli-
torin Militar, da Escola Mllltnr de Ro-
«ende; exonerou o tenente-coronel mé-
dlco da reservo AdolTo Rledel Ilatls-
bona do cargo de professor em comls-
slio da nulu de Serviço de Saúde em
Cnmnnnha; do Curso dí? OíiciflÍB M£-
dln». dn Escola de Saúde do Exercito,
em virtude de sua transferencia narn
a reserva; nprovou o distintivo para
proutltXMi de ucArdo com o parecer
da comlssüo de fnrdnmcnto; designou,
por piiipn-.i.i dn Diretoria de Saúde,
sem prejuízo de suai i.lunli funções.. An *,v**t*'mJ*' tTinv!rrríítíic5« rrcírs-or
«m rniiii¦¦ "¦ (In nuln de Serviço de
Snúd» «m Comptnhl, ilo curso de ofl-
clnls meillcc» dn K. K. K,, o cnpllAo
medico dr. Mario Moreira Mndurrlr»,
i', mixlllni An innf*iwir dn mtsmn sulu,
o 1.» ienenl» medico dr. Antônio No.
KUfliA de RMtfldt, dn Cia. Kwnln de
Hnúdoi ¦PIVVOU ii iniliml* d» comando
fiiUH o HvfvlMi (l« TfOflOlOflll iimreilitii
jiromiKfivAo il* (fluía dl*» no» prnro*
i.trii wiiiiium i|« |ii/|uírlio» iioliHfll» ml>
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El Método Viiuol Hemphill «t
maravilloio por Io fácil •
inlerejanle de iui leccionei
y por lot jorprendente» re-
tultadoi prácticos que he
obtonido en ml Profcsión.

RODOLFO ACOSTA,
México, D. r.

BUEN EMPLEO
Graciat a Ia Emenanza Hemphill
•itoy muy bien empleado, Iraba-

jando como Operador de Bombas
Centrífugas acopladas a Motores Die-
sèl, en importante Companía encar-
gada de construir un Dique para
barcos de gran calado.

ALEJANDRO PENA M„
Veracrux, Ver.

O general Zenôblo da Costa, coman-
dante da 1.' R. M.. a propósito de
sua recente visita ao 1.» B. í..,_ tez
consignar cm boletim o seguinte: í-m
visita que fiz. recentemente ao 1."
B E., tive a satisfação de colher lm-
pressão multo llBonjelra do estado em
oue se encontra aquela unidade e da
maneira por que »c yte^prose^nçlq
ali os trabalhos relativos ti Instrução,
nüo somente dn tropa como doe qua-
ür.'js. De organização sobremaneira
complexa e cuja preparação, por Isso
mesmo, apresenta aspectos cm que a
dificuldade c a regra, qunndo ainda se
jjfj) ,ii«(,fic. como e o nosso_ caso, de
rnelon npropilnrto» n iormuvão rs;;y!sr
de t/idos o« elemento» quo lhe compõem
o variado ¦(•UVA i»(H";l« unidade cons-
tliul um do» organismo» regional» em
qUd melhor «e pode apreciar o Mfôr.o
,í,i cumnndo e do» que com ile parti-
llinm r>» re»|Hin»nblllda(le» dn príparacio
pnrn n gu-rni, Kncll, inrinnlo. M pnrn
inlm, rm umn vUlin de nluimin» h«rn».
mrcrlNir n ewlei»ia do irnlinlh» qu«
nil »« r»nll/Ji, «cm nlnrilei" ma» c<im
•(Idtflda tllBim da mdlirir noU, merr*
dn oi irlilaçfin que llw» Imprime o lo-
t\fMt'totim*i «nlonlo Morrlr» Colmtirn,
(•«mniiiinulc de ilalalhün, a .-«J* HW»
enuiKin # hnWlldKil* UmMm *v «Vi
o iliifiw d» »ll r»mnr»il«8#m t de n-»-
m\Ui wútui qu*, d« pionl". »• •*""•
. -¦¦ii- wlimlirient»i ali WlK» rh»(» '
Wl0ttAlh*Am. K' r«m ta*t,n. i--1. que
Unnn it ifiwhlfifWtmiA C*»lml»rii. t**'
»hH/i»hI« !h# M» r|UslW*rt>» d* rtt#fí qu*
*!•».» «ilar a uma «ulluta ¦lln»*(iie

ALTO PUESTO
No encuentro polabras para ex-

presarle Io opinion que me
merece su excelente Curso, pues
lin los conocimientos adquiridos
en HEMPHIU SCHOOLS, me nu-
bicra sido imposible ocupar ei
alto puesto ai que acabo de ser
ascendido.

RAFAEL TORRES,
México, D.F.

GRÁTIS f U
Siri crjmpiuniiãü pQíw w*Í£u,

le enviamos enteramente
GRÁTIS interesante folleto
ilustrado.

•*:,'¦-.'r: '.--• ¦'#*,

LE OFRECE LA MEJOR INSTRUCCION

ELECTRONICA-RADIO-TELEVISIOH
Camino segure para grandes ganâncias monetárias
en sus diversas ramas: Difusoras, Radio en Ia Avia-
cidn, AmpliflcacifJn de Sonido, .etc.

MÍMICA autowtriz moderna
He aqui una correra en Ia que exisfen inflnidad de
oportunidades con pingues ganâncias para ei Técnico:
Reparación de Automotores, Carrõceria, Elecfricídud

y Afinamiento Automotriz.

FUERZA MOTRIZ DIESEL
La fuente de produeción industrial moderna , des-
cansa en Ia energia producida por ei motor DIESEL,
cuya aplicación progresa también dia a dia en Ia
Agricultura, Marina, Transportes, Ferrocarrlles, etc. etc.

S0£0/l.9(7nV! AUTOGEHA Y DE ARCO
Los expertos en este ramo ganan excelentes salários
y muchos trabajan independientemente. Sus servidos
están siempre en constante demanda.

INGLES-EL IDIOMA COMERCIAL
El sistema "Lógico" de Ia Ensenanza HEMPHILL sobre
ei Idioma Inglês, es una garantia de aprendizaje efec-
tivo, rápido y fácil. Iguales oportunidades para
Hombres y Mujeres.

HAY GRAN DEMANDA
DE TÉCNICOS

El mundo avanza ve/ozmenfe
hacia fa moderna indusirjali'
zación de sus médios de vida
y produeción. Miles de TBCNI-
COS especializados en su
ramo son requer/doe con
urgência AHORA.

ESTUDIE EN SU PROPIA ,
CASA

No necesita abandonar $ti
empfeo actual. Esiudie en su$
horas libres un Curso sencillo
y fácil, como ya Io han hecho
miles de nuestros Graduados.

FAMOSO SISTEMA "VISUAL"

HEMPHILL
Eminentes especialistas en
coda rama le brindan su$
conocimienios y experiência,
a través de los cursos prepa-
rados bajo ei famoso "Siste-

ma Visual Hemphill."

INVESTIGUE AHORA!
tvl>UU_E_JLJ»UXliALPQN - H O Y M I .S,M O

HEMPHILL SCHOOLS D.plo. 2<JU — Z.
1601 So. W*sttrn Av*., loi Angeles 6, Calif., E.U.A.
Fover d* «nviarmk su folleto Ilustrado deicribiendo Ias oportunidades
•n *l Curso qu* h* marcado con uno "X":

JBEgs>o*,'

••»¦•

HEMPHILL SCHOOLS
Cttia Motriz! 1601 So. Wottorn Ave , Los Angelos'6, Cnlif, E.U.A.

Q RADIO-TELEVISION-
ELECTRONICA

O EXPERTO IN rutKiA MOTSiZ
DIESEL

TÉCNICO EN FUERZA MOTRIZ
DIESEL

D ESPECIALISTA EN DIESEL
AGRÍCOLA

D ESPECIALISTA EN DIESEL NAVAL
G ESPECIALISTA IN DIESEL

FERROVIÁRIO
ESPECIALISTA EN DIESEL DE

TRANSPORTES

N—eu

D ESPECUUSTA EN DIESEl
INDUSTRIAL

O ES?ESTO EN MECÂNICA
AUTOMOTRIZ

D TÉCNICO CARROCERO
AUTOMOTRIZ

O TÉCNICO ELECTRICISTA
AUTOMOTRIZ

Q TÉCNICO EN AUNaCION
DE MOTORES (Tun* vp)

O SOLDADURA AUIOOENA
Y DE ARCO

O IDIOMA INOLES

JtfMf.

I',l,!u,ii„
(••(riba «en llerldact)

„, , , tàm. * ; i ¦-.

ni

1
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VÁRIAS OCORRÊNCIAS

Desastre — Atropelamentos — Acidentes — Agressões — Assaltos -— Co-
lhido por trem — Roubos e furtos — Ameaça de morte —^Automóvel in-

cendiado — Tentativas de suicício — Ganância
Registraram-se, ontem, nesta capllal,

thtre outras, as seguintes ocorrências:

Desastre
. Tio largo de Humaltâ, uma camionelc-

lotaçto chocou-se com um' bonde da li-
nha. 7, ficando feridos. Honoratu Alves
ferreira, de 52 anos, casado, eletricis-
ta, morador na rua Marquês do Sâo VI-
eéii, 147 e Õtlllo Aivarez de Figueiredo;1
funcionário público, casado, de 38 anos,
residente na'rua'12 de Maio, 134, apar-
lamento, 301. Ambos sofreram contu-
B6es,e escoriações generalizadas e foram
socorridos no Hospital Miguel Couto,
tendo a Policia do 3.o distrito registra-
do o fato.

Atropelamentos
. Na prata do Flamengo,- foi atropela-

do pelo caminhão de chapa 7.69.72. cujo
motorista fugiu, Ativan Caloberto,
italiano, motorista profissional, rcslden-
tèna rua Umart, 6, sofrendo escorlacOes
c suspeita de fratura das costelas. Foi
Internado no" Hospital do Pronto Socor-
ro, tendo a policia do 4.° distrito re-
gistrado o íato.

• • ¦ •

.Na estrada Ulo-Petrópolln, foi atropc-
lada por um ônibus.a domestica Carlin-
da de Queirós, de 30 anos, solteira, mo-
radora na Vila Roseli, cm Duque de
Caxias, sofrendo do cr&nlo o escoriações
generalizadas. Em estado grave, foi ela
internada no Hospital Gctúllo Vargas,
onde velo a falecer, sendo e o seu cor-
pp removido para o necrotério do Ins-
títuto Médico Legal. A polícia tomou
conhecimento do fato.

¦Tia, rua, Itsplru. em frente ao prédio
213, úrh automóvel atropelou Eulália
Barbosa, de 45 anos, presumíveis, resi-
dêncla ignorada, causando-lho fratura
do crânio e graves contusões. A vltl-
ma em estado de choque, foi insternada

no Hospital de Pronto Socorro. Tomou
conhecimento do íato a policia do 14."
distrito.

Acidentes
Em um trem da Itlo d'Ouro, um sol-

dado da Policia Militar, examinando um
revolver, a arma detonou e o projétil
foi atingir o braço direito da doméstica
Neusa Maciel, de 20 anos, residente na
cstaçilo do Agostinho Porto. A vitima
foi internada no Hospital Carlos Chagas
e o soldado foi detido c encaminhado íi
delegacia do 16.o distrito.

• • 4

A AsHlstêncla do Meler socorreu PU-
nlo da Silveira Mala, de 40 anos de ida-
de, solteiro, operário, e Basllio Antônio
de' Barros, de 68 anos, casado, funcio-
nárlo público aposentado c moradores na
rua Clarimundo de Melo, 206, os quala
apresentavam sintomas de Intoxicação
produzida por gás escapado do fogão d»
casa, cm conseqüência de um defeito na
respsetlva instalação. .

Uma Velha e nobre ...

•

parem*)
que tinham

VITIMAS ooTRAFEGO
IMOPTOSNÊSTCMÊS)

H.onrlasáo da 4..*
menos, pobre e os
alguma coisa, não ostentavam .is
suas posses. Golaz era uma velha
e nobre cidade.
<3\-.— 'AFASTADA duzenlas lé-
ájj guas do litoral, a quinze

dias de .viagem do Rio, ten-
do o- lombo do burro ou o carro
de boi. por meios normais de trans-
po:lo e condução — Goiaz teve do
orlar uma vida própria que exer-
cia Influência domlnadora em todo
o Estado. As vilas e cidades do
interior se submetiam a esse ;'u-
minio sem discrepância. E assim
se i manteve até o começo dêsto
séculoi

-Mas a penetração da estrada de
ferro no território goiano, proje-
tando, nos municípios do sul do
Estado, o desenvolvimento eco-
nômico que se Irradiava de SSo
Paulo e atravessava o Triângulo
Mineiro, trazendo novas popula-
ções que vinham habitar suas ter-
ras excelentes e ' saudáveis e lhes
aumentavam a produção e as va-
lorizavam — foi. aos poucos, dl-
minuindo a influência da velha
Golaz, politicamente, econômica-
mente, socialmente. A introdução
do transporte rodoviário que en-
curtou de 15 para 5 dias a viagem
ao Rio, que tornou possível a e»
poltaç&o dos produtos da lavoura
do Sul e do Sudoeste do Estado,

que íèz nascer novas cidades de
um dia para outro, que trouxe
novas correntes imigratórias —
deslocou o centro de gravidade oré
então' situado na velha capital
Produziu-se o desequilíbrio que um
dos maiores Jornalistas goianos —
Egerineu Teixeira — definiu,
quando lançou o "slogan" de uma
das mais renhidas campanhas po-
Htlcas de Golaz: "a orientação da
política estadual já não pode vir
mais da capital para o Interior;
ela tem de tr do interior para íi
capital": Toda a produção era do
interior; toda a receita estadual
provinha do interior; a quase lota-
lidade da população vivia no 'nte-

rior — não se justificava, portan-
to, a ascendência ditatorial da ei-
dade de Goiaz, onde o funciona-
lismo. embora mal pago, consu-
mia as rendas estaduais, em ;i:a
maior parte. Tais íorarh as razões
daquela campanha. Ela facilitou e
imnòs a mudança da capital v'"-a
Goiânia, no centro de gravidade
econômico e populacional do Es-
tado.

MAS a influencia da men-
talldade política, formada
na velha capital, ainda per-

durou, beneficamente. Durante
dois séculos, ela dominou com a
sua preferência pelos valores mo-
rals e intelectuais. Somente agora,
* que, na política estadual, o di-
nhelro", o poderio econômico, os
negócios estão ensaiando os seus
truques paia empolgar a direção
política dos goianos. Nas próxi-
mas eleições, teremos um leste cie
sua força. A vitória dos interesses
econômicos será o desaparecimento
de uma das características prlncl-
pais da civilização que se criou na
veilia. cidade de Golaz, durante a
qual raro foi o homem público que
não era pobre, estritamente nobre,
que não deixava a seus descenden-
tes senão um nome a zelai', como
este desembargador Emílio Póvoa
que morreu, há dlas,'aos 82 anes,
depois dcÉ exercer as mais altas
funções, no Estodo de Golaz. Êle
foi bem a figura representativa da
velha capital: modesto, culto e in-
tegro.

NAO sei se Raquel de Quel-
rós se animaria a viver ai-
guns dias cm minha terra.

Ela poderia, talvez com muito
mais isenção do que os goianos,
reconstituir a vida social da cida-
de. Examinaria a sua cadela, os
chafarizes, a casa de fundição, as
suas igrejas, as suas pontes, cí
seus velhos casarões, os retratos a
óleo. as ruas tortas c as praças
triangulares» Conheceria os pas-
solos tradicionais da Carioca, «Jo

rio Eagugem. da Cachoeira Uroii*
de. de Santa Bárbara — Igrejlnhit
no alto do mono. de onde ue des-
cortina a cidade c na qual os P"i'-
tas dn terra faziam os seus .erso:..
rodei ia ainda ver <> Gabinete 14'
teràrlo, em que se encontram »s
\rlhos llvio» que bs geraçc-M it»
rum c goílnram. como dlili» Mon*
telio Lobato. Olharia o rio V«r*
melho. mm noites ènluarudi». Ou-
viria « fala piussds do seu iwvo,
Cornar!» o* rtoets o oi quitute» OUP
•<x BjAtinn* tntem. flcntlrlii comi) é
srrAvç) *gu4lN Kt-nlf «ir mlnlm t*r-
tu, Am*.*.*-! • educudn Depuli de
\ti • Matlr lUflo I»»» * o ••'''*
<,».# • *w *>mn «fllvlnli»rA •<• M»«
HM#I d» Queira* no* pwl»il« H»t
UM ur*nA» fofflmv» « « Mv.fj <<«#
imtUlfHrí*, P*t* » I>"í tf filial*, "
Hnw tai •*-*»**. * "d* "¦«!* !«!*
fKíWfilr t r**|MÍHl«íÍ» A»» MiiúU
m#«ii«fiin««* ên titátil,

JAN. a JUNHO 274

JULHO 1
JULHO 2 0
JULHO 3 2
JULHO 4 1
JULHO 5 0
JULHO 6 1
JULHO 7 2
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JULHO 9 -1
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braço esquerdo, foi medicada na.Assis-
tênqla, ttndo a policia do 17.» distrito
tomado conhecimento do fato.• • •

José Viana, de 43 anos, morador nu
rua Morais Macedo, 28; foi agredido u
faca p..r sua companheira Alalile Bra-
ga, residente na rua Engenho do Mato,
216, sofrendo ferimento penetrante nu
tórax. A criminosa foi auxiliada por seu
primo Valqulrlo Braga, que segurou José
para Alalile agredi-lo: A vitima foi In-
ternada nu Hospital de Pronto Socorro,
depois de receber curativos da urgência
na Assistência do Méicr. A policia do
IS.o distrito tomou conhecimento do
fato.

Assaltos
Abílio Pereira de Jesus, vendedor arh-

bulante. residente na rua do Costa, 81,
queixou-se a policia do 7.° distrito de
que, ante-ontem, na esquina das ruas
Conselheiro Saraiva e Quitanda, fora as-
saltado o agredido por dois fuzileiros na-
vais e dois civis, os quais se apodera-
iam da importância de 600 cruzeiros. A
policia entrou em diligências a fim de
identificar os assaltantes.

José Cosemlro, lavrador, queixou à
polilea do 25,o distrito de que, ontem,
em sua residência, na estrada do Cotia,
s|n., fora assaltado por três soldados do
Exército, os quais, armados de sabre, so
apoderaram da Importância de 200 cru-
zelros. José, ao defender-se dos assai-
tantes, recebeu ferimentos nas mãos,
sendo medicado no Hospital Carlos Cha-
gas.

O tf •

José Ferreira I.nse», português, de
48 anos, casado, morador na rua Fran-
cisco Carvalho. s|n., queixou:sc à po»
iicia do 26.o distrito de que o sou esta-
beleclmento comercial Casa Fátima, si-
luada na estrada Três Rios", 3, fora as.
saltado, tendo os ladrões dali carre»
gado várias pecas de fazendas.

Colhido por trem
Norberto Antônio, de 50 anos ferro-

viário, residente no pátio, dn estação
Belford lloxo, foi ali colhido por uma
locomotiva em manobra, sofrendo esmn-
gento da coxa esquerda. Foi internado
no Hospital Getúllo Vargas em estado
grave.

Roubos e furtos
Hernanl Joslas da Conceição, morador

na rua dos Mercadores, 8, quclxou-sc,
k policia do 9.o distrito de qus, no dia ü
do corrente, no armàgém de passageiros,
I, quando desembarcava do navio «Uru-
g'uai:>, os ladrões lhe furtaram uma car-
teira de documentos e 440 dólares.

Ameaça de morte
Oto d» Vctira, morador na rua Joa-

na Angélica, 5, apartamento 34, que|-
xou-so ã policia do 2.° distrito de que
fora ameaçado de morte por Claudino da
Silva, ex-portelro do referido prédio.

Automóvel incendiado
Na rua Aarão Reis, em frente ao pré-

dio 11U, vorlflcou-se explosão e incêndio
no automóvel particular 22-SO, dirigido
pelo Investigador Càmpòletl, residente na
praia.do Flamengo. 374. As chamas fo-
ram extintas pelo Corpo de Bombeiros.

Proteção ao rebanho
fluminense

RECOMENDAÇÃO «JONTKA A PRATICA
CRIMINOSA DO ABATE DE VACAS E

NOVILHAS
O secretário do Agricultura do Es-

tado do Rio, visando proteger o reba-
nho fluminense do bovinos de uma fatal
destruição, caao persistam as práticas
criminosas o cohdenada6 do abate de
vacas e novilhas, nas quais repousa o
futuro da pecuária, tomou a provldên-
cia de se dirigir aos prefeitos soltei-
tando com vivo empenho medidas acau-
tcladoras nesse sentido. Partleularmen-
te so referiu aos fiscais distritais, como
autoridades capazes de Impedir a ma-
tança daqueles animais, nos mais aías-
tados distritos dos municípios em cau-
sa. Vários prefeitos Já se manifesta-
ram cobre o assunto, todos concordan-
do, como nâo- podia deixar de ser, com
a medida tomada, notadamente os. de
Potrópolls e Três Rios, de maior den-
sldade de população e, portanto, com o
maior consumo de carne bovina, e onde
esse abuso é praticado de longa; data.
E' dé se esperar que as demais auto-
rldades municipais, compenetradas da
gravidade do problema, se manifestem
da mesma maneira, de forma a se con-
seguir levantar uma verdadeira mura-
lha de proteção aos animais, sêbre os
quais repousa a multiplicação dos bo-
vlnos naquele Estado.

Domingos César
Rodrigues

(7.? MÁ)

tA 
família do DOMINGOS

CKSAIt RODRIGUES ngruile-
ce .sensibilizada todas a»

manifestações de pesar recebidas
por ucaslão do falecimento de seu
querido parente e convida para
assistirem a missa (|ue mandam
celebrar pela sua boníssima alma,
amanha, às 8.30 horas no altar-
mór da Igreja da Candelária. An-
tecli a sua gratidão a todos que
comparecerem a êsse ato crista»»

Prof. Ernesto de Arruda

Melo

tlaittgardes 

de Castro e

smi família convidam no»

parentes colegas e amigos do

Drüf. ERNESTO DB ARRUDA
JUSLO, falecido cm Firnclcabn, Sao

I-aulo, para assistirem ü missa di»

7 í dia, quo mandam rezar nalgre-
ia de Sai.to Inácio, a rua de h.

Clemente, cm Botafogo, no dia >••

dó corrente, as 10 horas, pelo des-

canso eterno do sua alma.

Carlos Cezar ie Sua Fi
(Missa de 79 mês de falecimento e aniversário natais

Carlos Cezar de Souza e família convidam seu

Proteção do Ocidente.»
(Conclusão da 2» página)

ÊSte organismo encontrará certamente
apoio em todas as nações, homens e
mulheres resolvidos a lutar com têdau
suas forcas, mas a quem falta-atuai-
mente uma direção coordenada, bem
como fontes de informação e meios ma-
terlais. ...

Multas associações cívicas e uma bôa
parte da imprensa e .do rádio fazem
um grande esforço no sentido de des-
mascarar as mentiras e os engodos co-
munistas. Mas precisa-se de ainda mui-
to mais: .basta se estudar a extensão
e o poderio da organização do Comin-
tom, para nos convencermos disto.

Os governos do Ocidente provaram
que sabem escutar, ver, discernir c
ugir. Mas élcs deixaram, como mos-
iramos, um ponto, fraco nas defesas

HERCOLINO CORNELIO
(FALECIMENTO)

A família Cornélio comunica aos seus parentes
c amigos o falecimento de HERCOLINO CORNELIO,
ocorrido ontem, dia 23, às 17 horas, c os convida

para o seu sepultamento, a realizar-se hoje, as lb ho-

ias, saindo ò féretro da Capela do Cemitério de S. Fran-
cisco Xavier para a mesma necrópole.

T e

MANOEL PINTO RAMÂLHQ

t (MISSA. DE 7.? DIA)

Trazeres Ramalho, filhos, genros, noras.

ÜÉI
Agressões

-Na e&taç3o Coelho da Roeha, José
Francisco da Silva, de 127 anos, mora-
dor na rua da Matriz, sin., na riicsma
estaçlo, foi agredido, sofrendo ferimen-
to por bala no tórax. Foi .Internado no
Hospital Getúlio Vargas, bevido à gra-
dade do seu estado não prestou qualquer
Informação sobre o caso.

i ».i ¦»

Artur da Sllra Chavão Filho, que tra-
balha na rua Alzira Brandão, 43, ípl
agredido a espátula pelo seu cumpa-
nheiro lvo Rocha, que fugiu em seguida.
A vitima , com ferimento no rosto c nu

netos, bisneto e

demoís~~parêntes agradecem penhorudos a todos que os eoii-

fortaram por ocasião do passamento de seu l'™"t<read" «^

poso. pai, soBr„, avõ e bisavô MANOEL PINTO RAM ALHO

convidam para a missa que mandam celebrar 
fm 

'nt^!* '|e 
.f™

alma, segunda-feira, dia 2o, às 9 horas, na igreja da -Catedral, pelo

que se confessam agradecidos por mais esse ato de fé crista.

parentes e amigos para assistirem à missa de i,
mês e aniversário natalício que, em sufrágio de su

boníssima alma, mandam celebrar, no dia 1? de agosto
segunda-feira, às 10 horas, no altar-mor da Igreja de |'
S. do Carmo, sita à rua 1? de Março, confessando, desde
já, sua profunda gratidão a todos que participarem desse
ato religioso.

*>

w

JOSÉ ROSENDO GOMES DA SILVA
Maria 

de l-ourdés Ribeiro Rosendo da Silva, José Augusto
Ribeiro Rosendo da Silva, Maria Evangelista do iTaria Al-
buquerque, Carlos de *'arla Albuquerque, Ruth Paes Leme
Ribeiro o filhos e demais parentes, cumprem o doloroso dever

de participar o falecimento do seu idolatrado espôsu. pai, irmão,
cunhado e Benro JOSÉ ROSENDO GOMES DA SII.VA e convidam

para o sepultamento. hoje, 24 do corente. às II horas, saindo o ie-
retro da Capela do Cemitério de Sfto Joio Batista — Real Grandeza —

que. construíram. Só êiçs o podem ro-i _ara 0 mesmo Cemitério.

Osvaldo Ferreira dos Santo», de 30
anos. empregado da Sarage da Policia,
residente na rua Elias Lobo, 4'J, tentou
o suicídio, atirando-se ao mar próximo
ao Mercado Municipal. Foi levado para
a Assistência Municipal e internado na
Knfermnrla Fllinto Muler. A policia do
3.° distrito teve ciência do falo.

Tentativa de suicídio
Rosa Benedita de Sousa, de 17 anos,

solteira, empregada na casa da rua D.
Aana. 39, tentou matar-so, ingerindo um
tóxico. Socorrida pela Assistência, foi
internada no Hospital de Pronto Socorro.

» Ganância
Foram presos, por majorar o preço da

lata de massa de tomate, Hòrcüláno du
•Almeida, empregado do Armazém São
Jorge, situado na estrada do Engenho
da Pedra, 307-A, e por majorar o piêco

4)

5)

Ferro gusa no Brasil
P.ESUMO DE SUA PRODUÇÃO A
PARTIR DE 1915 — DE 3.239
TONELADAS NAQUELA ÜPOCA,

PARA 552.735 EM 1918
Dos dados coligldos pelo Serviço de

Estatística do Ministério da Agricul-
tura, verifica-se que a produção brasi-
leira de ferro gusa tomou lugar na
economia do pais a partir de 1915, Na-
quela época, o Estado de Minas Gerais
apresentava um volume do 3.2b9 tone-
ladas de ferro gusa, na importância de
Cr.1? 749.570,00. A produção mineira,
única no referido ano, provinha da
Usina Queiroz Júnior Lida. Esta em-
presa não teve concorrente na fire.nl
alé o ano de 1920, quando a qunnli-
dade de gusa produzida atingia J-1,056
loncladii3. Em .1921, a Cia. Siderúrgica
Uclgo Mineira S. A. puasou a figurar
no movimento econômico, produzindo
2.«131 toneladas daquele minério. A
produção total foi, então, de 17.747
toneladas.

Em 1922, a Metalúrgica Ribeirão Prê-
to contribuiu com 949 toneladas paia
o montante geral, que se elevou a
17.783 toneladas, no valor de 
Cr* 4.090.090,00. Em 1923, a proilu-
ção do pais era a seguinte: Cia. Mc-
talúrgica Magna-Vaca (Minas Gerais.),
4.000 toneladas; Cia. Siderúrgica Bpign
Mineira (Minas Gerais), (5.449; Ui.iia
Queiroz Júnior Ltda., 13,356; e Meta-
lúrglca Ribeirão Prelo (São Pauloi,
1.332 toneladas. Total, 23.187 lonelu-
das, no valor de Gr? 5.937.400,00.

Do ano de 1915 a 1937, o Estado
do Minas foi o maior produtor de ter-
ro gusa, tendo o Estado de São Paulo,
durante ôsses anos, cooperado apenas
em 3922 e 1923. A partir de 1939, o
Estado do Rio de Janeiro fêz ressaltar
a sua produção com 7.802 toneladas.
O Estado de Minas produzia 113.547
toneladas e o Estado de São Paulo —
que retornara à atividade — 1.003 to-
neladas.

Em 1942, o Estado do Paraníl con-
Iribuia para a produção com 193 tone-
ladas. O total geral subia, então, a
213.811 toneladas, no valor de 
Cr$ 114.611.749,00. Em 1946, a pro-
riuçfto de ferro gusa alcançava 370.722
toneladas, no valor de 
CrS 303.976.923,00; em 1947, passava
para 480.929 toneladas, no valor de
CrS 429.860.317,00, c em' 1948. atingia
552.735 toneladas, na importância de
Cr? 592.228.459,00. Essa produção —
a maior alcançada no pais — orl^i-
nou-sc dos Estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais. São Paulo. Mato Gro5to„
Espirito Santo, Paraná c Rio Grande
do Sul.

foi-çán criando em comum um organis-
mú Internacional' capaz dé suster o Co-
minform.
O APELO QUE NAO FOI OUVIDO

Em maio de 1925, cidadãos de 21 na-
ções européias, que constituem o con-
selho da *Entente Internationale Anti-
communistc» enviaram aos governos um
memorial pondo em evidência que a
III internacional (renovada pelo Co-
minform) ameaçara a segurança in-
terna e externa de cada Estado, a paz
internacional e os princípios fundamen-
tais do direito civil c da moral.

Quem poderia contestar hoje o t>em
fundado deste alarme lançado a um
quarto de século?

Ma3 os governos de então não soube-
ram escutar, nem ver, nem discernir,
nem agir.

A lição foi terrível. Hitlèr tomou o
poder, sobretudo devido à reação sus-
citada na Alemanha pelos progressos
do comunismo. E riove destas vinte
c uma nações e a metade da Alemã-
nha tombaram também sob o jugo co-
munista que esmaga o povo russo.

E nós havíamos, entretanto, pedido
respeitosamente a estes governos de
fazer um trabalho lógico, coordenando
seus esforços contra um adversário or-
F-aiilzado internacionalmente e que exer-
cia nua. ação subversiva em cada um
daqueles Estados.,

A história recente e os tempos atuais
vêm demonstrar que nosso pedido era
justificado. E êle o é, atualmente ain-
da mais. E' preciso impedir que um
novo golpe de Praga venha fazer ama-
nhã a mesma trágica demonstração.

Assim nós nos permitimos de reno-
var nosso pedido.

Rogamos respeitosamente aos govêr-
nos do Ocidente que o considerem com
atenção, (Innfln-lhe, em conjunto, uma

perigo

Sargt. Agostinho Venânrio Baiboza
(7? DIA)

O comandante, oficiais, suboficlais, sargentos e praças
do C. T. Bauru convidam para a missa de sétimo ma

que mandam rezar por alma do 3» Sg.-KL Agostinho Vento-

cio. Barbosa às 11 horas do dia 25 nu altar-mor da Igreja

dá Candelária. _ .„.
Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem a este

ato de piedade cristã. '--'¦'

2.

Calil Nicolau BacSiir

(MISSA DE 7? DIA)

Noemi Mendes Chaves, Francisco Nelson Cha»

ves, senhora e filhos; Julieta Carmen Chaves, João

Gabriel Chaves e senhora; José Bibiano Chaves (au-
sente), Julieta Fortuna Mendes, Francisca da Justa

Mendes, Maria Fortuna Chaves, Ana Fortuna, Nilza Gif-

íoni Mendes, Léa Giffoni Mendes e Antônio Chaves agra-

decem penhorados as manifestações de pesar recebidas e

convidam seus parentes e amigos para assistirem à missa

de 7? dia que será celebrada em sufrágio da boníssima

alma de seu inesquecível esposo, pai, sogro, avô, irmão,

genro, sobrinho e tio, depois de amanhã, terça-feira, dia 26,

às ü horas, no altar-mor da Igreja da Santa Cruz dos Mi-

litares.

11

JOÃO GUILHERME DE ilBREU
(1? ANIVERSÁRIO)

A viúva e filhos de JOÃO GUILHERME DE
ABREU convidam os parentes e amigos para as-
sistirem à missa que, por sua alma, mandam ceie-
brar na Igreja de São Francisco de Paula, no dia 25

do corrente, às 10,30 horas. Agradecem desde já o compa»
recimento.

DR

f

do arroz, Caetano José do Couto, en\
pregado do Armazém F. Domingos, sltu solução em proporção com* o
na rua Prefeito Olímpio de Melo, 572-A. que ele denuncia.

NOTAS POLÍTICAS
< Conclusão da 4.» página >

sua convocação ser. feita a qualquer
momento.
REUNIÃO EXTKAOK1MNAIUA DO
DlItETÓKIO NACIONAL DA IDN

Convocada extraordinariamente pelo
sr. Prado Kelly, rçallzoii-sc, ontem,
pela manhã, uma reunião do Diretório
Nacional da DDN, com a presença
dou representantes estaduais.

Na oportunidade, o presidente da
l'ÜX deu conhecimento aos presentes
das düinarciies realizadas com o FR
e o I'SD, em torno do problema da
sucessão presidencial.
FRENTE DEMOCRÁTICA DE COPA-

CABANA .
Em cooperação com o Centro do

Informações das Nações Unidas no
Hio de Janeiro, a Frente Democrática
de Copacabana realizará, hoje, às 110
horas, na praça Scrzedôlo Correia, a
projeção de três filmes falados cm
português — <-A Carta dos Povos»,
«As nações em foco? e cüs mapas
e o progressos, os quais mostrarão ao
público como nasceram as Nações Uni-
das, o novo conceito de liberdade de
lnCormatlOes c como os homens se va-
leram dor, mapas para ajudá-los a
descobrir o mundo. A Frente Demo-
cràtica de Copacabana convida todos
os sócios e o povo cm geral a fim de
assistirem a passagem desses filmes
educativos.
SUBSTITUIÇÃO DO GOVERNADOR,

NO CASO DE SER CANDIDATO
S. PAULO, 'i3 (Asapress) — Con-

tinua despertando atenção nos meios
políticos c populares a questão: sur-
gida em torno da interpretação do
artigo 35 da Constituição do Estado,
que trata da subsltlulção do governa-
dor do Estado. Para alguns juristas,
se o sr. Ademar de Barros renunciasse
ao governo para candidatar-se ao Ca-
teto, o sr. Novell Júnior, vlce-gover-
nador, somente ficaria no poder du-
rante quinze dias, rcallzando-se, em
seguida, novo pleito para a escolha
de novo governador.

O sr. Romeiro Neto. nesse :ientido,
enviou üma consulta à Comissão de
Constituição c Justiça da Assembléia
Estadual. Mas, ao que se noticia, o
PSD não está de acordo com essa
interpretação, alegando-se que a fun-
ção de interpretar a Constituição' c
as leis compete ao Poder Judiciário.

(FALECIMENTO)
Sua família cumpre o doloroso dever de

comunicar o seu falecimento ocorrido on-

tem, e convida seus demais parentes e ami-

gos para o seu sepultamento que se realizará

hoje, domingo, dia 24, às 10 horas, saindo o fere-

tro da rua Miguel de Paiva, 668 (Santa Teresa),

para o cemitério de São João Batista.

Hi

ABELINA MOTTA

t

t

Ofensiva russa contra o Vaticano
Primeiro grande ataque da União Soviética à

Santa Sé a propósito da excomunhão de
comunistas

LONDRES, 2.1 lü. P.» --• A Unlnu
sovietir») inncou tsu primeiro ygrande
aliique «o Vatirano, por ter d^cretailu
a excomunhão do 'omunittns. A uAin*
slva foi iiberla ntrave» de um Ho-
gnima rudliifonlco, no qual lol dl.',
qim a maquinaria «l« Igreja Catolliii
foi píiula a hcia'Iç'1 dn» r»twliwa{l"ti
i)'irl«-»rnírlcuno» • lifllâiilco» na «|Wtf*
ra fria».

No rurao do programa, o WoüüM
,.<¦.'.,''¦• pott|U» O l'a|>a ftflO '"•>•
munjfa «o* i|'it puMleaiwnl* .ímliu**
nam p*,r triva uunr4' r iptlo lança-
iii#iit» d* («tuba* atômica»*.

O |«f»ífnma POfltlltlU nn «.«.lifllll*
lli#* il» W>irl* l»ah'<v ptfltO t»fit **'
»unUf$ ttí«fll#iw» *' kifnai 1*1 fcV*
Am, nu* »yjl Mam 4l*ul«»4'*» pi"
leal" *<rt-í»>t|Ml

Mn ,w#f>!**tW HA Ifú* m llfígSO ,
4„ Am**n Ai **tmmt**ii »» \>4>^i\*im m paiMiiV» ô* pa*

**té'l èitii*/» «M/U/rt--*»' im»f*(i»*,

loa apontados como antl»demôefâllí0t,
Também foi reiterada a veilia íiiuna»
cão russa de que Sua Santidade nunca
lalou contra fa.cuius, nazista» ou o
genrralltaltno Franco, da E«pan':u

,A Santo S>v a«i«umlu firmemente
uma potlcfio *o lado da reação ox»
trema« — dl»»« Uakov, <A Manta K«
niio lem a mal» remota Intmcfio de
esioinungar o» que publlcainf/nle pro»
pugnam por nota numa. para qur
no* lancem ta»mt»a» «tomli-aa. U Pap*
nada Inn a olilíl»! quanto aoi qu*
allenrlonamfnle «tA» preparando oti
lia guerra, pelo eonlrArlo, n Vallrano
maiilím o mal» perfeito contato «mi
?ira», i'lfri» u enorme * ramificada
liia'iuln»rla da propagamla A» l»f*J*
i afi,||i'*r, ,.")¦¦'¦ i ti pinta a»
m*tv\r,n »la fnerf» fila qu»* reacionírl'.*
$pjgi*l ft*f'**'-..||#íi*-#í#*>f*r»* i''Vi ffxVfSn-i''

• ÚM tM"

e não a uma comissão da Assembléia.
Ao que se informa ainda o PSD teria
feito uma ' consulta a vários juristabda capital da República, entre os quaisOs srs. Pontes de Miranda e Carlos
Maximiliano, tendo opinado que o sr.
Novcli Júnior assumisse o governo
por renúncia do sr. Ademar de Bar-
ros, que deverá completar o período
governamental.
GARANTIRA' O GOVERNO A CARA-

VANA OPOSICIONISTA
S. 1.U1S, 23 (Asapress.i — Em face

da noticia de que se preparava nesta
capitai uma manifestação de hosti-
lidade aos componentes da caravana
oposicionista maranhense, que partiráamanhã do Rio, o governador febas-
tifio Archer tomou providências nosentido de cercar do todas as garan-tias os srs. Clodomlr Cardoso, Evan-dro Viana, Crepori Franco e Luis Car-valho. Desde ontem foi grandementereforçado o policiamento da cidade.

LÉON BIZET
(MISSA I>B ',.•> DlÁ)

Odette Collin Bizet e fi-
lhos Helena, Lia Carmen,
Murlllo, Roberto e Heloísa

convidam seus parentes a amigos
paru assistirem à missa que será
.•ezada em sufrágio da alma do
teu querido esposo e pai no altar,
môr da igreja da X. S. Concel-
ção e Boa Morte (rua do Rosário),
tCrça-felra, 26, às 9 horas. Ante-
c-padamente agradecem.

Jacinta Vieira Werneck
de Abreu

(I.f ANIVERSÁRIO)

tiSiia 
família contida pa

rentes e amigos para assls-
tirem a missa de 1.» anl-

vcrsãrlo do seu falecimento, ama-
íhâ, dia 23, às 10 horas, no altar-

mór da igreja da Candelária. Des
de já agradece o comparecimento
a éase de religião crista.

Major Ney Neves
da Silva

(MISSA OE 1.» ANIVERSÁRIO)

t 
Comandante, o/ieials epra-

ças do tf Esquadrão de Re-
conhecimento Mecanizado,

convidam a todos oa parentes, co-
ligai e amigos para assistirem a
mira» de I.» aniversário dn fale-
cimento do seu prezado ex-çoman*
«inul*» e amigo major NEY NEVES
DA MI.VA. que será celebrada dia
ic, do corrente, às 8 horaa, no
((uartri õm InMsilr, agradecendo
deade Já a lodna os qua sedlffnu-
•em comparecer a fa»e ato de
piedade.

(MISSA OE li DIA)

ARMXNDO DE OLIVEIRA MOTTA E FILHOS• ™SAMA-
RIA DE OLIVEIRA K 1'ILHAS (ausentes), J05.L ROMEIRO

VALLE E FAMÍLIA, -VBEL COSTA VALLE E EAMILL\,
r\LMVRA COSTA E FILHOS, e demais parentes, agradecem
•"todos que os confortaram com provas de solidariedade por

ocasião do passamento de sua pranteada esposa, mSe, nora, irmã, tia

e cunhada ABELINA o convidam para a missa de f> dia que será

celebrada terça-feira, dia 26, às 10 horas, no altar-mor da Igreja

do Carmo, à rua 1» de Marco, hipotecando desde já a su* imorredou-
ra gratidão a todo» que comparecerem a este ato cristão 

MARIA CHRISTINA
(FALECIMENTO)

João Brasil e família comunicam o falecimento
de sua inesquecível esposa e o seu sepultamento,
que se realizará hoje, dia 24, às 1G horas, saindo o
féretro de sua residência, à rua Barão de Santo Ân*

gelo, 90, Méier, para o cemitério de Inhaúma.

AUGUSTIN CORDLER
(FALECIDO NA BÉLGICA — MISSA DE TRÊS MJBSES)

Louls Lefebvre, Marin Cordicr Lefebvrc, Carlos Lcfebvre,
senhora 'o filhos, Agostinho José Lefebvre, senhora e fillius,
Antônio Folly Furtado, senhora e filhos, João Lopes da Costa,
senhora e filho mandam rezar missa na Igreja de Santo An*
tônio dos Pobres, ã rua do Lavradio, no dia '.15 de jullio. à»

9,SÕ .horas, no altar-mor, cm sufrágio da alma do seu pranteadu su»

gro, pai, avi e bisavô, desde já agradecendo a todos que compare-
ecrem a esse ato de caridade cristã.

t

ERNESTO MANCINO
CÂNDIDO GIL ALVIM GÂFFRÉE

(MISSA DE '," DIA)

Maria Rosaria Mancino, Leda e Pedro, dr. Wilson Luz,
senhora e filho, viúva Domingos Carrozzino c filhos agra-
decem aos que compareceram ao sepultamento, enviaram
cordas, flores e tcleSramas por ocasião do falecimento de
aen inesquecível esposo, pai, sogro, avô, genro e cuuliado
ERNESTO, e convidam para a missa de sétimo dia. que ta-

rão realizar, pelo descanso eterno de sua boníssima alma. amanhã, se-

jrunda-feira, dia 25, às 9,30 horas, no altar-mor da Igreja de ssao
Sebastião — RR. VP. Capuchinhos (Rua Haddock Lobo m 26(1).

t

Angelina Maria de Azevedo
(FALECIMENTO)

Cecília Maria de Azevedo, dr. José Raphael

de Azevedo e senhora, Paulo Raphael de Azevedo e

senhora, Rodolpho Raphael de Azevedo, senhora e

filha comunicam aos seus parentes e amigos o falecimento

de sua querida irmã, cunhada e tia ANGELINA, e convidam

para o seu sepultamento, que se realizará hoje, dia 24, às

3.6,30 horas, saindo o féretro da rua Soriano de Sousa, 28,

apt? % pura o cemitério de São Francisco de Paula, em

Catumhí.

(MISSA DE V> DIA)

A família do Cândido Gil Alvim Gafírcc. agradecida
pelas manifestações de pczar recebidas por ocasião do
seu falecimento, convida seus' parentes e amigos para
assistirem ã missa de "•> dia. em sufráfiio de sua alma. a
realizar-se na próxima segunda-feira, dia 25 do cor-

renie. às 10 horas, no altar-mor da Catedral Metropolitana, con-
fossando, desde ja, sua profunda gratidão a todos que com-
parecerem àquele ato religioso.

t
A DIRETORIA DE AERONÁUTICA CIVIL, consler-

nada com a perdn do seu funcionário e companheiro,
convida seus parentes e amigos parn assistirem á mis-
sa de 7? dia, em sufrágio de sua alma, a reãlizar-se na
próxima segunda-feira, dia "5 do corrente, às ID horas,

no altar-mor de SSo redro de Alcântara (lateral), da Catedral
Metropolitana, confessando, desde já, sua profunda jrnitiilfto a
todos que comparecerem àquêlo ato de fé cristã.

t
A DIVISÃO AERO-DESrORTIVA da DAC, profunda-

mente entristecida com o falecimento do seu chefe de
Seção e companheiro, convida seus parentes, colegas e
amigos para assistirem à missa de 7» dia, cm sufráirl1»
de sua alma, a realizar-se na próxima segunda-feira, dia
25 do corrente, às 10 horas, no altar-mor do Sagrado

Coração de Jesus (lateral), dn Catedral Metropolitana, confes-
«ando, desde já, sua gratidão a todos que comparecerem àquele
ato religioso.

t

}*<* AlilJ,*«"-

Adelina Pereira da
Silva Sá

trrof, 
Oliveira *4 - êf-

mala parentes mandnnt te,
i •' na Igreja da Kantfaalmu

«.«rrumenlii, àa 10 horas Au Ai»
31, ê* <¦¦••*,.!• por alma 4> au*
• a».».-» AltKMNA rr.llKIIIA HA
MI.VA HA, mi«..> <\- i.t anher-

êàtim,

-.•v

MAROTA FERREIRA
(FALECIMENTO)

Dr. Aristides Antônio Ferreira, senhora, filhos

e genros e D' Luiza Ferreira convidam seus demais

parentes e amigos para o sepultamento de sua filha,

irmã, cunhada c sobrinha MARCITA, a realizar-se

hoje, às lá horas, saindo o féretro da Capela Real Gran-

deza para o cemitério de São João Batista.

Julieta Xavier da Silveira de Faria
(Viúva Franklin de Faria)

(FALECIMENTO)
Sua filho Maria Esmeria e a» famílias Xavier

da Silveira, Alberto Torre», Francisco Wilmar e Zc-

ferino de Faria parteipam o MU falecimento c con-

vidam para o Mspultamento, a realizar-*» hoje, sain-

do o féretro da Capela do cemitério de Síu» Joio Hatltsa,

ár 11 hora», para n mesma necrópole.

T

JULIETA DE NIEMEYEK
(Viúva do Coronel Álvaro Conrado de Niemcyer)

(MISSA DE 30' DIA)

Aloysio de Niemeyer e senhora; Heloísa de
Niemeyer, Abelardo de Niemeyer, senhora e
filhos; Conceição de Niemeyer, Alix de Nic-
meyer, Conrado de Niemeyer, Carlos de Nie-

mcyer, Álvaro de Niemeyer, Djalma Pires Ferreira,
senhora e filhos; Paulo de Frontin Werneck, senhora
e filho; Arnaldo Wright, senhora e filha; José Júlio
de Azevedo Sá e senhora; Aloisio Hargreaves c senho-
ia convidam seus parentes e amigos para assistirem
à missa de MO" dia que, em intenção de sua boníssima
alma, fazem celebrar amanhã, dia 25, às 10 horas e
30 minutos, na Igreja da Santa Cruz dos Militares, na
rua 1» de Março. Desde já agradecem a todas as pes-
soas que comparecerem a esse ato de fé cristã.

: ?n

tCAPELA 
DE VELÓRIO 9 (- 335&

em frente ao Cemt. Inhaúmff ^ - 6622

í 'Í$$Mwr - - 5» ;

1



•fnr^wst^

Primeira Seção — Sétima Página DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 24 de Julho de 1949

NOTÍCIAS FORENSES

Indulto para a condenada de Nova Iguaçu
Pleiteou a medida para cuidar de duas filhas menores — Interdito proibitó-
rio contra o sr. Barreto Pinto -—Perícia de explosivos feita por bacharel —
Debatido, na França, interessante problema de direito constitucional —

Dizia-se dono do foro, o oficial de Justiça
Hi cerca de quatro anos, d. Maria

auíiutu dn Silveira, professora de prl-
nelras letras cm Nova Iguaçu, no Es-
lado do Ii.lt-, e rnfte de duas meninas
menores de 10 anos, por qucstOes nas-
sidas du briga de crianças, :cve forte
lesentcndlmcnto com uma de suas vi-
linhas.

Dias mais tarde, pelo mesmo as-
mnto, houve uma luta corporal entre
unbas as mulheres, luta fsta travada
»m casa dn d. Murla a quem a outra
ianhora fora pedir satisfações.

Passado algum tempo, a vlBlnha de
i. Maria Augusta deu à luz uma
rrlanca morta, embora-- nascida em
tempo normal.

Em face disto, d. Maria foi denun-
ciada, como causadora da morte da
criança, Julgada e condenada a 2 anos
• 3 meses de reclusão, pena que vem
cumprindo na Delegacia de Nova
Iguaçu.

Em fins de 1948, o general Dutra
«sslnou m decreto concedendo indulto
às criminosas primárias condenadas
« menos de 3 anos de dctcncllo. Ora,
d. Maria Augusta é primária e está
condenada a 2 anos 3 meses de re-
clun&o. Deste modo, ficou excluída do
referido decreto.

Em vista disto, devendo juldnr da
subsistência de suas filhas, entregues
à generosidade de uma família de
Nova Iguaçu, a condenada pediu in-
dulto ao presidente da República.

O proceso rererente ao pedido está
entregue ao Conselho Penitenciário que
deverá opihnr sobre o mesmo dentro de
poucos dias.

Ao que pudemos apurar, 0 pedido
dé Informações ao delegado de Nova
Iguaca sobre o procedimento da con-
denada obteve resposta favorável a
requerente, que possui ótimo compor-
tamento..
INTERDITO PROIBITÓRIO CONTRA

O SR. BARRETO PINTO
Distribuída à 14.» Vara Cível, deu

entrada ontem, cm Juízo, um pedido
de Interdito proibltôrlo requerido pelo
professor Teles Barbosa, em favor de
áeus constituintes coronel Alberto Pra-
do de Oliveira, Guilherme Martins da
Sllvèlre, Alberto Ravazzano, .Toíio Do-
nato Mascarenhas, Valdomlro Rodri-
gues dos Santos, Renato Maciel An-
drade e d. Seconda Besso, contra d.
Federlca Maria Elisàbettá Bertelli, a
Companhia Imobiliária Administrativa,
q sr. Edmundo Barreto Pinto e d.
Rlna Msrtlnelli. ..

Alegam .os impetrantes que, ha ja
muitos anos ocupam diversos apar-
tamentos no prédio de propriedade dos
réus, site. na avenida Osvaldo Cruz
n. 121, e que. agora, foram todos no-
tlflcados para desocupação 1o imóvel
até o próximo dia 30, sob pena de des-
pejo. Esta notificação, segundo afir-
nam, é Inteiramente contrária ao decre-
to-lel n. 9.669 de 29 de igôsto de
1946 que fixa em 90 dias o prazo de
tal desocupação, e, atenta contra os
prlnciplOF de defesa social acolhidos
pelo referido diploma legal e -ontra ns
medida» de proteção do Inquilino ndo-
tadas pelo legislador para con.lurar o
atuai crise de habitações.

Consideram-se, assim, os impetran-
tes, ameaçados de esbulho rossessórlo

O Direito Animado
Os centros aca-

dêmicos (4)
Conclui a caria do acadêmico Fre-

}at, presidente do CACO, nos se-
OUinícs termos:"Como pode v. s. achar existir
pouca vida nos Centros Acadêmicos,
quando estão eles à frente do todos
os grandes movimentos brasileiros?
— Foi o Centro Acadêmico Crtndido
de Olitieiro que inloioit e diriam o
mani/esfaçáo da que resultou n ile-
clardcrto de guerra do Brasil ao
"Eixo". Foi o CACO que forçou o
ditador Franco a pôr em liberdade
um nosso colega preso na Espanha,
por moíivos jiolf ticos. Foram os
Centros Acadêmicos das Faculdades
da Universidade do Brasil que, em
jnemoriíuel campanha contra o au-
mento de tuxas escolares, consegui-
ram a gratuidade para os esludun-
tes pobres. São os Centros Aoadê-
micos participantes ativos da cam-
panha de nacionalização do petróleo.
São os Centros Acadêmicos que hoje
defendem os interesses da t/niysrtii-
dade do Brasil, protestando contra
a aprovação do projeto nJ 306, t>0-
fado pelos nossos vetustos senado-
res, doando um terreno da llniver-
sidade do Brasil à Universidade Ca-
tôlica, isto é, vestindo um nú com
as roupas de um esfarrapado. —
Como vê v. s., não. "vêm mostráli-
do pouca vida, nos últimos íemjios,
os Centros Acadêmicos". — Pode
v. s. fazer desta carta o uso que
lhe convier".

Preferimos, A generalização a que
se entrega o acadêmico Frejat quan-
do fala "nos centros acadêmicos",
nada referindo sobre a atividade dos
mesmos, cingir-nos ao que dia a res-
peito do seu, do que êle mesmo pre-
side. Sem dúvida, pelo rol que faz
de suas atividades, vê-se que não
está dormindo. Mas, quem sabe, ti-
rando prolongados cochilost

De quando foi a declaração de
guerra do Brasil aos paises euro-
peus do "Eixo"t De 42. Ora, a
breve enumeração de afinidades fei-
ta pelo presidente do CACO começa
portanto com um aconteci?nenfo de
sete anos atrás. A partir de sete
anos, portanto, temos que o Centro
Cândido de Oliueira fêz relativameii-
te pouco, em episódios ocasionais,
ainda que um ou dois de reíeiidu-
cia. Difiia-nos o acadêmico Frejat
em que consiste a vida cultural ordi-
nária do Centro, fora dos dias em
que desperta, põe a cara de fora e
grita "não pode!" Gostaríamos de
conhecer o que faz o Centro hnbi-
t.unlmento, mio eplsôdlcamente. Um
homem displicente pode um belo dia
sair do casa para ajudar a apagar
um Incêndio... „.-_^

SINIMBÜ.

NOTICIAS DA PREFEITURA

No gabinete — Novos logradouros públicos da cidade — Despachos do pre-
feito — Atos e despachos nas Secretarias: de Administração, do Interior,
dè Agricultura, de Finanças, de Educação, de Saúde e no Montepio dos

Empregados Municipais

NOTÍCIAS DOS ESTADOS
Pará

dos apartamentos de que silo ocupan-
tes legítimos, e pretendem que o

(Conclusão da 5.» página)
Oliveira Santos, José de Oliveira Cas-
tolo Branco, Sotero do Lago Mota, Or-
lando José Ferreira Filho, Wilson Pe-
reira de Oliveira, Ublrajara Ribeiro de
Oliveira, Carlos Zambonato, José dos
Reis, Vicente Dolne Barros Neto, R nal-
do Bastos Vieira, Norberto Rodolfo
Schlemm, Michael Sabbag, Newton Car-
valho de Sousa, Mário Emílio Coutinho
Sarlo, Irlel Bueno e Silva, Wllardo de
Oliveira Sousa, Nelson Ramos, Tasso
da Sllvrirn Pessoa, Jorge Magalhães
Gondlm, Orlando de Araújo da Cunha,
Pedro Monteiro Chaves, Paulo Augusto
Costa Alves, Hcrval Lemos do Amaral,
Carlos Rlhelli de Almeida, Carlos Osó-
rio de Almeida, Venlno Arlstldes Leite,
Sebastião de Miranda Montes, Arge-
miro de Oliveira. Jofio Sanchez Reinaldo
Júnior, José Otávio Knaack de Sousa,
Valdir Abaurre e Lourenço Wendel.

CURSO REGIONAL DE APERFEIÇOA-
MENTO DE SARGENTOS DE .

SÀtiuE
E' a seguinte a relação nominal dos

sargentos aprovados no exame de se-
lecao intelectual, realizado no dia ^i
do corrente, na Cia. Escola de Saúde.
João José Cirlaco, Auguslo Lobo Nelson
Ribeiro, Wilson Costa, Jofio Felipe de
Arruda, José Francisco dos Reis, Hu-
baldlno Mendonça, José Gonçalves dos
Santos, Moacir Batista, Alaor de Al-
melda. Acúrclo Martins Rosa Joio
Jaime dos Santos, Aírton Timóteo de
Oliveira, Júlio Vieira da Silva, Antenor
Morais de Carvalho, Lacl Ramos, Ho-
racio Gomes, José Alves de Sousa, João
Teles de Meneses, Taclnno Gnvazza,
Armando Gomes da Silvo Fllhn, Wà •

w™ Garcia Soares, Milton Boccaletti,
Francisco Manuel Caetano, E"rl«P
Nunes de Castro, Almlr Siqueira de
Castro, Carlos Mnsseron, Llno Aguiar.
Canutó de Almeida Carvalho, JoãoAcá-
elo da Rocha, Braulio Gerson de Lima
Daniel Gomes de Medeiros, Euler Ho e
Carvalho e Paulo Miranda de Oliveira.

Estes sargentos, que serão matricula-
dos no Curso Regional de Aperfeiçoa-
mento de Saúde a funcionar na ua.
Escola de Saúde, deyeráo comparecer
h Cia. Escola de Saúde no dia 25 do
emente, o» 8 horas. Os referidos sar-
«ntos para todos os efeitos, ficarão
Imosh unidade onde vai funcionar o
curso. Foi designado diretor do Curso
o 1.» tenente médico dr. Antônio No-
guelra de Resende, comandante da Cia.
Escola de Saúde. A matricula dos sar-

gentos aprovados fica na dependência
dos resultados dos exames médico e
físico. -

ESCOLA TÉCNICA DO EXÉRCITO
O pagamento dos vencimentos do cor-

rente més aos professores, oficiais, con-
íerenclstas e funcionários da Escola
Técnica do Exército será efetuado na
Tesouraria daquela Escola, no próximo
dia 26, tèrça-felra, das 9 às 12 hüras.
Os que deixarem de comparecer na data
marenda só poderio receber no dia 1.»,
segunda-feira, do més de agosto vin-
douro,

CIRCULO DOS OFICIAIS REFOR-
MADOS DO EXÉRCITO E DA

ARMADA
Reallza-se, amanhã, 25, ás 15 horas,

na sede do Circulo, na Praça da Re-
pública, n. 197, Casa Deodoro, sessão
solene e conferência comemorativas dos
centenários nataliclos do general José
Crlstino Pinheiro Bittencourt c dos ai-
mirantes Afonso de Alencastro Graça e
Francisco Calhelros da Graça. Falarão
sObre estes militares o coronel Eudoro
Correia de Arruda e Sá e o coman-
dante César Xavier.
CLUBE MILITAR DA RESERVA DO

EXÉRCITO
Adesão — A diretoria do Clube, nde-

rindo ao Jantar no general Silva Rocha,
far-se-á representar no mesmo pelo ca-
pltão Tarso Coimbra e pelo tenente Jlm
Casais Barbosa.

Concorrência para Instalação na sede
social, de bar, barbearia, jnatiicure e
engraxate — Pelo prazo de cinco illns
será aberta Inscrição para instalação
dos serviços acima mencionados na sede
social do Clube, na Avenida Graça
Aranha, 19.

CONGREGAÇÃO DOS SERVIDORES
INATIVOS CIVIS E MILITARES

Reuniu-se ontem, cm sessão extraor-
dinária, a diretoria desta entidade, para
precisar a data da elimlnnção dos só-
cios que ainda não satisfizeram a deli-
beração da nova diretoria, consoante
o art. 13, letra "a" dos Estatutos. Lo-
go ao inicio dos trabalhos, o presl-
dente comunicou nos seus pares o re-
cebimonto de Inúmeras propostas de no-
vos sócios, atribuindo Isto n atual ad-
mlnlstração que vem correspondendo nos
anseios do quadro social. Ficou -esol-
vido, finalmente, que nos associados que
permanecerem cm atraso até o dia 10
de agosto próximo, lhes será aplicado
aquele dispositivo estatutário de ellml-
nação.

Poder Judiciário os proteja da vlolên-
ela Iminente.

PERÍCIA DE EXPLOSIVOS FEITA
POR UM BACHAREL...

Em recente despacho, o juiz Teles
Neto analisa longamente as falhas do
Gabinete do Exames Plriciais.

Destacamos algumas das oplnlfies ex-
pendidas pelo titular da Terceira VUra
Criminal.

Afirma, Inicialmente, o magistrado:
— "Aclama o dr. diretor do Gabi-

nete de Exames Periciais, que o me-
lhor titulo 6 o de perito oficial, Dls-
cordo porque a lei não dá conheci-
mento ou aptidão a ninguém e o téc-
nlco não se improvisa, mas devia
aquela autoridade, pelo menos, men-
clonar esta qualidade na designação
para que o juiz, no momento de decl-
dlr, tenha a certeza de que o perito,
se não tem outros títulos, se não cur-
sou escolas técnicas como hà casos na-
quêle gabinete apresenta a habitual!-
dade do exercício do cargo no qual
deve ter cometido, nos primeiros tem-
pos, muitos erros, mus, já agora, pre-
sume-se, está menos sujeito á deforma-
ção da realidade objetiva, pela dlutur-
nidnde do exercício empírico da pro-
fissão."

E mais adiante:"•— O juiz não é obrigado a respci-
tor religiosamente, as conclusões dos
peritos, como se fossem estes e a or-
ganizaçfio a que pertencem, infalíveis,
porque, o próprio juiz nfio o é. Apre-
cia, em cada caso, não apenas, o con-
teúdo dos laudos, mas, também, a ido-
neldade técnica dos que laboram na
sua feitura, podendo desprezar suas
conclusões, mandar repetir o exame,
chamar os peritos, a juizo, para es-
clarecimentos, proceder novo perícia
por estranhos, se os oficiais não estl-
verem, a seu juízo,, em certa espe-
clnlldade, por falta de idoneidade téc-
nica, em condições de realizar 6 tra-
balho para que a sentença, grave de-
cisão de que depende a. liberdade in-
dlvldual e a segurança social, repre-
sento uma certeza Irrefutável.

Por Isso, além da qualidade de pe-rito oficial é de grande interesse paraa boa aplicação da justiça a discrl-
mlnnção dos títulos que. possuam os
peritos, como recomendei.

Com Isso, evidenciam-se os méritos
dos valores do gabinete, em cuja equi-
pe há sábios como o dr. diretor, pos-sibllltando, por outro lado, no Juiz, de-
cldlr, com mais cautela nos casos em
que encontrar um bacharel cxamlnan-
do explosivos ou um leigo decidindo
sobre assunto de engenharia, somente
porque a lei o proclama perito.Sáo, a respeito, recentes os casos de
arquivamento de Inquéritos nesta e nou-trás Varas, com grave prejuízo para a
Justiça, porque a idoneidade técnica doslaudos do Gabinete que hoje reconheço
e proclamo c procuro defender com amedida recomendada, foi pelo Mlnlsté-
rio Público, colocada em menos preço,sendo que no processo n. 6.29G, quecorreu por esta Vara, a Procuradoria
Geral a respeito dos mesmos, mantendo
um pedido de arquivamento, por mimIndeferido, assim se-manifestou:

"O Gabinete de exames periciaisda policia não dispõe de técnicos
especializados na fiscalização de
gêneros alimentícios como aqueledepartamento (fls. 40)."

O prefeito recebeu ontem, em seu
gabinete, os srs.: deputado Euvaldo Lo-
dl; dr. Carlos Hellborn, presidente da
Cltt. Cipan; Paulo Hellborn Júnloi', pre-
sidente da Federação Metropolitana de
Natação; diretoria do Olaria A. A.,
composta dos srs. Álvaro da Costa Mc-
Io, Oton Silva c Sousa, José dos Santos
Cigarro, DBlbnltz Mlrahda, Silveira
Ferreira Simões o Eduardo Luz Rama-
lho, que, incorporada, Velo fazer umà
Visita de grande agradecimento ao go
vernador da cidade.

Em despacho, o capitão Luis Fernando
Novals, diretor do Montepio dos Empre-
gados Municipais e o secretário de Edu-
caclo e Cultura.

novos LoaiUtoüüttos PÚBLICOS
DA CIDADE

O prefeito, em decretos de ontem,
reconheceu como logradouros públicos da
cidade, com as denominações oficiais de
Praça Major Vieira de Melo, o logradou-
ro situado na rua FlrminO Moreira, em
Campo Grande; de rua Capitão Tana-
Jura Guimarães, o logradouro anterior-
mente conhecido com o nome de rua
Gullhormlna, na Penha; desapropriou,
por utilidade pública, os prédios e ter-
rénos neceBsfirlos ã execução do projeto
de alinhamento 5135, relativo à abertu-
ra de um logradouro projetado no morro
do Jacarezinho.

DESPACHOS DO PREFEITO
Na Secretaria dé Vlacão e Obras —

Juanita Monte Marques — Proceda-se de
acordo com o parecer, em particular
quanto ã' parte final j Joaquim Pereira
Neto — De acordo; Flrmlno Alves de
Seabra — De acordo com o parecer.

Na Superintendência de Transporte: —
Processo 10572|49 — Serviço Jurídico
— Autorizo; Distribuidora de Automó-
vels Studebaker Ltdà. — Aprovo e au-
torizo.

Secretaria Geral do
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Esta injustiça com os 'peritos !ofi-
ciais seria evitada e não ficaria im-
pune um criminoso se no laudo em quefuncionaram os doutores Pomplllo Bai-
oro e Alcides Caldas, dois sábios da-
quêle Gabinete, constassem, como que-ro, os demais títulos de que são por-tndores e atividades, cientificas queexercem."
A IMISSAO DE POSSE PROVISÓRIA1 NAO FOI ADMITIDA

Dou entrada no Tribunal Federal
de Recursos um mandado de seguran-
ça Impetrado pelos drs. Silvio de Al-
buquerque Maranhão e Francisco Pe-
relra Sodré em favor do coronel To-
bias Flladelfo da Rocha, a fim de
sustar o ato Ilegal de "imlssão de
posBe provisória" emanado do Juizsubstituto Alcino Pinto Falcão em
exercício na 1.» Vara da Fazenda
Pública.

Foi relator do recurso o ministro
Artur Marinho, que concedeu a me-
dida liminarmente.
DEBATIDO, NA FRANÇA, ltiTERE3-

SANTE PROBLEMA DE DIREITO
CONSTITUCIONAL

O presidente da República francesa
comutou para degredo perpétuo a pe-
na de morte que havia sido Imposta a
cinco deputados de Madagascar pelo
tribunal de Tananaríve.

O assunto vinha preocupando a
opinião pública da França, sobretudo
nà Assembléia Nacional. Isto porque
estava envolvida importante questão
de direito: pode um parlamentar ser
processado ou condenado por ofensa
a um artigo de lei diverso daquele
que motivou a suspensão de sua lmu-
nidade? A doutrina e jurisprudência
tradicional respondiam negativamente
a esta pergunta. Entretanto, como
pertence aos tribunais, e, sobretudo,
ao tribunal de apelação interpretar
a lei, n tese preocupava os deputados,
pois seus colegas malgaches haviam
sido condenados a pena superior à de-
terminada pelo artigo em relação ao
qual foi pedida a suspensão da lmu-
nidade.

O calor dos debates determinou até
que o presidente da Assembléia, sob
a alegação de tèr havido fraude na
contagem, se recusasse a proclamar o
resultado de uma votação havida sô-
bre a matéria.

Para alguns deputados, pertencia ao
Poder Judiciário deliberar soberana-
mente sobre suas atribuições. Para
outros, o Legislativo íôra ofendido e
só alterando a Constituição, seria
possível aceitar o Julgamento.

Temendo choques do natureza gra-
ve o Poder Executivo resolveu usar
do clemência para conseguir "o am-
biente de paz Indispensável ao pro-
gresso de Madagascar".
DIZIA-SE DONO DO FORO, O OFI-

CIAL DE JUSTIÇA
Begundo conclusão do inquérito aber-

to sobre o incêndio do foro de Ouro
Preto dependências do andar térreo
do prédio incendiado, quando da Ju-
rlsdit&o de um dos últimos Juizes da
comaica. haviam sldu alugada» a uma
firma comercial. O contrato de loca-
cão fora firmado, com aquiescência
do Juiz, por um oficial de Justiça,
oue se apresentou como proprietário
do edifício. A firma locatária Instalou
um depósito de Inflamava!» no_ pa\M-
mento s"W«»iiü c ís!
pauaçáo das chama
vido recentemente.

Administração
Atos do secretário geral — Admitindo

Joel José Santos e Jorge Gonçalves Bra-
ga para a função de artífice; Lúcio Ono-
fre Madureira, Manuel de Oliveira,
Araújo, João Alberto Severlno, José Lu-
cas de.Oliveira para a função de vigia,
todos na Tabela de cxtranümerárlo-mcn-
solista, da Secretaria Geral de Agrl-
cultura; designando Nadlr Gonçalves
Bastos, Carlos Angelus Dias, Jurema
Vieira Elias para a Secretaria Geral de
Saúde e Assistência; Kleber Antônio
Fonseca Borba para a Superintendência
de Transportes; Maria de Lourde Chaves
para a Secretaria de Educação; auto-
rizando a rcassuncão do topografo Vi-
cente de Paulo Teófilo.

Despachos — Osvaldo Ferreira da Cos-
ta — Autorizo; Marina da 'Costa. Matos
Santos, Beatriz Cerquelra Fontes c
Washington Rosário — Desacordo, inde-
ferido; Iracema de Oliveira — A re-
queronte não pode ser atendida, pre-
sentemente, por falta de vaga.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Despachos do diretor — Corlna Car-

relra da Silva — Indeferido. Na data da
promulgação da Constituição, a reque-
rente contava menos de cinco anos de
serviço; Abílio Augusto Lopes — O re-
querente deve apresentar documento ofl-
ciai provando o que alega; Jorge Pau-
llno do Rosário — Inclua-se na prôxl-
ma relação.

Secretaria Geral de
Interior e Segurança

Atos do secretário geral -7 Foram
designados Altaide Martins, Luis Pnu-
Io para o Departamento de Fiscalização;
José Lucas da Silva para o Departa-
meto de Geografia e Estatística.

Despachos: r- Laufer e Scheibcr Ltda.
— Deferido; Janot e Bastos Ltda. —
Cancelo o auto, em face do parecer do
DFS; Sehilllng-Hlllier S. A. Indus-
trlnl e Comercial — Cancelo o auto.

Secretaria Geral de
Agricultura

DEPARTAMENTO DE ABAS-
TECI MENTO

Despachos do diretor — João Colone-
si — Indeferido; Ida Machado Gulma-
rães — Deferido, h vista do parecer do
Setor de Mercalos e Olau Pareto Tôr-
res — Deferido.

Secretaria Geral de
Finanças

Despachos do secretário geral — Per-
slo Ferreira de Aguiar — Deferido;
Paulo da Silva Moura — Ao DCB; Cia.
Construtora e Técnica Koteca, Antônio
Martins Rosa, Luis Alves Carneiro, SI-

corrente, a professoranda Dalva da Apa-
rcclda Silveira, filha dos nossos asso-
ciados Alfredo Dutra da Silveira e do
dona Maria Clara da Silveira, e sobrl-
nha do noíso diretor Euclldes Francisco
de Castro, do HoBpltal de São Sebastião,
bem como, ao administrador Noei Ma.
Rloll e demais serventúftrlos daquele pa-
vilhão, que nfio pouparam esforços para
salvar a vida da indltosa professoranda,
que, no final da carreira, foi arroba-
tada n, vida e a família, deixando seus
pais inconsolãvels.

União dos Operários
Municipais

Transcorrendo no próximo dia 30 do
corrente o seu 31.° aniversário, a U.
O.M. convida todos os seus associados
& comparecerem em sua sede k rua
Afonso Cavalcanti, 134, a fim de toma-
rem parto nos seguintes festejos:

l.o — fts 19 horas — solenidade do
posse da nova diretoria.

2,0) _ as 20 horas — inicio da fes-
ta dançante com farta distribuição ,de
doces, sanduíches e refrigerantes, encer-
rundo-se ã 1 hora.

Associação das Funeio-
nárias Municipais

Reallza-se, amanhã, às 17 horas, na
sede da Sociedade (los Engenheiros da
Prefeitura, no 3.° andar do n. 21 dq
rua Bittencourt Silva (por cima de O
Globo»), a mesa redonda sobre o proje-
to de reforma do Montepio em discussão
na Câmara Municipal, para a qual fo-
ram especialmente convidados os sra.
Vereadores.

A A.F.M., promovendo o debate so-
bre assunto de tão grande interesse, con.
vida seus associados e o funcionalismo
cm geral, para apresentarem suas tugei-..
toes nesti» oportunidade que lhes 6 ofe-
reclda.
Montepio dos Empregados

Municipais
. DESPACHOS DO DIRETOR

Processos ns.: 305.<Í71|49 — João da
Rocha Filho (Matricula n. 46.333J, ..-..
305.479|49 — Vuldemar de Oliveira (Ma-
tricula n. 9.928J, 305.822|4ü — Améri-
co Garcez Palha Batista (Matricula n.
2.157J; 305.994|49 — Crlspim Franca
(Julntanllha (Matricula n. 31.968) — Ex-
cluo dó rol de contribuintes deste Mon-
teplo os ex-servidores, como incursos no
artigo 44 parágrafo' l.o do Decreto n.
339V, de 9 de maio de 1930, consideran-
do o prazo decorrido sem "que os Intêres-
sados promovessem suas permanências
como contribuintes facultativos;
10ãl.602|49 — Hermete Fiovezan¦— In-
deferido, em face das informações; ...
1Ü51.69B|49 — Armindo Correia de
Araújo — Queira comparecer ao Servi-
ço Médico Social; 1051.796149 — Del-
fino Antônio Garcia — Queira compare-
cer ao Serviço Médico Social; 
1050.130|49 — Francisco Capossoll —
Indeferido, eín face do pai-ecer do Ser-
viço Médico Social; 312.474|49 — Iara
Moreira da Silva — Considero em or-
dem a documentação apresentada e que
se destina ú futura habilitação de Isa-
bcl de Oliveira Lima, na qualidade de
legatarla, à pensão que vem sendo lnstl-
tulda pelo contribuinte deste Montepio
Iara Moreira da Silva, matricula n.
0.356; 308.471(49 — Manuel Angcllno
Cadete — Atenda-se, mediante preenchi-
mento de nova proposta; 312.950|49 —
Virgílio Rodrigues Alves — Julgo cm
ordem a documentução apresentada com
o ílm de habilitar, futuramente, dona
Júlla da Conceição Rodrigues Alves,
Sueeli Rodrigues Alves, Sônia Rodrigues
Alves, esposa e filhos, a pensão que vem
sendo lnstituidu pelo contribuinte Vir-
glllo Rodigues Alves, matricula n. ...
02.333; 312.745|49 — Breno Lobo Lei-
te Ferreira — Julgo em ordem a do-
ouméntaoáò apresentada e que se destina
à futura habilitação de d. Dlnorã Pe-
relra Rego Lobo Leite, Pereira, Maria
Edito Prelrn Rego Lobo Leite Pereira o
Joaquim Lobo Leite Pereira, esposa e
filhos, tx pensão que vem sendo ins-
tltulda pelo contribuinte désto Montepio,
Breno Lobo Leite Pereira, matricula
n. 55.537; 311.5(i4|49 — Cecília da
Silva Rios Paranhos — Julgo cm ordem
a documentação apresentada e que se
destina á futura habilitação das meno-
res Rute Inãclo de Oliveira e Aríete
Inácio de Oliveira, na qualidade de le-
gatarias, a pensão qltu vem sendo Ins-
tltulda pelo contribuinte tíêste Monte-
pio Cecília da Silva ltlus Paranhos, ma-
tricula n. 40452; 313.019|49 — Edgar
Lobo Viana — Julgo cm ordem a
documentação apresentada e que se des-
Una á futura habilitação de il. Ailolo
Parcnto Lobo Viana e Paulo Parente Lô

28678 — 29260 — 33403 — 38567 —
46252 — 48794 — ,49946 — 50649 —
53419 — 61259. . .

O pagamento das propostas anuncia-
das neste mês o não recebidas só será
realizado as quintas-feiras.

Propostas de emergência canceladas:
Propostas: •— R7277 — SSS03 — 89382 —
89394
89489
89553

89430 — 8947-1 — 89485 —
89520 —
89556 —

89655 — 89662 —
89750 — 89790 —

89843 —•
89920 —
90078 —

90177. — 90200 —
90467 — 90494

89826
89913
90041

89336 —¦ 8p64« —
89559 — 89'39 —
80665 — 89743 —
89791 — 89809 —
89887 — 89910 —
90024 — 90038 —
90110
90247
98497

9051O — 90524 — 90526 —
90542 90565 —

90121
90271 —
90503 —
90529 —
90563 ; —
90595 —
90614 —
90640 —

1263 —

90548
90383 — 90589 — 90591
90598 — 90600 -r BCSOS
90625 — 90630 — 90631
90S43 — 1182 — 1250
1264 — 1271 — 1314.

Propostas comuns canceladas — Pro<
postas: 12373 — 12012.

Exigências do 3 D. F. — Esmeralda
Aires.Pinto — Matricula n. 22.863 —
Apresentar o último cóntt-a-cheque e pro-
var terminação processo administrativo;
Manuel José de Sallcs — Matricula n,
54.215 — Compareça, para esclareclmen-
tos.

Apresentar o último contra-cheque —
Pedidos: 12901 — 12920 — 12924 —

VAO SUSCITAR DISSÍDIO CO-
LETIVO OS PADEIROS

BELfiM, 23 (Asaprces) — Os padeiros
desta capital vão entrar na Justiça do
Trabalho com um recurso de dissídio
coletivo contra os seus patrões, pleltenn-
do aumento do salários. Ao que se no-
tlclu aqui, os pndelros estão dispostos n
Ir nté a greve geral para obter as suas
pretensões.

Maranhão
ACIDENTE FERROVIÁRIO

SAO LU1B, 23 (Asapress) — O com-
bolo ferroviário que se dirigia para Tc-
refllha descarrilou entre as estações de
Catutihcde e Cuxlmbos.' TÔda n compo-
sieuo saltou dos trilhos, tendo ficado
ferido o chefe do trem, Edgur Holanda.
Mais tarde, foi enviado um trem-socor-
ro, tendo o comboio sinistrado prosse-
guldo a viagem.

Paraíba

12925 — 12927 — 12928 — 12930 —
12937 — 12943 — 12947— 12948 —
12951 — 12953 — 12Ô61 — 12965 —
12968 — 12969 — 12984 — 12995 —
13003 — 13008 — 13016 — 13018 —
13028 — 12037 — 13038 — 13039 —
13040 — 13058 — 13063 — 13064 —
13065 — 13074 — 13082 — 1S085 —
13091 — 13094 — 13096 —.13098

SERVIÇO DE PAGAMENTO
O próximo pagamento de pensões, sê-

rã feito de acordo com a seguinte:
1.» Chamada: Finais — 1 e 2 — 2?

GRUPO ESCOLAR
JOÃO PESSOA, 23 (AsaprsSS) — Foi

Inaugurado o Grupo Escolar de Marinho
Distrito de Camplnu Grande, com o au-
xlllo do governo do Estado. O novo es-
tabeleclmento de ensino, vem beneficiar
extraordinariamente a populosa zona
brejeira.

Pftrnamb.ico
POSTO DE SACDE

RECIFE, 23 (Asapress) — Inaugu-
rou-se, no município de Macapáraná, um
posto de saúde, tendo a ato n presença
do sr. Nelson Chaves, secretário de
Saúde e Assistência, autoridades locais
a elementos populares.

Paraná
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS

EM VARIAS CIDADE DO
INTERIOR

CURITIBA, 23 (Asapress) — Uma po-
derosa organização técnica, com flnan-
clamento já assegurado, deverá assinar

de Julho; 3 e 4 — 29 de julho; 5 e « com o Estado, hoje, o contrato de roall-
zação dos serviços de água c esgotos de
32 cidades do Interior. Trata-se de um
empreendimento previsto no plano de
obrns do governo Luplon, e que é orca-
do cm 150 milhões de cruzeiros. Depois

1 de agosto; 7 e 8 — 2 de agosto!
9 e 0 — 3 de agosto.

2.» Chamada: Finais — 1, 2, 3, 4, 5,
6, — 16 de agosto; 7, 8, 9, 0 — 17 de
agosto.

Goza de prosperidade
a economia soviética
LONDRES, 23 (U. P.) — A

rádio de Moscou anunciou que a
economia soviética goza de prós-
perldade e que a maioria das
lnáústriap soviéticas adianta-
ram-se ao plano qüinqüenal.

As estatísticas reveladas pela
emissora nfio Indicavam as cl-
fras totais da produção, porém,
citou uma grande quantidade de
percentagens de produção do se-
gundo trimestre de 1949, com-
parando-os com os do segundo
trimestre de 1948 ou com o ob-
jetlvo do plano qüinqüenal.

A emissora disse que a pro-
duefio industrial bruta superou
em 20% a do ano passado. O
número de operários Industriais
aumentou em 1.000.100 homens
sobre o ano passado e o nume-
ro de trabalhadores culturais
c-lcvou-se a mais de 500.000 no
mesmo período.

A rádio de Moscou disse nln-
da que as indústrias mndeirei-
ra c papeleira não alcançaram
por 1% o objetivo fixado pelo
plano qüinqüenal, a indústria
pesqueira por 15% e a indústria
de carne e produtos lateos
por 1%.

do plano das centrais hldro-elétrlcas •
da Estrada de Ferro Central do Para-
nâ, trata-se de uma das obras mais
importantes do atual governo, devendo
ficar concluída dentro de alguns me-
ses, uma vez que os planos técnicos 8
a parto financeira foram detida e rlgr
rosamonte estudados.

R. G. do Sul
MEDIDAS PARA ASSEGURAR

O NORMAL ABASTECI-
MENTO DE FEIJÃO

PORTO ALEGRE, 23 (Asapress) —
A fim de assegurar o normal abaste-
cimento desta capital e do Estado, a
Comissão Estadual de Abastecimento •
Preços baixou uma resolução detorml-
nnndo que sejam retidos 30 por cento
dos estoques de fcljfio preto.

CAIU O'PREÇO DA-
BANHA .

PôRTO ALEGRE, 23 (Asapress) —
Em virtude do aumento dn produção,
caiu num cruzeiro o preço do quilo da
b;mha, devendo o comércio do produto
rofrct nova regulamentação por partr
da Comissão Estadual de Abasteclmen'
e Preços.

Ranta Catarina
AUMENTADO O PREÇO DO

CAFEZINHO
FLORIANÓPOLIS, 23 (Asapress) —

Atendendo uo pedido dos proprietário»
de cafés desta capital, a Comlssfio Es-
tadual de Preços permitiu a majoração
de dez centavos no preço do cafezinho,
que de hoje em diante passa a custar
40 centavos cm todo o Estado. A me-
dlda não foi bem recebida pelos* con-
sumtdores, que foram apnnhndos d«
surpresa, visto não ter havido nenhuma
publicidade sobre o assunto e nem mes-
mo da portaria que concede o aumente)
constam as razões da decisão Impre-
vista.

Minas Gerais
SESSENTA POR CENTO DE

ÁGUA NA MANTEIGA
BELO HORIZONTE, 23 (Asapress) —

Acaba de ser apresentada uma grave
denúncia às autoridades públicas sôbr»
a manteiga que está sendo vendida à
população desta cidade. Este produto
estaria adulterado, contando com 60 por1
cento dágua, sendo limite máximo dágua
permitido por lei 15 por cento.

0 aumento de refeições do SAPS
Significativo depoimento de funcionários

daquela instituição

mas e Leuzinger, Dnudt o Durão, Eliü-11,„ Viana, esposo e filho, ã pensão quo

facilitou n Pro-
Incêndio lia-

*

Independência para
todas as possessões

Havana, sa (U. P.) - Acredita-
m> quo 11 CõmlMio Americana »o
Território* DeptndentiMi que ílnall«
7.011 11» «uii» rtiillhnniçoo» èlta «fino.
nu, depoli do confêranolar por m«!«
do quatro ineso», tenha lançado o»
fuiuliuiiento» p»r« a «•viinluul Indo
IjiwMncla do inilH» hu |mmm»mom
turrilurlali nu IlemUféilu Ocldfif
(Ni.

fjoluredn em Inftrlorldmt» d* eotV
dlçt'1, pila ii'i.<i,. li. dlJI 1 ><!•¦'!'.•
riii<iM, 0 mil mi rrpúljlk«i amei Ica.
rum, f|u» rirleliiílmwiiw aprovaram a
tua fclaçlfl, o tialjalhfi 4» f*«ml»»
Ü4 fi»» lave tâda t tfIMMa qua

1 m j.miiis #t*j;*r«
l

dorn SlmSès, Antônio Vasques Abran
tes, Of. 172 — do Departamento de
Águas, José Bernardino Alves, Socleda-
dnde Ipiranga, Antônio Pinto da Mota
Filho — Ao DCB; Lauro Ferreira Ma-
delra — JoBé Maria Jorge, Carlos An-
tônlo Rodrigues, Pauto ae Andrade Bo-
telho — Ao FSU; Baldemar Machado —
Ao DPM; Vnldemar Duarte, A. Antunes
e Vieira, Casa F. Jorge de Oliveira
Ltda., Cia. Telefônica Brasileira, M.
P. Gonçalves, Francisco de Jesus Pe-
reira o Carvalho, A. G. Araújo, An-
tônlo Fernnndes e Marques — Ao DCB;
«O Mundo» — Autorizo, cm termos; te-
legrama do M. da Fazenda — Ao DCB;
Hélio Teles Patrício c outros — De acflr-
do; Of. 960|49 — Prefeitura Municipal
de Porto Alegre — Ao DTS.

DEPARTAMENTO DO TESOURO
Atos do diretor — Foram designados

leda Morais Rego Pedrosa para o 8."
D. A.; Alva Bastos Nunes para o 12
D. A.; Esmeralda Cavalcante de Aguiar
para o 2.» D. A.; Honor Frnnk e Silva
para o Serviço da Divida.

Despachos; — Ito Magalhães de OU-
vclra e Jaime da Costa Soares e Silvio
Lazarl — Compareça; Rudl Matos da
Silva, Silvio Reis e Adalberto Noguel-
ra, Alcides de Oliveira Cunha, Socleda-
de Comissária Avlcola Ltda. — Accl-
te-sc, em termos; Lacrt Pinto Freitas c
Benjamim Schcktman — Compareça pa-
ra esclarecimentos.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR

Atos do diretor — Foram designados
Tcreslnha Pinto Mac Culloch para o Ser-
viço de Educação Musical; Tlto Padua
para responder pelo expediente do S.
de Educação Física, durante o impedi-
mento do respectivo chefe.

Secretaria Gerai de
Saúde e Asshiência

Atos do secretário gerUl —> Foram do-
signados Darci Francisco Vltn, Ehrllch
sandei- Je TlRUcIrcdo, Valter Ferrari,
Vnlter Silva Machado, .lose AJvei da
Sllvn para o Dípsr!sm"nto de Asststén-
cia Hospltnlhr; Oslrlo da VMconcdol
para o Serviço de Expediente; JoHé Alvts
de Lima para o IX>portamonto de III-
;;iíne.

Despachos — Marln F.tcivlna Lago •—
Arqulvp.it; Glldn GulmnrAcs de Almeida
— C'rrtlflquc-«p o quo ronutnr; Org«-
nlr.nçAn Olímpia, Maquinai d» Euprlin.
rio Mda, -- Indeferido, do mordo cnm
o paneat' da ComUsãn <1*> AqutalcAo d*
Material,
UKr.MlTAMI NT(I IM \ I I 1 -.i 1 \

im -l-ll M \l(

Atoa do dlr*tur — Km um ilenlunailm
liurii KianHsrn VI!» pina •< IMplinl
flrrul Miguel CoutüI lialuiuinta 1'ftrlu
fpitrlra per* o HiuiplUI Oral M, II-
IlUJi iM,n-f. 1! 1. -- fSUaUVO .'..'. irn MIlMI
pir* o II, l>, ";¦¦•¦ 11. !'••' !">¦ ¦.¦.. I'ln>
1» pai» n lloipllil ri«i«l (iftailo Varaia,

< ¦ uii«j itf» l'r<|iimoa. •"«•r»
Viriorf» Muni» Ifjiii"

K dlf«Wl« 4n tmltu A'* PfâMtM*
HwWe*M MuaWpel» f<?«5>Mit>a • s*m
»ir* !«.¦!«.¦# ',')« nidiu im tll» fit 4'i

vem sendo Instituída pelo conlrlbuiiiio
diste Montepio-Edgar Lobo Viana, ma-
tricula n. 610; 313.956|49 — Ramlro da
Custa Campbell — Preliminarmente,
junte o documento a que alude; 
30U.B32|4ü — João Costa da Fonseca,
Ronuu Antúnlo da Silva — Autorizo 11
restituição; 312.933|49 — Serviços Hol-
lherlt S. A. — Pague-se o. Serviços Hol-
lerlth S. A., a Importância de CrS . .
34.860,00 (trinta e quatro mil oUoeontos
e sessenta cruzeiros), relativa no alu-
gucl de maquinas no mês de Julho, digo
Junho do corrente ano, conforme empe-
nho n. 9, de 18 do corrente; 31().407|4!l
— Olcgãrlo Cândido tle Carvalho —
Atenda-se mediante preenchimento de
nova proposta: 311.611J49 — Antônio
Henrique dos Santos e 312.727|49 — Al-
varo Soares de Sousa e Melo — Deferi-
do; 308.509|49 — Adolfo Raimundo Bns-
tos — Deferido; 310.939149 — Hélio
Choves, 311.986]49 — Benedito Mar-
quês de Oliveira, 311.924|49 — Luis Al-
ves Ferreira — Deferido, em parte; ...
811.611|49 — Antônio Henrique dos San-
tos — Deferido, em parte. Cancele-se o
desconto a partir de Julho xorrente.
Quando ft restituição, não pode"cr nten-
dido do que se Informa. Compareça,
querendo, ao Serviço de Controle Flnan-
rclro, para melhor conhecimento da bI-
tuacão indicada,

EMPRÉSTIMOS*
Será efetuado amanhã, das 11,15' ãs

17 horas, o pagamento das seguintes
propostas de empréstimos:

Propostas: 12175 — 12525 — 12540 —
12346 — 12567 — 12585 — 12633 —
12634 — 12635 — 12640 — 12641 —
12642 — 12643 — 12646 — 12647 —
12648.

Emergências: — Matrículas: 2753 —
3441 _ 4R30 — 6R45 — 8548 —

11165 — 16203 — 20767 — 26498 —

Epidemia de desinteria
infantil

MATTAWA, Ontnrio, 23 (U.
p.) — Autoridades sanitárias
declararam ter perdido as es-
peranças de sustar a epidemia
de desinteria infantil que 1a. ma-
tou 20 crianças e afeta mais
de 50.

O doutor R. B. Marchlldon,
autoridade local, afirmou que
as sulfonas e a penicillna fo-
ram utilizadas sem êxito.

As vitimas tem idade queva-
ria de 7 a 12 meses.

Devido à campanha do
Cominform

BELGRADO, 23 (A.P.) — O
nMriistro do Exterior Edvard
Krvrdelj rllnsc quo a Iugoslávia
retirou todo o apoio moral e
político» oue dava aos rebeldes
pregos, ilevldo A campanha an-
tl-lgoslàva <lo Cumlnform.

Recordou todo o auxílio que
tem sido prestado pela Iugos-
lavia aos rebeldes gregos e tflda.
a solidariedade A «luta das for-
ças democráticas gregas (comu-
nistas) pela liberdade». Mas,
acrescentou, os lideres da guer-
rilha grega, apôs a aprovação
da resolução adotada pelo Co-
minform contra Tito, adotaram
«política aberta de hostilidade e
intriga contra a Iugoslávia».

Kardelj dise que houve men-
tlrns e injúrias, inclusive uma
que mais doou aos iugoslavos,
a. acusação de que a Iugoslávia
conspirou para permitir que as
fflrçns do govCrno de Atenas
usassem território iugoslavo pa-
ra o asalto pelas costas aos co-
mu nistas gregos.

Essas declarações do ministro
do Exterior foram emitidas em
resposta a algumas perguntas
feitas pela Tanjug, agência In-
formntiva oficial da Iugoslávia.

Recebemos dos funcionários do
SAPS abaixo assinados, o seguin-
te:

«Com relação ao aumento de
preços doa refeições noa restauran-
tes do SAPS, aumento esse que
tem dado margem a algumas cri-
tlcas a respeito da eficiência e
operosidade da atual administra-
çáo da Autarquia, julgamo-nos no
dever de vir prestar o nosso since-
to e desinteressado depoimento, pa-
ra isso invocando a nossa qualida-
de de principais testemunhas do
esforço e da dedicação do major
Umberto Peregrino, no desempe-
nho das funções que lhe foram
confiadas pelo governo da Repú-
blica.

O aumento das refeiçõeB forne-
cidas no SAPS começou pelos res-
taurantes de tipo não popular, co-
mo 00 i'.oa Ministérios da Educa-
çáo e do Trabalho, Escola Tôcni-
ca, Universidade Rural, IAPETEC
e Câmara dos Deputados, os quais,
em princípios deste ano, tiveram
seus preços majorados para CrÇ
8,00 e Cr$ 25,00, conforme o tipo
de refeição. S6 agora tocou a vez
dos restaurantes populares.

H&, nesses restaurantes dosti-
nados aos trabalhadores, dois ti-
pos de refeições. Embora do mes-
mo valor nutritivo, essas refeições
são servidas a preços desiguais,
pela sua diferente apresentação.
Os preços, até o momento, eram
de Cr$ 1,40 e Cr$ 4,00. Foram au-
mentados, respectivamente, para
CrÇ 3,00 e CrÇ 5,00.

Em carta-circular dirigida aos
freqüentadores dos restaurantes do
SAPS, o major Umberto Peregri-
no explicou, franca e lealmente,
a absoluta Impossibilidade de man-
ter a refeição a CrÇ 1,40, preço
que, vale a pena dizer, já era de-
ficitárlo em 1941, quando foi Ins-
tltuido.

O aumento agora vei^iíicado não
chega a ser suficiente para cobrir
o custo dessa refeição que, só em
gêneros, orça, hoje, em CrÇ 4,74.

Além disso, o novo preço é in-
ferlor aos das instituições que
mantêm o mesmo serviço — inclu-
siv? a «Casa do Pequeno Traba-
lhador», destinada a. pessoas que
sje supõe de salários ainda mais
baixos que a média dos freqüenta-
dores do SAPS, em cujo restau-
rante, recentemente inaugurado, a
refeição custa CrÇ 3,50.

Cumpre ainda ressaltar que os
cardápios do SAPS são cientifica-
mente planejados, apresentando,
em média, 100 grs. de carne, 100
do arroz, 00 de feijão, 170 de ver-
duras e legumes, 200 de leite, 40
de pão, 100 de fruta, 25 de fari-
nha, 25 de gordura, 8 de man-
teiga, 10 de açúcar e 5 de café
(om pó).

E' evidente que a direção do
SAPS protelou o quanto pôde ôs-
se aumento; mas o aumento de
todos os gêneros e utilidades, e
agora o aumento de salários dos
servidores da autarquia, tornaram
inadiável e mesmo inevitável, a
alteração dos preços das refei-
ções.

Tendo inaugurado, em dois anos
de admlnisti-ação, 10 restaurantes,
20 Postos de Subsistência, 4 Blblio

organizado a Granja-Modêlo do
km. 47 e instalado a «Cantina do
Trabalhador», uma padaria e uma
torrefação de café, sem falar nas
próprias refeições, que foram seii-
slvelmcnte melhoradas, o atual dl»
retor do SAPS conseguiu, ainda
assim, apesar do acréscimo de des-
pesas representado por todas es-
sas realizações, manter até aqui a
refeição de CrÇ 1,40 — preço ês-
se superior apenas em 10 centavos
ao que d povo paga pela média
com pão e manteiga.

Parece-nos que, posta nestes
termos, a medida não comporta ex-
plorações. O certo, porém, é que
elaa não conseguirão afetar a
reputação de um administrador
que conseguiu fazer do SAPS uma
Instituição onde hoje temos orgu-
lho de trabalhar, por isso que, em
contraste com um passado não
muito distante, acha-se perfeita-
mente integrada em suas altas o
nobres finalidades, de tão profun-
do sentido social e humano. —•
(a.) Luís Antônio Vilas-Boas Cor-
rêa - Albano Lopes de Almeida -
Balthazar de Oliveira - Armando
Titan de Lemos - Celso Gonçal»
ves Moniz - Nilza Vieira de Sou-
za - Célia Cerqueira Leão - Mário
Dias - Jorgo Lafayette Monoz -
Maria Aparecida Campos Dias -
José Brasil de Paiva - Álvaro Re-
belo - Edson de Oliveira - Clovis
de Souza Alves - Iraide de Morais
Noronha - Alberto Costa - Tere-
sa Cataldl Costa e Silva - Pedro
Zocatclli - Abel Leite de Andrade

Bertino Gomes - Avany de Sou-
za e Silva - Lilia Kroel - Dize Ly-
ra - Nydia Munglaus - Armênio
Matos - Alexandre Davlco Filho -
Edna Locatclli do Amaral - Ma-
ria Eullna de Brito Cimjz - Aníbal
Garcia - Benevides Vieira Braga

Djanira Jacques Martins - Za-
ra Oliveira de 'Freitas - Paulo Cos-
ta - Romano Pereira - Paulo Bar-
ros Homem - José Rossi Manzo-
lillo - A. Silva - Oscar Pereira
Gião - José Maria Jamin - Luis
Gonzaga Amaro dos Santos - Jo-
sé Cotia - Jaymc Sátiro Brandfio

Paulo Caringi Neto - Augusto
Silva - Helena Cintra Gladston -
Caetano - Carlos Américo O. Bns-
tos - Guilherme Franco - Sylvia
Veloso - Warda da Fonseca - Ma-
ria de Lourdes Aragâo' - Sulathlcl
Mota - Elza Lopes Nunes - Ote-
milda Melo - Yolanda Seabra Mon-
teiro - Manos! Rocha - Maria do
Lourdes Oliveira - Eduardo Acht-
meyer - João Garcia - Maria Lui-
za Costa - Aldo ' Camões - Nlza
Lemos - Carlos Magalhães - Ca-
melia Chagas - Catharlna Louza-
da -João Batista - José Almeida

Aida Lana - Bela Glsserman -
Aurca Lino - Irene Vaeconcelosj

José Brandão - Wander Gonçal-
ves - Ignez Palhano - Waldcmar
Pinto - Luiz Munlz - Nourival Pln-
to - Raymundo Velo Neves - Eli-
sa de Oliveira - Rubens Santos •
Venancio de Souza - Nalr Milhão
da Costa - Aparicio de Carvalho
Teixeira - José Onofre - Alfredo
Mclquiades - Etelvlna Dantas Gui-
marães - Dante Costa - Mari»
Olympia de Freitas - Marieta Sa-
bola do Melo - Terezinha de Ma»
tos - Nourival Santos».

(Transcrito de «O Radical», di
tecas, 5 Discotecas, além de ter 22-7-1949).
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Um círculo de estudos

*BS7'A' OOiií TÍ/DO E NÁO ESTA' PROSA" — Prosseguem, com
entusiasmo, no Teatro Recreio, os ensaios da próxima revista a ser
ali apresentada, de autoria da dupla Freire Jünor-Valler Pinto —
«Está com tudo e não está prosa". Na peça atuarão as "girU fran-
eêsas recentemente contratadas em Paris pelo empresário V. Pinto, as
bailarinas argentinas ("Pituca-girls") e as "Recreio-dançarmas ..
além de oito "boys", dum "chansonnier" e das figuras principais do
elenco: Virgínia Lane. Mara Rúbia, Lourdinha Bittencourt. Violeta
Ferraz, Deo Maia, Pedro Dias, Grande Otelo, Manuel Vieira, Paulo
Celestino. Spina e outros. A estréia da nova revista está marcada
para o dia 28 rio corrente. A gravura reproduz um flagrante colhido
num breve repouso entre dois ensaios. Nela estão representadas boi-
Uxrinús das seguintes nacionalidades: brasileira, portuguesa, argen-

tina, francesa e polonesa. ¦

PRIMEIRA
"SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO"

A provecta tradução de Visconde de Castilho, adaptada por Sérgio de

Brito e Rugae.ro Jacobbi, ê o atual cartas do Teatro do Estudante do

Brasil, no triunfal e dramático (dramático na vida real) festival hhultes-

peare Bem. diversa das anteriores, essa é a peça do humor, do triunfo do

amor da alegria. Divertem-se entes sobrenaturais com as criaturas liuma-

nas, divertem-se seres humanos com os seus semelhantes que fazem come-

dia Mais uma vez Shakespèáre pfíe o teatro dentro do teatro. E, na re-

presentação que es/á dando o Teatro do Estudante, acontece que a come-

dia representada dentro da peça quase rouba esta, tal. ê o sucesso an

interpretação do papel de Canelas por Jaime Barcelos, elemento do 1cat.ro

doa Doze convidado para aquele papel. Outro aspecto, que cresce extra-

ordinariamente, é o conteúdo musical, o freqüente "bailei" das fadas, dos

contos, das figuras sobrenaturais.
Já se vê que o guarda-roupa tem, no espetáculo, vm relevo especial,

tornando-o particularmente sugestivas us cenas da floresta. Quanto às fi-

auras da corte, de Atenas, tivemos em Paulo dos Reis (Teseu) e Daisy dei

Negri (Hipólita) um par que venceu brilhantemente a dificuldade, inerente

d- sua juventude. Bons intérpretes também foram Carlos Augusto, em De-

tnétrio, e Hamilton Augusto em Lisandro. Am de Oliveira, favorecida

por vmasbonila voz, não satisfaz ainda como atriz, no papel de Herwua.

Um. pouco -mais convincente 6 Aída de Oliveira, em Helena, No grupo dn

comediantes amadores, como já deixamos -ver, Jaime Barcelos esld sim-

plesmente notável no tecelão Canelas; excelente ator cômico esse jovem

proporciona os melhores momentos da noite. Aliás o resto do conjunto

está, de modo geral, bom: Augusto Lages em Pedro Marmelo, Cícero

Navais em Gaitinha, Arist.on de Almeida em Esfomeado, Roberto Mendonza

em Trombas e Wilson Ribaldo em Rabote.
Particularmente feliz, no grupo das figuras sobrenaturais, Gilda yen,

em Tânia. As demais figuras devem, ser mencionadas com os nomes dos

respectivos intérpretes, pois nenhum desmereceu da responsabilidade

(Flor de Ervilha - Regina Coc.li; Teia de Aranha — Mmam Pires, Fa-

Una — Vera Rosa, e Semente de Mostarda — Teresa Rivera c Oberon -,

Neri Soares) mas sem esquecer de destacar, como merece, a -vivaz e aplau-

dida encarnarão de Puck por Walda Meneses, mais uma dentre us ijualro

eu cinco beL revelações que o pródigo Teatro do'Estudante "Prescnta

no seu atual cartaz. Participam ainda do ...espetáculo Luis Gregóno e^

Filóstrato e Dirceu Almeida em Egeu, discretamente. "Sonho dr «

noite de verão" está, pois. em condições de proporcionar agradáveis noites

de invento no Fênix. — R. L.

A cultura é filha do tempo. JA
se fundou um circulo de estudou, d»
critica especializado, 1'ixra a púlill-
cn. Aos poucos Iril Incrementando no
espirito dos que o procurarem um»
compreensão elevada dia problemas
da sétima arte. Não tem pretensBes
a Intelectuallsmo, embora tencione
ser um templo onde se preste eul-
to Intelectual a- sensibilidade.

A primeira exlblçflo que patroel-
nou, realizada quinta-feira última
no auditório do Ministério da JMllr
cacSo, tornou-se em noite memoríivel
para lima platéia inteligente, unia
assistência de alto nivel emocional. K
este é o poder múRlco do circulo: In-
teressa ao especialista, ao mesmo
tempo que entusiasma um esspecta-
dor de boni-cOsto, que saiba apre-
ciar Feyder, Cavalcanti, I.uttuada,
Wyler, MMcstonc, Fernandes, I,Itvnk,
SlodmaK. tang c Elseristein, como
soube reverenciar esse crande tráiricn
realistu que õ Mareei Çarné. <iue
participou do seu humanismo enn-
dente, sua intuição de siifilMas ani-
mieas. sua perfelcSo interior, seus
caracteres intensos (e do que Inlen-
sldade!). Que extasiou-se com o seu
Baptlste (Jean-T.ouls Barrault), o
anfitrião da beleza, a convidada de
honra da festa. Que compreendeu o
Immorlsroo (nilo a eonUeidude, no-
te-se!) de Plerre Brasseur. e a trls-
teza de Garance (Arlçtty). Que sen-
tlu, enfim, os símbolos plasmados
na tela.

Orladores e criaturas de tragédia
universal, do humor « da lóclca da
vida, os funftmbnlos o «le» enfants»
du paradls» oferecem no Boiilevárd
do Crime um espetáculo dramático
r passional, em linhas elftsslcas, com
felefío nco-naturnllsta e tendência
romântica.. - Inteiramente orlsrlnal.

Agora, é etildar-se ile um museu
de cinema nos moldes estritos da
niuseoloRin, porque Ia estnrín. ria
galeria das grandes personagens do
cinema, Baptlste, (iarance, e todas
as figuras autênticas e palpitantes de
«Les enfants dn paradis» (.0 Boule-
vard do Crime), que oportunamente
será exibido pa oar público, e- mie a
União Cinematográfica Braslleirn
(D, C. B.) — gentilmente cedeu pa-
ra aquela noitada de ritmo, luz,
sombra e alma cinematográfica.

HUGO BARCELOS

"A FERA DO KUMAON", COM
JOANNE PAGE E SABU

'Saudade de teus
lábios"

Dois programas —¦—^

Há uma grande festa nos 3 Cines

Mcíro 
Uc"m 

as 
^«•^jgg,io tpnt lábios» lihls Ume lor acepa/.

o^oto romance musical ttotecto^
Esther Williams. Jotoüo Johnston.

Laurltz Melchlor. .ilmmy Durante,
name May Whltty o Xavier Cugat. Ab

SSSíS* Metros' Tijuca e Copaea-

bana realizarão, «matlnto InlanUl,

exibindo programas c0.mMn= via
atracoesí 3 desenhos coloridos, \la-

gens, etc. , _T

Cinema infantil na Abi
Realiza-se hoje, as 10 horas, no Au-

ditorio da Assoclacãq Brasileira de Im-

prensa a sessão clnemalograflea n,
fanto-iuvenil dedicada aos íilhos «os

associados" sendo iniciada com um

show seguida da apresentação d u

rios filmes selecionados, para «lança.

O ingresso será feito com a apresen-,
tacão da carteira social.

Red Skelton mirabolan-
te herói de novela de rá-

dip em "Shehrlock

assustado"

Sabú e-Joanne Pane em uma cena do filme da Univcrsal-Intemational
.'¦"A fera de Kumaon,".

me jaula sobre uns suportes de fer
Sabú ê o astro que tem aparecido

maior número de vezes em filmes
que se desenvolvem nas selvas, come-
candn pelo nlme *0 menino e o cie-
fante» e agora o seu último *A fera
de J/umaotv- e que contem o maior
número de animais selvagens, ate ago-
ra fotografados em qualquer filme da
espécie.

(.A. fera de Kumaonr.- distribuída
pela -i Universal Internacional», que
será estrelada amanhã nos cinemas
São Luis, Odeon, Rian Monte Castelo,
lcaral, América, - foi traduzida', por
Montv Shaff em colaboração com
Franck P. Rosemherg, dirigida por
Bvron Haskin o protagonlsada por
Sabú. Jóanne Pagc, Wendell Corey t
Morris Çarnpwsky.

Baseada em uma popular novela de
.Tim Coibetl. «A íéra de Kumaon» re-
lata em realismo e luta entre um ca-
çàdor de feras e um enorme tigre
de Bengala. Todo o filme se passa nas
selvas dn Índia. A medida que a acao
se desenrola, vão aparecendo todos os
animais ferozes que habitam aquelas
rcgiOes; .'.-'¦.

Paia filmar as cenas dos animais
selvagens, foi construída uma cnor-

ro, dentro desta íoi colocada uma ou-
tra com tamanho suficiente para con-
ter o' pessoal ligado a filmagem. Ou-
trás jaulas menores foram colocadas
em pontos estratégicos, dissimulados
com ramagens, a fim de que os do-
madores pudessem se pôr a salvo no
caso das feras se amotinarem. Isto
deu bastante confiança a todos que
oarticiparam da filmagem e deu ao
filme um cunho real de singulanda-
de. um dos méritos maiores de «A
fera de Kumaon:, (Man Ealer of
Kumaon). , „ ,

Cabe aqui, ressaltar o trabalho do
fotógrafo William C. Mellor, o qual
sem dúvida realiza milagres com as
câmeras e lentes, obtendo cenas de
beleza inegualável e grande realismo
dramático.

"O diabo branco"
A Art-Films fará estrear amanhã

nos cinemas' Pathé, Presidente, Para-
"rodos, o filme *0 diabo branco», com
Kossano Brazzi, Annette Bach, Rolando
Lupo e outros,

NOTÍCIAS DO BASP

Devem ser anuladas as exonerações de
servidores amparados pelo artigo 23

Cargo de provimento efetivo — Inconstitucionais
dois artigos do Estatuto do Funcionário — In-

gresso em funções especializadas — Não podem
intervir os sindicatos

A Divisão do Pessoal do Ministério I guês em serviço. Em relação nó item

i Aeronáutica submeteu & apreciação "b" firmou o en.endimento de que

Exercite sua ....,/ Skl-uu.í a Mlil liUi.-«Ijvltlj

«FRM ANTÔNIO^. - O Teatro

Experimental de ópera, realizando *£

manalmente «mo Ottdicflo pela, Bacio

mueTe Pinto, àprescnto^jegnnM
feira, uma seleção da ópera Fiei

Antônio", de autoria 
%jnacS\i-ofa-xlmiliano Helmunn e de Irei rearu

Sinzia, acatado compositor sacro c mu-

SlCOs9inlérpretes 
foram o» cantores

nalva Fontoura, Use Btcnova sauro
Carneiro c Tarqulnio Lopes, sob J, dl-

^Qâo do incansável professora Alda

Pem!2 
óXa, ao afie nos informa-

ram será montada vo ano próximo.
Z Teatro Municipal, naturalmente
na temporada lírica nacional ..

O enredo tem um fundo *npral.e

elevado, cirando em íomo de senti-

menti,'religioso,. Musicalmente nao

vai muito além, como concepção, da

velha escola operlstica pemnsu.ar. E

mesmo no gênero da "Romanza ria-
liana que estão vazadas algumas das
suas páginas mais expressivas nola-
.damente aquela ária do tenor, de bela
j inspirada futura.

Os acompanhamentos foram feitos
por um piano, nâo se podendo. 7>otx,
íulgnr do mérito da partitura do pon-'to 

de vista, harmônico e instrumental.
¦ E'- de crer, todavia, no interfísse
dessa. obra. cuja apresentação, com-
pleta, ê de se desejar.

'IMAGENS MUSICAIS". — Sob
esse título, a Rádio Ministério da
Educação deu início a um novo pro-

grama, organizado c aprnmla*,
Sheila lyert, com a CoKS v"
outros elementos. ,a'J de

Nessa primeira oiirfji-iio to,"' /«"¦«« io'V^;
'¦"cs miísica,

mo e-ribirio
8uoB(leiido-sa an hríuatíim
os trechos literários, ífáõ dj/e^,"'3 e
miiitii, no entanto.

!fWí<i eslam,«l'»Sinformados, rins prcijelmo» mwções, todas us quartas-lelrntr?'n« on i,n,v,v ' "Qs> "tos ::os ^3 horas,"Imagens Síusicaif nflij
jicto menos rir, que slgiiinca , 

""s
nome. Uma música vem apüt .„íe"
veja instrumental, acjn uooal ,2 

"'
liodo eníre pdoiuas sedüíoras ncedida, cada, umu, de um «fatorten*
descrição, ou mesmo comentário uude maneira leva P vmnuanle,"
monatrando inteligente forma de \i ,os ouvintes, pura determinados alitos, sem. contudo, cani-á-los com .cessos culturais ' " '¦''

E' essa, a razão por i/»,, n
programa, poderá chamar «OCQ

" atei;.,de qualquer pessoa, proporcionai*,
lltr uma. hora agradável de hda » •
Sica, finda, a qual lera oereícmlnl
alguma, coisa de útil á soma ,ie „,'
coiihfciiíieiiíos. *

Trata-se de .programa trabalham
impondo, a. quem o organiza, n w,.
cura de dados interessonies, mos ijuèse submetem no depiirameiiío ncc'-.
sririo, até atingirem aquele aipe-t'a
singelo que. constitui n maior sabe-
daria dos que falam pnrn o r*úbÚ-.'>
nas suas horas de descuidado 'ajc-r'

Ond. 
'

FRED 
LEE, que semanalmente apre-

senta, na Rádio Ministério da
Educação, um programa especializado
cm cinema e teatro, seguirá brevemen-
te para a. Europa, onde representara
o Brasil nos festivais de cinema de
Veneza e de Canncs. — Por ocasião
do seminário de Educação de Adultos,
» Rádio Ministério da Educação «pre-
sentará programas especiais cm Qui-
tandlnha local onde se reunirão os
representantes de todo o mundo. —

De segunda a sexta-feira, às 17,30 ho-
ras a PRA-3, apresenta "Reino da Ale-

gria," — um programa infanlo-juvcnil,
organizado por Gcni Marcondes.

gravações, será irradiada das lo ás u
horas, pelas emissoras Nacional, Globo
e Tupi. » * *

A 
EMISSORA CONTINENTAL, trai».

mitirá, hoje, a partir das 15 hn'.
ras, atravea da equipe especializada, d»
Rádio Esportes Gagliano Neto, a pe|y,
América i Botafogo — pelo Campeonato
Carioca de Futebol Profissional.

* -J,: -Si

ROS1TA 
SERRANO, cantora chilena

será a próxima atração da RidlJ
-Guanabara, devendo estrear na revista
radiofônica comemorativa tio 1° ani.
versário da emissora PRC-3, em ub
nova fase, dia 30 de Julho cie 1S40.

A 
AMANHA, às 10,31) horas, o eompo,

sitor holandês Inácio Guillcn, ni
passagem pelo Rio. dará um recital da

memória

Homenagem do Teatro
Negro a Albert Camus
Na próxima terça-feira, 56, as 21

horas, n.i Ginástico, o Teatro Experi-
mental du Negro homenageará o escri-
tor Albeit Cnmus, atualmente no Bra-
¦11 cm missão cultural da França.'
Essa homenagem constara -Io .nsalo
do primeiiv ato da peça «Caligula», <le
aua autoria, figurando.no elenco: Ah-

dias, no papel-titulo; Rute (ie Sousa
— <.Cesônia»; Natalino Dionlsio —
¦ti.» Patrício»; Claudino Filho -- vPa-
trício vellro»; Wanderley Batista _—
-.2 9 Patrício»; Joãosinho — tScipiao
Expedito — «Hélicon»; Harnldu l'osta

«Ghereá»; Leopoldo Ferreira — «In-
tendente», e outros.

Além di.- «Calígulá», haverá uma exi-
bicão lia Orquestra Afro-Brasileira que.
sob a direção <lo maestro Ahigail Mou-

(Conclui na 3.» pâir. da 2.» seção)

CALWPÁ1IÕ HACMAL
COMP/iAcKo £ OZSENHOX DB faHATO.flLVAi

^i|| Em 1G14 Hp
Chega ao Recife a noUcia ile que
Martim Soares Moreno, de quem havia mais uc am,
não se sabia o paradeiro. Alegou que descobrira a
colônia dos franceses no Maranhão, que tinha muitos
índios aliados, etc. e que não regressara, porque,
ao prctemlò-lo. partira-se um mastru do navio e loi

Obrigado a fazer proa pnrn u Europa.

da Aeron
do DASP o processo em que Sebastião
de Oliveira e Silva, exlranumenirlo-
diarista da Diretoria de Rotas Ae-
reas. '¦ 'solicita -'equiparação aos funcio-
nários nos termos cio anlgo 23 -do

Ato das Disposições Transitórias. O
interessado à data da promulgação
daquele ato. exercia a função de dia-
rista no Parque de Aeronáutica dos
Afonsos tendo sido dispensado por
motivo 

' 
disciplinar em 31 de dezem-

bro de 1946. Após a promulgação da
lei n. 525-A, de 7 de dezembro de
194(1 foi feita a averbaçflo nos respec-
fvos assentamentos, por solicitação
rio Interessado, do tempo de serviço
anterior prestado tio Exército NaçiO-
nal e diversas repartições publicas
somando esse tempo, apurado ale 18
de setembro de 1946. nos termos uo
artigo 3.0 da lei n. 525-A. o total de
seis anos, um mes e oito dias.

Esclareceu o DASP: "Em parcceres
anteriores, esta D.P.. entendeu que
o servidor dispensado por mot.vo eus-

ciolinar .ou em virtude de abandono
ria função, independente, de inquérito
administrativo, è que depois se v.erlíl-
cou estar beneficiado pelo .artigo 23

do Ato Constitucional, ou pela lei ¦>•

S-yi-\ rie 1948. deveria ter anulado o

ato aue o dispensou ou exonerou, a

fim de voltar ft antiga situarão, çom
direito à percepção dos respectivos
salários n partir desse ato .

DE PROVIMENTO EFETIVO

A Divisão do Pessoal do Ministério
da Justiça formulou ao DASP uma

eónluUa a propósito do provimento
do cargo de presidente do Conselho

Penitenciário. Esclarecendo o assunto

a» mou aquele órgão que O cargo

em questão íol Incluído no Quadro
Permanente daquele
decreto-lei n. 9.903.

nenhum ato administrativo deve, ser
baseado no item I do artigo 193 e no
nrtlgo 237. ambos do Estatuto dos
Funcionários, porquanto êssiís • disposf-
tlvos não devem prevalecer em face
da Constituição de 1946".

Conclui, finalmente, que fto , acusa-
rio deve. ser aplicada a pena- de | dis-
ponibilidadé. '..
INGRESSO EM FUNÇÕES TÉCNICAS

ESPECIALIZADAS

Ministério, pelo
rie 17-9-41), nada

dispondo o citado diploma legal quan-
to à forma de Provimento,

J|É Em 1645 :.\p(
_^^i™ Edital de Fernandes Vieira convidando o povo a pegai -^-f
^^ÍCT em armas para expelir os holandeses, edital cm quo ip /0\|
i^^S'1 êle se declara "primeiro aclamadm da liberdade ^-|j(r)):
S 0) < governador das armns na reslauraçái e restltuiçno -SHmS^fir
T^T"'! de Pernambuco a seu legitimo senhor". "?"Bllílil 

r

isto
de provimento efetivo ou em comis-

são Também em nenhum dos decre-
tos'anteriores, desde 1924. que se re-

ferem ao cargo de presidente do Con-
'e 

ho Penitenciário, há qualquer alu-

sfio ft sua forma de provimento, quer

mplieita quer expUciÈamente^E acres-

cettta: "Por outro lado o cargo reíe

r;rin não consta da lei n. 44B. nu

VõXl- 948, que dispãe sobre o paga-
mento de vencimento, remuneração ou

&$.£&%$&&

9209

9ÍI0

Seção de Direitos e DeV.eres da DP.l-
... ., ,|.. nu" silenciando a°U 

respeito da 
"forma de ProvimeMo

j .Í.ÍI rime ser o mesmo consl-

ueradorR(; provimento efetivo, a vista

rio oue dispõe, taxativamente o ar-
'tem II do Estatuto dos Fun-

No entanto, dada a situa-
cm que se encontra

esta Divisão acha

PINTURAS
Reforma e nlnturiix do prédio* o dpartómentoi, peta orcomento n

 Ua Mttttn — Tel: 8Í-88W 
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Fábio Genolino de Macedo, agrâno-
mo, classe "K", do Ministério tia Agri-
cultura, lotado na Seção de Fomento
da Produção Vegetal, em Minas Ge-
rais. requereu à D.P.A. certidão que
o candidato a ingressar ha classe ini-
ciai da carreira especializada "cie

acordo com a lei n. 657, de 29-3-40.
cujo artigo l.o parágrafo 2°. dispõe: 9206
Compete A Divisão do Pessoal, me-
diante requerimento dos -interessados,
fornecer certidões que os habilitem a
ingressar na classe Inicial das Carrei-
ras Especializadas, em que se encon-
tram observadas as normas do de-
creto-lei n. 1.713, de 28 de outubro
de 1939."

rronunciando o direitor dos Cursos
de Aperfeiçoamento e Er.tensao sobro
aquele texto legal, declarou: "Tal

como está redigido, não vem os CAE
como se possa aplicar, sem regulamen-
tar, o! disposto no referido parágrafo,
porque o funcionário da classe "K"

náo se encontra em nenhuma car-
reira geral, sendo óbvio que se en-
contrasse na carreira especializada nao
necessitaria de certidão para Ingressar
cm sua classe inicial".

Emitindo parecer sobre o assunto,
esclareceu O DASP: <=A intenção do 1c-
•¦Warior se ressalta no sentido de re-

parar a .situação dos funcionários rio
M A., que especifica, os quais .ia
estando no exercício de funções réoni-
cas especializadas antes rio advento
da lei n. 2«i1-19.'IG, foram por ela en-
quadrados na carreira geral, quando
deviam nela conservar-se. Assim, pa-
reco que a aplicação da lei n. fim-
1H4H exige a constatação, pelos assen-
lamentos individuais de caria funciona-
rio requerente desse beneficio, rie se
acharem eles, anteriormente á lei n.
2S4-193G, exercendo função técnica es-
pecinllz.ada. como tal considerada de
acordo com a legislação da época, ou
ns normas então vigentes. Dessa forma
è como se trata de verificação indivl-
riunl ria situação de cada um desses
tunciontrins, afigura-se impraticável
uma regulamentação geral que, como
tal pressuporia situações idênticas ou
análogus. A lei em apreço:' havenrid

,.. preceiluado que os interessados requel- ]
ram a certidão do DPA, a fim de au-
ferir o beneficio estipulado, de dlspen- I
sa do Curso de Aperfeiçoamento. Es- j

! peoializacfies e Extensões, reforça es- ,
sa convicção de que só individuaimen-
te a questão pode ser tratada». |

NAO PODEM OS SINDICATOS SE IN- ';

TEKFERIR EM FAVOR DE FUNCIO- l
NARIOS POBI.ICOS i

O Sindicato dos Médicos rio P.lo rie
•Tancho. como órgão de defesa dos in-
terêsses da classe médica, dirigiu, faz.
pouco, um memorial ao presidente da j
nopúlilICH, expondo a situação de vá-.
rios de seus associados, funcionários,
de diversas categorias do extinto Qua- ,
dro II da Esttnda de Ferro Central
du Brasil. Remetido o procesin ao DASP
para opinar a respeito, a Divisão do |
Pessoal daquele órgão deu o seguinte
pniecer que foi aprovado pelo diretor
geral: inicialmente cumpre acentuar
que ii arilgo 220 dn Kmiitutn dn* Fun-
eloiiAlloK veda it ilndif aIlínçAo -de fim-
ilonárlna. OtlH modo. a liilfifeién-.
cie dn aisoclaçío di* clame Nn asatinin»
(unolonalf, loiimliiii fluíram? rJesrei'
peito u mtncluiieda probiçío cnainii».
mm, ifl/án por utia* quNlqiiiir Inlcliillte
n.kni ivntldo nfio pode eiicnniiar gnnii-
da |«ir puiiii doa imduics inilillci» AImii
rilteu, cumpre e»clef»»rcr nue n Bsieiuio
dn» Kuncwniftiin». ('Hull,.;» XIV dn II'
luin II, M*«eiJUi<t em|ili» direito de n«i
llreiti iíiHdle|nn»adri'<i «priiei h* imc
me» ell c*i«ini|ii»'bla» A»«im. ,i»ri<>ii-. na lnl#r»MMt>» 'iinini ¦-!¦ en <>•
KiiiiIlMlmn aenlioi' piMldcltld d» Rciin-
Idloe rmr iftUiiMd!'! dtj eMlmlded" e
»|ll# iMl*««» MH**IWV* »l|WildlH*
Am».

LEITOR: Responda, mentalmente
âs perguntas abaixo, e, em seeni
da, confronte as suas respostas com
as nossas, que serão publicadas
terça-feira:
2211 — De que nacionalidade era

o pianista Artur Napo-
leão?

*
9232 — Quem não quis ser en-

torrado em sua pátria,
mandando escrever em
sou túmulo "Ingrata pá-
tiia, nã0 possuirãs meus
ossos'''.'

*
9213 — Com -que.(nstiumento só

' • verifica a'umidade da àt-
mosfera'.'

* ...
9214 —- De quem 6 a obra musl-

cal "Sonho de uma noite
do verão"?

*
9215 — Quel é maior e qual è

mais pesado — o prólon
ou o elétron?

EM 
seu programa no 628, as "Ondas

Musicais", apresentarão hoje. as
artistas Cecília Zwarg e Iracema Bar-
bosa, que interpretarão a¦ Sonata para -composiçõcs ao m|crofone da Ri.

SS^aPaatc^a^^ dio Ministério da Eduoaçá,,

OS PROGRAMAS PARA HOJE

AS CINCO PERGUNTAS DF,
ONTEãl B AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS
- Como se chama o estudo

dos insetos, em zoologia? —
Entomologia.

9207 — Que moléstia epidêmica tem
também o nome de "morde-
xim"? — O cólera-morbo

9-;og — Qual foi o nome primitivo
da avenida Rio Brinco? —
Avenida Central.

em SHERLOCK ASSUSTADO.

O Raposa — herói de novelas de-
tetivescas — é o façanhudo «plvoti»
de programas que fazem as delicias
de rádio-ouvintes amantes de histo-
rias de arripiar cabelos, coisas . de ca-
pa, espada e revólver...

E o Raposa é Sua Excelência Red
Skelton, o que quer dizer que o herói,
com todas as suas bravura? c fa-
canhas. faz rir muito, é motivo de-
sopilante dos melhores... Pois Red
Skelton 6 o Raposa em «Sherlotck
assustador (Whistling in Brooklyn),
que os 3 cines Metro vão apresentar
a seguir — e que apresenta com o
herói de "Escola de Sereias! duas
carlnhas bonitas: Ann Rutherfprd e
Jean Rogers, além de outros ele-
mentos. quase todos fazendo maus
elementos que perseguem de todo
jeito o pobre Red Skelton, que e o
licroi, como vemos apenas ao micro-
fone, parque longe délc ' é capaz, rie
assustar-se com o simples zumbido de
uma mosca ... Uma grande estação
de radio, especializada em novelas sen-
saclonallstas c arrlpiantes, seus perigos
preparadinhos para deixar Red Skelton
em calças pardas... «Sherlock Assus-
tadoi promcle divertir muito, marcai
maior sucesso ainda do que <Pisando
cm Brasas», o último «hlt» de koii
Skelton. "Sherlock Assustado" será o
cartaz dos Metros logo após "Saudade

de Teus Lábios.

Que tem maior poder calo-
rifico — a lurfa ou a hu-
lha? — A hulha, vulgarmen-
te chamada carvão de-pe-
dra.

Sob que monarca francês
houve, no Rio, a Invasão de
DiiKuay-Trouln? — Sob Luís
XIV em 1711.

Assistência às institui-
ções particulares

Sendo objetivo principal do Departa-
mento Nacional da Criança amparar
técnica e financeiramente as institui-
ções particulares de proteção a. ma-
ternidarie e á infância, foram criadas
recentemente sete Delegacias Federais
da Criança, espalhadas por todo o ter-
ritóiio nacional, com o fim rie facili-
tar o auxilio aquelas instituições, ç.xis-
tentes nos mais longínquos municípios
do Brasil. ,

Todas as semanas, o Departamento
Nacional da Criança recebe relatório
de seus Delegados, especificando as
atividades que se vêm desenrolando em

prol das gestantes e das crianças de
cada região.

O último diário recebido, procedente
do Rio tirando dn Sul, informa que as gun
cidades gaúchas de'Caxias e Flores da
Cunha estão sendo visitadas, para exa-

me do programa Ideal de assistência á
maternidade e ã infância.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(PRA- 3)

10 horas — "O dia de hoje há muitos
anos"...; 10,10 — "Música, apenas
música"; 10.30 —'"Sete dias em-revis-
ta'" 11 — "Hora do comerciario' ; 12

"Cinemúslca"; 12,30 — "Noticias e
comentários"; 12,40 — "Música para o
almôco"; H — "Aqui fala a Ameri-
ca1"'' 15 — "Vesperal sifônica" — (Ia
parte); 10 — "Intermezzo"; 16,13 —
"Vesperal Sinfônica" — (2& partci; 17

"Transmissão da ópera O Barbeiro
de Sevilha", de Rosslnl: 19 — "Reci-

tal do violinista Winla Farberow"; 19.30
"Atendendo aos ouvintes" — IIa

parte); 20,30 — "Em resposta a sua
carta..."; — "Atendendo aos ouvintes"

(2» parte!; 21,30 — "Você conhece
esta música?"; 21,45 — "Atendendo aos
ouvintes" - (3a parte); 23 — "Encor-

ramento".

RADIO ROQUETE PINTO
(PRD- 5)

10 horas — "Transmissão diretamen-
te do Mosteiro de São Bento, da Missa
Dominical"; 14 — "Rlbalta, programa
sobro Teatro"; 14.30 — "Suplemento

musical"; 15 — "Concerto Sinfônico' ;
IS — "A discoteca em sua casa"; 18

"Ave Maria"; — "Pianistas famo-
sos"; 19 — "Rádio Teatro"; 19.30 —
"Melodias brasileiras"; 20 "Semana mu.
slcal"; 21 — "História sentimental rios
grandes compositores"; 22 -— "Concerto

Sinfônico". *
RADIO NACIONAL

(PRE-8)

5 30 horas — "Valsas e canções" —
Oferta de Mac-Blr; 10 — "Ondas mu-
alcais"; 11— "Romance musical"; 11,30

"Gotas musicais"; 12 — "Francisco

Alves": 12,30 — "Rádio semana"; —
"Repórter Esso"; 13 — "Dr. Infòzuli-
no"; 13.30 — "Hora do Pato"; 14,30

"Coisas do arco da velha"; 15 —
"Reportagem esportiva"; 17,45 — "In.

formatlvo"; 18 — "Gravações"; 18,3!
—- "Quem é mais inteligente"; 19 -
"Tabolelro ria Baiana"; 19,30 — "Tan-

credo e Trancado": M -- "Tournfs

musical"; 20.25 — "Repórter Esío"; -
"Piadas do Manduca"; -1 — "Nada

além de dois minutos": 21,30 - "Papel

carbono"; 22,20 — "Gravações"; 22.3!
"Resenha esportiva": 23,30 "Ora-

varões"; 0,30 — "Informativo"; -
"Encerramento".

EMISSORA CONTINENTAL
(P R D - 8)

18 horas — Futebol — America í
Botafogo; 18 —• "Repórter cm ineiês";

 "Programa Francisco Alves"; 18.45
— "Esportes"; 19 — "Vozes mesica-
nas"; 19,15 — "Esportes"; 19.45 -
"Canções brasileiras": 20 - "Orques-

tra George Malachrino"; 20.15 - "Es-

portes"; 20.46 — "Revista musical";
21,5 — "Sinfonia pelo ridio"; 21,31
—' "Esportes"; 22 — "Tapete mágico";
22,31 — "Programa Dick Farnev"; 23,50

' "Tangos dentro da noit-"; 23 --
"Esportes"; 23,15 — "Boiíe do:, 1.030";
1 — "Encerramento".

U

RADIO GUANABAItA
(P RC. 81

15 horas — "Reportagem esportiva";
17.30 "Tarde dançante"; 20 -
"Panorama Fluminense": 20.IS — "He.

portes Guanabara"; 22,10 - "A marcha
dos esportes"; 23 - "Boitc da meia-
noite"; 1 — "Encerramento".

RÁDIO CLUBE
(P It A - Ti

Í5 horas — "Futebol"; 18 - "Mele-

dias do mundo"; 19 •- "Recital <!«
Cario Buli"; 19,30 - "SurpròStts O is. ;
20 — "Reportagem da Conferência h
Araxá": 20,15 — "Canções ck Nápoles";
21 — "Resenha esportiva": 21.30 - "A

voz ria profecia"; 22 ¦ "Rcportager

da Conferência ile Arava'
"Hora de arte"; 23 —, "Final '.MS

Professor Lair Monteiro de Castro
(CIRURGIAO-DENTISTA

em Dentaduras, duplas ou parciais - Aparelhos de
A.VENl»A

MATERNIDADE SÃO LUIZ
Diretor: UR. ÁUREO JLINS

VARTOS - DOENÇAS »B SENHORAS E OPERAÇÕES

Assistência ao parto e internação por 7 dias. "nclualve cuidados ao

recém-nascido por pediatra — tr» l.uuu.mi.

SERVIÇO DE URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
RUA IBIÍLKUNA, 97 (transversal » Marli e Bnrrosl - Tel.: 48-09^6

Especialista . — ....... . . .
Brochs — Cirurgia em geral da boca. extrações difíceis

RIO BRANCO, 114, 13? and., sala 131, telf 23-2568. Horário - be-

das, qunrtas c sextas, das S ãs 18 horas. Terças, quintas c sft

bndos, das 8 ãs 13 horns.

CHIFRES E CASCOS
DE BOIS

Compra-se qualquer quantidade
Ofertas para

CIA. PAULISTA DE ADUBOS S/A
C. Postal 6.042

End. Teleg. "COPADUBOS" — São Paulo

MODERNIZE 0 SEU
Faça de seu rádio de mesa umn linda Uudio-Vitrola. \. "

encontrará em nossa casa, uma completa variedade de móvel"

em todos os estilos. Motores automáticos de tòriiis as marca»

Eficiente oficina pura consertos de rádios de Qualquer tabrl-

cante. Luz fluorescente, Bicicletas. Fogões a óleo. etc.

ARTIGO DO JIÈS: 1 radio americano de ô válvulas, ondas

curtas e longas, por CrS 1.200,00 ELETRÒ FEDERAL, A rua

do Senado, II - Tel.: 12-2248 - Vendas n prazo, sem íiauor

i
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ABÀT-JOUR
de

Todos os tipos
Candelabros de

cristal
Lusties
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TELEFONES MAIS ÚTEIS fi
rrnnlo Socorro; — 1'òslo Crnlrnl -

32-111211 Méicr - 29.0033; M. Couto -
^7-0097; G. Vargas - 30-22SD: C. Cila.
pas — M, Hermes 606; R. Faria — C
Grande 6G6; Pedro II — 3. Cruz 271

Corpo de Bomlielros: Pôuto Centra
_ 22-2044; Est. Marítima — 23-6073

Aqui tom o leitor a relaçJlo do* telefonei
nti it, que o llvrar&o da* dlHcutdidei
urgentes.

Queixas *; Reclamações do DIÁRIO
DK NOTICIAS: - 42-2910 - El. 0.

Delegacia, de dia: Hoje, Menores— dr. Carlos Fctzl. Tel.: 42-0614.
Policia civil : — Rádio-Patrulha: -

32-4242; Del. Econ. Pop.: 22-2303.
Reportagem de Policia do DIÁRIO

DE NOTICIAS : — 42-3010 - R. 15.

Uun JSL.nuns
iluffilillllMM*' Ar

SEGUNDA SECAO Domingo, 24 de julho de 1049

O jornal entra em nossa casa cada manhã com o
sol. E' que ambos têm a missão de espalhar a luz:
um, a luz benéfica da natureza, o outro, a grande
luz, não menos benéfica, do conhecimento c da

verdade.
*

«IMARADOS NO 1 CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES OS AGITADORES DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA ACADÊMICA

*

Violentas investidas dos elementos denuncia-
dos como policiais, prejudicando o magnífico
conclave — Repulsa das bancadas mineira, ca-
rioca, pernambucana, cearense, paranaense e
baiana — Presentes o deputado Nelson Car-
neirb e o secretário de Educação e Cultura,
professor Anísio Teixeira, que falou sobre a si-

tuação ao DIÁRIO DE NOTICIAS

COMEMOROU.SE ONTEM EM GOIÂNIA UM ACONTE-
CIMENTO DE ALTO VALOR CIENTÍFICO

A checada da triangulação àquela cidade, completando o maior arco de meridiano'ii do 
continente — Autoridades e técnicos presentes

i

Ao alto, o professor Anísio Teixeira, em companhia do universitário
Antônio Guilherme Rodrigues, da bancada pernambucana, quando
falava ao DIÁRIO DE NOTICIAS sobre eis atividades da Coligação
e, um baixo, a bancada pernambucana ao XII Congresso Nacional dos

Estudantes.
SALVADOR. '->'_' de julho I.M. Esidio

rios Santos, representante do DIÁRIO
DE NOTICIAS junto no XII Con-
Siesso Nacional dos Estudantes) -
Chegaram ao mais alto ponto de pru-
vocação as investidas dos elementos
estranhos ao XII Congresso Nacional
tios Estudantes, reunido nesta cidade,
desde o dia 17 do corrente. Não fôsse
a presença às últimas reuniões do
coriclâvé máximo tia classe universl-
tâi'iá do professor Anísio Teixeira,
secretário dii Educação do Estado, e
do deputado federal Nelson Carneiro,
« ue dão, assim, uma grande prova de
como e vivo • espírito liberal do go-
vêrno desta bõa c acolhedora terra,
,1h teríamos a lamentar o registro, a
esta hora, de vitimas das violências
de uma meia duzla de indivíduos
Irrespondíveis c perturbadores, que '.títi
comparecendo, diariamente, ao audite-
rio da Facilidade de Medicina da Ba-
liia. Tão violento é o lempcramcii.o
de um deles, responsável, ao que ra-
recé, perante seus mandantes, rela
claqUG tôrpé c' imoral rie uma arte
da assistência, que comanda, que não
respeitou sequer a distinta visita quu
recebeu o XII Congresso Nacional i.os
Estudantes; Em'face de tudo luànlo
lem ocorrido, felizmente para maior
fortalecimento ria União Nacional dos
Estudantes, imaginamos, nós princl-
palmento do Distrito Federal, o que
seria desse magnífico Congresso se
levado a efeito no Rio, sabidas como
são as condições rtc liberdade de pen-
samento ai. Está de parabéns o go-
vêrno da Bahia, por essa demonstra-
ção edificante que está dando, a todos
ns universitários do Brasil, da vlta-
lidade de sua arte de dirigir.

DESMASCARADA A CAD
Falando para explicação pessoal, na

sessão de quinta-feira, o estudante
Antero Fernandes, do Distrito Federal,
negou a participação da policia ca-
rioca no movimento denominado Coli-
gaçãn Democrática Acadêmica, con-
forme fora denunciado por diversos
lideres de bancadas estaduais. Afil-
mou ser um movimento democrático
e que não era seu objetivo fazer ion-
còrrôrièla . ás entidades estudantis,
principalmente h UNE e às l'EE, sendo
ouvido com indiferença pelo plena-
rio. Logo em seguida, para tratar do
assunto, vai á tribuna o presidente
dn União dos Estudantes de São
Paulo, cm nome de tflda a sua ban-
caria, para reafirmar suas anteriores
denúncias ao gnipu de falsos estudan-
les. que. segundo declarou, cheio de
viva Indignação, viajaram para esta
capital, ocupando doze lugares' de um
aviào da FAB, que conduziu a esta
cidade estudantes do Distrito Federal
<* do Rio Grande do Sul. Afirmou,
com seriedade, o estudante paulisln,
que c com essas Incursões de policiais
aos Estados, para fiscalizar a ação
rios estudantes, que se gasta a verba
secreta da policia, malbaratando os
dinheiros públicos.

Concluindo, sob aclamação, disse o
lldcr Roger Ferreira, que «fora da
UNE e rias Uniões Estaduais não exls-
tem representantes da classe univer-
sitárla.»

AOS BOISDADOS OS NOMES
Ainda repercutiam no plenário as

palmas para o representante paulista,
quando começou n falar Costa Mota,
do Distrito Federal, acusando o seu
colega Antero Fernandes de pertencer
ao grupo dos que ficam com a poilnu
e os interessados na desmoralização
da classe estudantil, mesmo quando o
UNE «5 invadida c interditada. De-
nunclou, tamhvm, o estudante üostn
Mota, como elementos remetidos pela
policia, os Indivíduos Vnldo Viana, da
Faculdade Naclonul de Direito: Osmar
Tavares e Zilmar Madeira de Matos,
ipcentcment'? expulsos do Departamcn-
lo Estudantil riá UDN, do Dlslrllo
Federal, os qunls füo elementos de
destaque da »"AI). que classificou de
organização Inconstitucional, o acres-
centou que »a cad está desmoralizada
completamente t, como quando oi os*
vliis afundam, o* ruins cMão «•tu de-
bandida», V.ddn Vlunn, qua se cucou»
iriivii romiindiintlii a agitação num»,
imito dn BKsIfclíllclH. pediu no ornilor
que pniviiKRi! kuii condição do polliiM.

K' quiise inenarrável u que »c im««»
"tinilrnciu* O" *>uIum iiobrn da rVul»
ilmlii do Mm||i-lnu Au lliihlfi. rom n
nipwnçii ou* cltiulii* elonVntoi, II»
mdfii» du 1'linf» i|p pollii» i'K'i»l nnrii
HA*. Intervirem itu* muhIIUcm t'm
quwtfei de HlWilrtM i ¦" '" **
VttAll ..|.i.,.. Ilululn ii-. il'KiHl« IM.o 1'ilH

um piiovaI a iianuAi-a minüiha
U ¦ • .-i  i.-»,,...... luimuudo ¦¦•'!¦•

<(>m - -«—* imit* » *nji!om«»ii ii»«
• «iii*i«» iwi a imm A* \p>U <*>
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tólica e o fazia como presidente da
Juventude Universitária Católica, do
Ceará.

Provando as atividades suspeitas da
organização denunciada, falou, em no-
me de 64 mineiros ao XII Congresso
Nacional dos Estudantes, o universitário
Venero Caetano, que afirmou estar cm
poder do governo do, Estado de Minas
uma carta do general f.ima Câmara,
chefe de policia do Distrito Federal,
para o coronel Campou Cristo, chefe de
policia mineiro, cm que fazia apresen-
tação dos referidos elementos, como per-
tencentes a uma organização do «fina-
lidades altamoníe patrióticas e demo-
eráticas-j De* agravou os nomes de Ro-
uçrto Gusmão c Fausto da Mata Ma-
cliado, acusados pelo boletim cariísta
-A Vcrdauc». sendo lida então a se-
guinte moção de solidariedade, que foi
aprovada: -Considerando que «A Ver-
dade-, órgão pseudo-notlcioso das ali-
vidádes do Congresso, tem levantado
Injúrias Incabivels e lastimáveis con-
tra a integridade moral da bancada ml-
neira; considerando as torpes insinua-
ções que têm sirio desfeclvidas contra
a gloriosa UEE de Minas Gerais, alra-'
vis dos Insultos proferidos Lontra seus
diretores. Fauslo da Mata Machado e
Kohorto Gusmão, aos quais tanto de-
vem a UNE o a classe estudantil, a
bancada mineira, reunida na manhã de
hoje. fazendo minucioso estudo do no-
ticiárlo do referido jornal, julga irrils-
pensável trazer o seu veemente pro-
testo, repelindo energicamente os grns-
sciros ataques veiculados pela «Verda-
de>' contra os estudantes mineiros c,
outrossim. dissolver a onda de menti-
ras movimentada pela CAD, procuian-
do, cm vào, dividir a representação
mineira, com manobras Inescrupulosas.
que mais uma vez repudiamos. Cabe
ainda desmentir o referido jornal, quan-
do declara que não estamos satisfeitos
com a hospedagem que nos tem sido
proporcionada pelos colegas da Bahia.
Alojados na Escola de Enfermagem,
temos recebido as maiores atenções por
parto dos responsáveis pela nossa es-
tada. nada nos faltando, pois, a ne-
nhum de nós, que possa autorizar as
mentiras da "Verdade*. Adiantou mais
o estudante Venero que em Belo Ho-
rlzonte o padre Orlando Vilela, diretor
da Ação Católica, condenou a atitude
dos caillstas, ncgamlo-fhes apoio.

Falaram, ainda, outros oradores das
bancarias de Pernambuco. Bahia, Pa-
raná e Amazonas, todos condenando
a CAD.
FALA AO cblXniÒ DE NOTÍCIAS»

O PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA
Multo oportuno achou a reportagem

do DIÁRIO DE NOTÍCIAS junto ao
XII Congresso Nacional dos Estudantes,
saber a opinião do professor Anísio
Teixeira, secretário de Educação do
Estado da Bahia, cm face das ocorrên-
cias que presenciou e de que foi tes-
temunha. Declarou-nos o seguinte:

— Nao sei bem a origem disso tudo.
Não tenho idéia nenhuma a respeito.
O que posso adiantar é que estiveram
comigo, três vezes, elementos da CAD,
procurando documentar que eram con-
gresslstas. Essa questão ê puramente
interna do Congresso, da qual, não sou
juiz. Mas me impressionou multo bem
a maneira viva e digna com que o Con-
gresso, em sua grande maioria, repeliu
qualquer tentativa de dlvistonlsmo ou
queda de unidade do estudante do Bra»
sll, dentro do perfeito espírito de li-
bcrdnde que vem reinando neste admi-
tável conclave.

UNANIMEMENTE REPUDIADA
Por proposta do representante- do

Distrito Federal, José Cal, estudante
rie Economia, foi aprovado por una-
nlmldade um voto de repúdio à Coli-
gncáo Aeariímlcn Democrática, que, por
esse motivo, não conta mnls, no XJt
Congresso Nacional dos Estudantes, cnm
apoio de qur.lqucr bancada. Estilo, por-
tanto, derrotados, embora que seja mo.
ralnirnte, os provocadores. que dese-
jnvam tllo somente desmoralizar n
Unlflo Nacional dos EMudantcs e rrlnr
dificuldades para o democrático gover»
no da Bnhln.

PASSIVIDADE DA IMPRENSA
Nilo l»m «Ido feliz a Imprensa locai

no tratar dnn kciiiifies dn XII CODÍTÍMO.
Os nrf»áos dn Impreneii de Snlvíldnr II*
mit..''V*n a rfRUtrnr n« trnlisllio» do
cnndavp, ?»!« noticiar oi, falii» iviit»
rido» com rflRÇM A'iuclf« J* ri»*nmiitll>
MdM «lemuiiliii, AlUs. fou» Indlfe*
NOicn «Io» iorri"!» «I'»i« .'ni-Hi-l l»»1 ""¦•
rlBve munlmilH vinha «¦•mio nolmln pe»
lo» i-iinurMMWii». multo •»»'•¦"' mwrw
,if tir o um*»'" lm>UI»il'i. o>"' «'1'Hitiil"
,i miirMiiho rto» m««.o» '•» ¦'n"»" '»"•
««luiltnir* <1» fl»»tli n'< »»nll'loi A« *
¦dmimwhMm nn iôrivi Au nnm>*nm*i>,;>
!lnl'o ím H«lviif1'if «l*»*ii nêWtU ti'
fHltfUlt* n «iiiliill',0 d#«i)*'lil,

A. cidade de Goiânia foi ontem, dia
23, teatro de um importante- aconte-
cimento nos anais da ciência brasí-
loira. Ali, os- técnicos do Conselho.
Nacional de Geografia, receberam, jun-
tàménte com especialistas estrangeiros
c.de outras instituições, além das au-
torldades convidadas, de acordo com
uma resolução da IX Aspembléla Ge-
ral do Conselho Nacional de Geogra-
Tia, reunida recentemente em Salva-
dor, as turmas de medição do Conse-
lho Nacional de Geografia, que, dssde
Torres, Rio Grande do Sul, vêm con-
ünuamente fazendo as operações geo-
désicas. cuja rede, ao tocar Goiânia,
representa a medição do maior arco de
meridiano da América do Sul.~ia trabalhos de triangulação foram
e»-ecutados com rigorosa observância
das especificações Internacionais, ¦ èin
vigor, referentes à geodésia de pri-
ihcira ordem. Importa notar que, cm
virtude dos seus característicos téc-
nlcos e de sua amplitude, pois re-
presénta a extensão de 13° terrestre,"ou 

seja 1.500 quilômetros de compri-
mento ao longo do meridiano de 49°
30' W.C.. a mencionada operação geo-
déslca ' reveste um caráter científicoí
e prático ao mesmo tempo, pois não
só fornece o necessário controle eco-
désico para a elaboração cartográfica,
fcomo também permite em futuro pró-
:;imü o prosseguimento do3 trabalhos,
qUo valerão como contribuição do Bra-

.sll ao estabelecimento da forma real
do Hemisfério Sul do globo terrestre.

Correndo paralelamente á. trlangu-
lação. procederam-se também os tra-
balhos de hiveláméntò em circuitos fe-
criados"; pela primeira ves efetuados no
Brasil, tendo sido nivelados até agora
mais de cinco ntil quilômetros.

O mapa anexo mostra as medições
geodèsícas levadas a efeito pelo Con-
selho Nacional de Geografia, notando-
se em i traço cheio o arco que lige
Torres a Goiânia; em linha dupla,
a triangulação projetada e, em pontl-
lhado as triangulações a cargo de ou»
tros órgãos. •

Diversas solcnldatíes tiveram lugar
cm Goiânia, presente a Bcgulnte de-
legacão que viajou ontem para aquelí
cidade: prof. Alirio H. de Matos, dl-
r"ctor da Divisão de Cartografia: cng.
Cristóvão Leite de Castro,- secretário
geral; prof. Jorge Zarur, secretário
assistente, todos do C.N.G.; senador
Alfredo Nasser. major Luís Eugênio
de Freitas Abreu e o coronel Dáclo
César, do Serviço Geográfico do Exér»

VII Reunião Congressual das Caixas
Econômicas Federais

Recomendações aprovadas na última sessão —r
Almoço em homenagem aos congressistas
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Aspecto do almoço realizado no Joclccy Clube, em homenagem aos
delegados à VII Reunião Congressual das Caixas Econômicas Federais

obrigatoriedade da disciplina citadaNa sua última sessão, a VII Reu-
nião Congressual das Caixas Eco-
riòinicàs Kederais resolveu recomendar
ao ministro da Kazenda a elevação
dos depósitos populares com juros nos
referidos institutos, até o limite má-
ximo rie CrS 100.0110,00. Anila nôsse
sentido, foi aprovado um aditivo para
que os citados depósitos sej3m ' im-
pur.horàvols, dada a. depreciaçai uo
valor da moeda.

Resolveu ainda adotar, para seus
funcionários um código interpretativo
dos laudos médicos, paru conhecimento
dos seus administradores. •

Decidiu, por fim. conseguir cor In-
terferência. do Conselho Superior, da
presidência da República c do Minis-
lério da Educação, as leis necessárias
eguladoras da didática da Economia

nas • escolas primárias. E, ao mesmo
tempo, conseguir junto aos governado
icr, dos Estados, pelas
Educajção, as. mesmas

Secretarias de
medidas sobre

a
na legislação dos Estados.

Nova reunião ficou marcada pai»
amanhã, às 14 horas.

ALMOÇO AOS CONGRESSISTAS,
Com a presença do ministro da Fa-

zcntla, dos srs. Miranda Jordão, pre»
sidento do Conselho Superior das Cai- '
xas Econômicas; Arlosto Pinto, diretor
do Conselho Administrativo do Rio a«
Janeiro; Carlos Luz, Ricardo Xavier
da Silveira o presidentes das diversa»
agências do Brasil, realizou-se, ontem,
no salão de banquetes do Joélcey Clube
Brasileiro, um almoço cm homenagem
aos membros da VII Reunião Congres-
suai daquela instituição de crédito,
recentemente instalada nesta capital
pelo presidente ria República.

Saudando os homenageados, falou o
sr. Noraldino Lima. diretor ria Car-
teira Hipotecária da Caixa Econômica
Federal. ,

Vão os extranumerários de~
bater o caso da tabela única

dos Ministérios
Uma assembléia da numerosa classe, que tam-

bem tratará da equiparação aos efetivos
Em grande assembléia- rcunlr-se-á i Campos Vergai, Getúlio Moura, F.o-

a Associação dos Extranumerários gério Vieira. Também serão home-

O mapa da triangulação organizado pelo Conselho Nacional de Geografia.
Ricardo Wallace e mais os seguintes | desistas e geógrafos brasileiros, em
técnicos: eng. Gilvandro Simas Perel- j torno do empreendimento cientifico. E'
ra, chefe da Serão de Levantamentos Interessante, aliás, lembrar que s.
Mistos; eng. Jos* Clóvi» de Al»ncar | excla è' engenheiro, tendo
e Luciano Guedes, ambos da Seçáo de
Nivelamento do C.N.G.

Cumpre acentuar o apoio oferecido
pelo gmumador do Estado de Goiás,
dr. Jerônimo Coimbra Bueno, que se
dignou associar-56 ao regozijo dos geo»

cito, representante da Comissão d»
Cartografia do C.N.G.: com Joseph
P. Luehenc, representante especial do
Internacional Geo letic Survcy, major

paru debater o caso da organlzaijQo
da tabela úrijcá dos Ministérios, cm
face das numerosas reclamações que
têm surgido na ' imprensa. Também
na assembléia serão discutidos ou-
tros problemas da classe, inclusive
a aprovação da lei "Cetüllo Mou-
ra", cujo projeto foi recentemente
aprovado pela Câmara dos Depu-
tudos e remetido ao Senado.

Por esta lei. ficam equiparados,
para todos os efeitos, os extranu»
msrárlos aos funcionários efetivos.

HOMENAGEM A PARLA-
MENTARES

Na reunião será escolhida a co-
missão que vai preparar a homena-
gem que a grande classe Irã pres-
tar a vários parlamentares, que
pugnaram na Constituinte pela efe-
tlvaçjlo dos extranumerários, consu-
bstanclada no artigo 23 do Ato das
Disposições Transitórias da Consti-
tuleão.

Entre outros, serão homenageados
os deputados Paulo Sarazate, Epilo-
go de Campos, Segadas Viana, Gur-
gel do Amaral Valente, Café Filho,

nageados o sr. Nereu Ramos, o ge-
neral Mendes de Morais, um dos pri-
melros chefes do Poderr Executivo
a efetivar extranumerários, e os
componentes do antigo Comllo de
Extranumerários, organizado <em 1945
para o aumento dos salários dos
servidores públicos e do qual resul-
tou a Associação dos Extranumerâ-
rios, que. Juntamente com a União
dos Servidores Públicos, lutou na
Constituinte pela efetivação dos ex-
tranumerários.

Classe única, na Cen-
trai. a partir de 1.° de

agosto
A Administração dá Central

do Brasil prepara-se para pôr
cm vigor, a partir de 1» de agôs-
to vindouro, conforme já foi
amplamente noticiado, nos trens
de subúrbios c de pequenos
percursos, a «classe única», que
substituirá as atuais passagens
de primeira e segunda classes,
bem assim os novos preços das
passagens avulsas e das assi-
naturas mensais. Quanto a es-
tas, os interessados deverão
adquiri-las, com antecedência,
na estação D. Pedro II.

sido alu-
no do prol. Alirio Ruguency de Ma-
tos, que. como diretor da Divisão de
Cartografia do Conselho, está à' frente
dos trabalhos de levantamentos geo-
désteos a que nos referimos nest , no-
ticia.

DR. JOÃO REGALLA
DU INSTITUTO DE CAKDIOLOGIA

CARDIOLOGIA — CLINICA MÉDICA
Eletrocardlografla — Gasoterapia

Coris.: Av. Rio Branco, 173, Sala 1.310 - Tel.: 42-8404 - Das 13 ás 16
horas — Res.: Rua São Francisco Xavier, 371 — Tels.: 48-5537 e
28-B170. Instalações de tendas e máscaras de oxigênio e eletrocardlo-

grafia a domicilio.

Di. MhurBieves
vroluglsta da Beneficência l'ur-
tguesa — Cirurgiu — Vias firi

nàrlas — Rua Assembléia, UH
Das 5 a» ..

Dr. FernandoPaulino
Cirurgia e Urologia

ÜASA Hfc SAUDlÜ SAO .>U(WJfc!<
Itun Conde de Irujà-, 110,

Kutufiig».

Tels : 4h-ü8()8 e 26 <:041

A PEDIDO

Negou novamente a
autoria do crime

EM MISTÉRIO AINDA O CRIME DA
ESTRADA DO KURAO, EM COELHO

NETO
Durante a reconstltuiçfvo do assns-

sinato do lavrador Geraldo José da
Silva, ocorrido na estrada do Furão,
em Coelho Neto, em novembro último,
a policia do'24? distrito, embora jà
houvesse conseguido a confissão de
Maria de Lourdes, ex-companheira da
vitima, de que fora ela a autora do
crime, interrogou-a novamente, mas a
acusada terminou por desdizer-sc,
apontando como tesponsável pela moito
de Oeraldo José da Silva, Claudionor
Caetano de Lima.

Acrescentou que êste, após esfaquear
o lavrador, submetera a declarantc a
vexames. Detido c acareado com Ma-
ria de Lourdes, esta confirmou, a
principio a acusação, mas, afinal,
Inocentou Claudionor c acusou Antônio
dos Santos, proprietário de' uma ten»
dinha situada nas proximidades do
local. AntOnio dos Santos também foi
detido, mas as autoridades concluíram

] que êle nada tivera com o fato. Pre-
sume a policia que Maria de Lourdes
esteja sofrendo das faculdades men»
tais, pelo que resolveram submeté-lo
a exume de sanidade mental.
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BANCO
OLIVEIRA ROXO *A
1S ANOS 100 A MISMAOlUtçAo

«UA MIOUll COPIO. 7

DR. PIZZOLANTE
RINS - BUXIGA — PRÓSTATA — OVARIO^ — Bl.b.NORUAGIA

IMPOTÊNCIA — REUMATISMO

TRATAMENTO KAPI1JO SKM DOR — APARELHAGEM MOUERNA
U. «'. — ASSEMB1.1Í1A, 67 - 2' — TEL.: 32-8173 - De Us 18 hurus.

DR. ANTONIO REBELLO FILHO
Assistente do Instituto du Cardioiugia

CLINICA MÉDICA
CARDIO LÒG1A G ASOTERARIA

(Eletrocurdiografia e radiologia) (Tendas, máscaras, incubadoras
nebulizadoresl

METABOLISMO BASAL
Cóns. e res.: — Rua São Francisco Xavier, 003 — Diariamente •

Tels. 28-ÍM05 e 48-4152.

I SKb ALFAIATES:
EM SUAS COM1M1AS DE

CASIMIRAS » LINHOS e TROPICAIS
gozem do< descontu especial que lhes oferecemos

Fornecemos COLEÇÕES DE AMOSTRAS

, J. A. GUIMARÃES & CIA. LTDA.
68 — Andiadas -^- 58

INSTITUTO DE REUMATOLOGIA
Clinica especializada no tratamento dos REU1VHTISMOS
e ARTRITES (CIÁTICAS, LUMBAGO, ARTRITISMO.

GOTA, etc.)
Direção clinica: Dr.. Nelson Senise

Corpo de Consultores Especializados
SOROCABA, 696 Tel. 26 047»
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STÁ VISTO
0 JOGO DE BRANDO

Um fenômeno político nas contradições
do ambiente

Procurou o Senhor Pedro Brando desviar a sua posição para
outro terreno e atribuir aos nossos artigos o sentido de uma cam-
panlia para mio permitir que se concentrasse a atenção pública hô-
bre o projeto de indenização ao Espólio Líiro e a decisão do Juf/o
Arbitrai. Podemos provar que Brando é mentiroso. O projeto está
na CAamnra lia meses e nem sabíamos de sua existência. Nosso
primeiro artigo foi escrito pelo fato de ter sido noticiado .juc o Sr.
Pedro Brando tinha sido nomeado Presidenta do Banco da Prcfei-
tura. Êste é o fato. Não nos Interessa os ne|rócios Lasc <i sim a de-
fesa da dignidade pública em face da nomeação de um homem uue
sabidamente abusou da confiança pura a direção de um banco ofi-
«¦lal. Mns. além do abuso de confiança, existem provas e mu.itpu-
laçòes escusas de contabilidade e principalmente de um enriqueci-
mento vertiginoso que se operou enquanto Brando ocupava função
públlcu. £ nesse terreno que nos encontramos e dtle não queremos
snlr. Não nos causa admiração quo Brando tenha tantos amigos.
(Mirante anos fez fiivores, gustou dinheiro, Ihsinuuu-se, deu nresen-
tes. ('•</ tudu Isso com o alheio, t: natural que muitos tenlmm pena
«I.-nhp homem. Mas é também natural que cada qual se lembre que
fisie homem A o mesmo que conseguiu de tiil forma Iludir os quo
confiaram nele a ponto de criar o rllnui quo lhe permitisse efetuar
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Música de toda parte
(Direitos reservados)
Por CKIÇAO UK IIa,UKOS BARRETO,
representante <lo Musical Cuurier e
WILL1AM URAI, New Yòrk, Brasil.

É interessante saber que:
...Uma sério de programas de televisão, para crianças o ado-

.... lescentes, incluindo; "Little Theatro", peças selecionadas da
literatura infantil; "Adventurè Club", filmes preparados por

.exploradores; "Your Uncle Sam", explicações sobre o tra-
balho dos departamentos do governo; "Science in Your
Li/e", exibindo as maravilhas da ¦ química, biologia e astro-
nomia; e "Folkways In Music", apresentandõ música típica
de vários países, está sendo planejada por emissora de New
York em cooperação com a National Education Associdtion,

• a American Associalion of School Adminístration, a Natio-
nal Association of Secondary Principais e a New York City
Board of Education...

? • •

...no Carnegle Hall, New York, o Primeiro Quarteto de Pia-
nos executou no programa um dos números da Suite Sca-
ramouche, de DarlusMllhaud, intitulado "Brasileira"...

0*0

...uma "tournée" de concertos corais foi realizada recente-
mente na Inglaterra, pelo conjunto vocal "Motetos de
Zurich"... • •

...na sua presente temporada de verão cm New York, a Le-
monade Opera Compímy apresentou em "premiere" a ópera
"Down In the Valley", baseada em assuntos folclóricos; da
autoria do compositor Kurt WelU...* *

...o festival musical que se está realizando em Strasburgo,
Alsdoia, foi dedicado à Músico Romântica, tendo sido ini-
ciado com uma conferência do musicólogo e critico René
Dumesnil, seguido de um concerto na Catedral dessa cidade,
constando o programa da Missa de- Lisst; e das Béatitudes
de César Frank, sob a regência do abade Hoch...• •

...será brevemente representada em Paris, "Le Chevaller Er-
rant", uma das três ópera-ballados sôbrc Dom Qulxote, es-
crltas pelo compositor francês Jacques Ibert...

,..um piano para a orquestra sinfônica de Atenas, Grécia, foi
adquirido e remetido para essa cidade, graças a campanha
empreendida com este objetivo,'pela National Federation of
Musíc Clubs, dos Estados Unidos...

• • •
...critica musical:¦ — "O sr. X realizou ontem o seu recitar de canto. Por

que?!"...

\^^M»^^S^^^^^Ê
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Berenice MenegaleInauguração da tempo-
rada lírica oficial

Est& definitivamente marcada para
quarta-feira, 3 de agosto, a lnaugu-
ração da Temporada Lírica Oficial,
sendo representada, em primeira ré-
cita de assinatura de gala, a ópera
"Carmem", de Biiet. Os quatro prlncl-
pais papéis, "Carmem", "Don José",
"Escamillo" e "Mlcaela", serão can-
tados, respectivamente, por Fodora
Barblcri, Mario dei Mônaco, Raífaele
De Falchl e Nadir do Melo Couto, sen-
do . confiados os outros personagens
hos seguintes artistas: Alzira Ribeiro
Macedo,. Irmgard Mullçr,. Nino Crlml,
Guilherme Damlano, Peter Gottlleb e
Antônio Lembo. Regerá o espetáculo
o eminente maestro Emílio Tierl. Ma-
estro do coro: Santiago Guerra. "Re-
glsseur": Carlos- Marchese.

As danças, com . coreografia e sob
st direç&ò de Vaslaw Veltchek, serão
executadas pelo Corpo do Baile do
Teatro' Municipal, atuando nas mes-
mas Blancá Zlrmaya, primeira baila-
rins de caráter, do Teatro Colon de
Buenos Aires e do Teatro da. ópera
de Roma, expressamente contratada
para a nossa temporada deste ano.

Depois de amanhã, terça-feira, às
17 horap, serão impreterivelmente en-
«erradas as três assinaturas: recitas
de gala, vesperats e sábados noturnos.

Os srs, assinantes das recitas de
gaia e vespèrais são convidados a re-
tirarem seus cartões definitivos, mé-
diante o pagamento da segunda cota,
atè- depois de amanhã, térça-felra.

Concerto de órgão
HOJE EM BENEFICIO DA MÀ-

TRIZ DE S. PAULO APÓSTOLO
Êm beneficio das ooras em curso na

matriz de São Paulo Apóstolo, a rua
Barão de Ipanema, 85, cm Copacabana,
terá lugar na mesma igreja, hoje, às
17 horas, um concerto de órgão pela
nroftssôra' Judite Morlsson ¦ Almeida,
corri a colaboração de um coro feml- O recital dessa cantora, anunciado,
«iim p de um conjunto de cordas sob por engano, para ontem, só se fealiítf-
» direção do maestro R. Galli. - -" - --*"— *• "' — "-
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0 Corpo de Baile do Teatro Municipal
O Corpo de Baile do Teatro Municipal vai ter nova direção, uma

vez que foi contratado para essa função o dançarino Piérre Klimow,
da Companhia "Ballet des Champs Elysóes".

Não è, esse artista, figura de primeira plana. Seus trabalhos no
referido bailado francês eram sempre de conjunto. Ndo sabemos, tão
pouco se á um coreógrafo, o Que é indispensável, no caso. Entretanto,

só o 
'fato 

de participar de um grupo admirável de dançarinos, como é o
"Ballet des Çhantps Elysées",1 ó suficiente credencial para dirigir o
nosso corpo oficial do bailado.

Entretanto, o que resta saber é quanto tempo deixarão ficar o sr.
Klimow na sua nova função. E se o deixarão traballiar em paz, agir

como deve, no sentido de aparelhar o Teatro Municipal de um "ballet'

à altura da missão que tem.
Realmente, não tem sido por falta de direção que aquele elemento

dos Corpos Estáveis tem progredido e regredido, mas por falta de di-
reção continuada e livre na sua ação. Pór algumas vezes, atingiu
apreciável eficiência, como, sobretudo, quando esteve subordinado à
orientação de Igor Schevesoff. Pouco durou, no entanto. Para que
não perdesse o hábito de uma existência progressista passageira e

fictícia, foi afastado esse coreógrafo e substituído por outros, todos
mais o'u menos em caráter provisório, pouco riiais chegando a fazer
do que preparar, para efeito imediato, uma curta temporada.-

E com, o resultado dessa inconstância na direção, dessas muta-
çõe,s técnicas, transformou-se o corpo de baile do Municipal numa
escola sem rumo certo, em eterna função experimental, não chegando

mestres e alunos a bem se conhecerem e muito menos se entenderem
na alta esfera coreográfica.

Foi-se Maria Olcnewa, foi-se Vaslav Veltchec, foi-se Nina Ver-
c7iini«a. Ficaram os dançarinos a esmo, tempos sem trabalhar, ou
apenas exercitando sob as vistas de professores substitutos e inte-
•rinos. De repente, porém, vinha de cima a ordem para se exibi-
rem. È, de qualquer maneira, preparava-se um programa sem res-
ponsabiliãade e jogavam-se no palco os bailarinos, aturdidos com
a inesperada realização. Tudo saia mais ou menos, é claro. E
nem podiam os críticos censurar alunos ou mestres. Ao contrário,
cumpria-lhes ressaltar o "brilho" com que haviam preparado um
espetáculo tão às pressas, em apenas um mês e meio, como acon-
teceu recentemente.

E porque nem o direito se tinha de criticar, sendesè firçado
a elogiar, as atividades dâsse üaiZado, foram declinando, ainda mais

porque tudo faltava, além de mestre, estimulo, compreensão, paga-
mento, em dia, dos honorários dos dançarinos.

Com tantos fatores contrários, era de se esperar a situação pré-
caria a que atingiu o corpo de bailes do Teatro Municipal, agora
recebemos um novo alento com a aquisição, para âirigl-lo, de um
elemento do "Ballet des Champs Elysées".

Esperemos pelos resultados e façamos votos para que sejam
comiwnsadores. Porque já è tempo de procurarmos ter um "ballet"

em condições, um "ballet" áo qual se possa orgulhar o Teatro Mu-
¦nicipal. Afinal, estamos na época da arte coreográfica, uma das mais
apreciadas nos dias presentes e das mais cultivadas em toda a parte.

Nos Estados Unidos, tão grande é o surto da dança, neste ins-
tante, que até uma universidade como a de Nova York instituiu

¦cursos de técnica da dança moderna, da composição para a dança e da
coreografia clássica, néo-clássica e folclórica, num apanhado da evolução
dessa arte. Pegue-se, nos programas das temporadas dos principais
países e ver-se-á o lugar destacado que dão á dança em todas as
suas manifestações. Enquanto isso, surgem novas escolas destina-
das ao ensino da arte coreográfica e até' o elemento social mais
representativo procura se exercitar na dança e de fazer Um dos meios
de sedução pessoal.

Não podemos ficar «a retaguarda de um •mouímenfo assim Jar-
go e difundido. O Teatro Municipal precisa restabelecer o fundo-
¦namento regular, assíduo dos seus bailarinos, conservando a sua
frente um mestre capaz e tlando a este, os meios necessários a bem
desempenhar a sua missão. A par disso, que nâo falte, a esses bai-
larinos, a garantia de exibições anuais, numa espécie de estimulo
ao seu esforço e de convite a novos e maiores progressos.

D'0R.
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Devem os Estados IMo França
Domingo, 24 de Julho de 1919

§ íláSiiil d
Fiüoini chefe do governo de Paris sobre a execução do Pado do Atlântico,

cuja ratificação está sendo dilcutida na Assembléia Nacional

Declaração feita a bordo do paquete+ "Ile de France», em
sua viagem inaugural aos Estados Unidos

A pianista Berenice
. Menegale

AMANHA, ÀS 21 HORAS, NA A.B.I.
A pianista mineira Berenice Mene-

gale, que o nosso público ouviu quan-
üo multo criança,:' revelando, entio,
raros pendores para a música,- volta
a exlbir-se amanha, nesta capital, no
salào di A.B.I., às 21 horas.

Cantora Teresinha de
Santiago '-V;

será. apresentado o seguinte progra-
ma: I — Bach -< Jesus, alegria dos
homens; ¥. Caudana — La caritâ; G.
Pledemónte — Priére; P. Caudana-
Che cosa é Dlo; R. Galll - Prelúdio
místico' II - Bossinl - La Speran-
»• Debusiy - L=- Ülle ""x chcveux
da' 11 e La plus que lente; Lorenzo
Fernandez — Saudosa seresta; Vila-
Lobos — Bachlanas Brasileiras n. 5
(Arlal: Lemmcns - Paníarra; Widor
— Tocata.

Ingressos à venda no local
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Vai acabar corn o

estoque de inverno
Sala» deste- Cr$ 65,00 — Cos-

tumeK, vestidos, casacos 2|4 a

3|4, desde 170,00 — Blusas, Jo-

gos de malha, SWETKRS, etc.,

e milhares do bolsas, que se-

rfto vendidos, tudo POK

QUALQUER PBEÇO

Valo a pena dar uma ESPIA-

DA, só para ver.

40 - Loja — RUA DA
CARIOCA — 40

xi. sábado, próximo, às 17 horas,; na
Escola Nacional' de Música.
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MIECiO HORZÒWSKY COM A
O. S. B. — Prosseguíndò em sua
série de concertos para o qua-
áro social, a Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira tem já marcadas
as suas audições do mês de
agosto, as primeiras das quais
serão a 13 e 15, para os dife.
tentes turnos, obedecendo à di-
reção do maestro Eugen Szen-
kar. Atuará como solista o pia-
nista polonês Miecio Horzowsky,
hoje considerado um dos maio-
res intérpretes de Chqpin, de
quem executará o "Concerto em
Fá", com què se alia a O. S,
B. às comemorações do centena-.

rio desse grande compositor.

A música nos Estados
S. PATJLO:

_ A Cultura Artística apresentou,
num recital Chopin, o pianista Miecio
Hor zo wk 1

A Orquestra Sinfônica de Amado-
res realizou máls ürri concerto, do qual
participou, como solista, o pianista Hen-
ri Jolles. .-'•¦'•;.,

 O maestro Francisco Mignone re-
geu, no Teatro Municipal, um concerto
de obras suas, constando do programa
«Quadros Amazônicos» e o oratório «Ale-
grias de Nossa Senhora». Participaram
do mesmo, os Corais Lírico e Paulistano
e os cantores Mary Gazzl, Noemi Lamier
e Assis Pacheco. .

_ No Teatro Brasileiro de Comédia,
exibiu-se a cantora Ineslta Lima Bar-
roso.

A Sociedade Prô-Arte apresentou a
cantora espanhola Vitória de los Artge-
les;
SANTOS:

No Teatro Coliseu, deram um con-
certo o Quarteto Haydn è a cantora
Agnes Aires.
PORTO ALEGRE:

A Associação Rlograndensè de Mu-
slca íêz constar das suas atividades um
recital do violoncelista Adolfo Odnopa-
soff. ,. . .

 Deu um concerto nessa capital o
pianista Erlc Landerer.

Esteve também nessa cidade, dan-
do concertos, a violinista francesa Ja-
nine Andrade.

No Teatro S. Pedro, exibiu-se a can-
tora Lia. Lawrense.
BELO HORIZONTE:

A Cultura Artística apresentou o
violoncelista francês Jacques Rlpoche.
CURITIBA:

Apresentou-se para os curitlbanos o
Ballet Grete Wlesenthal.
PETRÓPOLIS: ,

Para os sócios da Cultura Artisti-
ca, realizou um espetáculo o Ballet da
Juventude.
HFCIFK*

_ O maestro Vicente Fltipaldl eBtà
realizando um curso sob o titulo «Ro-
mantlsmo musical e alguns dos seus ex-
poentes». "•' ,Realizou uma série de concertos, na
«Rádio Jornal do Comércio», o planis-
ta Heitor Allmonda. • '.'...

Nâ mesma emissora atuará dlrl-
gindo as suas obras, o compositor Gucr-
ra Peixe.
BELÉM: ...

 O pequeno pianista Artur Morei-
m Lima fé-«e ouvir num concerto no
Teatro da Paz.

Orquestra Sinfônica
Brasileira

Essa orquestra repetirá, parados só-
cioS da série noturna, o,programa que
ontem 'apresentou na Escola Nacional
de" Música, onde também se' exibirá,
na térça-felra, às 21 horas.-

, "Dia da Armada

Soviética"
ORDEM RO DIA DO MARECHAL
VASSILEVISKY EXORTANDO O AU-

MENTO DA EORCA NAVAL
LONDRES, 24 (U. P.) — Em ordem

do dia, por motivo do "Dia da Arma-
da Sovlétioa", o marechal Alexandcr
Vassilevsky, ministro das Fôrçns ar-
madas. russas exortou a Armada e os
estalelrqs a "aumentar a potencial.da
força naval russa, expondo que dese-
Ja "para todo o pessoal das forças
navais russas e trabalhadores em es-
talelroc, novos êxitos no esforço para
aumentar a potência e poderio na-
vai de nossa grande pátria .

A ordem é uma das mais moderadas
desde o fim da guerra, tendo dispôs-
to -20 salvas cm cada um dos 18 por-
tos, Inclusive no de Porto Arthur, na
Mandchúria. Em seus quatro para-
gratos a ordem, diz:

l.o» saúda os marujos e operários de
estaleiros; .-. "'.> £j-

2.0) oxhorta-os a robustecer a arma-
da;" 

'. . ' '
3.o) ordena as salvas;.e,
4 o) deseja longa vida à Armada, ao

Exército, à Pátria soviética, ao "glo-
rloso Partido Comunista da unja0
Soviética • ao primeiro ministro
José Stalln.

O compositor Hans Joaquim Iioellreutter acha-se já há algum tem-
po lia Europa, onde vem realizando uma série de cursos e participando
de vários festivais internacionais, entre os quais, mais recentemente,
os de Francfort e Darmstaã. Sua ação se tem também feito sentir
na propaganda da nossa música, através de concertos públicos e pelo
rádio, tendo há pouco, naquela itZiinia cidade alemã, apresentado
obras dó Mignone, Vila-Lôbos, Guerra Peixe, Cláudio Santoro e de
sua autoria.

Vêmo-lo acima (à direita), ao lado de Wieian Wagner (no centro)
neto áo famoso compositor e atwl diretor dos Festivais de Bayreuth,
e de Wolfgang Foster, talvez o mais importante compositor da Ale-
manha de após-guerra.

Essa fotografia foi tirada durante o Congresso tntifuíacfo "Peda-

gogia musical e nova música", realizado este mês cm Bayreuth e do
qual também fêz parte o criador do "Grupo Mtísica Viva".

Conservatório do
Distrito Federal

Êsso conservatório realiza hoje, *s
16,30 horas, na Escola Nacional de
Música, uma audição de alunos dás
suas classes instrumentais.

LAVANDERIA NEW LOOK
LARÜO DO MACHADO — TEL. 26-6252

Serviço, perfeito para famílias — Coletas e entregas soma-

nais.com rigorosa pontualidade. A sua roupa é lavada se-

púradamente. Preços convenientes. — Entrega a domi-

cílio. — Possuímos algumas vagas. Costumes, vestidos,
etc. A seco em 8 dias.

Audição de acordeon
No próximo sábado, 30, às 16 horas,

realizar-se-á, no auditório, do Mínis-
térlo da Educação, uma audição de
acordeon, pelos alunos da professora
Clrila Cortes Peralva, com o con-
curso da pianista Marilia Camará
Martins. Entrada franca.. ,

— \
II Semana Folclórica

Reallzar-se-á, em São Paulo, do 16
a 22 de agosto próximo a II Semana
Folclórica, patrocinada pela Comissão
Nacional de Folclore, e promovida
pela 6ub-Comlssão Paulista de Folclo-
re e pela Sociedade de Pesquisas Foi-
clórlcas Mário de Andrade.

Do programa constará uma Exposl-
çáo de Arte Popular, de uma série
de Conferências, de um Festival Foi-
clórlco, com .cantos e dansas paulls-
.tas c exibição de filmes sobre foi-
guedos populares brasileiros.

A organização da Semana Folclórica
está confiada ao prof. Rosslnl Tava-
res' Lima, sccretário-geral da Sub-Co-
missão Paulista.

A Comissão Nacional de Foldoro
far-so-á . representar pelo sr. Renato
Almeida, seu secretário geral.

Cultura Artística
ESTRÉIA DO BARÍTONO LAWRENCE

WINTERS NO BRASIL
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Os próximos concertos
JULHO

Hoje, — Audlefto do alunos do
Cons. Distrito Federal — Escola Ntt-
clonnl de Música, á» 10,30 horns.

Amanha, - 1'lijBiilsta »e«»'"
MeiiriiBle, — A, B, I,, as 21
horas.

T*rç».f«lrs, »•• - O,BB, - Ma-
r«tru Híi-iiknr, - K' N, Miisk», »i>
II horss.
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Barítono Lawrence Wlnters

í

Sexta-feira próxima, 29, às 21 no-
ras, no Teatro Municipal, reallza-se
o 24i.o Sarau da Cultura Artística do
Rio de Janeiro. Cunstu o mesmo de
um recital do barítono norte-ameri-
cano Lawrence Wlnters, que vem rea-
ilzniiiio uma brllhant* carreira nos
Estados Unidos.

No concerto ds sextB-ísirs, para o»
sócios da Cultura, que representa sus
estrala sulsmerlcsnn, Wlnters lulcr-
ini-tiirn o seguinte programa:

THOMAH ARNB — "Prsach not mi
ynur mtintr rules" iárls de "Comui"!
MAKNDKL — iiMltstlvn a árls "Om-
br» mal fu"j ha mi uri. - n<c',tstl<
vo • «ris "O Ruditlsr Ihsn His ¦ i.m
11" (d* "Adi « OtltU»"),

- II -
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MAHti • O .i»i..ia..(i, iiriiiic.h.
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ra, Hpresèntará música negra do seu
repertório. A bailarina Mercedes Ba-
tista, rainha das mulatas de 1918, lm-
provisani batuques e macumhnB. e
Fausta vai demonstrar eoom -,e dan-
aa o frevo. A entrada será ¦•igorosa-
mente por convites especiais do diretor
do Teatro Experimental do Negro

Último dia de Cirquinho
em Copacabana

Hoje, deipede-sc do público de Cor
pacabana. por tèr de regressar a Sfio
Paulo, o Cirquinho que, desde o come-
co do mis está divertindo a criança-
da que, freqüenta o Teatrinno Jardel.
Os espetáculos do despedida, hoid. scr.ln
por sessões às 15 horas e às 16,30
horas. ,"Sonho de uma noite

de verão"
Em continuação «o seu «Festival

Shakespeare», o Teatro do estudante,
está apresentando no Fenlx, ll&rlamen-
te, e só atf quinta-feira próxima, a
comédla-fantnsia «Sonho de uma noite
de vcrfio>, dirigida por Ruégero Jac-
cobbl, enrr cenários e figurinos de
Nilsnn Pena, e música dê Mendeldstícn.
«Othelo» dirigido por Adauto pllbn Irã
a seguir. Hoje, «Sonho de uma noite
de verfiOT será levada cm. vesperal às
16 hoi-iis e h nolté. às 20.<ifí horas.

Próximas fàstréias
«OS C.REOOS ERAM A8RIM»

Essa crmídla. original de Luís TRlé-
slas. serí dada no Serradnr. em prl-
melrns rtprcsentacoes, nn sábado. 30,
cm duai sessões, às 20 e S horas.
Os papíli: de «Os pregos oram nsflm»
Cst/lo entregues a Eva, Stuárt. Elza.
Vlllon. Ellznbeth. Braita. ArturaUiho e
Armando Ferrolra. A d!r»cflo t da
atriz Lurllla Simões, fnssla.lora do
elenco «Evn e seus artistas».

««BAR PO CBEPmKCCLO»
Anesar do êxito de «Sorriso de Glo-

conda», no Reglnn. Dulclna M ln<rlou
os cnsMo» de «Bnr do CrenusMlloj,
necn de Arthur Koestler. trrtducào de
Odilon Azevedo. Éss" autor ifio dls-
cutldn hfi velho mundo, nunr-n foi rr-
presenlnrfo nn Brn*ll. cahrndo n Dul-
clnn.Ortllor dlvulgá.in «ntrr nós. em
nrlmelrp mfln. A nr^o de «Bnr «Io rrc-
pnsculo», consldersdi nor ncu nutnr
como sátlrn rr-olT-ólIra. lecorre cm
uma llhri '-'min*---.

Em Cartaz
Nn 'r»»»rlnhn .tnritcl — PrntsíBiK»

hol", às 50 # 52 hora». A anrwn-
tacfn d» r»»í» «Olha • hos!», de OI-
«n nAsmll, •

No Tfs»rn nival — A ¦nmnsnhl»
Aldn Osrrldo anresontn. hnl". As lo.»
e VX hnrls, h fomrdls «O rtnrreto e o
rsndldnln»,

NOTA PA, INS: - KlnRS-
bury Smlth, que obteve de-
clftraéCcs exolnslva» do «pre-
mler" Stolln, em princípios
dêsto ano, obteve agora a se-

KUlnto declaração exclusiva
do «premler" da França, sr.
Henry Quoullle, ••'»«»'*
execução do Tacto «• A«&n-
tlcô Norto. O «premler' iran-
côs faz um apelo aos Esta-
dos Unidos para que rcar-
mèm a França. Na sua, res-

posta, o «premler» radiotçle-
Krafou sua declaração ao jor-
riallsta americano, de bordo
dô transatlântico francos «lie
dè France», na sua travessia
Inaugural para Nova, Y°»k-

Direitos dè propriedade H-
terárla reservados por «In-
ternatlonal News Service .
Froiblda a reprodução total
ou parcial.

ABORDO 
DO «ILE DE.

FRANCE», 23 (Por Kings-
bury Smith, do Internatio-

nal News Service). — O «pre-.
mler» da França, Hônry Que-
ullle, fêz hoje um apelo aos Es-
tados Unidos para que auxiliem
militarmente a França e demais
países da Europa Ocidental,
afirmando que. «é indispensável
para a paz do mundo que os
Estados Unidos colaborem na
defesa da Europa Ocidental con-
tra uma eventual agressão».' Respondendo a um questiona-
rio que lhe dirigiu este corres-
pendente, antes de sair da Fran-
ça a bordo do «Ilé de France»
o «premiar» francês declarou que
«é evidente que os projetos de
auxilio militar para a Europa
que Truman devera submeter
em breve ao Congreàso america-
no representa um complemento
indispensável do Pacto do Atlân-
tico Norte.»

Numa clara alusão à Rússia
e aos Estados satélites na Rús-
sia, na Europa Oriental, afir-
mou o «prèmler» que «n&o pode
haver uma verdadeira paz para
uma Europa desarmada, na pre-
«ença de outras nações podero-
samente armadas».

O chefe do governo de coall-
s&o francês, do «centro» decla-
rou que sem o auxilio militar'
dos Estados Unidos os «impor-
tantes resultados conseguidos
já «pêlo plano Marshall» fica-
riam certamente numa situação
perigosa».

A seguir reproduzimos a de-
claraç&o do «premier»:

«Num momento em que o «Ile
de France», restaurado, volta a
fazer a travessia do Atlântico
Norte, desejo-lhe boa sorte na
realização' -de sua importante
missão. Espero que este navio
possa aumentar e fortalecer os
laços de amizade que existem
entre nossos dois povos.

«Creio que o intercâmbio de
mútuas visitas, cada vez mais
numerosas, nao pode senão con-
trlbutr poderosamente nesta
amizade.

«Os novos arranjos que foram
feitos no navio foram inspira-
dos no desejo de recrear a at-
mosfera da vida francesa. Claro
que tais arranjos são menos lu-
xúosos do que os do «Norman-
die», mas refletem um período
difícil durante o qual devemos
nos dedicar menos ao luxo è a
comodidade e mais às coisas
úteis e eficientes.

«Espero também que a rein-
tegraç&o do «Ile de France» ao
serviço da paz, depois de ter
tao brilhantemente contribuído
no esforço bélico das potências

^üu-UiLt-u

augú-aliadas, constitua feliz
rio de pacificaçáo geral.

«A França só pode restaurar
suas ruínas e o nível de vida
de seus habitantes, se existir
á paz.

«Os franceses recordam, cons-
tantemente, as repetidas inva-
soes que experimentou sua pá-
trla em menos de um século.
Recordam, ainda, as graves pe-
nalidades que sofreram quando
da última guerra.

«Portanto, meus compatriotas,
como o próprio governo da
França, favorecem apaixonada-
mente a manutenção e o for-
taleclmento da paz.

«Mas, não pode haver uma
verdadeira paz para uma Euro-
pa desarmada na presença de
outras nações poderosamente
armadas.

«Torna-sé indispensável para
â paz mundial, portanto, que
os Estados Unidos colaborem
na defesa da Europa Ocidental
contra uma agressão eventual.

«Já mesmo o pacto do Atlân-
tico, quo foi submetido à apro-
vação da Assembléia Nacional
e que será ratificado, com toda
a certeza, por uma grande maio-
ria de votos, constitui uma fase
essencial da organização defen-
siva da Europa.

Luto nacional por cinco
dias na Guatemala

CIDADE DE GUATEMALA, 23
(A. P.) .— O presidente Arévalo
decretou, luto nacional de cinco
dias, pelo assassinato do coro-
nel Francisco Javlor Arana, che-
fe das Forças Armadas da Gue-
temala, e pela morte dos que
defenderam o regime instituído.

Durante esses cinco dias, a
bandeira nacional estará a meio-
mastro em todas as repartições
públicas e não haverá nenhuma
comemoração festiva, de natu-
reza pública, em todo o país.

«Mas, é evidente que os pro-
jetos de auxilio militar à Eu.
ropa que o presidente Truman
deverá apresentar ao Congresso,
representam um complemento
indispensável do Pacto.

«O eixo de uma invasilo teria
que passar necessariamente
através da França. Na hora
atual, a França não pode em-
preender, simultaneamente, seu
rearmamento o a reparação dos
imensos danos materiais causa-
dos à; sua economia e indúà.
trla durante o último conflito.

«Mas, sem o auxilio militar
projetado, os importantes resul-
tados conseguidos já na França
e na Europa, graças ao plano
Marshall, ficariam certamente
numa situação perigosa.

«Além disso, a economia seria
ilusória e ameaçaria em trans-
formar-se numa fonte de des.
pesas infinitamente maiores «
mesmo cm perdas irreparáveis.

«Graças ao auxilio generoso
do povo americano, a França e
os países democráticos da Euro-
pa poderiam, num futuro pró-
ximo, proteger suas fronteiras
contra toda a invasão, fajsendo
assim uma contribuição sólida
e eficaz para a manutenção da
paz mundial».
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VENDE.SE
OFICINA MECÂNICA PARA AUTOMÓVEIS

Vetnde-sè uma, bem montada, com boa freguesia, cm ótimo local,
com duas entradas, sito àrua Gonzaga Bastos, 88 (Tljuca), perto d»

Praça Saens Pena.
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Os mais modernos tecidos

Tapeta? nacionais e
estiangeiros

DECORAÇÕES
FORRAÇÕES

Tudo país o conforto e
distinção de seu !ar

Rua Gonçalves Dias, (í7

Restabelecimento de
relações econômicas

com a URSS
MOSCOU, 23 (A. P.) —SOb

o titulo «Pedido no Brasil o
restabelecimento de relações eco-
rômlcas com a URSS e os pai-
ses de democracia popular», o
Pravda publica um telegrama
de Nova York, dizendo que cor-
tos círculos, representativos do
comercio brasileiro estao lnsls-
tindo pelo reatamento do co-
mércio com a Uniãu Soviética. .

O telegrama da Tass aponta o
Estado do Sao Paulo como ten-
do declarado que os interesses.
mútuos da URSS e do Brasil
exigem tal medida.

INSTITUTO LEA SILVA
MMPEZA DA PELE — MÉTODO MODERNO. MARQUE SUA HORA

Rua Debrct, 23, i.i andar. Das 14 às 18 noras. Telefone: — 4/-8010.

ÓTIMO CONTRATO
Loja no centro, dispondo das seguintes dimensões: 80 m2,
180m2 ou 36üm2. Adaptável a quelqucr negócio. Tratar à

Praça Tiradentes, 79.

ÁGUA SANITÁRIA
A fábrica TEX remete pelo correio para qualquer cidade do interior,
do pais, 6 pacotes de sanitária sólida, que dissolvidos em 6 garrafas
dágua obleni-Nc B garrafas dágua sanitária. Empregada na limpeza
em geral, lavagem da roupa e clarear os tecidos incardidos. Mediante
« recebimento de Cr$ 10.00 em rale postal. Porte postal, para a re-
messa incluído. Fábrica: — Rua Dagmar da Fonseca, 140, Rio. —

Descontos para revendedores.

JIM BARBOZA
ADVOGADO

Rua do Rosário, 150 - 1.'.' andar - sala 3 - Tel.: 13-5543
Das 1G.30 às 18,30 horns.

———miiw ii ni —¦——

MÓVEIS FINOS
O MELHOR SORTIMENTO
É ENCONTRADO NA

iCATETE, 55 E 57

EN SEU PRÓPRIO INTERESSE
VISITE

A

Pelefersa Francesa
Que oferece à sua dis-

tinta freguesia, por
preços de propaganda,
finíssimas peles e ma-
ravilhosos casacos de

sua esmerada
fabricação

Rua da Alfândega, 234 Tel.: 43-4608
R. Senador Dantas. 118-F - Tel.: 42-4748

Ç^ep**

ESTA CERTO
LAR

Por muito tempo formamos entre
os que protestam contra a denomi-
nação de — Presidente Vargas, dada
à avenida que liga a Candelária ao
ífonjiue.

Compreendia-se essa homenagem
ao ditador, ao tompo em que os
seus áulicos porfiavam cm se ex-
cederem uns aos outros no capa-
chisino, na sabujice. Quando, ¦ %iO-rém, a nação se libertou do regime
que-ti degradava, a capital da Re-
pública, que sofrerá durante oito
anos o opróbrio de servir de palco
para a triste farsa estadonovista,
merecia dos homens que então eu-
biram ao poder um gesto de 'lesa-
gravo, com o arrancamento daquelas
placas ignominiosas.

Castro Alvest Tiradentes f hide-
ns-.idlncidr Rui Barboaat Caxiast'20 de outubro? As sugestões par-
tiram de todos os lados, e a todas
elas arioiamos: porque o essencial.
o inadiável, era a- substituição do
nome i:\famante.

Foram vãos, porém, todos esses
clamores. Até mesmo uma d»'tbe-
ração sancadora da- Câmara Muni-
cipal caiu, r.o vazio,.

Mas reconhecemos, hoje, què ti-
nham razão aqueles que, «o jrtoíuoii-
fo. coitfraríavajn. a opinião . núbli-
ca. Damos a-mão à palmatória. A
designação, da granis artéria nâo
deve ser outra, por enquanto.

Dentro dos processos da época,
anut:ciouTse que cia seria a maior
da América a talvez do mundo, com
os..seus vários quilômetros cobertos
ds arranha-céus de 22 andares. Eii-
tretanto, que ê, afinal, a avenida
Presidente Vargast Excluído o trê-
cho próximo á Rio Branco, uma
sucessão iiifemi/iavc! de pardieiros,
Jiii.-t, ainda ocupados, outras, cbnn-
donados, o tf? ferreiíos baMio». ca-
Ihacoiitos da malandros e te-oósitos
de lixo.. E tiãn é só: ê ali rua os
putos atropelam, estroviam, matam,
de nreferêncla. a pormlaçõo carioca,

Btidins... elimitiõcflõ do povo...
Que melhor síntese do "curto pe-
rlodo"T

Por tudo isso, releve-nos o ajnrf-
vel leitor que nos'telefonou, recla-
mando contra umn oatentosa «,-jjo-
sicão do roupa lavada te suje* na
fachada- do edifício Paulo de Fron-
tin — o úkíco existente', fora .da-
niiela- arca r nus aludimos, vizinha
à nveiiirfa l?io Brr.iipo, rcahiictiíe,
uma grande construção, que se le-
vanta, isolada, dominando os *cina-
dos anlidiluviauos das redondezas.
Não, caro leitor: aquilo,6, na ver-
dade. indecoroso e deve. ser proibi-
do; mas não se esquerr, ds rua re
passa na- nve:iida- Presidenta Vargus
e de que, Sendo assim, estd certo.
Cplitribúi nara eV reconstituirão mais,
perfeita gr, cenário dei Brasil, dú-
rart-: aquêlee, dias tenebrosos

U;ni avsuida: Presidente Vargas,
attíÃitieav- fsni do ser isso mesmo.
— L. . - ¦¦ ¦

NASCIMENTOS '

O çpnsul. Sérgio Maurício Correia do
Lago e sra. Déta Cardim Correia par-ticipam o nascimento de sua filha
ANDRÉA. -

O casal Salvador Neves-Olga. Maga-
liiães Neve.! comunica o nascimento do
seu filho SALVADOR.

O sr. Gabriel de Almeida Grilo e
era. Malilde Costa Grilo' anunciam o
nascimento de sua filha ALIETE.•

O casal Armlnlo Gomes de Andrade-
Ollvia Guedes de Andrade participa o
i.ascimenlo de sua filha ROSILDE.

O sr. Augusto Claro de Morais e

LUVARIA CAVANELAS
Bolsas e Luvas

RUA DO OUVIDOR, 165

* APARELHOS
PARA FAZERrnsrm

V/OU

COM MOLA E TOAI, DE ESPIEMB
TAM. GRANDE P/PASTEIS Cri 40,**
TAM. MENOR P/RAVIÒU Ot 28.'*
REEMBOLSO POSTAL PORTE A PARTE

CIA. IMPOÍTAOOIA CE MATÉRIAS

CIMIC
*R. BUENOS AIRES 249.RIO *
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nova fórmula...
novas tonalidades.
A nova formula do MLMPACT
transforma a aparência da pele:
linhas, espinhas e manchas
tornam-se completamente invi-
síveis. As novas tonalidade:
do IUMPACT, escolhidas entre
as mais preciosas, düo ao ro: to
t expressão máxima da beleza.
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e Tia SOCiEDADE
s:-a. Rute Gouveia de Morais anun-
ciam,o nascimento de sua filha NEIDE.

O casal Jorge Cazan-Odcle Cazan,
comunica o nascimento de sua filha
EMELY. .
BATIZADOS

ADOLFO — Foi batiüRdo, ontem, na
matriz da Lagoa, o menino Adolfo, II
lho do sr. Adolfo de Alencar Arari-
pe c da sra. Amália Passos Araripe.
Serviram de padrinhos o dr. Alencar
Araripe e sra. Carmen Monteiro de
Alencar Araripe.
aniversários'

Vazem anos hoje:
Sr. Guill ermo de Almeida, da Aca-

demia Erastleira de Letras." Jornalista Vanderlino Virglnio Nu-
nns, nosso companheiro do redacüo.

Sr. Hamilton- Carneiro do Movais.
» Prof. Paulo Luís Leal Paixão.Rr. Luis Soares Dias Filho.

Sr. Godofredo Pinto Monteiro.Dr. Floresta de Miranda.
! Sr.. Gualtcr Pinho Bastos.Sra Jarlna Buenos, esposa do dr.

João Buenos.Dr. José Paulo de Azevedo Sodré,
chefi de berviço do Hospital de Pron-
to Socorro" Sr. Joaquim Prado Vasconcelos,
funcionário da Companhia Sul Ame-
rica.

rario anos, amanhã:
Desembargador Eduardo de Sousa

Santos.0 Jornalista Josó Barros dos Santos,
nosso companheiro de redação.

Dr. José Vieira de Resende Silva.
v Prof. Aguinaldo Pereira Rego, da

Faculdade Nacional de Medicina.*
Poetisa F.lora Possolo, funcionária

ü2 Rádio Ministério da Educação.
Dr. Hélio Romano.

•¦ « Sr. Otávio José Vieira.
Sr. Alberto Ferreira do3 Santos,

presidente da União Beneficente dos
Chautfours do Rio de Janeiro.

» Sr. Afonso Passos.
Sra. Hcrminia Brandão.
Srta. Maria de Lourdes Barraco.

NOIVADOS

O w. Antônio Soares Melg&co e sra.
Marli. Cândida de Azevedo Melgaso
participam o noivado de sua filha So-
nl.. Tvlelgsçc' com o sr. Júlio César
Fernandes, filho do sr. Domingos Al-
ve» Fernandes e sra. Dulclnda Moura
Fernandes.

• O casal Osvaldo Santarcm-Ana de
Castro Santarém anuncia o noivado de,
•ma tiiha Hermínia Santarém, com o
sr. Eudès Lage. filho do sr. Belar-
mino Lage e sra. Maria de Lourdes
Pereira Lage.

¦

O sr. Alberto Lenoir e sra. Delmt-
ra Passos Lenoir comunicam o noiva-,
do de sua filha Neusa Lenoir, com
o sr. Jaime Lima, filho da viúva Elza
Taes de Andrade Lima.

C

A viúva Êliza Júlla da Silva parti-
cipa o noivado de sua filha Diva Ito-
drlgues da Silva, com o sr. Gabriel
de Ligórlo Bastos, filho do sr. José
Afonso do Ligório Bastos c sra. Ma-
rld Figueiredo de Ligório Bastos.
PROCLAMAS

A V, kl& IM/.Í.O, IM TiU, •...<•

Estão so habilitando para casar, nas
varias • circunscrlcoes desta capital:

Adão Pereira Carneiro e Daisy Al-
ves do Oliveira; Vencoslau Ávila e
Dlonéia Martins; Manuel Gomes de
Carvalho e Alice Alves de Sousa; Mol-
ses Bastos da Costa c Jardellna Leite
da Silva; Hanns Israel Ernstthal e
Edite Sehmldt Scheldt; Otaclllo Gal-,
vão e Maria Ferrclr-it; Nastror Augua-
to Alves- Cardanle e Maria Borduni;
Arllndo Silva c Maria Luzia; Féllx
Augusto Teixeira de Carvalho o Silva
c Olga de Olheira; Ivd Pereira da
.'•Uva e Rosaria dos Santos; Frutuoso
Rodrigues ,e Zulmira Gonçalves; Cami-
li. Tome Martlneü e Alice Pereira de
Sousa; Jamll Sallm Saad r Hilda de
Araújv,; José Soares Bezerra Filho e
Alba Freitas de Melo; Jorge Lourenço
Batista o Guanalra Effc da Silva;
Genaro Lemos Filho c Marlza Dalto;
Fduardo de Medeiros n Maria Féll.x;
Romllo Nogueira dos Santos e Rora-
llcia liaram Pinto; Aldo Bortoluzzl c
.Nllza Fargnoll Dinlz; Giaclnto Mlglla-
no e Maria Gigllo; Agostinho Pereira
da Silva e Marina Louzada Cherem;
Mário Xavier Dias Lopes e Aida Al-
ves Correia; Euler Nunes de Nle-
meyer e Maria de Lourdes Cascardo,
Dimas da Silveira e Maria Carmen de
Souta; Heli Sales de Morais c Isollna
Machado de Freitas; José Barbosa da
Cunha o Piedade Elvira; José Cândido
Pereira Ferreira Mendes e Marleta Var-
zin de Castro; Antônio da Silva Mar-
(jues e Carmosina da Costa Ferreira;
Domingos José Soares é Vilma rios San-
tos Cavalcanti; José Armando Lobo do
Oliveira e GlIdR Clnelll; Arnaldo Cour.
rege Lage o Eloá Teixeira Colares;
Aracati José de Medeiros e Gloria
\ loira Vale; Romlldo Ferreira Dultra
e Dfilva Mendes Teixeira; Albertlno
Estéves Ferreira c Isaura Martins Sa-
raiva- Milton Aguiar do Vale e Jura-
oi Barros da Silva; Haiditon de Al-
Uiquerque Santos e Aida Aires Matos;
Arllndo Gomes e Fllomena Ellza Dessl;
Luzlndo Ramos da Silva e Irmã Fi-
guelredo; Wilson Rangel Fernandes e
Goleonda da Silveira Ávila; Antônio
Ferreira de Araújo e Amilla Costa;
justlno úe Oliveira o Ablgall Mlran-
da Sobrinha; Antônio Ferreira da Con-
cclcão c Helena Marta; João Pedro
Tocha e Zenlta Correia Mendes; Ma-
ruel Gonçalves Valença e Maria José
d« Conceição; Álvaro Júlio 

' 
da Cunha

Soares o Silva c Alecl Vltorlna Cor-
lett Mendes; Oton Nabuco de Araújo
c Lclla Ca.large; Malachy Cohen e Sô-
Ma .Cass; Dchelys Morais Soares e
Glória Mandarino; Antônio .lustlno e
l-áullná Fellciann d'Olivrlra; Wilson
Fcrradelro e Edda de Sousa Lopes;
Ellton Campos Barros e Lira Silva;
Tlto Ross' Pcres e > I-Iildcm Teixeira
Pimenta: Curzlo Zanl c Nadlr Lins
de Almeida; Fernando Tortorl e Zu-
lrlka Vilaça; João Paulo Bruno e Al-
tina das Neves; Telcodoro Antunes Go-
mes e Vltallna Jungcr Padrão; Jost
Joaquim da Mota c Elisa Lima Ma-
galhãc3; Or.ofro Furtado de Mendonça
e Vllma Paciulo.
CASAMENTOS

SRTA. EDITE GUTTEMBERG DE
OLIVEIRA — SR. JOSlí DA SILVA
GUIMARÃES — Reallzar-se-a, ama-
nhã, as 18 horas, na Igreja de São
aoié, na i-ua ds Misericórdia, o enla-
ce matrimonial do sr. José da Silva
Guimarães, com a rrta. Edite Guttcm-
Urg de Oliveira, filha da Viúva Luel-
tlu Guttembcrs de Oliveira.

•
SRTA. ANGELINA MARQUÊS RO-

DTtlQUKS - SR. ANTÔNIO DA SIL-
VA — Rcallzou-ac, „r,tc-.:. o nnlaco
ii-Htrlmonlai do »r. Antônio da Silva,
tom a «ri». Angelina M»r<iues Rodrl-
Uties, A ccrlmónlii rtllBloiR teve lugar.
hs 16,80 horM. nu Igreja rir N. S.
'I.m <.",'¦¦' ¦ 0m 

'Hrril.il ll.-r...i .
H

SHTA. CjnAflNIM TIIIXKiriA DA
r*ONIBCA - *»». HAMIJOVAIa AUVA.
IIIINUA - M» m»tfl»! da No».» Sr
nliof» 4» ».'nnreicnn, wn Bunl* Cru»,
«»A MUlirmlo no dl* Wl du rorrunu
h. i, 'i horas, a .. „¦ .-.ii.. d« ¦'¦•
irstind» Teli#lrii 1» V<>n*m'*, i'o»o
m, fcumJov»! Alv»r«nsâ. N*f»o i>»r»-
nnttii, m f»rlt ¦(• ik/Iv», « m»rnnrl
' »"l i,..i..ai... I ll.^a.ia. # |U| , V.
i" i, ti¦¦• fui" ún nHv0i a ér. Ai*'
IM -I.I-a (I tyt Klt^lJI,

SRTA. EDLA MARTUCHELLI --
SR. DAMOCLES CARVALHO — Rea-
hzou-se, ontem, o pnlaco matrimonial
da srta: Edla Martuclielli, filha do
casal Antônio Martuclielli, com o sr.
Damocles Carvalho, filho do dr. An-
tôniu de Araújo Melo Carvalho (fale-
tido) o senhora. ' Vl

A cerimônia civil teve lugar, íis 9
horas, na Pretória, e a religiosa às 16
horas na matriz do Sagrado Coração
di Jsus, na rua Benjamim Constant.

SRTA. ODALIA CAMPOS SANTA-
NA —SR. ANTÔNIO CASTRO DA
FONSECA — Realizou-se, ontem, o
enlace matrimonial da srta. Oüália
Campos Santana, sobrinha do casal
1 aulo Dysman-Adacy Campos Dysman.
lom o sr. Antônio Castro da Fonseca,
filho do casal Amadeu Bernardo da
Fonsec-a-Caiolina Castro da Fonseca.

O ato religioso teve lugar'na igreja
ue- S5o José, servindo do paraninfos
o sr. Mário Valente da Conceição c
a sra.Adacy Campos Dysman.

SRTA. LAUSINA DO NASCIMENTO
— DR. LUPliRCIO DESGHAJIPS -
Realizar-se-á, no próximo dia '26. na
ijrcja do Coração de Maria, o casa
r.iónto da srta. Lausina do Nascimen-
to, filha do sr. João José do Nasci-
mento e da sra. Joviana Nascimento,
com o dr. Lupfrclo, Deschamps. Para-
ninfarão a cerimônia religiosa, por
parte da noiva, o sr. Lui3 do Nasci-
mento e a srta. Ana Zilda Soares c.
por parte do noivo, o dr. Otávio Dan-
ias u senhora.

O ato civil terá lugar, às 13 horas,
na ,10.» Clrcunscrição, sendo testemu-
.-.nas. da noiva, o dr. Paulo Gomes
Pereira e sra. o, do noivo, a sra. Cl-
rira Daschamps Reis c o sr. Geraldo
de Andrade Reis.
BODAS DE PRATA

CASAL A. LOUR1SNCO JORGE —
Em regozijo pela passagem do 23.»
aniversário do enlace matrimonial do
prof. A. Lourenço Jorge e espúca, se
rã celebrada no próximo dia 31, às
10.S0 horas, na igreja de Nossa Se-
r.hora do Carmo, na rua 1.» do Mar-
co. missa cm ação de graças manda-
ca celebrar polo filho do casal.
fiílCEPQõES

SRTA. C1RCE NAVARRO RIVAS
— O aniversário natallclo da profes-
sóra municipal srta. Circo Navarro Ri-
vas, quo ontem transcorreu, foi assl-
paladu com uma recepção na residên-
cia dos seus pais, sr. Manuel Navarro
Rlvas o sra. Leontlna do Almeida Na-
varro Rh as.
BXÒÜR8ÒES

FUNCIONÁRIOS DA PANAIR DO
BRASIL — Será levada a efeito no
dia 3.1 do corrente, o passeio rnaritt-
mn que os funcionários da Panalr do
Brasil oferecerão aos aviadores desta
companhia c a cuja homenagem já ae
associaram muitos outros funcionários
Ur- outras empresas congêneres.

Os Ingressos podom ser solicitados
na sociedade Vivamais, no edifício
Darkf-;
VIAJANTES

DR. V1VALDO PALMA LIMA FI-
LHO - Passageiro de um Bandeirante
ou linha paraense da Panalr do Bra-
ill deixou, ontem, o Rio, com destino
n Belém, õ dr. Vlvaldo Palma Filho,
presidente da Cruz Vermelha Brasi-
lelra.

SR. JOHN D. MÒNTGOMÈRV —
Viajando por «ellpper» da Pon Ame-
rlcan World Airways prosseguiu, on-
Wm; viagem para Miaml, via Trlnldad
c- Porto Rico, acompanhado de sua
exma. esposa, o sr. John D. Mont-
gomery, presidente da Câmara de Co-
ruércl" de Miaml o diretor do diário
^Florida Sun».

DR. MARIO DO AMARAL ARAÜ-
JO — Regressa, hoje, pelo sfonstel-
Ibtiona da Panalr do Brasil, cm com-
panhla de !.ua espô-a sra; Clélla Go-
no; de Araújo, o cirurgião prof. Má-
rir do Amaral Araújo, riuc foi ao ve-
lho mundo cm viagem de estudos.

DR. HEITOR BELTRÃO — Acom-
panliando o cardeal D. Jaime Cima-
ra, que vai assistir à sessão Inaugu-
ral da Conferência de Araxá, parti?
l,oje, para esta cidade, como repre-
srntanto especial da Federação das
Associações Comerciais do Erasil e do
seu presidente, o dr. Heitor Beltrão
iiuc regressará amanhã.
FALECIMENTOS 

'.

• CONEGO JERÔNXMO CÜSAR —
Com a Idade de 70 anos, fnleceu, na
I-araiba, o cónego Jerônlmo César, Ir-
mão de monsenhor Álvaro Pio César,
dcão da Catedral do Rio de Janeiro.
"IK MEMOIllAM"

AUR15LIO VALPÔRTO DE SA —
A Administração da Central do Bra-
Eli prestou, ontem, pela manhã, uma
homenagem à memória do cx-tesourei-
ro geral daquela ferrovia, sr. Auré-
lio Valpôrto de Sá, falecido a 17 de
marce do corrente ano. A homenagem
constou da aposição de retrato do ex-
tinto na tesouraria geral, cerimônia
que foi presidida pelo general Durlval
Brito e Silva, dlrc-tor da Estrada.

SARGENTO AGOSTINHO VF.NAN-
Cl) BARBOSA - Amanhã, íis 11 ho-
r- \ na Candelária mandada celebrar

Marinha, será realizada missa cm
::glo da alma dn 'J.» sargento Agos-

ti"ho Venftnclo Barbosa, assassinado
quando de serviço, a bordo do des-
trnóler vEaurua, domingo último.
MISSAS

Serão celebradas, amanha, as ac-
guintes:.

Edite Cabral Plcalujta — As 10 ho-
rãr>.. na igreja de Nossa Senhora da
Conceição e Boa Morte.

I)r. Armando Uorjrrs de Aguiar —
As 10.30 horas, na Igreja da Cande-
lária.

Beatriz dos Santos Afonso finndar
— As 0 horas, na igreja de Nocsa Sc-
r.hora de Copacabana.

Mnmirl rintn Ramalho — As 9 ho-
raK. na Catedral Metropolitana.

Raimundo Augusto de Araôjn —As
9 hnra«. nn igreja de São Francisco
d? Paula.

Jnrliifii Vlelriv Wrrnerli ie Abreu —
An 10 horas, na igreja dn Candelária.

nr. .InAn Jo»* dn Castro — Ai 0.KO
horas, na Igreja de São Franclueo de
Pauln.

Arttir José Monlelrn — A» 0 heras,
ni Igreja de Nossa Senhora dn RosA-
rio.

Tauslo Malararro — As 0.30 horas,
na Catedral MetronolltanR.

«i-.il.in l.ll Alilni (iafJri-r • AS 10
norni, ni Catedral Metropolitana.

Melhoramentos no ser-
viço telefônico

¦URA' INAUGURADA, AMANHA,
A NUVA KíJIACAO 0*J

Aliluiilln, *•• 'Ml homi, O |lfi--r*Hn
M*nU«« d» Moruü mjI iiittuíuriii' »
IIOVA IliUvAO i«l(f»llll'IJ NtllOHiAlIro Itt",
ijUt A Com|)niilii« TflifAfllm Mrnail*irrt
¦-¦>¦' lie la- a A |,i.ii» I I,»..}. ,,i. a

41, h üm d» Himiininr" • < «fioriiludii
ii» i'.)» WiltnUâ dk| (IMI »«r,i>l«'í
IHlwí ¦¦¦<. i. tulUiAif "tí,*'i" » "Wà",

Senhoras
LEITURA RÁPIDA, DE
INTERESSE PARA A
MULHER

Senhoritas
.1 — A quadrinha de hoj*

tnfe'.'- .'o quem suspira
Por tir prêmio de amor:'Fo-jí. .^mpo, foge a vida,
Em sustos, prantos e dòr.

— -Convém saber
Frãnciscá de Aubigné, mar-
ciuesa de Malnlenon, nasceu
cm 1635. Foi a segunda mu-
Iher de Luis XIV, tendo se
casado, em primeiras núpcia.i,
com o poeta Scarron. Luiu
XIV consultava-a cm todas as
circunstâncias graves. Deixou
vasta correspondência, como as"Cartas inéditas", onde trata
de educação e planos de cs-
tudos c cm que mostra a sua
grande cultura e o conheci-
mento seguro da alma da ju-
ventude.

— Curiosidade
As meias, tais como sâo hoje,

só apareceram cm fins do sé-
culo XVI. Antigamente, em-
pregavam-se umas faixas se-
melhantes as usadas pelas da-
mas romanas. A máquina de
fazer meias foi inventada pelo
inglês William Lee, «ue insta-
lou uma fábrica na cidade
francesa de Rur.o, por não ter
obtido êxito em sua pátria.

— Esta tem graça?
Como vai sua mulher!
//d dez .anos que nâo lhe

vejo o rosto.
Como? Dcsaparcceut
Não, mas se pinta tanto!.,.

— Pensamentos
No grande jogo da vida hu-; ..- mana, começa-se por ser en-
ganad.3 e acaba-se por enga-
liar. — VOLTAIRE.

A coragem faz vencedores; a
concórdia faz invencíveis. De
Larlgne.
Julgarcis cm vão dar grandeza
à% vossa alma, se não a fazeis
crescer cm virtude. — PLA-
TÃO..

— Boas maneiras
Dar a mão a outrím, de um

modo que mais parece empres-
tâ-la, não é correto nem de
bom gosto, alim de demonstrar
pouca educação.

— Conselho
Mantenha sempre o seu sor-
riso c não se esqueça de que
o carteiro da cidade de Man-
chester, nos Estados Unidos,
recebeu, em testamento, do
uma rica senhora, dez mil dó-
lares, porque lhe havia entre-
gado a correspondência, du-' rante quatorze unos, sempre
com "um bom sorriso nos lá-
blos". E' uma. coisa tão fácil
e, no entanto, tão poucas pes-
soas gostam de fazê-la..-.

— Elegância
Os dentes constituem um atra-
üvo poderoso. O sorriso ficará
híijíís formoso e o "rouge" dos
lábios mais vermelho, quanto

, «mis ciai-a fôr a dentadura.
Por isso, devemos ter com ela
o maior cuidado. Aliás, nem
todos limpam os dentes corre-
tamente. E' preciso saber que
os superiores se cscouaiii do
cima para baixo e os infe-
riores, de baixo para cima.
Nunca molhe a escova antes
de colocar neta a, pasta dciiti-
Meia,

— Seja artista... na cozinha
RECHEIO FARÁ SANDW1CHES:
,1 xícara de queijo Parmezon
ralado; 1 copo de leite; 3 co-
lheres de maizena; 2 gemas.
Mlstura-so tudo e leva-se ao

. forno até formar uni creme.
Se este ficar duro. põe-se um
pouco mais do leite. Deve ser
passado no pão enquanto cstl-
ver quente.

10 — Tome nota
I,liiipó»ít-so os objetos de prata
antiga morgiilhando-os numa
solução de ácido sulfúrico a
30?i até que desapareçam as
manchas escuras. A seguir,
enxaguam-se cm água pura c
sabão c, depois de secos, dá-
se-lhes brilho com um pedaço
de flanela.

Palavras cruzadas
(Charadas e outros passatempos)
Soluções das Charadas Novíssimas de

hoje:
Pecha. — Lava-pés. — Mancada. —

Dormente. — Jeitoso. — Latente.
Soluções das Charadas Combinadas

de hoje:
Curitiba — Inglaterra — Porto Ale-

gre.
ALMATA

Para decifrar no bonde
CORRESPONDÊNCIA

Sra. kátya Regina e sr. Luis Olá-
vio — Recebidas as colaborações.

Sra. L.B.S.B. — O bolo Bahia levu
seis ovos.

TAdit •» leitor» poderão col<bor«r neiO
loção, tendo em vlsld * tornid sucinta en
au. a ipreaentad* aet um dst aeua aaauntss.

CURSO LENOIR
Corte e Costura em 20 aulas. Uiploma
ás alunas. Rua Ministro Viveiros de
Castro, 43 c. 1. — Telefone H7-3166.

Aos cantores líricos
prepara cantores para TÊMPORA-

ÜAS LÍRICAS — Tel.t 38-8006.

ASPECTOS
QUE TEM GRAÇA, TEM. — Não-

sei se os leitores já repararam pomo
são deliciosas as coisas complatàmen-
te despidas de graça. Sim, as anedo-
tas de modo especial. Uma anedota
destituída de qualquer fundo de hu-
morismo, do qualquer nao ou sabor.
de realidade, coitadínlw! SO tem um
mérito, isto é, a- impossibilidade abso-
luta do fazer rir. E que trabalho dá
a gente ouvir algo de semelhante e,
por simples amabilidade, po' uma
questão de educação, ver-se obrigado
a abrir os lábios num sorriso saíi.i-
feito,., Então, é que chega a graça:
o indivíduo ri da tolice que está co-
metendo, daquele sorriso que foi ohvi-
qado a conceder por franueza, por to-
lerância com a imbecilidade a'hcia!
Mas, nada disso tem importância.
Hoje, ao passar numa rua de Ivanc-.
ma, vi um burro. Sobre o animal, um
rapaz magro e triste. Duas noises t.cm
araça: um l:,rro feio e um jovem me-'.ancólico. Pareciam- ambos ontrugúcs'
i «m destino sem de.i".'.:o, <rn tepipn'argo sem obriaacões. Sem idea'. ííriu
nem um obstáculo a- vencer. No cn-
tanto, que sublime segurança davam
o a.mo e o jovem, irmanados na. mes-
ma indiferença pela vida! O ouadror.ra delicioso c deu-me garnnV'adai.
Por melhor que fosse a quietude dê-
fes numa rua do Ipanema, in7o snili
iiit'e;'a tieiíi. desejo de possuir o que
lhes pertencia. Vi o contrasta tremei:-

¦Io do marasmo e o movimento. O
burro c o meu automóvel. A trepida-
:áo da vidal Deixei o riso «a nníiieiia
esquina c andei firme para a cidade,
sin btiscu do colorido maravilhoso dt,s
binais da tráfego. Vermelho. Amaro-
Io. Verde! Verde, siógnifica liberdade
tle seguir, de ir adianta, da atingir, o
infinito. O infinito é aquilo quu o
uoiiíarfo busca. Que a nossa vontade
busca. E alcança, quando quer,

• • •
IDENTIFICAÇÃO. — Vocô quer co-

nliecer o mentirosot O intriganteT O
murmurudor" Veja como suas afirma-
Uvas são acompanhadas de ;'urna. Diz
o mentiroso: Palavra do honra! hiro
vela felicidade de meus netos' Juro
pela alma de meu avô! E nssim prir
diante. A verdade não jireivirc de
adornos. E' nua a pura. Sa voei
pretender ter amigos e a alegria da
fé, precisa fugir dos juramento' que"limentam o pânico entre a siv.eri-
dade c, o bem querer. Há na <e-"-a o
•alor da, certeza. No inferno. r> tre-
mor das juras que se desfazem ante
o ímpeto dos séculos...

E MAIS NADA. — B maio iiaifa...
Apenas, um domingo. Terei rosas.
flftísica. Tudo, para mim.

Mag.

NOTÍCIAS DA MARINHA

Regressou ontem a flotilha de
contratorpedeiros

Designações — O novo adido naval da Venezuela
— Curso de Atualização — Licença prêmio — Re-

querimentos despachados
Regressaram da baia da ilha Grau-

de, onde be encontravam cm e::erci-
cios. os contratorpedeiros "Babltonga",
"Bertioga", "Bracui", "Benevcntc",
"Berberlbe" e "Bocaina".

DESIGNAÇÕES
Foram designados, por necessidade

do serviço, os segundos tenentes in-
tendentes navais Ari Waknln, para a
Esquadra; Antônio Mala Gomes, para
a E.A.B.N.; Válter de Andrade, para
o 4.° D.N.; Leonardo Loureiro, para
o S.N.N.P; Joào de Sousa Orslnl,
para a E.A.M.B.; Léo Fonseca e Sil-
va, Antônio Alberto dos Santos, Ha-
roldo Castelo Branco de Oliveira, Ru-
fino do Carmo Pereira,' Mauri Carva-
lho da Silva, Raul Barros Vieira, José
Moreira Leite, Carlos Albuquerque San-
tos, Hélio Ferreira Ramo3. Ozéias
Queirós Carvalho, para a Esquadra.

LICENÇA PRÊMIO
O ministro, em ato de ontem, con-

cedeu um ano de licença ao sargento
Jorge de Lima, nos termos do art.

UMA EXPERIÊNCIA
FÁCIL

Lave bem seu rosto com água e
sabão. Pensa que ficou limpo? -—
Pois passe então o Leite de La-
nolina do Dr.' Dsnrlk e verá quan-
Io rouge c quantas Impurezas
saem, ainda no algodão! — Ê que
so o Leito dç Lanolina faz uma
limpeza Integral da pele, pene-
Irando bem dentro dos poros c dei-
xando a cutls alva, macia, avelu-
dada. Vidros grandes e pequenos
cm toda a parte.

Leite de Lanolina

A 9\H ft ASHAMP0

I

l.o da lei 283, podendo gozá-la onde
lhe convier.

DESLIGAMENTO DE APRENDIZES
MARINHEIROS

Foram desligados da Escola de Apren»
dlü2S Marinheiros do Estado do Cea-
rã, de acordo com o art. 16 ds
R.E.A.A.M.M. os aprendizes Lindem-
berg Costa Ribeiro c Raimundo No-
nato Nogueira.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
O diretor do Pessoal deferiu os re-

querimentos de João Gomes da Silva,
Fernando de Oliveira Pagda, Jo&o Pa-
trlcio Delfim Pereira, Raimundo Ro-
drlgues de Sousa, Eusébio Ferreira d«
Silva, João Messias Gomes, Iraldes de
Araújo Costa, Clarlsmundo Francisco
dos Sant03 e Florêncio Paulo de OU-
veira Rocha.

O NOVO ADIDO NAVAL DA
VENEZUELA

Foi designado para exercer as fun-
ções de adido naval junto à Embalxa-
da da Venezuela o capitão de fragata
Carlos A. Larrazábel.

MOVLMENTAÇAO DE NAVIOS
Acha-se om viagem para a ilha

da Trindade, o navlo-escola "Guana-
bara", sob o comando do capitão d*
fragata Araújo Suzano; deixou o põr-
to de Sfto Francisco do Sul, com des-
tino ao de Itajal o navio hldrográ-
fico "Javarl".

ADIDO NAVAL A EMBAIXADA
AMERICANA

O embaixador dos Estados Unidos
da América do Norte comunicou ao
almirante Silvio do Noronha, titular
da pasta, a designação do capitão de
correta James Mo Intosh para exer-
cer as funções de adido naval adjunto
e de aeronáutico naval adjunto à Em-
baixada Americana, cm substituição
ao capitão de fragata James A. Ad-
klns.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
Concluíram, com aproveitamento, o

Curso de Atualização que funcionou no
Centro de Armamento, os seguintes
sargentos: José Joaquim dos Santos,
José Jofrc Soares, DJalma José Tava-
res, Sebastião Feltosa, Aderbal de San-
tana Bahia. Gilberto de Sousa Vlcl-
ra, Jullão Alves da Silva Júnior, Eu-
clldei Tomás da Silva, Osélas Estevão
Pereira, Mário de Sousa Carvalha!,
UllBoe3 Flores, José Joaquim dâ Silva,
José Melo Mala, Hindemburgo Maekeh-
zlc Pereira Córdova e Hugo Murllni
do Sousa.

Perdeu o cheque do
pagamento

Pedem-nos a divulgação da scguint»
nota:

«Osvaldo Areias de Carvalho, fun-
rionário da Prefeitura do Distrito Fe-
deral, tendo perdido o seu «cheque»
do pagamento do corrente mês, na
pràca Santos Dumont, na Gávea,
encarece à pessoa que o tenha encon-
irado a fineza do entregar na rua
Marquês de São Vicente n. 147 —
Irupo 14 — Casa 4D, onde será gra-

ti ficado.

E. S. A. E.
Escola Social de Aperfeiçoamento Educativo

1'arjt niuçii.s e senhoras — Onica no jrêneru — Dirigida por Lti.v
SILVA, dlpIoniHda nua lúatadua Unidua. Havendo iiljíiimiig vacas
«rrán reabertas au matrículas para os cursos: KTIUU13TA SOCIAL —
POSKS Hi AllilIlLS — AlAQUILAt.UM K VKNTKAIIO B DIO-
t!AO. — Una Deljret, 23, 3'' and. Das 14 n» IR uira». Telef.: 42-81310.

PISCINAS
E TRATAMENTO DE ÁGUA
ALÜMEN — SODA — HYPOCLORON

AZUL DE BROMOTIMOL
Peça diretamente ao fabricante

UZINA QUÍMICA STRADA
Rua do Livramento n.* 71 — Tel.: 43-8309

TItATAMENTO DO CASAL ESTÉRIL,
MOLÉSTIAS DE SENHOKAS — OPERAÇÕES

DR. CAMPOS DA PAZ F/
UINECOUXilSTA

Ci. Pensões l.lglit — Laureado prla Academia de Medicina
lidlficlo CARIOCA — Sala 2IM — !>•». 4ÍMAA0 « '-» AÇAÍ
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Segunda Sessão -- Quarta Página DIÁRIO PE NOTÍCIAS
Domingo, 24 de Julho de \^

NOTÍCIAS da aeronáutica
Inauguração do Curso.Pre

paratório de Cadetes do Ar
No Rio a primeira turma de alunos, em trânsito
para Barbacena — Conferência sobre o Plano
"Sâlté", amanha, na ECÈÍMAR — Representação
da FAB no II Congresso Mundial de Educação Fí-
Sicá — Oíicial da Reserva chamado à Diretoria

do Pessoal
InaúBtiràr-Se-n, brevemente, o Cür-

*Ô Preparatório do Cadetes do Ar, a
íuneloiitir no prí-cllo do antigo Cale-
jj;lo Militar, em Barbacena, extinto há
Alais dè vlhtc anos o onde ultimamente
au instalara o Colégio Estadual. O
novo centro de ensino preparatório
à Aeronáutica Militar, sem similar',
será dotado do amplas e modernas dls-
posiçOeS, no tocante fi. suas íinnlida-
«30b. O governador do Estado de Minas
Gorais facilitou ai medidas necessa-
rias ao rápido funcionamento dôsse
modelar estabôeleclmento de ensino es-
peclállzado. Esse empreendimento me-
receu completo apoio do presidente da
República, homologando os palanos
traçados a respeito pelas autoridades
militares e civis, federais e estaduais.

OS CADETES NO KIO
Os Jovens selecionados para forma-

rem a primeira turma do Curso Pre-
paratório dè Cadetes' do Ar, que cn-
trará cm funcionamento dentro de
pbucos dias, em transito para Bnrba-
cena, para onde éegulrüo no dia 29
do corrente, chegaram ao Hlo, proce-
dentes de S5o Paulo. Apresentados às
Diretorias do Ensino e Pessoal, tive-
ram os alunos permissão para perma-
necerem em companhia de suas faml-
lias até a citada data. S&o os seguln-
tes os alunos do CP.CA. que vle-
tam ao Rio: Joel Avartcinl Rocha, Eu-
fcênlo Nunes de Abreu, Fernando Ma-
gàlhüfes Peres, Luís Hugo Correia Ma-
rlnho, Rbnáldo Estenlo de Oliveira Al-
melda, Raimundo do Nascimento Net-
to, Datei Gonçalves Gomes, Ivan de
Oliveira Joppcrt, Ivo da Silveira Car-
Beiro, Otávio Monteiro de Araújo,
Marco Antônio Pereira Nunes, Paulo
Bentonl de Fontenelle, Ervlno Erasll
Kurga, Valtcr RelS de Magalhães, Luis
de Paula Paiva de Castro, Wilson da
$llva Brandão, Ulisses Adelino Serra,
Otávio Ramos de Figueiredo, Edmaro
Flaeschen, Juarês de Deus Gomes da
Silva, Moaclr Cunha dos Santos, JarcI
Machado, Hllso Edgar Vánderlel, Alaor
Fohtainha Dantas, Dllgenil do Albu-
querque Câmara, Ncl Alcoforado Re-
belo, Raimundo Alves de Campos, Ilaé
Mala Píaltzgraff, Joio Lula Simões
Ferreira, Haroldo Vieira de Morais,
Joaquim Batista Pinheiro Grande, Ro-
noêl dá Mota Souto, AU Kaleve Leh-
tola, Maurício Sérgio Ferreira, Herbert
Zamlth Junqueira, Blalr Bittencourt,
Ludovlco Marques, Orestes Salvo Ber-
nardes, Osvaldo Henrique Nunes Sam-
paio, Eumlr Ascar Marcial, João Deo-
dato Santos Cardoso, Gert Wolfgang
Volgt, Vandèrlel Montaldon, Francisco
Ambróslo Ferreira Correia, Rômulo de
Thompson Silva, .Maurício FleurI Lopes,
Alei Cahet Rebelo, Jofio Batista Pe-
queno Santos Rosa, Ari de Oliveira
MèneseB, Alei Allan Gomes Pereira,
Luis André Sander Mota, Carlos Ar-
lindo Rondon, Gilson Macedo Rosem-
burg, Ronaldo Lopes da Silveira, Gir-
eeü Machado, Ramlro de Oliveira Ga-" 
wa, Lucilo Mafra, Nllton Ferrari, Car-
los Roberto Ribeiro, José Adozino Ma-
salhaes de Oliveira, Edgard Newton
Braga Filho, Fllèmon Meneses, Fran-
cisco de Assis Ferreira de Matos, Va-
di Fraga Batista, Ivan de Azeredo
Vidal, Luis Fernando Cabral, Manfre-
do Llborato Barroso, João Uchôa Ca-
vatcantl Neto, Antônio Carlos de Al-
melda Cavalcanti, Valqulrio Marques
Córrbla, Fernando Guimarães, Pedro
Celestino Ângelo de Oliveira, Elbem
Monteiro, Ublrajara Cardoso Lima, Rui
Paulo ChàgaS, Olímpio de Souza,
Mário JoSè Cabral Simões, Paulo Cos-
ta, Moaclr Lins Porto, JJoaquim Fran-
cisco Lins dè Araújo, Sivil Carlos do
Palvá, Manuel Ferreira Balma, Arls-
tides Paulo Lopes Ceva, MoiEés de
Oliveira Sander, Jorge Nitldierl, Wil-
«on Marques Llmp, Carlos de Almeida
Batista, Nilson Leito Lobo, Bani An-
drew Hancock, Eurlco Luis Sérvio de
Sousa, José Sanches Renne, Latino
da Silva Fontes, Carlos Henrique Rae-
der, Almlr de Oliveira Carvalho, Má-
rio Noguchi, José Barros Braga Jú-
tiiqr, Luis Fonseca Tavares, Renato
Cândido Veiga da Silva, José Carlos
Pereira Lima, Almlr Martins de Melo,
Armando Paiva Santana, Jorge Fer-
reira da Rocha, Ismar Osmand Coe-

lho, Mário Mendes de Morais Filho,
Fernando César de Oliveira, Darci
Morgado da Cruz, Luís Fernando
Bueno, Pedro Luis de Sá Couto Gui-
mantos, JoSé Medlnn Kuhner, José
SimOos da Silva, Carlos Heinz João
Buckehtin, Aldo Alfredo Dorlgo, An-
tônio Nelson Turco, Eurlco Fernando
Araújo Cortes, Urbano Hnynne Neto,
Mauro José Miranda Granda, Jair
Mendes de Almeida, Amaúrl Meire-
ies, Newton Letmos de Azeredo, Ialo
Rcnan Àcióll Martins dè Freitas e
Fetrnando Kltzlnger Dannemann.
CONFÈRÍlNClA SôBRE O «PLANO

SALTE»
Está programada para amanhã, na

Escola de Comando 0 Estado Maior do
Aeronáutica, a conferência a ser pro-
nunciada pelo deputado José Jandut
Carneiro,, sobre «O setor saúde no
Plano Salte».
SEGUE O REPRESENTANTE DA

F.Â.B.
Deverá viajar para a Suécia, ama-

nhã, o maj. aviad. Jeronimo B. Bas-
tos, designado para representar a
F.A.B. no II Congresso Mundial dé
Educação Física.
COMPARECIMENTO DE OFICIAL

DA RESERVA
Para tratar de assunto de seu lnte-

rêsse, deverá comparecer à 2* Secãó
da 4.» Divisão da Diretoria do Pes-
soai, em dia útil, entro 13 e lí horas,
o 2.o ten. mec. rádio. res. rcm. Ral-
mundo de Brito Farias.

CURSO DE IDENTIFICADORES
O exame de seleção para a 2» tuí-

ma do' Curso de Identificadores estú
marcado para o dia 15 de agosto vin-
douro. As turmas serão formadas por
quatro candidatos de cada Zonn Aé-
rea. O Inicio do Curso está previsto
para um mis após o exame, Isto é, nn
dia 15 de setembro, Para presidir n
Comissão examinadora no Rio, foi de-
slgnado o cap. av. Archtmedes Joa-
qulm Delgado.

Exposições

Seminário Interamerica-
no de Alfabetização e
Educação de Adultos
Desde sua chegpda ao Brasil, a Co-

missão a que a UNESCO e Organização
dos Estados Americanos entregou o pia-
ncjnmento do Seminário Interamèricano
de Alfabetização e Educação de Adul-
tos, composta dos drs. Guillermo Nun-
nettl, Fredcrlck Rex o dr. Carmelo Te-
jada, tem estado em permanente con-
tato com os membros da comissão or-
ganlzadora no rBasIl, e com o diretor
do Seminário, prof. Lourenco Filho,
realizando os estudos finais da orien-
tácâo técnica da importante reunião.

Foram, assim, escolhidos os direto-
res dos grupos de trabalhos, verificada
a classificação dos documento? e ma-
terlal da biblioteca especializada e to-
madas várias providências de coorde-
nação.

O Seminário terá a participação de
60 delegados dos paÍBes americanos,
observadores da Inglaterra, índia, Fran-
Ca e Holanda, e 11 representantes e
técnicos de organizações internacionais
dedicados fi educação, agricultura, saú-
de e conservação de solo. A UNESCO
e a O. E. A. enviaram sete Intér-
pretes c tradutores.

GUIA DO SEMINÁRIO
Está sendo distribuído o Guia do Sé-

minárlo, especialmente preparado para
orientação dos participantes do cer-
tame.

Essa publicação, depois de Informa-
Cães sobre a cidade Üo Petrópolls,
ohde se realizará o Seminário, apre-
senta o programa dos trabalhos e In-
dica Os processos a que obedecerão. Na
primeira semana, 75 por cento do tem-
po Será consagrado a trabalhos indi-
vlduais e 25 por cento a debates em
grupos; na segunda, será igual ti pro-
poi-Ção de uns e de outros; na ter-
ceira, os debates ocuparão 75 por cen-
to; as reuniões plenas só se realiza-
rão nas duas semanas finais.

O folheto cm que se apresenta o
Guia do Seminário foi composto e Im-
presso nas oficinas do Curso de Tipo-
grafia da Escola Técnica Nacional.

NO RIO A DELEGAÇÃO DA
. VENEZUELA

Chegou ao Rio a delegação da Ve-
nezuela ao Seminário Interamèricano
de Alfabetização e Educação de Adul-
tos, a qual se compõe dos srs. AntO-
nio Seijas, chefe da Campanha de Al-
fabctlzação, naquele pais; Emigdlo Pe-
na, chefe da Secretaria de Alfabetiza-
Cão é Cultura Popular, e Alfredo Lo-
pez Mendes, especialista em educação
primária.

II CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES SECUNDÁRIOS —

Será instalado, com solenidade, terça-feira próxima, na sede dà U.
N. E. o 2i Congresso Nacional dos Estudantes Secundários. Ao cer-
tame 

'comparecerão 
representantes de todos os Estados, já, se en-

contrando nesta capital 11 delegações. Ontem, estiveram em visita a
esta redação representantes dos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão,

Rio Grande do Norte, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul
 e Goiás, que aparecem na gravura acima. 

Rede feminina de combate ao câncer
A primeira aula proferida às legionárias pêlo

cancerologista Alberto Coutinho

Faculdade dè Direito do
Rio de Janeiro

CENTRO ACADÊMICO LUIZ
CARPENTER 

'

COMISSÃO DE FORMATURA - Fò-
ram fixadas aB datas de 8 e 11 do
agosto próximo para a eleição do pa-
ranlnfo e do orador da turma. A
eleição do pnranlnfo terá lugar as
19 horas è a do orador fts 18 horas.
Os candidatos a orador deverão con-
firmar suas Inscrições até o dia du
corer.te.

FOTOGRAFIAS — A Comissão de
Formatura solicita aos colegas que
ainda não devolveram aí oroyas fo-
tográflca.. que as devolvam devldamen-
te selecionadas até o próximo d!a 25.
A não entrega dentro do prazo referido
importará na perda dó direito de es-
colher a posse, Que será feita pelo fo-
tógrafo.

RUI BARBOSA — A Comissão de
FormaturK entregou ao ministro aa
Edncacãc o «croquls» da planta de ouro
e prata a ser confecionada pm nome-
nagerr a Rui Barbosa e que será _fl-
xada no salão nobre da Faculdade-, pe-
los bacharelandos de 1949. A secreta-
ria geral do CALC comunica, lamhem,
que continuam abertas, as -nscricões

para o concurso de monografias sobre
o maior dos nossos jurlsconsultos, In-
íormacõei na sede do Centro Aca-
dêmico.

QUINTO ANO — Oportunamente se.
rá divulgado o novo horário <las^ aulas
dj quinto ano, aprovado pelo C ^ .A.
em sua última reunião e em /»ncor-
dártcla corr i. regulamentação baixada
pela Ministério da Educação.

»Rêde Fe-
Combate ao

Desaparecido
Júlio Cordeiro,

cujo retrato se vê
ao lado, morador
na rua Pinto Du-
arte, 21, em Sfio
MateuB, saiu de
Casa no dia 21 do
corrente, não mais
regressando.

Seu irmão,
Francisco Cordeiro,
pede, por nosso
intermédio, a citem
saiba do seu pa-
radclro informar
pnra o endereço !
acima. )

EXPOSIÇÕES PERMANENTES. -
Funcionam permanentemente as «8-
gulntes exposições:

Museu Imperial, em Petrópolls.
Galeria Bernardalli, no Museu

Nacional de Belas Artes.
Lucllio de AI&uoiíerc/uB, na rua

Ribeiro de Almeida, n.c 22.
Galeria Rembrandt, rua do Pds-

seio, n.P 70, sobreloja.
Museu Antônio Parreiras, na

rua Tiradentes, n.c 47, Sala 18, Ri-
terói. fechado para reforma).

Galeria Da Vútoi, no rua Do-
mingou Ferreira, n.» 59-A.

Galeria Europa, na Avenida
Atlântica, n." 762-4.

Museu Nacional, na Quinta do
Boa Vista.

Galeria Askanaty, rua da Qui-
íanda, n." 63.

Galeria Calvino, na rua Sanía
Luzia, 799, 2.i andar.
— .lítíseií Histórico Nacional, na
Praça Cardeal Arcoverde.

Galeria Vendôme, Avenida Co-
pacabana, n.» 259.

Museu Hisfdrico da Cidade, «a
praça Marechal Ancora.

Museu Nacional de Belas Artes,
na Escola Nacional de Belas Artes,

Museu de Arte Moderna, Edt-
/(cio cio Banco Boa Visto, 11.' an*
dar.

LIVROS FRANCESES, — Na ,<?o-
ciedade de Intercâmbio Franco-Bra-
siíolro, sita na Avenida Antônio Dar-
lot, «.' 58-A.

ODELI CASTELO BRANCO. —
Pintura. — No auditório Vcittifns,
na, avenida Treze dè Maio, n.t 23,
18.» andar, «ala 1.804.

GIL COIMBRA. — Pintura. — Na
Galeria Calvino.

JOSÉ BATISTA MORAIS. — Pth-
tura. — No Palacc Hotel, com cêr-
ca ae cinqüenta trabalhos.

LVCETTE LARIBS. — Pintura e
desenhos. — A inaugurar-so bo pró-
ximo dia 2 de agosto «a i4BÍ.•

WIN VAN DYK. — Pirtlicrci. —
No salão nobre do Palaoo Hotel, aU
o dia 2 cio agosto próximo.•

ti. STEINER. — Águas fortes. —
Na Galeria Calvinn, sita na rua
Santa Luzia, ri.» 799, 1.» ntidar.

CECÍLIA LIMA.
manuais do norte.
Arte» e Ofícios.

— Trabalhos
- No Liceu de

Agia sob inspiração
comunista

GUADALAJARA, México,. 23
(U. P.) — O ferroviário Eleno
Ayala Qulntero, de 33 anos, de-
clarou aos agentes da policia
federal que os comunistas, ha
côrca de um ano atrás, come-
çaram -a planejar uma campa-
nha de sabotagem nas estradas
de íerro do governo mexicano.
Ayala íúl detido em conexão
com um desastre de trem de
passageiros ocorrido sábado per-
to desta cidade. Depois de 15
huras de intenso interrogatório,
Ayala admitiu ter retirado duas
locomotivas do pátio de trens,
levando-as para uma curva na
via férrea entre Guádalajara e
Manzánilío. Uma pessoa faleceu
o quatro outras ficaram feridas
em conseqüência do sinistro. Con-
fèsSou ter praticado a sabota-
gem de acordo com ordens do
líder local do partido comunista.

Recebida pelo papa
CIDADE DO VATICANO, 23

U, p.) _ o papa Pio XII re-
nebeu a srá. Oliva Dlonnc, mãe
das qulntuplas canadenses, em
audiência especial. Ela velo da
VYança, onde fora visitar o san-
tuárlo de Lourdes.

No auditório do Ministério da Edu-
cação, conforme estava previsto, reali-
zou-sa a primeira aula para as_ legio
nárias que participam da
minina do Educação no
Câncer».

Foi ela ministrada às inúmeras ou-
vintes presentes, pelo professor Alberto
Coutinho, ¦ versando sobre os pontos
essenciais concernentes ao .lãncer.

Após, foi exibido o filme intitula-
do: «Preciso viver», que, de forma
clara, mostrou fts legionárias os recur-
sos da ciência modena no extermínio
da moléstia.

Numerosas senhoras, de todas as
nossas classes sociais, que ali com-
pareceram atraídas pelas noticias a
respeite veiculadas através da impren-
e do rádio, se Inscreveram na «Rede»,
cuja finalidade é preparar uma es-
pécle de «comandos» Instruídos sftbro
os sintomas do câncer. Estas senho-
ras, por sua vez, organizarão .uma
cadela ininterrupta, isto é, transml-
tlndo aos parentes, e pesosas amigas,
os conhecimentos obtidos \as aulas
que recpbc-n dos médicos especialistas,
para que, aos primeiros sinais de aler-
tn, posse o doente valer-se los bene-
ficlos de que dispõe a ciência.

DECLARAÇÕES DO PROFESSOR
ALBERTO COUTINHO

O prefesor Alberto Coutinho, fnian-
do a respeito da nova organização fe-
mlnlna, declarou que a mesma não
constltu' novidade e sim uma cópia
do que existe em vários paisc-s do
mundo e que tém trazido grandes be-
neficlos &s respectivas populações.

É de tflda conveniência, — nrosse-
cruiu o professor Coutinho ¦- educar
a mulher, fi necessário dar-lhe possi-
bllldade? de interpretar o valor de yft-
rios sintomas que induzem , «uipeitar
da presença cio cfthcer. Sendo moles-
tia malí. comum ao sexo inmlnlno,
maior valoi terão estas organizações
educativas- de presrvacão. n«lrosj'™;
cinda a Influência da mulher no .moto
familiar c social, a sua ação de cs-
tende a todas as classes humnns, desde
que para Isso elas se disponham a
cooperar. Naturalmente esta coopera-
ção depende do valor da (ausa em
apreço. Tratando-se de lutar contra
Insidiosa moléstia que dizima o ser
humano, por certo elas darão todo o
seu esforce à organização.

Terminando, o professor Alberto Cou-
tinho manifestou o seu CpWentamenta
pelo êxito alcançado na primeira aula
e reafirmou o seu apelo no sentido, de

mulher brasileira dê o melhoi

de sua dedicação a esta campanha
educativa cuja finalidade a defesa
do próprio gênero humano contra «
câncer.

A segunda aula será na próxima
sexta-feira, dia 29 do corrente, ás
17 horas no auditório do Ministério
da Educação.

Associações Culta-
rais e Científicas

Curso Livre de Pintura
Convidam-se todos os alunos inseri-

tos no Curso Livre de Pintura, aberto
pelo Departamento Técnico iToflssional
da Prefeitura do Distrito federal, dl-
rígido pelo professor Carlos \.'hambel
land, parn uma reunião na Escola
Amaro Cavalcanti (praça Duque de
Caxias), na próxima quarta-feira, 27,
ás 9 horas, para prosseguimento do
curso, interompldo por motivo de do-
ença do professor Chambelland, Nessa
reunião será instalado o Curso de De-
senho Artístico a cargo do nrotessir
Modestino Kanto.

Disposições sobre os car-|

gos de professor cátedra-
tico do Colégio Pedro II

O presidente da República assinou
decreto dispondo ««bre os cargos de

professor cntedrátlco do Colégio Pe-
ÚTVm 'virtude 

do ato agora assinado,
08 íargos de professor catcdrátlco, Pa-
SíaS O, do Colégio Pedro I (Externa-
to è Intcrnnto) Serão distribuídos po-
Ias disciplinas neles lecionadas. O pro-
vimonto das novas cátedras, somente
m fará cm caráter efetivo e medlan-
te concurso de títulos e provas. Os
atuais ocupantes interinos das cátç-
dras de Latim continuarão no exerci-
do efetivo das novas cátedras acima
referidas. A transformação dos cá-
tedroi de desenho ficará condiciona-
da T vacância dos cargos de pratos-
èófbs èatedráticos o elas correspon-
dentes Nomeados os catcdrátlcos para
as disciplinas ora a cargo do proles-
sores dirigentes, competirá »>«»»¦;*
regência Se turmas das respectivas
matéria'. A cátedra de Alemão será
ST às duas seções (Bxternato .
internatoi o o ensino do Literatura
e Alemão será ministrado .cm cará-
tor facultativo aos alunos do curso
Colegial.

Escola Nacional de
Engenharia

A PARTIR DO PRÓXIMO ANO,
CESSARÃO AS REGALIAS ATE'
AGORA CONCEDIDAS AOS ALU-
NOS TRANSFERIDOS DE ESCO-

LAS MILITARES
O presidente do Diretório Acadêml-

co da Escola Nacional de Engenharia
recebeu do diretor dessa Escola o se-
guinte oficio:"Em resposta ao vosso oficio da-
tado de 1.» de junho último, cabe-me
passar fts vossas, mãos a relação dos
alunos matriculados nesta Escola, no
corrente ano e que cursaram anterior-
mente Escolas Militares do pais.

Outrossim, comunico-vos que tendo o
professor Cordeiro da Graça ocnsultado
o C. T. A. se a resolução tomada na
última sessão, sobre a aplicação ri-
gorosa do Regulamento da Escola, na
parte relativa a dependência de cadèi-
ras, deveria vigorar para os alunos
provenientes de Escolas Militares, a co-
meçar deste ano, deliberou o C. T. A.
que a resolução deveria entrar em
vigor, a partir de 1950, visto como os
alunos matriculados no corrente ' ano
entraram para a Escola, ná convicção
de que gozariam as mesmas faclllda-
des concedidas aos seus colegas, em
anos anteriores. Ficou ainda resolvi-
do que seja dada ampla divulgação a
essa resolução para conhecimento de
todos os candidatos a futura matricula
na Escola. Aproveito o ensejo para
apresentar meus protestos de alta es-
tima e distinta consideração. — (a.)
Francisco de Sá Lessa — diretor."

Guerra só por causa
de cacau

LONDRES, 23 (U. pi
os bebedores de chá da tÜ,,!1Soviética decidirem trocar .uInfusão por cacau é posslvc-u'haja guerra - prognosticouS?
sita Forbes. "c°URo.

A senhora Forbes, «Globo-w
ter» e exploradora que Cm í*- recente teve uma entrevi"?.'

o cprémier» stalin, 5SJ
e sovlC" • S8e

que a União
tudo, exceto

ta
com
ter o dirigente soviético |he „i,A " Soviética tem í

Pnnnii p».* ccacau. Então .
, - . • , * h0 Persuntuu: <ARússia iria a guerra se houve.
se mudança no costume nacio'
nal de tomar chá, o o povÒrusso passasse a tomar cácau'>>

Segundo a sra. Forbes Stãlln
respondeu o seguinte: «Naose
rá necessário guerrear na Euro",
pa, porque a Europa destruir.'
se-á».

Disse a Senhora Forbes que omaior perigo não está nos <d|.
rigentes autocrátlcos do Krem.
lin e sim em milhões de pessoas
com uma só Idéia e uma reli.
gi<1o: a religião do comunismo i
a religião do mal».
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REBEIÃO NO T1BET
NOVA DELHI, 23 (U. P.) _ 0

governo da índia Investigará as no
tlelas dá robelião no Tlbet.

A Informação foi fornecida por
porta-voz do Departamento de As.
suntos Exteriores. Disse que foram
dadas ordens ao funcionário do g0-
vêrno da índia em Gagtok, capitai
da província de Slkkim, para que vá
a Lhasa, capital do Tlbet, a ílm de
Investigar.

O porta-voz acrescentou que a In-
dia conta com uma pequena missão
em Lhasa, porém não se recebeu
informação alguma dali, há algum
tempo.

1:1»

Conflitos a bala na
Colômbia

BÒGOTj., 23 (A. P.) — «El
Espectador» disse que <i pessoas
moiréram e 8 ficaram feridas
em conflitos a bala verificados
durante cinco dias entre libe-
rais e conservadores no Depar-
tamento de Bucaramanga.

O ministro do Interior, Eduar-
do Plnero, disse que a noticia
(¦ exagerada.

CURSOS DE MATEMÁTICA
(DO RADIO LABORATÓRIO LENZ)

Matemática 

aplicada ao rádio
atemática para vestibulares das Escolas Superiores
atemática para concursos
atemática para quaisquer fins . ^ -v-^ ^

TURMAS A SEREM INICIADAS BREVEMENTE, SOB A DIREÇÃO DO PROF. D. *RIDMAMs,
LICENCIADO PELA FACULDADE NACIONAL DE 1ILOSOFIA

Ensino intensivo — Processos pedagógicos modernos
Informações pelo telefone 23-2635, diariamente, das 8 das manhã às 9 da noite.

RUA MAYRINCK VEIGA, 18-A —5.'? pavimento

que a

Publicações pedagógicas
"TRABALHOS MANUAIS COMO DIS-

CIPLINA ESCOLAR" — A professora
Ida Kussã, licenciada pela Faculdade
Nacional de Filosofia, acaba de publi-
car o II Volume cie sua obra Traba-
lhos manuais como disciplina escolar
(terceira e quarta séries), rigorosa-
mente de ftcôrdo com o programa oi-
ciai. A primeira parte da obra saiu
em 1948 o a terceira acha-se no pre-
lo, devendo servir h 5» SOrle: Tecno o-
Kia das ferramentas (xilotomla, meta-
lo plastila, ferramental e sua aplica-

O trabalho ora apresentado nos dls-
contes o ao proícssorado compreende as
seçOes de recorte, cartonngem, cesta-
riu modelagem, xílotomia e metalor
ulastla. O livro da professora KUÍSO
destina-se, especialmente, ao curso pri-
mfirlo.

Filme natural sobre
Paulo Afonso

No cinema Capitólio, está em cxl-
bicão o filme da Agência Nacional,
sobre a visita dos parlamentares bra-
sllelros às obras da Companhia Hldro-
Elétrica do Sfio Francisco. O "short"
nos mostra, além do andamento da
obra em questão, paisagens locais c
aspectos interessantes da região.

ESCOLA PADUA
 SQARES;-- ..=,¦..;*:

ôilmo rllina - Kcíuftaçâo -Integrar
ESTRADA VELHA DÀ

TiJUCA, 93 
'-. 

Fone 38-4131
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A Agência 
"Roxy" lhe ALUGA

modernos automóveis de placa

particular, por horas, dia ou mais

IGíNCIfl "ROXY" DE TURISMO, LTDH
A*, fianklln Rootwlt. 126S. 2l1-S5bf«-lojo.T«l. 32-696»

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
BELAS ARTES — No próximo dia
1.9 de agosto, às 17 horas, serão
realizadas as eleições da Socicda-
de Brasileira de Belas Artes para
escolha da Diretoria e do Conse-
lho Fiscal para o período 1949-
1950. De acordo com o Estatuto
en. vigor, poderão votar Os sócios
efetivos, Isto é, os artistas exposl-
tores no salão Nacional de Belas
Artes. A diretoria eleita será em-
possada no próximo dia 10 de agôs-
to, ãs 17 horas.

INSTITUTO BRASILEIRO DE
HISTORIA DA MEDICINA —Em
homenagem a. memória do dr. Ale-
xandre Rodrigues Ferreira, o sábio
naturalista cuja vida e obra vim
de ser evocadas, em nosso pais,
por iniciativa da Sociedade Brasi-
leiras de Geografia, com o apoio
de nossas instituições cientificas e
culturais, o Instituto Brasileiro de
História da Medicina realizará uma
sessão solene, para cultuar, igual-
mente, os feitos do autor da «Via-
gem Filosófica», a quem o nosso
nais deve memorável contribuição
cientifica. Especialmente convidado,
será orador, nessa sessão, o bis-
torlador e sociólogo dr. Almir de
Andrade, que pronunciará uma con-
feròncia sob o titulo: «Alexandre
Rodrigues Ferreira e a introdução
do método cientifico nos estudos
sociais do Brasil». A saudação ao
dr. Almlr cie Andrade, em nome
do Instituto, será proferida pelo
prof. José Martinho da Rocha, ca-
todrático da Faculdade Nacional de
Medicina da Universidade do Bro-
sil. Para essa solenidade, que se
realizará em sessão conjunta do
Instituto Brasileiro de História da
Medicina e da Sociedade Brasileira
de Geografia, e que se realizará
na próxima quarta-feira, dia 27 do
corrente, às 20.30 horas, no sa-
lão nobre da Pollclinica Gerai do
Rio de Janeiro, acham-se convida-
das as nossas assoclacóes clentlfi-
cas e culturais.

ASSOCIAÇÃO 
"BRASILEIRA 

DE
IMPRENSA — Realizam-so no do-
correr da semana, na Associação
Brasileira de Imprensa as seguln-
tes solenidades: segunda-feira, no
auditório: às 17 horas, curso de
divulgação musical; as 18 horas,
conferência promovida pela Embai-
xada da Espanha: às 21 horas,
3 o recital de artistas juvenis;
tírca-feira, às 17 horas, recital djj
dcclatmuão Dnllla Geraldo) às 20
horas, conferência do escritor Ab-
trogildo Pereira; na sala do con-
selho; àB 20 horas, mesa redonda
promovida pela Assoclaçuo Feml-
nina; quarta-feira, no auditório:
fti 17.30 horas, cinema da A. B.
I • hs 21 horas, recital de piano;
na sala do Conselho; ãs 20.30 ho-
ras, solenidade homenagem Montei.-
ro Lobato; quinta-feira, na Sala
d" Conselho; às 14 horas, reunião
da Campanha Nacional da Crinn-
ca- às 17.30 horas, «cock-tail»
oferecido pela KLM; às 20.30 ho-
ias, reunião da A. B. C. C.;no
auditório- às 21 .horas, concerto
promovido pela Associação Artlstl-
ca Matilde Bally; sexta-feira, no
auditório: às 20 horas, exibição de
filme, particular; sábado, na sala
do conselho: te 12 horas, sorteio
jo Cruzeiro do Sul Càpltalizaçàb;
hs 16 horas, reunião de condôml-
nos; no auditório: ns 16.30 horas,
audição de alunos; às 20.30 ho-
ras, exibição de filme, particular:
domingo, no auditório: ãs 20 ho-
ras, exibição de filme, particular.

CENTRO DE ESTUDOS PAULO
CÉSAR DE ANDRADE — Promo-
vido pelo Centro do Estudos Paulo
César de Andrade da Santa Casa
d',i Misericórdia do Rio de Jane -
ro, serA realizado um curso do Cl-
rurgla Torácica pelo professor Paul
T Camp. do Charlty Hospital, dos
Estados Unidos, O programa é o
rtgulnte! dia 1 de agosto, segun-
da-felrn. Broncocctasla -- Trata.
monto cirúrgico: dia 3 de agosto
térca-foira. ("arclnomn do pulmão

nia-nósileo o tratarr.rnlo; oi»
V dt Morto, quarta-feira, Turno-
res do mcdiastlno - 

piaRnónt 
ro

c irnmmentoi dia 4 do agosto,
qulnta-fclrn, câncer do Môfftgo -
Estado ntunl do problema. As con-
ferínelfti serão renlltndns no anil-
teatro do Centro do Estudos, »»
íi hnrn», p «erno írnni|ucnnas no»
médicos o estudantes,

0 julgamento dos trabalhos apresen-
tados ao Salão Nacional de Belas

Artes de 49
Escolhidos os representantes da Comissão Orga-

nizadora — Eleição dos delegados dos artistas
A Comissão Organizadora do Salão Artes Aplicadas - Flâvlo de Aquino,

Nacional de Belas Artes fixou a pró
xima terça-feira, dia 26, às 16 horas,
no salão nobre do Museu Nacional de
Belas Artes, para a c-ielção dos repre-
sentantes dos artistas nos irtris das
Divlsõef Geral e de Arte Moderna do
Salão de 49. ;¦','-,

Ns quinta-feira, dia 28, terá inicio
a tarefa de seleção dos trabalhos que
deverão figurar na exposição e cujo
prazo parn entrega expira amanhã.
Os trabalhos «hors concours» podenio
ser entiegues até o próximo "lia 30.

MEMBROS DOS JORIS JA
ESCOLHIDOS

Os. membros dos júris das OlvisSes
Geral e de Arte Moderna já foram es-
colhidos pelas respectivas comissOes or-
ganlzadora.'- que integram a Comissão
Central de Organização do certame.

Assim ficaram constituídos os júris
das diversas seçOes da Divisão Geral:
Teodoro De Bona, Pintura; Emidlo
Magalhães, João José Rcscala; — Es-
cultura, Modestino Kanto, Adolfo Hun-
guerbuller Herbo Stenzel; — i)dsenlio
e Artes Gráficas — Edson Mota, Fer-
nando Lnmarca e Dilermando Cox- —
Gravura — Lucllln Ferreira, Manuel
Silveira, Basilio Nunes: — Arqulte-
tura — Humberto Nabuco, Rocardo
Buffo André Remi; — Arte Aplicada
— Else Wedgé Areda, Roque Pinheiro,
Jerônimc Ribeiro; — os Júris da DI-
visão de Arte Moderna sstão assim
constituídos. — Pintura — Tomas
Santa Rosa, Joaquim Tenreiro, José
Pancettl; — Escultura — Celso An-
tonio. Bruno Gtorgi, José Pedrosa: —
Desenho — Alcides da Rocha Mirnn»
ila, Êricc Bianco, Osvaldo Goeldl: —

Paulo Werneck, Eduardo Alvlm COr-
rela; — Arquitetura — Oscar Nle-
meyer, Firmino Saldanha e Aldari To-
ledo.

BRINDE
Cursos Científicos

Cursos Vestibulares
Escolas Superiores

Oferecemos nos estudantes, co-
mo brinde, .um grande quadro
do TABELA DE UNIDADES
LEGAIS DE MEDIDA e de
CONVERSÃO DE UNIDADES
Abreviaturas, múltiplos e suli-
múltiplos, fatores de con-
versão, definições. O único e

mais completo.

Editora Gertum
Carneiro

R. MÉXICO 128 — 8.
LOJA 3 — BIO.

I

Engenharia, Arquitetura e Filosofia
MATEMÁTICA - Bayard Bolteux — DESENHO - Virgílio A. rinhclro

— FÍSICA - Antônio Tassos — QUÍMICA - V. Nogueira Plnt»

Diariamente, com exceç&o dos satoados, das 7 fts 10 horas

C.E.S.A. — Kua Haddock Lobo, 417 (Salas de frente)

1950 — VESTIBULARES — 1950
MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA — AGRONOMIA

Foucns vagas nas turmas recém-íormadas. Aulas práticas indivl

jJliíila e Intensivas, Aulas pela manhã, ft, tarde e à noite.

CURSO PRÉ-UNIVERSITÁRIO
ItEX — 5.1 ANDAR — SALA 503 — TEL : 22-5475ED.

DE
VEU

Escola de Especialistas de Aeronáutica
AULAS DIURNAS E NOTURNAS

Professores especializados e do longa pratica
Início de novas turmas no dia 8 de agosto.

CURSO BOTELHO DE MAGALHÃES
 AV. GftAÇA ARANHA, 81 — 12v ANDAR 

(Em fronte ao Ministério da Educação)

Colégio Pio Americano
CANHO DÈ CAUSA NA AÇÃO

DESPEJO QUE LHE MO-
A IRMANDADE DO S.S.

SACRAMENTO
O Colégio Pio Americano acaba de

alcançar sentença favorável na açfto
de despejo que lhe íoi movida pola
Irmandade do Santíssimo Sacramento
da Candelária, proferida pelo juiz da
14» Vara Civel, dr. Geraldo Irineu
Joflily. Este magistrado- julgou lmpro-
cedente a ação de despejo que a Ir-
mandado da Candelária moveu contra
o colóflio, proferindo unia sentença,
onde fixa o moderno conceito do "Droit
de reprise", baseando-se em todos os
moderhos ersutrinadores do Direito: —
Leüo XIII, Cimball, Maritain, Del
Vecchlo e estabelecendo novo caminho
para a jurlsprudíncla referente fis re-
tomadas dos prédios pelos seus pro-
prlotarlos.

Foi defensor da causa o dr. Edgar
LlsbOa Lemos.

DACTILOGRAFIA
1» mensalidade  Cr$ 100,00
2* mensalidade em diante  Cr$ 60,00

Aulas diárias em máquinas novas com Diploma
no fim do curso.

Aos matriculados, neste mês será oferecido um curso
GRATUITO DE TAQUIGRAFIA

INSTITUTO TAQUIGRÁF1C0
. .3' andar - Edifício Rex — Rua Álvaro Alvim, 37 —. •

Cinelândia.

Cursos por
Correspondência e

Freqüência
D MOTORES A EXPLOSÃO-DRÂDIO-DELETRO TEC-
NICO-DDESENHO TÉCNICO'D TORNEIRO MECANI-
CO'DQUlMICA PRATICA'DMECÂNICA DE AVIAÇÃO»

Marque- com um X o quadrado rtlitito ao (uno ""» ortltrt.

Ptetncha t rcraela o cupom i

ESCOLA DE CULTURA TÉCNICA
RUA VITORIA. 250 - SÃO PAULO

l V S ffc-ftar; CSÂTIS s prsi(>«.io do curió.
F

Grátis/
I CA.nTEIHA DE IDENTi-
DADE • 1 DISTINTIVO • I
MANUAL DE CCIMSC!-
MENTOS ÚTEIS

NOME.

RUA

CIDADE ESTADO

Wffff- *#t" TTW *"•*• *!/¦»" •*¦!-*- r_..—r——^———¦—aaaaa^aMaW— ¦

ACADEMIA DE DESENHO
rmuwrwtM

,„ .»..<  •» il» É»l#.HHáMlM lirtHili» An .«i..lriu»« *<•**»•» WMWM

tiMMM A, mmrtê »tm»A» U*»***« 4* »i»V«*»nf .''T»i .

mcxlornai — Pfofig
jMniiu'iimii—iiiiicw""""'

ESCOLAS TÉCNICAS REUNIDAS DO I.D.O.P.
ESCOLA TÉCNICA DE AGRIMENSURAESCOLA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO
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I

rjti

eilli
Esta acedo, criada cm 23 do setembro do 1041, para sorulr de Irtfermòdldrlii

etilro os propósitos generosos do público o os pessoas necessitadas que pur fie
silo socorridas, ao atingir o caso n.' 1.100, conforme estatística que fazemos
periodicamente, já recebeu e distribuiu entre os beneficiados o suas famílias a
s'iiiin de Cru, 724.723,00^ De cem cm vem casos, como de costume, continuaremos
a dar a cifra total dos donativos distribuídos.

Us leitores, que não quiserem levar pessoalmente os seus donativos aos
endereços indicadas, poderão traze-los ao DIÁRIO DE NOTICIAS, onde serão
recebidos pela gerência deste jornal, das 0 às 18 horas.

A entrega, pelo DIÁRIO DE NOTICIAS, das importâncias recebidas, é feita
tildas as semanas, dn quartas-feiras, entro 16 e 18 horas, quando poderão vir d
nossa redação os leitores que desejarem assisti-la

CASO I.154
E' sempre assim. Dificilmente acontece na mesma família um caso

único de tuberculose. Moléstia grandemente contagiosa, distende-sè às
pessoas mais qhogaúns «o doente.

O caso de hoje relaciona-sc com essa asserção. Contaminou-so um
dos rapazes o, logo cm seguida, o irmão. Estão ambos, moços üfltrfa,
com utnío e poucos anos de idade, sofrendo do mesmo mal e }â em
estado bastante adiantado. O primeiro deles, conseguiu hospitalitacão
no Santa Maria, onde, como se sabe, nada falta aos enfermos, desde a
melhor assistência módica, ao pnssadio prescrito, uma aupetvtlimentação,
e, além do mais, o clima. O sanatório hospital Santa Maria fica tios
confins das teriKis da baronesa da Taquara, prlvilegldamente situado,
cm lugar amplo, alto, uma clareira na floresta. Ali, os doentes tem a
felicidade, ainda de ter a seu lado um dos maiores ttsioloffisías patrícios,
o professor Flúvío Frag<a.

O outro doente, porém, não conseguia hospitalizacão. UA, como se
não desconhece., superlotação cm todos os hospitais. Encontra-se ainda
tia casa de seus pais, morada humilda, na rua Sargento Pinto do Oliveira,
número sessenta, w;i estação de Ramos. Ali vivem ile, o pai, que trá-
balha cm açougue, a mãe velhinha e uma irmã de ambos. A moça
também trabalha. Ganha pouco. Os proventos do chefa da família Há
sim lide de todos os dias, mio, outrotanto, muito parcos.. E M,'assim,
quatro pessoas para as quais a sobrevivência sô diias podem fazer por
ela. Bem se sabe como 6 dispendiosa a moléstia. Além de fcniridios,1,
injeções caras, medicação, As vezes, impossíveis no pobre de adquiri-las,
como, por exemplo, a estreptomicina, necessidade de alimentação dl/e-
rente, toda especializada. Nada de comidas de muita difícil digestão,
como o feijão, a farinha. E' preciso leite, algumas frutas, mesmo na-
cionais, a a carne, a carne, que, além de escassa é, agora, tambor. \
comida de rico. Quanto a gemas de ovos. leite, farinhas alimentícias, nem
é bom falar. Acontece, ainda, o perigo de novas vitimas do contágio
na Dida em comum que todos levam. E essa mocinha!

Mas, tudo para o futuro 6 imprevisível. Queiram os céus que nada
aconteça ainda. E, de resto, nada adianta falarmos na urgência de
mais iiosnitais para tuberculosos. Para o caso presunta, 6 necessário hos-
pitalização para o segundo enfermo. Enquanto isso não acoiitece, no
entanto, e quando acnntecerii. precisamos socorrer essa família e esse
tuberculoso na situação em que se encontra. v

Aqui fica o apelo dessa gente infeliz.

Donativos em nosso poder
Importância recebida anteriormente, conforme discrimina-

ção feita na edição de sexta-feira  Cr? 6.235,00
Recebemos muls:

Hebe — caso 1.024  Cr» 30,00
Em Intenção dn alma dè Nilson Cardoso

— caso 1.153  CrS 20,00
j, A. V. —caso S51  Cr$ 50,00
Silencioso — casos 1.149, 1.150, 1.181, 1.152

e 1.153 — Cr.$ 10,00 para cada, e
caso 1.098 — CrS 50,00, no total
de  Cr$ 100,00

Teresa rie Alba — Em homenagem aos
espíritos de Guarani o Brnndalra <—
caso 1.153  Cr$ 30,00

S. J, T. — casos 593 e 993 — Cr.? 150,00
para cada, no total de  Cr$ 300,00

Um gruno de Esnlrltns — casos 4, 81(5
e 1.014 — Cr$ 35,00 para cada, no
total de  Cr$ 105,00

Um mau simpatizante do espiritismo —
casos 851 c 1.153 — CrS 50,00 para
cada, no total de  CrS 100,00 CrS 735,00

CrS 6.980,00

LAVANDERIA NEW LOOK
TEL. 26-6252

LARGO DO MACHADO
LAVAMOS A SECO VESTI-

DOS COSTUMES EM 3 DIAS

Serviço perfeito para famílias — Coletas e entregas sema-
nais com rigorosa pontualidade — A sua roupa é lavada

separadamente — Preços convenientes — Entregas a
domicílio — Possuímos algumas vagas.

ATENÇÃO AUTOMOBILISTAS CARIOCAS
Oficina mecânica sob nova direção — Consertos gerais do auto-
moveis americanos e europeus. Serviço especial de lanteraatfem.

PINTURA com "NU-KQTE" a revolucionaria
Tinta norte-americana patenteada

Serviço em OA horas por apenas Cr$ QQC fjfj

AUTO MECÂNICA MEPICON LTD.
PEDIMOS MARCAR O D1À COM ANTECEDÊNCIA

RUA S. CLEMENTE, 69 — TEL.: 26-1043

tmhr^ »*m\\\^b- ^fi%*^^^ ***> \^ tii* *^íN V?*«CjÍL baS^^B

WWèmJÈÊ Ev ACESSÓRIOS y&

\'À: .,>"—'/,-"• ..." ': ¦"; ":};X:- '¦' '•' '' .' '*'"•" :-*' vC íf E Y1ÇÒ L E T -~^7~

í: :> ¦ íl M pmncif^mente

, ÁmófivfôDÊLO:'iTi)Áo,; 3
¦ PRÀÇÁ-DÜQUE DE'CAXIAS,,2S 

'¦. 
>

m .tiÜ t «"».»/>IlÓLillM DA DH
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS — PERMISSÕES — RE-

QUERIMENTOS DESPACHADOS
QUARTEL GENERAL DO EXERCITO —

CAPITAL FEDERAL, !ÍS DE JULHO
DE 11)49

BOLETIM INTERNO N« 108
— Publico, de ordem do e."m° Br

general de Exército, cheio do Dcparta-
monto Geral do Administração, para Adevida execução, o seguinte:

ESCOLA TÉCNICA DO EXÉRCITO
Conformo oficio n» 844-S de 13 da

Julho do 1340, do comandante da Esco.Ia Técnica do Exército, foi dosllgaaodo aluno do Curso de Topografia daque-ia Escola, de acordo com a letra "f"
do artigo 30, do Roguiamento de Pre-coitos Comuns aos Estabelecimentos deEnsino do Exéroito, o segundo tenente
Tní!,T'*m ' =• d.a ATm dfc ArtilhariaJoão Vítor Bonfim.

O. R. A. 8. DE TRANSPORTESAutorizo ao exm" sr. general coman-danto da 6» Região Militar a mandarapresentar fto comando cia 3a RCgiã0Militar, para fins de matricula no Cur-so Regional do Aperfeiçoamento deSargentos de Transmissões, os tercei-ros sargentos Manuel Ramos, João Ca-
Em Z0.2^1" B Joflo Marla "e SA RI-Beiro todos da 8» Comp&nhla de Trans.

APRESENTAÇÃO DÉ OFICIAIS
Apresentaram-se, ontem, a esta Dl-

iw 0pArtivot *mxb- °s ?-
~^AJ?HA ftE ARTILHARIA:

CAPITÃO Osvaldo de Paula Ebeckenda Escola Técnica do Exército, por ter
ftàflloV 

PW* Sfi0 Paul°. Para »n» °e
PRIMEIRO TENENTE Caísiano Mau-rjclo da Silva, adido a esta D. p nortérmino de férias. ' P
SEGUNDOS TENENTES - Alolr Mau-

I?K .d0 B- |- A-, por ter sido cias-s ficado no Regimento Escola de Ar-Minaria; Milton Pernassètl Teixeira, do«• E. A,, por ter sido classificado noRegimento Escola de Artilharia.ARMA DE CAVALARIA:
MAJOR — Manuel Joaquim da Fon-seca, Neto, da S3» Circunscrição de Re-crutamento, por termine de trânsito eliêença em prorrogação que terminaráa 23 e aguardar embarque.CAPITÃES - Euripedcs Bastos Ce-z mbra, do l|4o Reglmonto de -Cavala-ria Mecanizada, por ter de seguir diais do corrente, com o Esquadrão paracampo Grande, sedo dessa Unidade-Paulo Prado Pereira, da E. M Mpor ter cessado o motivo pelo qual séachava 4 disposição do B. M. E. erecolher-se a B. M. M.

ARMA DE ENGENHARIA:
MAJOR — Ozlèl Cavalcanti de G-us.

Pn5o?i0.JS,aUl0' para ílns de estágio.
»inC.APÍTA|3 ÍÊ?. Válter Cerqueira Mar-tlns, da, E. T. E., por ter de seguirpara Sâo Paulo, para fins de estágio;Norlral Rodrigues Soares Pereira, dá
Z'7- E" p°r, ter d« «gulr pura SSoPaulo, para fins de estágio.

PRIMEIRO TENENTE - AsdrubalMoreira Pèlon, da 14» cia. de Trans-missões, por término de trânsito e per-manêncla nesta Capital c aguardar em-barque para Sede de sua Unidade, b.35 do corrente,
ARMA DE INFANTARIA:

MAJOR — Araldo Lopes FonteneleBlzerrll, da E. E. F. ex., por ter queseguir para a Suécia onde vai repre-sentar o Ministério da Guerra, na IILInglada, a reallear-se em Estocolmo.CAPITÃES — Manuel Colares ChavesFilho, do 30 Regimento de Infantaria,
por término de trânsito e apresentar-se a sua Unidade; Rui Ebessen Martinsde Meneses, do I|23<> Regimento de In-fnntaria, por ter de regressar para suaunidade dia 25 do corrente; Luis Joa-
qulm de Figueiredo Bonorlno, da EscolaTécnica do Exército, por ter de seguir
para São Paulo, para fins de estágio.PRIMEIROS TENENTES — Hèlclo deSousa Clprlano, do 1" B. C. C. h.
por ter regressado de Belo Horizonte ècontinuar em trânsito nesta Capital-Oscar Dias da Cunha desta D. P.,
por conclusão de férias.

SEGUNDO TENENTE Jalro SalgadoRamos, do 13« Regimento de Infan-tarla, por têr vindo a esta Capital com6 dias de dispensa do serviço e tegres-sar para Ponta Grossa.
PERMISSÕES:

Concedidas por esta Diretoria:
Para passarem parte do período detrânsito a que têm direito:

LxcursoeswmM
' TODOS
OS DOMWG(Á-*-<2_Jm«*St, ffUIt
UlGARISOlfERflWÜá^l^

DIA 81 :
PASSEIO MARÍTIMO PELA

GUANABARA
Ambiente selecionado o número 11-

mitndo de convites.
Inscrições até 5.f-felra

VIVAMAIS
R. 13 DE MAIO, 33 -

 ED. DAIIKE
S. 1005

Cresce sempre
o número de «novos ricos» fel-
tos pelo popular «AO MUNDO
LOTERICO», à rua do Ouvidor,
139, que ainda ontem vendeu os
números 23.520, 5.476 e 16.546,
sortsados, respectivamente, com a
aproximação, 4' e 5? prêmios dos
DOIS MILHÕES DE CRUZEI-
ROS da Loteria Federal extraída
ontem. Como sucedeu no ano
passado, o «AO MUNDO LOTE-
RICO» venderá, em «reprise», os
5 MILHÕES DE CRUZEIROS da
grande loteria hípica SWEEP8-
TAKE, cuja extração terá lugar
rio próximo dia 7 dé Agôsto,
custando o bilhete inteiro Cr$ ..
500,00 e os décimos Cr$ 50,00.

Habilitem-se só no"Ao Mundo Lotérico"
RUA DO OUVIDOR, 139

e- FIQUE RICO mais depressa!

A PEDIDO
"GALICIA...

TERRA A N0SA"
Para comemorur ei di» do San-

liago ApiiHtuI, y en frntcrnul con-
vivência ninitiir <i reeuerdo d« lu
tirrm Kiirlnuisu v nirigu, un gru-
pn ili- kiiIIckos ri-sldrnii-s nn estu
ciipllul, orcunlziirnn unii cena In
tinia «|tm tendra lugar ri próximo
liiiim, :, i.,-. 20 ii.,i;i., ,i,i «lia 2,1
ii< jiiii,,, tu ,.| Urst. Allia Mar
M. íi .ui.. Municipal 4,*. Kn riirgu,
h tu» cumpiitrlotiis '!¦'¦ ilcsppti
|iii'«lli:lnr •••Ir neto -li • ¦ ,iii 
jiiilrliillcii, su coiiipurrrlmlrnlu, for
IH • .Mlil- i.,,1,

•¦( IIí.KI Í...MI / IMII.ÜK.I I /

Nesta Capital, ao primeiro sarGeh-
to Boanerges Mendonça Lau, transíe-
rido do 10" para o 3° Regimento de
Infantaria.

Na cidade de Porto Alegre, o prl-mclro sargento Pedro Galdlno Soro,
transferido do 2" Batalhão de Carros
de Combato para a Companhia do Quar-tel General, da 3<» Règi&o Militar.
REQUERIMENTOS DESPACHADOS
ORLANDO RIZENTAL, capitão, soll-

citando averbação em seus assentamen-
tos, para fins de lnatlvidade, do tom-
po de serviço prestado no Departamen-
to Nacional de Obras Contra as Sé-
cas. .— "Deferido. Sejam averbados,
para fins do lnatlvidade, de acordo com
o Aviso número 1.317, de 25 de ou-
tubro de 1946".

BENEDITO DE OLIVEIRA FRANÇA,
cabo do Contingente de Vigilância da
Fábrica Presidente Vargas, pedindotransferência para o 1° Batalhão do
Carros do Combates, sem 6nu3 para a
Fazenda Nacional. — "Deferido. Seja
transferido para o 1» Batalhão de Car-
ros de Combate, sem ônus para a Fa-
zenda Nacional".

FRANCISCO RODRIGUES, terceiro
sargento, do 1« Regimento do Cavalaria
Motorizado, pedindo transferência para
qualquer Unidade da 1» Região MUI-
tar. — "Deferido. Seja transferido para
o 2° Batalhão de Carros de Combate,
de acordo com a letra "e" do artigo
45°, da L. M. Q., em virtude de se
achar amparado pelo Aviso númòro
4.018, de 30 de dezembro de 1914".

ANANIAS CORREIA, segundo sftrgen-
tò do Parque Regional de Material Bê-
llco, da 7a Região Militar, pedindo
transferência para qualquer Unidade de
Engenharia ou Contingente da Ia Re-
gtão Militar. — "Deferido. Seja trans-
ferido do Parque Regional de Mate-
rlal do Engenharia da 7a Região Mill-
tar, para o Parque Central de Material
de Engenharia da Ia Região Militar,
de acordo com a letra "b" dó artigo
45» da L. M. Q.".

ANTÔNIO MENHENTALA, soldado do
I|40 Regimento de Obuzes 105, pedindo
transferência para a Ia Região Mill-
tar. "Indeferido, por falta de amparo
legal".

JOSÉ' WILEGROOD BRAGA, tercei-
ro sargento do 2° Regimento de Obu-
zes 105, pedindo transferência para uin
Corpo da 7a Região Militar ou 10»
Região Militar. "Indeferido por falta
de vaga".

EULER HORTA CARVALHO, tercei-
ro sargento do Regimento Sampaio, pe-
dlndo classificação como especialista
dactllógrafo. "Deferido. Seja classlfi-

cado especialista dectlldgr&fo, de acôr.
do com os Avisos 00 c 361, de 21 de
Janeiro de 1049, respectivamente".

OlGLIO POLIDO, terceiro sargento do
B, I. B., pedindo classificação como
especialista dactllógrafo. — "Deferido.
Seja classificado especialista dactllógra-
fo, de acordo com os Avisos números
CO c 301, do 21 de Janeiro de 1948 6
17 de maio do 1949 respectivamente".

RUBENS VALENTE DE ABREU, ter-
cciro sargento do Regimento Sampaio,
pedindo classificação como especialista
esteno-dactilógraío. — "Deferido. Seja
classificado especialista dactllógrafo, do
acordo com os Avisos 60 o 361, de 21
do Janeiro do 1948 e 17 de maio do
1049, respectivamente".

PERMANÊNCIA DE OFICIAIS
Aos oficiais quo se encontram nes-

ta Capital, J4 desligados, dependendo do
ajuste de contas, concedo 8 dias de
permanência nesta Capital, a contar
desta data (23), a fim de que regula-
rlzcm suas situações.

MOVIMENTO DE OFICIAIS
ARMA DE ARTILHARIA:

Por ter sido desligado do Curso do
Topografia da Escola Técnica do Exér-
cito, transfiro, por necessidade do ser-
viço, do Quadro Suplementar Geral
para o Quadro Ordinário é classifico
no III|1° Regimento de Obuses 105, o
segundo tenente do Q. A. O. João Vi-
tor Bonfim.

Assinado:
General de Brigada OTÁVIO MONTEI-

RO ACHE'
Diretor do Pessoal

Confero com o original:
Coronel SOLOÍI LOPES DE OLIVEIRA

Chefe do Gabinete

Catolicismo
UMA ASSEMBLÉIA GERAL NA MA-
TRIZ DE N. S. APARECIDA, DO

MEIER
A Vonerável Irmandade de N. S.

da Conceição Aparecida, do Méier,
fará realizar hoje, domingo, após a
missa das 9,30 horas, Uma assembléia
geral, a fim de tratar de assuntos do
interesse. Para essa. reunião é neces-
sária a presença de 50 Irmãos. Caso
isso não se verifique, fica desde Já
marcada uma nova reunião, em 2.»
convocação, para domingo próximo,
dia 31, às mesmas horas, que íunclo.
nará com a presença de 25 irmãos.

Loteria Fedenal l AGORA PARA HOMENS !

rA

Alia Collettivitã Italiana
L'Ambasciatore cTItalia e Ia Signora Martini rice-

veranno Ia Collettivitá italiana di Rio de Janeiro,
nella Sede dell'Ambasciata, Rua das Laranjeiras, 154,
martedi, 26, alie ore 17, per salutare Ia Missione
Straordinaria italiana composta dalla LL.EE. On.
Senatore Salvatore Aldisio, Vice-Presidente dei Se-
nato e Pon. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario per gli
Âffari Esteri.

Tutti gli italiani sono invitati ad inervenire colle
loro famigue.

ISKSUMO DOS TRÈMIOS DA I.O-
TERIA N. 451, EXTRAÍDA EM

23 DE JULHO DE 1040

23521 — Cr$ 2.000.000,00 —
São Paulo.

14039 — CrS 400.000,00 —
Pelotas — R. G. Sul.

9298 — Cr$ 200.000,00 —
Rio.

547G — Cr.$ 100.000,00 —
Rio.

1G.S46 — Cr$ 80.000,00 —
Rio.

2729 — Cr$ 60.000,00 —
Rio.

E mais 5 prêmios de Crj 20.000,00,
20 de CrS 10.000,00, 30 de CrS
5.000,00, 50 do CrS 3.000,00, 100 de
CrS 2.000,00, 400 de CrS 1.000,00,
1.500 de CrS 500,00 para os bilhetes
terminados com os dois últimos ai-
garismos do 2.o ao prêmio c 3.000
de Cr$ 400,00 para os bilhetes terml-
nados cm 1.

Meias fio Escócia, com reforço do NYLON, a Cr$ 14,80

DEPÓSITO CAPiBAR
RUA GONÇALVES DIAS, 74 — SOBRADO

(Entre Ouvidor e Rosário)

SEJA AMIGO DO SEU DINHEIRO!
Nftó GASTA dinheiro quem COMPRA retnllios de tecidos, de todnn

íi» qualidades, a peso e a metro, paru. o verílo ou parti o
Inverno (flanelas, etc.)

 NOS 

ARMAZÉNS DEODORO
RUA SOLDADO PECANHA ÍJE CARVALHO N. 4 (DEODORO)

Tel. Marechal Hermes 424

TEMPORADA LÍRICA OFICIAL
Concessionário: L. Laufent Mariosa — Superintendente Geral: Dr. Ary Menna Barreto

Estréia ~ Quarta-feira, 3 de agosto, às 21 hs. -- Estréia
1.» RECITA DA ASSINATURA DE GALA

com a ópera em 4 atos de B I Z E T

CARMEN
FEDORA BARBIERI, MARIO DEL MONÀCÔ, RAFFABLE DE FALCHI, NADIR
DE MELLO COUTO, ALZIRA RIBEIRO.MACEDO, IRMGARD MULLER, NINO
CRIMI, GUILHERME DAMIANO, PETER GOTTLIEB, ANTÔNIO LEMBO.

Regente: EMIDIO TIERI. Maestro do Coro: SANTIAGO GUERRA.

Regisseur: CARLOS MARCHESE
Danças pelo Corpo do Baile do Teatro Municipal

Coreógrafo: WASLAV VELTCHEK — 1.» Bailarina: BLANCA ZIRMAYA
Solistas: CLARA RESNIK, 8EBASTIÀO ARAÚJO, DENIS GREY

DEPOIS DE AMANHA, TERÇA-FEIRA, às 17 Horas

Impreterível encerramento das três assinaturas
12 recitas de Gala — 6 Vesperals —Sábados Noturnos (cinco em sábado e uma

em dia de semana)
Os Srs. ASSINANTES das RECITAS DE GALA e das VESPERAIS sâo convidados

a retirarem seus CARTÕES DEFINITIVOS ATÊ DEPOIS DE AMANHA, TERÇA-
FEIRA, DIA 26

QUARTA-FEIRA, DIA 27, AS 10 HORAS
será aberta a venda avulsa das localidades que ficarem livres

para o espetáculo de estréia
aos seguintes preços: Frisas e Camarotes: esgotados na assinatura: Poltronas:
Cr$ 200,00; Balcões Nobres A e B: Cr$ 200,00; ld. C e D: Cr$ 160,00; id. outras
filas: Cr$ 140,00; Balcões A, B e Ci Cr$ 120,00; id. Outras filas: Cr$ 100,00; Ga-

lerias A e B: Cr$ 70,00; Id. outras filas: Cr$ 55,00. Selo à parte.
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DIÁRIO DE NOTICIAS Domingo, 24 de Julho de 1949

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
Mercado Cambial

\. V tlN O A 8 .
O.i Banco cio Braull aliNou, optem, an

seguintes taxas cambiais;
•'' - ." .- CrS

jjílMira, a ; vista ra.4416
OOiar ..;...,. 18. T2 .
Franco sulco ...; 4.SV38franca o.utisa
Franco oelga ü.'4'J71
Peso oòlivlano"..; 11.4457

:. CurOa sueca 5.2145
Curta "dinamarquesa- .... 3.üU0a
Kscuao. ..,-...' .'.-.'..' u.?57y
Peso uru3ualo '.'¦ a,4Hü4
Pèsu. areòntlno' ......... 3.aib4
CòrAa tcheca ......,..;.. 0.3744
Florlm ".. .'. 7.05

tO H l> II A 8
CltS

Ubra, a vista 74 U714" Dólar ... as.38
Franco .-. .:  ü.üb7&"fc.ruriro belga  j K\Mi
Coroa tchei'8  ü 3ti7ü
Coroa' dinamarqueza .... 3.83
Franco sulco ,, 4.^JDti
tirüflo 

.....a 
o ll-ll

Pesu uruguaio ........... 8 ri48
Pími. argentino  3 x'2.1'2
Liiroa sueca ...:.;..'.... & iisi.S.
Florlm '.'  6.921Ü

UUUU riMJ .-;;.
O Banco do tíiusil i-uiiipluu, unlem.
Kiuma de uuiu ilnu. na base de

l.UÜU poi I UUU. um liana, uu amoe-
dado. au precu de CrS 2ij.Hllb.

MftlJIAS « AMHIAIS
Ém- '22 do corrente registraram-se,

ha..câmara Sindical, as seguintes me-
dias cambiais: ¦ •

:''¦' '¦ '.' '"., <-r3
Irondres .-.  75.4416
Wúva York  itj'.7ii
Paus . •  u iHis8
Portugal ..  0.7ÜUO
lieigna (franco» ....... o-,_,i
tíiiei-ia  5.2145
Suicá ,;".'-.".-.,"  4.37Ü8
Uruguai .-. S.4324
T. Eslováquia .....  0.3744
Dinamarca- .".¦'.' : 3.9UUS
Câmbios estrangeiros
NOVA YORK. 23. .

Fechado. • • , . . -. ' - .

B.UENOS AIRKS, 23.
A vista,: sobre :

Londres, i l/venda,
' P." .....'...' ....

Londres, .'£ t/compra,
P.-V .-.. ;...-.-... .

N, York, 100 5 t/ven-
da-- P. 

"... •-..

N.. York, 100$ t/com-'
pra —' p;'.:::.....

' ' MONTEVIDÉU, .23.
A vista tOlire:

Londres,, t- tAuiula ..
Londres, ¦ í l/cumpia
N. York, ltjus t/ven-

.dá — P.
N.-.York, 100 5'.-t/com-

pra — 

LONDRES, 23.
Fechado,

ARRECADAÇÃO
Cr?

¦ Renda Federal:
A Recebcdorla do

Distrito Federal
arrecadou ontem 3.142.023,30

A Àlfundega do ,
Rio do 'Janeiro
arrecadou ontem 1.617.423,50
Ronda Municipal:

A Prefeitura do
Distrito Federal
arrecadou (Não foi forne-

•cida à impien-
sa). '

.liineiro, 1950  194.50 lUõ.bO do Rio de Janel

(Base —
Meses :

Outubro 
Dezembro 
Janeiro, 1950 
Marco, 1950 

Maio, 1950 
Vendas 
Posição , ,.i

Tipo 8i
Aliert. Fccli.

 lUtí.OO n|c.
 190.90 397.10
 19M.00 198.30

..... 197.50 197.ÍO
 199,00 2C0.UU
 184.50 1K5.0U
 —Ç j.ijMü

Ust. lisl.

Março, 1950  190.80 197.50
Maio, 1950  n;e. . n|c.
Vendas   
Posição ..  Est. Est.

Disponível:
Tipo  214,00
Tipo 5 ...-  395,00
Tipo 6 .......;  176,00
NOTA — O novo contrato «C» 4 ba-

soado no tipo 5íi, paia melhor, com
tolerância de 15?à do tipo 6.

KM PERNAMBUCO
RECIFE; 23.

Preço iiiii Ifi iiullus
Comprador:

Malt- ilian- 0)
Sertões ibase 5)

Posição estável.
Entradas .;
Do \v setembro
Existência 
Exportação .. .
Consumo locai . .

Hoje Ant
181, liO Ihli Ml
190.00 190.00

2S0.328 2S0.32H
1.631 2.331

7UÜ Ha.

Gêneros
O mercado de gêneros de consumo

funcionou', ontem, corri o seguinte mo-vimenti) .

Aliert. Fech.

19.34 19.3-1

l'J.29 19.29

480.75 480.75

480.25 480.25

Abett. Kerh.
•8.98 8.98
9.05 9.05

nic. me.
231.50 234.50

Bolsa de Valores
Kão funciona aos sábados.

CAFÉ
Não funciona aos sábados.

tiM SA.NTtis
SAN'1DS.. 23.

Posição de hoje — Estável; ante-
rlur, tirme ; anu passado, estável.

Tipo ,4 imòlej — Hoje, 96.50; an-
térior. 96.50; ano passado, 90.00.

Tipo 4 iduroí — Huje, 91.50; an-
tei-ior, 91.50; ano passado. 88.00.

Embarques — Hoje, 30.605' sacas ;
anterior, 12.293; ano. passado, 42.73.1
ditas. ¦'Entradas Hoj«, • 46.-Í76. sacas;
anterior,' 38.188; ano passado, 28.060
diliis. 

'

Existência — Hoje. 2.228.062 sacas;
anterior, 2.211.S93 ; anò passado,
2.185.993 ditas. •

Sairam 86.407 sacas,, sendo 18.375'
para a 

'America 
do Norte; .1.250 para

o Canadá;- 64.750. para
1.782 para Buerios Aires
cabotagem.

¦ , E.M SANTOS
SANTOS, .23,',*¦-. 

,'-.'. Contratos
Única chamada aBi «C--

Julho  72.00 302.50
Seieriibro' ..  72.00 303.OU
Dezembro.-..  76.00 103.30
Janeiro ..  76.00 104.50
Marco .. .'.  76.00 104.30
Maio'.. .. 

'.  
76.00 104.70

Vcuidas. ....
Mercado  Calmo Est.

EM VITAIUA
VITORIA, 23.

Funcionou estável, cotando-se o tipo
7/8 ao preço, de CrS 63,40 por dez
quilos.

•— No preço ar-lma ja esta incluída
a ivsn de imposto «Obre vendas a
consignação.

a Europa;
c 250 por

Açúcar
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas Saco»
De campos  7,165

iulnl 7.165
Saldas .. 9.780
E.\lst£nci.a ..-. 21.213

lotações por 60 .quilos :
Branco cristal .....:........ 187. oo
Cristal amarelo 171.8U
Mascavo 156.50
Mascavlnho 156.30

v EM .'-rfcKNAMBOCO '
.'RECIFE, 23.
CotacBes por 60 quilos:

I»
cri

155,00
144,00
126,00

90. Ot
60,Ut,

umnus' d
Usinas: de 2» „;...
custai ..„..-...
Demerara .. ...-.....;..
d» snrle .....:.....;

Cotações por 10 qallos t
Somenos  36,50
Mascaves- .. :.....¦  32,50

Posição estável.. •
Entradas. .. ¦...'. .
DO 1» setembro .. 6.919.336 6.919;33tí
Exportação .. ..  10.125
Consumo local ... 2.000 2.000
Estoque .. ..  S-ÍO. 54Y 318.547

Algodão
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entrada* :
De Natal 115

315
167

13.619

Total 
Saídas ..
Existência

Cotações por 10 quilos
Fibra longa:

Seridó (tipo 3)  178,00
Scrldô (tipo 4>  174.00

Fibra, media:
Sertões Ulpo 3J  lüU.OO
Sertões, (tipo 5>  155.00
Ceará (tipo 3j  Hjü.oo
Ceará Ulpo 5J  153.00

Flhra curta:
Matas (tipo 31 ...... 153,00
Matas (tipo 5)  150.00
Paulista (tipo 5) ... 146,00

UAO PAOUJ
S. PAUU), ií3.

t:O.MPHAUOIlES
o,i'-:*T- per ia quilos

(aintralo «H»

MALA REAL INRLÊSA

180,00
176.00/
168,00
157,00
16V,UJ
155.00

155,00
152,00
148,00

rara infnrmac**a «Irljn M

Royal Mail Agencies
(Brasil) Limited

IUMIH MIO MIIVI', M ».•.
fllO UU )\-> Mui

IIIIliMIl'» Wlll*' | 
' 

Üi—MWM ¦JlllWIIW I ——Ml-i,

Meses
Agosto . . .
Julho, 1950
Outubro
Dezembro .,

Contrato «C»
(Base — Tipo 5',i)

Aliert. Fech
n|c. 193.00
n|c nlo.

194.00 194.00
194.20 196.00

. tlutr. Saldas
Arroz (sacos) ... 21.198 3.880
Farinha (sacos) 5.574 9-lü
Açúcar (sucos) ...... 9.251 4.200
Milho (sacos) i)30 660
Feijão (sacos) 10.003 1.200
Banha (caixas) ..... 1.599 soo
Xarquo (fardos) .... 240 100
Batatas (sacos I ...V. 5.936 
Manteiga (quilos) ... 3.729 
Cebolas (vpls.) ...... 13U 

ás 10 horas, av
350, 3.o andar.

ro — Extraordinária,
Marechal Câmara,

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
O Serviço de Intercâmbio dá Asso-:

claç.fto Comercial do Rio de Janeiro
leva ao conhecimento dos interessados
por nosso intermédio as seguintes
oportunidades de negócios:

CONSÓRCIO INTER-AMERICÁNO S.A., do Peni, deseja importar gadoZebu. (1174-839). :
INC.0 • LTDA., 

' 
do Uruguai, deseja

importar- óleo-
(1176-636).

de tungue e castor.

MORRIS DANIEL MARtíHOSKY, doPRnamá, deseja importar café moldo.
(1173-636).- ¦

TIENDA INGLESA, do Uruguai, de-seja Importar tecidos do algodão, ra-
yon, seda e artigos de prata. (1177-636).

FAJARDO LTDA., do Uruguai, de-seja Importar ceras. de carnaúba, ou-
ricurl, meiitol cristalizado, cafeína.
(1178-636).

(Conclui na ".* 
página)

Cotações dos cereais em vigor em 21 de
julho de 1949 fornecidas pelo Sindicato
dos Comissários e Consignatários de

Gêneros Alimentícios

INFORMAÇÕES DIVERSAS
A TROUCCAO DE BACXITA

Scgunai intui-ma o Serviço . l- Esta-
tiutici- oíí Produção du Ministério da
Agricultura, o Brasil produziu, n., ano
passadu, 6.735 toneladas le uaiíjiltai
n.. .Importância de CrS 405..00.UO

Entre oi. anos do 1943 e :u-tv, a
maior produção c a de 1943. que su-
biu a GS.S29, toneladas, sendo f de
3947 u menor du qüinqüênio. A bau-
xita pri vem quase toda dó Etliido
de Mina. Corais. O Estado íiò Sâo
Paulo, ein três anos contribuiu com
uma cota total de 940 toneladas' -

TRANSPORTE DÜ AMoMA OI)
AMONÍACO NA CENTRAI.

O olietui da Contrai do i-irasil, con-
sideranuo que a Cia. Nitio Química
BrasDeiiii. siluada nu estaçáü le São
Miguel, cc-nfia importante volume de
transpi.rte: à Central do Brasil v, tèim-
oém, qu<- cntie os seus- produtos de
baixo picçi está o amoníaco, .(Ut será
transportado em vngões-lun'iues de
propriedade- da referida companhia, re-
solveu de acordo com o parecer da
Comissãi de Tarifas, seja adotada,
para i- transporte de amorno -,u amo-
niiH-o. uniu tabela especial, ne 1 ¦; de
agosto atr 33 de dezembro to corrente
ano: e

Ciiíisecutjyó 152 — Amônia oij amo-

nlaco (droga); quando em vagão-tan-
que purticular... EC-?

ASSEMBLÉIAS GERAIS
Realizam-se. amanhã, as seguintes:
Com». Imobiliária Aslórla, S. A..

Extraordinária às. 15 horas, av. Pre-
sidente Wilson n. . 164.

Imobiliária . Seguradora Reunidas S.
A. — Extraordinária, ás 14 horas, av.
Marechal Câmara, 171.

Panorbc Mecânica e Comercial S.
A. — Ordinária, av. Almirante Bar-
roso, 72, IO.» andar.

Alfa Química. S. A. — Ordinária.
às Ifi horas, av. Rio Branco, 30, 17.o
andar.

Cia. Geral de Melhoramentos do E.

CAMRIO
Tavas de ontem, à vista no

Banco do Brasil :
Vendu — libras . . . 75,4416

dfílar . . . v 18,72
p6su arg. . 3,9181

Compra—libras . . . 74,0714
dólar ... 18,38
pêsu arg. . 3,8332

MOVIMKNTO DO PORTO
Navl°» roíeUPi ¦-..-,> Knt. I .saldas- ueailiiii , j'w»!

CoiaslOide Bolem 24 | I 23-3756Boissevain Capotou- -J4 | . 24 Mombasa I 43-2937Hermes B. Aires 21 I - 43-4S39'''avelo Gênova 24 | — 43-''937Carl Hoepcke -• | 24 l''lorlan. | 23-0742.loseriiia "S" ü. Aires 25 I — 4-'-584iRodriguei, Alves Cabedelo 25 - 
'23-3756

Sestrlere Nápoles \>õ 25 B. Aires 42-5841Lolib Honduras B. Alies 25 ¦— j 23-3756
.Lancero santos 25 26 Baltim. I 43-3093Jangadeiro Natal 2(5 ' | ' - -,3-375b
Atalaia H. Aletjre 2b. - 23-3756lligh. Brigada B. Alies 26 26 Londres 23-2161Argentina N. York 26 - 43-0910ltaquatiá 26 Recife 43-3424Araranguá 26 Cabedelo 43-3424
tt*lmbè - 27 Belém 43-3424
Franca M <si p. Alegre 43-2708
Uruguai B. Aires 26 | 27 N. York- 43-0910
Uil-Mtco Baltimore 27 | 27 B. Aires 23-4883
Campinas . ¦ ... j -jíj Nulal 43-3424
Del Santos ,N. Orluuns 28 28 B. Alies 23-4131
D. Fedro [I fleciff 28 ,-. == 23=3756
Rio üuuibu Santos 28 — 23-375H
Mar dei Plata B.' Mres 28 28 Bruxelas | 23-482S
Argentina 28 B. Aires | 43-0910
Mormacdove B. Aires 29 — 43-OUK:
Duque Caxias - ¦ 29 Natal | 23-3751
Grenanger B. Alies 29 29 Vàricouv. 43-862;
Tero B. Aires 29 29 Roterd. 43-4821)
José Marcelino .- 29 Recife 43-109.'.
Bolívia Gotemburgo 29 29 B. Aires 23-338'-
Plrangl ' _ -. 29 A. Bran. 43-2708
Jangadelro 30 P. Alegre | 23-3756
Carioca Macau 30 | 23-3756
•Silvia 30 Florlan. | 23-0742
Francesco IMorosinl Nápoles 31 31 B. Aires | 42-5844

MOVIMENTO AÉREO
(Horário dos aviões a sair hoje e amanhã)

SEÜUNOA — Vasp: Para São Pau-
Io. às 7, àB'9,30, às 10,45. às 11,30,
1s 12,30, às 14, às 15, às. 15,15 o
às 37 noras. Aerovlas Brasil: Paru
Recife, às 4,45 horas, para Bleo Ho-
l-izonto e Anápolis, às 5,55 horas;
para São Paulo e Curitiba, às 9,15
horas, para São Paulo o Porto Ale-
gre, às 10,52 horas, para Belo Horl-
zonte, às 14 horas e para São Pau-
Io, às 16 horas. Varlg: Para São
Paulo, Porto Alegre, Pelotas, Rio
Grande, Santa Maria, Bngé, Livra,
mento, 'Alegrete 

e Uruguaiana, às 7
horas; para São Paulo. e Porto Ale-
gre, às 8 horas. Natal: Para sao Pau-
Io, Lins e Araçatuba, às 15,30 horas.
Santos IJumunt: Para Vitória, Salva-
dor, Aracaú. Maceió e Recite; às 5.30
horas, Trans-Contlnental: Para Vitória
Salvador, Aracaju, Maceió e Recife,
às 5.30 noras: para Campüs e Vitó-
ria, às 7 horas, Central Aérea: Para
S. Lourenço. Lavras e Belo Horizonte,
às 9 horas. Tal: Para Santos, Para-
nagua, Curitiba, Jolnvile, Florlanó-
polis e Lajes, às 7 horas. Vlalirnn:
Para Belo Horizonte, - Uberlândia,
IpamerI, Goiânia, Rio Verde c Jatai,
às 5.55 horas. Panalr: Para São Pau-
10. As 7,22, às 11,45, às 14,07 u às
15,07 horas; para Belo Horizonte, às
9,55 c às 13,55 horas; para Belo Ho-
rlzontc, Montes Claros e Pedra Azul.
às 6 horas; para Belo Horizonte, Po-
Cos de Caldas e São Paulo, às 7,25
horas; para São Paulo, Curitiba, Fio-
rlanópulls e Pórtu Alegre, às 8,45 ho-
ras; para Vitória, Canavlelras, Sal-
vador. Recife, Fortaleza, Parnalba.
São Luís e Belém, às 5,05 horas.
Tan American Alrnays: Para Mon-
tcVjíicü c Büutius Airo. u:» o l.oru.2;
para São Paulo, Porto Alegre, Monte-
vdéu e Buenos Aires, às 9,15 horas:
para Belém Port of Spaln, San Juan
e Nova York, às 18 e às 19 horas.
Cruzeiro dn Sul: Para SAo Paulo, às
5,43. as 6.30, às 7. às 8. bs 9, às 11,
às 13, às 15. às 17. As 20 e As 22 ho-
ms; para i*oito Alegre, as a hora*;
para Porto Alegre e Buenos Aires, às
S hiirns, para Curltlhu e Florianópolis.
As 9 horns; para Araçatuba. campo
Grande, Corumbá e Culalni, 

'às 
6,30

horas: para Vllórln. i ,u «velas. Ca-
imvlelras. Ilhéus, Salvador. Aracaju.
Maceió, e Recife, às 4,90 horas; para
vitória, ilhéus c Salvador, A» iWO
noraif para Vitória, cãhavlelrai,
Ilhéus, Salvador, Aracaju. Mareio <:
Recife, As 7.3o horas. Air 1'ranrr:

Para Montevidéu o Buenos Aires, às
10,10 horas. Alltalla: Para Natal c
Roma, às 17 horas.

DOMINGO — Vasp: Para S6o Pau-
.o, às 7,45, às 9,30, às 11,30 e às
15 horas. Aerovlas Brasil: Para Be-
lém e Miaml, às 4,55 huras, para Te-
resina e São Luis, As 5,15 horas, pa-
ra Belo Horizonte e Aráguari, às 5.55
horas; para Sáo Paulo e Curitiba, às
9,15 horas; para São Paulo e Porto.
Alegre, às 10,52 .horas; para Belo
Horizonte, às 14 horas e pura S8o
Paulo, às 15 horas. Varlg: Para SAo
Paulo, Porto Alegre. Pelotas, Santa
Maria, Bagé, Livramento, Alegrete e
Uruguaiana, às 7 horas, para São
Paulo, Curitiba, Florianópolis e Pôr-
to Alegre, às 7,45 horas, para SAo
Paulo e Porto Alegre, ás 8 horas.
Natní: Para SAo Paulo, Lins e Ara-
çatuba. às 13,30 horas. Nacional:
Para Belo Horizonte, Governador Va-
ladares (Teófilo Otonl), Pedra Azul,
Conquista, Ilhéus o Salvador, às 7
horas. Itan: Para Sâo Paulo Belo Ho-
rizonle, Montes Claros, Campo Oran-
de, Salvador, Recife e Fortaleza, às 10
loras. Aerugeral: Para Vitória, Bel-
Tionte, Salvador. Aracaju Penedo,
Maceió. Recife, Cabedelo e Natal, As">.50 horas Panalr: Para SAo Paulo.
As 7.22, às 11,45 <• às 15,07 horas;
para Belo. Horizonte. As 7,25 e As
13,25 horas; para Belo Horizonte r
AraxA, As 9,5o horas; para Sâo Pau-
Io. Curitiba, Foz do Iguaçu e As-
sunção. As 8 horas; para São Paulo.
Curitiba. Florianópolis e Porto Ale-
gre. As 8,45 horas; para Vitória. Ca--íavlelras, Salvador. Aracaju, Maceió.
; Recife. As 7.05 horas; para Monte-
vldéu è Buenos Aires. As 13,30 horas.
Pan American Airways: Para Monte-
vick-u c Buenos Aires, As 8 horas:
jara Sâo Paulo, Porto Alegre, Mon-
tevldéu v Buenos Aires, As 9.15 lio-
ras, para Belém, Port of Spaln, San
iuan c Nova York, As 18 p à« Itt
nulas, vrnieiro ao Mil: Para Sâo
Paulo. As 5.45, As 6, As 7. As !).
As II, As 13. às 15, As 17, A» 20 »••is 22 horas; para CurltlbR, Florlanó- I
polis c Porto Alezrc, às 5,45 horas:
para Porto Alegre, Au 6 horas: par»
Vitória. Salvador. Macvlo r Rerlr>-,
1s 11.03 horas. H.I..M.: Paro Re-
cite Dakar, Casablanca, Roma >¦
Amsterdam, h 1,15 horas. H.A.S.I
Par» Montevidéu e Bieno» Aires, Aa
I7.;«i hora».

TRMSMJ.NISN I»A1IA INtOKMACOKtt: VAKT — tgaMNj l'A-
NAU.*- 'ti.WII; l'A.N \mi i;h •, \ AII.WAY» - 0*11.1,1 UBti<
ZKIItO UO Hlli. - la-IHKHIi AKKOVIAM UKAHIL - ,T..4a«0j VA-
HU. - ;.-',,l.: mi:i!i- . 1- . -n: u im _ •:-..•,;..; niíl l I- II
- 4'Mülil; fA.MA - 4S-47HJJI I.AI' - l' ;>'.:¦. Alll I k\m l -
«i-MH.IMi t>,A §, - i: i;-u i i -. i i: m A«IIKA - i' ¦"¦: UM -
l.lda. - -.• ..in. Mi \\ - i ii-. i im i \i m -mu TABA -
ii-imii T A I - .1'MOOOi AKItUVHUAt - nniüii NATAL -
M.1MNI m m \i i \ - 43.ir.wi .sai iov.m. - ri-aiut santos
MIMONT - 4-MUr.ilj HKAMIi - 4M?»I.

Produtos:
Alfafa

Mercado firme.
Mplslc 

Mi'ii;irto firme
Amendoim — 25 grs. ....

Menaoo fume
ARROZ sao Paulo,

Minas e Goiás;
Amarelão extra ....;....
Amarelão especial
Agulha especial ...........
Agulha superior
Agulha regular

ARROZ R. G. do Sul:
Agulha amar. 'espertai' 

...
Agulha especial -.
Agulha de primeira 
V-rulha do <iii:uno» ...,.-.
Bluc-rose especial "..
Blue-rose de primeira ....
Blue-rose do segunda ....
Japonês especial' .-•-.:
Japonês de primeira
Japonês de segunda 
• 'i arroz) ;•
julrei'»  . .. .

ARROX • R ,1,, Rio:
Tipo Maio, selecionado '".,';-.
Superior ¦. -.

ÃRHii/;, Sla. Calarlna:'
Especial
Superior

ARROZ - Alagoas e
Sergipe:

Nãt- há
ARROZ - Maranhão: •

Especial
ARIlrto - Pará:

Especial '.;....'.....
Superior <>•.•••

.Mercado firme.
BANHA

Porto Àlegi*
Latas de 20 Ugs
Latas de 2 kgs,
Pacotes de 1 kg

Mercado frouxo.
HATATAS

Sào Paulo:
Amarela esp. velhas '
Especial novas .;.........
Regularcs nova ;.,

Rio Grande do Sul:
Tipo "B"
Tipo "X"
Tipo ;."Z!* 

Mercado froúNO.
CEBOLAS

De 3.» ....;
De 2.»

Mercado frouxo.
CHAKQUE .

Estados Centrais ........
Rio Grande do Sul .....

Mercado firme.
COCO

Disponível  190/195,00
Para embarque  190/395.00

Mercado firme.
FARINHA OE MANDIOCA

Pôi-lo Alegre, eslra 78/80,00
Porlu Alegre, espei-lal ... 73/M.OO
Santa Catarina, extra .... 75/76,00
Santa Caiurlna, especial 71//2(i'.i

Cr$ -

-/2:o

Nomin.-ii
'.— 

/75.00

345/350.00
330/;«5.00

Ni)in:!,al
Nominal
Nominal

290/21)5 00
280/285 00
260./2i;5,OO
24iirU4fi,(iii
260/265,00
250/255.00

.225/230,00
-7235,00
-i/230.00

230/233,00
145/15(1. Oi)

. /It5(:|.

270/275,00
250/255.00

:;55/2K0,00
240/245,00

.210/215.00

áap/ÍB3'.'oB
235/240,00

S6fl 'S70.ri0
S6I1/S70.00
S60/S70.'00

Nominais
2,80/3.00
2.20/2.40

•Nominal
Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

10,80/1.1,00
. Nominul

Mercado frouxo.
FÊClJLA OE MANDIOCA

Santa Catarina i'w  NominalMercado frouxo.
•FEIJÃO BRANCO

Novo ospeçia) ........
Meúdo .especial

Mercado firme.
¦ FEIJÃO ENXOFRE

Rio Grande Novo .......
Cav. claro R. Gr. Norle ..

Mercado frouxo.
FEI.IÁC MANTEIGA

Novo ...' 315/320,00
Mercado firme. ' 

. ' '

FEIJÃO MÜLATlNHÕ .
Novo
Velho ¦';'.'

Mercado calmo.
FEIJÃO PRETO

Rio Grande, novo brun. ...
Mineiro novo
Uberaljlnha 

Mercado firme.
FUBÁ' MANDIOCA

Santb Catarina
Pórln Alegra

Mercado froux.0.
LENTILHAS

Nova i. ......
Mercado frouxo"'. MANTEIGA

A maior eoieçtíó
DE CALÇAS

250/290,00
170/180,00

•Nomina l
Nominal

140/145,00

180/1S5.00
1S5/1S0,00

Não há

Sò 00
65.1 .Q

105/110.1)0

Especial ...........
Mercado calmo.

. MliilO
Especial
Amarelo

Mercado 'frou.\o.
";•¦': 

vuLviuao
Norte e sul, especial ....

Mercado frouxo..
Sagú

Mercado calmo.

—/31.00

305/106,00
90,00/95,00

!,00/2.2(.

8,;2ü73;t>G

áALÓAIXIS
Touc. branco salgado ....
rourinho Uimhu, Mirn eos-

tela, salgado 
Touc. s/cosl. salgado ...'.
liiuiiiiho uiirnga. i-orr: eos-

tela, salgado '.'.
Lombo, c/eost. salgado ...
Lombo, s/cosl. salgado ...
Pes (Chlspesj 
Orelhas, salg
Rabos, salg
Coslíletui] salg. 
Lomhlnhof salg ,...
Baríin oelum. em pano ..
Bacon defurri. em papel ..

Mercado firme.
Sebo

Mercado frouxo.
1'apiiK-a .. .............

Mercadp frouxo. ,
- Aí i-olnVnVs acima representam'mi-

pretensóea dos centros produtores m
pais clf Rio de Janeiro.

—/i3;oo

'— 
/12.00

—/12.50

10,50/13,00
—/IO, 50
—/li, 00• /5,0o!

7,5u/8.(».-
¦— /8,00

7.50/8.1UI' lO.-c
15 ho
11 0(1

7,50/7,60

-2,00/2,20

desde

PARA RAPAZES

175,QO
iVA EXPOSÍÇÃO JUVENIL

Urna boa calca d'A Exposição Juvenil...
...simplifica o problema de vestir bem
um rapaz. Venha escolhei na grande
coleção de calças d'A Exposição Juvenil
— a calça para seu filho... a calçu que
ile veste com um stveater ou paletó,
e pronto... ei-lo bem vestido e bem
agasalhado I

Calças tropical extra de pura lã. Pré-
encolhida. Corte anatômico. Eolso mo-
dèlo de faca. Nas cores: marron, mari-
nho, cinza e beige. Para rapazes de 12
a 18 anos....

Jüf

cr$ 175,oo

Calças tropical Moinho
Santista. Pré-encolhida.
Boiso modelo de fica.
Nas cores: cinza e beige.
Para rapazes d? 12 a 18
anos..CR$ 225*00

Calças week-end com
fecho-eclair em casi-
mira mescla de pura
lã Moinho Santista.
Corte anatômico. Boi-
so modelo de faca.
Na côr clássica cinza.
Para rapazes de 12 a
18 anos. CRS 

 175.oo
Calças em sarja por-
tugjesa de purn. Jã.
Pré-encolhida. Corte
anstômico. Bolso mo-
delo de faca. Na côr
azul-marinho. Para ra-
pazes de 12 a 18 anos.
.... CR$ 225,00

wwm
AVFNIDA ESQUINA OUVIDOR

Vttnin ser um Hafiaz direito para ler i rédito n'A Exposição

S\P*

í
&*d^

&^*-£&*^

' 
para meninos i» meninas

m n'a EXPOSIÇÃO JUVENIL...
/^-~" ^S* Pelo» Menores Preços do Rio! Jj j '^^^t^^^^W

JÊmmÈk 
~^^ ^^^^^^^ {

a\«» -^mi*- ^.'\ V-» -*t aVI) Costume de tropicii ,yV
de pura is. Modelo ame- cr',
ricano, aem gola. Forra- (^
do de r.cda. Naa cures:
marron, mi.rlnh'., cinza e
belfic. Para meninos de
6 a 13 anos. CRS

 :i50,oo
21) Coutume d« Iropfrai
r\irn Em terldn h» pu.
ra ia Pré encolhido Fun
rado de aéda. Curte aoa>

tomico. dando maior li-
beldade de movimento*.
Nas cores: marron, ma-
rlnho, cinza e beige. Pa-
ra meninos de 6 a 13
anos. CRf IXttZ.Mt

ii) Costume '-porto d«";
trnpicul. i *\.,n cuita Cm
tei-Ho d* pura H P»ê

Crianças sadias que brincam l'.. que
pulam... precisam de boas roupas que

resistam às duras provas da infância.
As roupas que Exposição Juvenil apre-

senta agora, em tecidos escolhidos, são
próprias para o inverno. Venha com seus

filhos à Exposição Juvenil, escolher estas
lindas roupas em cores alegres e numa

grande variedade de modelos. Eles fica-
rao encantadores nestas lindas roupas!...

da. Modelo paletó com 3
botões. Nas combinações
de cores: cinza com mar-
ron e cinza com azul.
Para meninos de 6 a 13
anos CR$ 295,00

4í Vestidos em pura 1S
jersey nas cores, rosa,
azul e vermelho, com pa-
Ia, punhos e barra bran-
ca com aplicjjções bor-
dadas. Para meninas do
1 a 3 anos. CR»

 I05,oc
,"í) Vestidos em ia xadrez
Peito em 19 branca todo
prj»«uesdo com bsbtdc
bntdado Para inenintr
de 6 a IJ anoi; cr*

Vol «mm.

p-.'-'W»^?.í'.'*l ^W

0 ^ vf

6) Saia corpete Ém pu-
ra lft jersey, sem man-
gas e bem decotado. Bus-
to e bolsos bordados a
matiz. Saia Ioda franzi-
da e bem rodada Para
meninas de 4 a 10 anos

cr? 105,o<?

«m.olhido Fui rado de «6  2."»0.on

* JÜVEMH
H ni n c a s a

AViNIl/A HUUlNA OUVlti©*
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OFERTAS D'Â EXPOSIÇÃO CARIOCA
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AS MAIS MODERNAS CRIAÇÕES EM SWEATERS E SAIAS

CONJUNTO "BALLET"
Sweaf«r. Pura lâ...
d* fctol

CrS 75,oo
o mo..cr provo do RioI

õdas as cores.

Tam. 40 a 48.
Tc-«-

¦

Saia Jorsoylan su- j
perio." qualidade.;

00

...o menor
preço do Rio I
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CONJUNTO SPORT
Sweater. Malha
Fio de Escócia.

o» 23,ÜD
...omenorprscodoRloí

Saia. Carimira
Cinza Mescla.

ÊÈÈáWÊÈÊÈÈk'1-- ? Saia. S
>- ^MIí^^f^Pw^M casimirc
"" ^P^-^^^ii^Kli^m rnescla.

¦H cs 1!
f^^^^^^^§^^PH Costas

^^^S^^^^M gueada

CONJUNTO IMPÉRIO
Sweater. Grande Mo-
dal

cs150,M
..o menor preço do Rio!
Gcla-cS-alo e coz
bem largo.
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CASACO 2/4
Em lã cinza-
mescla. Pelo
menor preço
do Rio...

CrS 195,00

CASACO 2/4
Estilo Império. Su-
perior lã cotelé.

o, 450,°°
Costas bem
rodadas.

...menos que
um bom
feiiol

MA

mWÊÊÊÊÈÈÊÊÊÈÊÉÊMÊÍ

¦Mr

CASACO 2/4
Elegante e Mo-
dernol Pura lã
Camel. Em bran-
co, cinza ou bei-

« 395,°°
Gola alta, costas

det.

9

MEIAS NYLON 4
Denier 30. Fio Du Pont
super-resistente. Pel
menor preço do Rio

c,,25,°°
...e é malha 48

.*.'

SAPATOS... MEIAS...
BOLSAS...
E LUVAS

BEM NA MODA... PAttA RíflLÇliR A ELEGÂNCIA DAS SUAS IOILETTES.
SAPATO LUIZ XV —
Salto 5 ou 6 • meio.
Multo elegante pa-
ra suas novas foi-
lettej.

CrS 135,
...t menor preço do Rio!
Em superior camur-
ça cinza, preta, ma-
rlnho ou marron

BOLSA DE SUPERIOR COURO
CROMO. GRANDE OFERTAI

toda* as cores. CrS 98»
...a menor preço do Riol

IOLSA DE SUPERIOR CAMURÇA
Forro de moiré do primeira
• fecho-eclair interno.

CrS 185p-
...ologanto • moderno

SAPATO SPORT
Sola de borracho
anil-dorrapante.

CrS|35y
LUVAS DE IUEDE
Muilo i"i'i'c.... tuptrlor
•(«cili.l Au | Corei modernai,

^ml li

r?jwB^^ JÊ&i *Ê

^^^B VaarJaBBaaSflaaWj AaV.
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CONSERVE SUA ELEGÂNCIA NOS DIAS
DE CHUVA... COM UMA CAPA... UM
GUARDA-CHUVA... E UMA GALO-
CHA... D'A EXPOSIÇÃO CARIOCA

T •'V
LUVAS EM TRICÔ DE LA
Elegantes para o inverno.
Todas as cères e tamanhos

Ar oo
CrS OÜy
...o menor
preço do Rio I

I CrS |«Jy ^l
tt ...o menor "^ s*

CrS

GALOCHA ELEGANTE
Abòtoa com"grippers"

de segurança.

00

...o menor
preço do Rio.

GUARDA-CHUVA
Tafetá Impermeável.
Cabo Torrado de couro.
Todas as cores.
Aproveite esta oferta...

00... o menor
f preço do Riof
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CAL»A DE
SHANTUNG
IMPERMEÁVEL
Com Capuz. Dois modelos numa só
capa ...de um lado, modelo Império
...do owtro, modelo "Glamour".

...o menor effiHK 00
preço do Riol CrS àVVVf

00

||ay>ll1(W>l»iiliMW

I COMPRE MAIS... COM UM CREDIÁRIO
D'A ÊXPGSIÇhG CARIOCA

A SENHOtlA TEM CRÊOITO NA
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Domingo. 24 de Julho de 1949

VIDA BANCÁRIA
Instituto dos Bancários

MOVIMENTO IX) DIA 22
ASSISTÊNCIA MÉDICA —.45 exa-

mes de laboratório — 20 exames de
ralo X — 10 InternacOeB nospltnlares

52 tratamentos especializados —
9 Inspeções de saúde.

AMBULATÓRIO - CONSULTAS; —
Cirurgia 9 — Otorlnolarlngologln 58 —
Ortopedia 11 — Dermatologia 11 —
Clinica médica 54 — Ottalmologla 29Nc-uro-pslqulatila 6 — Pediatria 10Gastro-enterologla 11 — Cardlolo-
gla 7 — Urologia 3.

Aplica cOes ílalotcrápclas, 54; Inje-
C8es, 12 Curativos, 35 e Masngt-ns
manuais, 11.

PROCESSOS DESPACHADOS PELO
DELEGADO REGIONAL

BENEF1CIO-ENFERMIDADE: —
Concedidos: — Luís Emílio Brito de
La Roque — Edmé Nllda rtodrlgiltsAlgenl Guedes Nogueira.

BENEFICIO - FUNERAL: — Con-
cedido: - Pedro de Aquino Remos.

Notícias Diversas
PROBLEMAS DOS BANCÁRIOS

Devera terminar hoje a reunlflo dos
representantes dos sindicatos do y r-
cárlos do pais, convocados ->elo írgão
da classe bandeirante a fim 1e serem
debatidos . os 1 nterSsses considerados
imediatos para a laboriosa classe ban-
caria. O conclave, que parecia mais
curto, Já se prolonga por vários dias.

Oportunamente, daremos noticias re-
sultántCb do retido congresso.
CLUBE ATLÉTICO LAR BRASILEIRO

Seguiu, às primeiras horas de hoje,
para a cidade de Vassouras, a embat-
xada do «C.A.L.B.>, que será. na
linda cidade fluminense -ecepclonada
pelo Esporte Clube Vassourense, valo-
rosa agremiação local. '

PROMOÇÕES NO BANCO OO
BRASIL

As promocCes de 1949, los runclo-
nárlos do Banco do Brasil, devem
sair dentro de uma semana. O tra-
balho de apuração da comissão, que
já étâ quase pronto, falta relacionar
os escrlturários da letra «B» que ío-
ram recertemente beneficiados com a
promoção automática & letra «C».

Logo que as promocBes forem assina-
das pelo presidente do Banco -Io Bra-
sil, a Asspciacáo Atlética Banco doBrasil, fará o possível para publ caras relacOes nesta coluna, r,a medidado possível, para mais rápido conhe-cimento dos funcionários que traba-lham no interior, nas agências,

CHA DANSANTE NA «BOITE
AABB»

Será realizado hoje, das 17,30 às21 horas, o chá dansante que a Asso-clacfio Atlética Banco do Brasil vaioferecer, em sua «boite», ao quadrosocial dá Assoclacáo dos Funcionáriosda «A Exposição».

O dlrctoi da AABB, sr, Joelslo For-
reira Viana já ultimou todos is pre-
parativo: para que essa festa, que será
animada pela orquestra de Napoleào
Tavares, conquiste o mesmo <uce»so
das anteriores.

Os sócios da AABB terão .'nsresso
mediante exibição da - carteira social
e recibo em vigor, na forma regu-
lamentar, medida extensiva aos nssp-
ciados do clube homenageado.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcrore hoje o aniversário tos se-

guintes sócios da Associação Atlética
Banco do Brasil:

Adelino Gonçalves, da ngénclii de
S. Pnulc, Osvaldo Mourüo ínrboiiara,
Rio Claro, S. Paulo: Alfredo Itodri-
gues Germano, Rio (FIBANi; Piorinpo
Carlos Zlllig, Rio; Esaú Barbosa Ma-
galhSes, Caxias, Maranhão; .-•auii de
Carvalho Cruz, Porto Alegre. RS; Tnr-
cislo de Morais Neves, Plraqlcàb», á.
Paulo. • * •

Amaniiü dia 25:
.Tosei' Ávila Mendonça, Araoajü. £er>

gipe; Luís de Paula Fonseca Aranles,
Bandeirt-.. Distrito Federal; Munuel TI-
radentes Vieira, Volta Redonda, RJ.

• * * ¦

I Anlversarla hoje o bancário Jeiaido
de Robcrtoo da A.A. Banco O-lamare.

Trancorre. hoje, o aniversário nata-
licio da sra. Maria Cristina de. .Sousa,
progenitora da sra. Marlana Je Sousa
Carvalho, dd. esposa do sr. Edgar
Rustilhc Carvalho, da A. 4. Banco
Português do Brasil, que será nome-
nageada pelos parentes, em <ua resi-
déncia.

Completa mais um aniversário, r-ojp,
a sra. Lafn Rabelo Pimontel, eEpósa
do sr. Valdli da Costa Pimentel, srtojo
da A. A. Banco Português io Brusll.

Informações diversas
(Conclusão da 6.» página)D. H. SIGAL AND COMPANY, do»Estados Unidos, desejam importar esto-pas. (1160-636).

Outros detalhes & disposição dos In-teressados, naquele Serviço de Inter-c&mblo da Associação Comercial doRio de Janeiro, em sua sede, a ruada Candelária, 9, ll.o andar, ala ei-
querda.

CAIX* DE AMORTIZAÇÃO
TABELA PARA O PAGAMENTO DOSJUROS DO 1.9 SEMESTRE DE 1949 —

A ENTRADA NAS BANCAS SO SERÁPERMITIDA DAS 12 AS 18 HORASLetra. Dias
3.* chamada

A a 25—2f>—27—28—29
As listas só serão atendidas nos dias

e horas marcadas.

NÃO SERÁ DESVALORIZADA A LIBRA
ESTERLINA

Bevin, em conferência com Schuman, declara
que a Inglaterra não tem a intenção de ceder

ante a nenhuma pressão
PARIS, 

23 (U; P.) - O ministro
do Exterior britânico, sr. Er-

nest Bevin, Informou a seu colega
francês, sr. Robert Schuman, que
á Inglaterra nfto tem a intenção
üe ceder ante a nenhuma pressão,
para desvalorizar a libra esterlina,
no próximo outono. Essa lníor-
macao foi dada por fontes dlplo-
mátlcas que adiantaram que am-
bos os ministros também debate-
râm a possibilidade de desenvol-
ver-se em territórios britânicos e
lránceses do ul tramar uma obra
de fomento em grande escala, com
a ajuda norte-americana, em dó-
lares, para combater a atual crise
econômica da Europa Ocidental.

Bevin e Schuman conferência-
ram reservadamente, hoje, duran-
te um almoço oferecido pelo ml-
nlstro do Exterior francês. Bevin,
que apresentava um aspecto can-
sado e doentio, deteve-se aqui de
passagem para uma estação de re-
pouso, onde se demorará duas se-
manás.

Schuman coníerenclou com Be-
vln depois de ouvir, durante três
horas, os ataques do comunistas
áo Pacto do Atlântico Norte, na
Assembléia Nacional francesa. Co-
mo o almoço teve caráter privado,

n5o foi distribuído comunicado
algum. Fontes diplomáticas disse-
ram, depois, que os dois minis-
tros haviam falado sobre a crist
de dólares e que Bevin se con-
servou firme em sua negativa a
reconsiderar a proposta de des-
valorização da libra, assunto êsst
que se espera venha a ser deba-
tido na conferência do Fundo Mo-
netãrlo Internacional, a celebrar-
sè em Washlngti/.i, em setembro
píóximo.

À França desvalorizou o franco
. por duas vezes, a partir de 1944,

e afirma-se que a desvalorização
de outras moedas européias nâo
conversíveis terá que ser feita
mais tarde.

Fontes britânicas e francesa»
disseram também que Bevin t
Schuman discutiram a questão do
futuro da Trlpolltânla. A Ingla»
terra ocupa atualmente essa ex-
colônia Italiana e consta que é
partidária da concessão de inde-
pendência a ela, sob vigilância da
ONU. A França, temendo que Isso
leve a influência da Liga Arab»
até as fronteiras da Argélia, opõe-
se tenazmente a essa lndependên-
cia e quer que a Trlpolltânla seja
devolvida & Itália, sob íldelcomisso
da ONU.

Todos os Estados do Brasil estão re-
presenfados no conclave do Araxá

Meticuloso e intenso o preparo da II Conferên-
cia Nacional cias Classes Produtoras — Decla-

rações do secretário geral do certame.
ARAXA, 23 (Asapress) — Entrevis-

tamos hoje o dr. Osório da Rocha Di-
nlz, seeretário-geral da II Conferên-
cia Nacional dás Classes Produtoras
cm Araxá, a quem pedimos, de inicio,
impressão dos últimos preparativos pa-ra a conferência:

— Vemos nos salíes do Grande Hotel
do Baríèiro — disse — a presença de
delegações de todos os Estados do Bra-
sll. Pudemos verificar, em palestracom elementos representantlvos das
delegações do Ceará, SSo Paulo. Rio
Orande do '.Sul, Amazonas, Paraná,
Pari e Estado do Rio, como foi me-
tleuloso e Intenso o preparo para a
reunido do Araxá Teses, recomenda-
cOes, sugestões e trabalhos diversos se
apresentam sob os mais variados as-
pectoB da economia regional, da eco-
nomln, estadual e entrelaçados aos in-
terêsses dos Estados da Unido. Dos
problemas da melhoria dos rebanhos
ao aperfeiçoamento da produção de
couros e peles de caprinos do nordes-
te, da defesa do comércio Internado-
nal do Brasil aos problemas da indus-
trlalusàç&o, tudo isto aparece e é mo-
tlvo de cogitação dos delegados e as-
sésiorea aqui presentes".

Quisemos Baber quais o» assuntos, em
su.i opinião, que deverão empolgar os
debates dos delegados e assessores, do-
minando mesmo os temas da Conferên-
Cia, è o nosso entrevistado respondeu:"Primeiramente se far& sentir
em sua plenitude o problema da In-
dURtrlalIxaçao nacional nas nove co*
missões que constituem o temarlo,
Uma equipe brilhante, conhecedora dos
problemas Industriais do Brasil, esta
preunte aqui. Claro que nfln haverá
Mparncao dos íntereanes smro >u:i;-
cultura, Indústria e comercio, de um
modo li ."!. más todos «sito certuu
ilr que « Imprescindível »«»;.-:;!::.' s
produção Industrial do p«u, aumenUii>
00 a nua produçto dt bue, » prudu-
fio afrleoU, •• ii !>ini!i-iiimi.iihiii do
iiHi.h.iu distribuidor, »lmi» do co-
iii'i>i'i Titmlitii) o i,n,iii-im. dos con-
•i.'.i-« ri* preço*, tifti iin.iii.i.i-'- di
nroducft» « dn MltMfrlMl| dutlonl
•«ra miiiiiio •» •'". • d»#dt> li, põ>¦'¦ -• i-" -. - a itlur dn« i||»i'uh"«» qu»••iii/iií. intt mmUtvH ' ¦ ¦' ''»* *m** do
«mmiiIo »>«r vuUd«, m tàlllnm IH1UII<
¦ '•• ii"í i-i. •'..- Mr»)»"
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Além dos seus delegados que í<ao re-
almente cr nliecedores profundo das atl-
vldades n que se dedicam, todas as de-
mais delegações incluem elevado nú-
mero de assessores técnicos, notada-
mente economistas, que há "nuito es-tudam os problemas brasileiros. Ai-
sim, por exemplo, o Instituto :e Eco-
nomia do Rio de Janeiro está presenteâ Conferência com uma equipe bri-lhante de 20 elementos, ft conhecida
a capacidade técnica e a .«mpetêncla
dos representantes paulistas em con-
íerênc^ como está.

Indagamos quais serão, concluídos
os trabalhos, as medidas tomadas a
fim de sr assegurar a execução dai
decisõej e recomendações da Confe-
rêncln. O sr. Osório Dlnlz jsclareceu:—«Cor, r. experiência obtida em con-
claves arterlores, proclamaram js téc-
nlcos que o temarlo fflsse o mais obje-
tlvo possível, visando a focalizar pro-blemas práticos e de máximo 'nteiês-
se para o pais. O preparo meticuloso,
o despertar da opinião pública â con-
seguido para esta Conferência e, so-
bretudo, a vigilância continuada da
parte das classes produtoras do Brn-
sll pcrmllcm-nos assegurar que i.s oon-
clusõcs scrvlrfio, de nimra em diante,
d roteiro para a política econômica
do pais. Sendo mais prementes certos
Jirob.C!T!í!!? rnmn o dn rO-VMTTC.í hfííl-
cárla, PJi.no «Salte», ajustamento d&
pecuária, licença prévia, umn </ez to-
mailnr. n> conclusões n respeito, lm-
por-so-flo medidas enérgicas que ve-
nham modificar profundamente n nos-
sa estruturn econômica. Os orohlcmni
dn pecuária ocupam lURar de Relevo«;•, •.:•;¦»/:; :.-. f>m «11*1 pr!ní?Ír£ S!??Üí5.
Sendo oc ili-iimlM proldemas de fW«
dcnlr Inlerêim» nnelnnnl o estsndo
multoi dêlei n exigir aoluçAn .medlnta,
'¦sift imu qu; ns ¦ "Mi-ii- 1'ia-i raunldo*
«ii» Araxá, nüo podorío dflxnr òi» »jir«-
rlá-lo» e por luto, llll novo sccáii do
luinArlo fnr/im *\c* Incluídos i'H'ii «pre-
rliicAu «i riltriiMno dn» dnl><Hiidii*

l'i'diim>, wlfli<'i'lin»nliiii »Alir*» • pro-
lilpin»' d> iiplirtlw), do» mlneiln» » d«
t"ii'inl« fl-Hrlci, «orno Idiiim (,fi»»HfU
ilo tvtlnm», tiutfuriiiiiM a ^imi/i ffi>
lio/mlHiJfi'
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KETALHOS - AMOSTRAS DE BALCÃO - PECAS AVULSAS
»

CHEGUEM CEDO PARA ESCOLHER MELHOR

$';Wi//to? 
pe S5/M0M

Só 90 SAIAS DE LA de 125,00 por

Só 60 VESTIDOS
RAYON de 295,00 por

Só 30 VESTIDOS
DE LA de 295,00 por

Só 15 VESTIDOS de.Mater-
nidade de 360,00 por

i/#Ge&re
Só 600 CALÇAS de 12,50 por
Só 200 COMBINAÇÕES de 89,00 por

Só 95 CAMISOLAS de 65,00 por

75,00
199,00
199,00
250,00

7,50
75,00
59,00

:fl^$,:&)&M
Só 546 mt. FLANELA ."KASHA" de 14.50 por
Só 146 mt. RAYON

-ESTAMPADO de 25.00 Por
Só 4.000 mt. ALGODÃO

estampado por
Só 95 mt. TECIDO

RAYON de 39.50 por
Estampado'

Só 198 mt. TECIDO
DE LA de 80,00 por

Xadrez ou liso, larg. 1,40 ¦

Só 45 mt TECIDO
DE LÃ de 220,00 por

Só preto, lã fina
Só 200 mt. CAMBRAIA DE

LINHO de 55.00 por
Só 225 mt. OPALA

LISA

9,50
19,50
6,50

27,50

Só 73
Célçhás Chenslle

Tipo americano

agora 330,00

zeuPA$r/M£WWS

mm CMANÇAS

r
!

Só 452
Sweaters p/ senhoras

Preço regular 185,00
agora 140,00

Tipo "pullover" com mangas compridas.
Cores sortidas. Tamanhos 42 a 48.

Só 600
Blusas de malha

agora

Só 130 mt. OPALA
ESTAMPADA

de 9.50 por

de 14,50 por

139,50

45,80
7,50
9,50

Só 220 Pr. LUVAS DE
TRICOT de 12.50 por

Só 244 CUECAS DE ALGODÃO por

Só 34 p.SAPATOS de 69,50 por
de tricot pára dofiriir .

Só 456 CALCINHAS de 14.50 por
borracha, azul, rosa

Malha de algodão com mangas japones&sem cores sortidas.-

Só 238
Toalhifihas de

agora 7,

Só 780 MAMADEIRAS 3 por

Só 40
Bolsas Nyloii

Preço regular 95,00
agora $9,50

soe/r/e#se e/A/ms
Só 400 SOUTIENS de 11,50 por

de algodão abotoados atrás
Só 120 SOUTIENS

de setim por
Só 120 SOUTIENS de setim

de 25,00 por
tipo americano

Só 60 SOUTIENS de brim
para usar com cintas

por

Só 37 CINTAS de 200,00 por
Só 50 CINTAS NYLON por
Só 456 CINTAS de rayon de

35,00 por
c/ liga ou calça

8,00

39,00
17,00
30,00

150,00
300,00

29,50

W&J^-Si
Só 76 pares MEIAS 3/4

de 22.50 por
para 8-10 anos

Só 214 pares MEIAS 3/4
de 17.50 por

punho elástico 8—10 anos
Só 58 pares MEIAS 3/4

de 15.50 por
Tamanho 7

Só 72 pares MEIAS 3/4
de 15.50 por

Tamanho 8
Só 78 pares MEIAS 3/4

de 15.50 por
Tamanho 9

Só 86 pares MEIAS 3/4
de 15.50 por

Tamanho 10
Só 65 pares MEIAS 3/4

de 15.50 por
Tamanho 11

Só 56 pares MEIAS 3/4
de 15.50 por

Tamanho 12
Só 606 pares MEIAS para

trabalho de 4.50 por
Só 416 pares MEIAS para tra-

baího, reforçadas de 4,50 por

20,00

15,50

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

3,50
3,50

Só 210 VESTIDINHOS
de 32.50 por

de algodão estampado

Só 245 CALÇAS
impermeáveis de 17.50 por

Tipo "Kleinertz"

Só 235 BABADORES por
da Ilha da Madeira

Só 54 VESTIDINHOS de 225,00 por
de tricot feitos à mão

Só 200 CAIXAS c/ 6 fraldas
Johnson & Johnson por

Só 218 ROUPINHAS por
Para 2 a 6 anos

8,50
12,50
25,00
10,00

10,00
25,00

14,50

17,50

169,50

50,00
39,50

Só 134 CALÇAS de 90 .-«0 por
brancas p/ amarra?

Só 75 CALÇAS de 95.00 por
qualidade superior

Só 39 AVENTAIS de 95.00 por
abotoados do laao

Só 20 AVENTAIS de 87.50.por
tipo 3,4, meia manga

SÓ45JALÉCOS. de 65.00 por
abotoados na frente

Só 37 JALÉCOS de 65.00 por
abotoados do lado

Só 28 PALETÓS de 75.00 por
¦ tecido superior

70,00

75,00

85,00

7930

52,80

52,80

64,80

Só 98
Vestidos de !ã
Para criança» %

Preço regular 215,00
agora 14930

Liso ou xadrez. Tamanhos p/ 2 a 6 anos

Só 147
Calças p/ trabalho

Preço regular 72,50
agora 56,(

De brim, tecido listrado em várias cores.
Tamanhos 42 a 54.

Só 23
Paletós p/ garçons

Preço regular 85,00

agora 75,00
Peitio simples com 1 só botão em branco.

Tamanhos 44 a 56.

6 ESCOVAS P/Bater de 82.50 por 69,00
N.° 2 Qualidade Superior

6 ESCOVAS P/Bater de 120.00 por 95,00
N.o 3 Qualidade Superior

11 BROCHAS P/ Óleo de 22.50 por 19,00
n.° 4;o

12 BROCHAS P/ Óleo de 28.00 por 24,00
N." 5,0

10 BROCHAS P/Oleo de 37,50 por 29,00
N.° 6,0

12 BROCHAS P/ Óleo de 49.50 por
N.° 7i0

12 BROCHAS P/ Óleo de 69.50 por 55,{
N.» 8 0

rmjmó&NM

Só 4 FECHADURAS de 225.00 por 175,00
de embutir, latão polido

Só 3 FECHADURAS de 115.00 por 85,00•¦" de sobrepor, niquelada

Só 17 FECHADURAS de 30.00 por 60,00
de sobrepor, latão niquelado

Só 11 MAÇANETAS de 22.50 por I 8?00
latão niquelado

Só 17 MAÇANETAS de 38.00 por 24,00
Só 11 MAÇANETAS de 26.50 por 20,^0
Só 18 MAÇANETAS de 30.00 por 22,1?0
Só 9 MAÇANETAS de 40.00 por 30,§0
Só 25 ALDRAVAS de 3.80 por 1,70

Só 30 PEGAS LADRÕES _ _ -.
de 20.00 por I 5,(fQ

latão polido

7>/}%4 St/J CoZ/MA

WMISAS P/HOMetfS

Só 30
Casacos p/ meninas

Preço regular 395,00
agora 295<00

Só 144
Pijamas p/ meninas

Preço regular 85,00
agora 65.00

De íino algodão em cores delicada»

Só 600 mt.
Algodão cru'

"Harmony House"

Preço regular 7,80
agora 540

Só 320 CAMISAS de 80.00 por
Ksporte de malha listrada

Só 161 CAMISAS de 90.00 por
Tricoline branca

Só 380 CAMISAS de 95.00 por
Esporte de fio de èscossia

pMa sva$ ç07m#4s

Só 30 CAMISAS
Esporte

Só 44 CAMISAS
Esporte

de 75.00 por

de 85.00 por

69,00
75,00
75,00
69,00
69,00

Só 70 FORMAS DE
VIDRO de 14.50 por"Glass Lake" para forno

Só 100 FACAS DE
PAO de 25.00 por

Só 70 PANELAS de 42.00 por
aluminio, c/' arco brilhado

Só 100 PANELAS de 48.00 por
aluminio, c/ arco brilhado

Só 50 PANELAS de 70.00 por
aluminio, c/ arco brilhado

Só 60 PANELAS de 32.00 por
aluminio fosco

5,00
12,00
35,00
39,00
59,00
25,00

Só 225
Cintos crocodilos

vi HOMENS

Preço regular 60,00
agora 58,00

Só 87
Chapéus shantung

P/ HOMENS

Preço regular 80,00
agora 75,00

Só 1.400 mt. CRETONE
estampado de 30,00 por

largura 1,00
Só J.400 mt. CRETONE "RICO

RICO" de 24 50 por
estampado larg. 1,00

Só 1.400 mt CRETONE"R1PQLIN" • de 14.00 por

23,50

19,50

9,80
19,50

TO 4 LHAS
IS« ÜOii Tü.ii.íSAN DK MM AA

ROSTO 4 por 4«lfUv
ftÓ 1 'MM» TOAIJIAN ofl AA

Dl MANIÍO 4 por iío,UU

Só 1.145 mt. CHINTZ de 30.00 por
estampado e liso

Só 246 mt. VOILE de -fl ,A
rayon de 80.00 por 07,5U

estampado
SÕ Z7Ü mt. ETAMINE , £Alar. 65 cm. por O,OU

xadrez- e listado
Só 119 ml. ETAMINE ~0 eA

BIANCA de 31.50 por XO,3U
largura 1,26

Q^t>^f^fitfi>a<>a<}rx0rirj6(Hf»oox>0at>ü<)a^a^(><>

VEJAM QUE VALORES!
Aproveitem •••¦..» <tjw»rtui*ldwfJfl

Só 210
Toalhas de mesa

C 6 guardanapos

Preço regular 210,00
agora 109,50

Linho importado com listas. 127 x 127

Só 319
Panos de copa

Preço regular 8,50
agora 6,80

Macio» • MbuorvotitM, Fundo bmrtcfl com
x...|i<v :..'Ml OU ¦* -1 mr-lli .

Só 11
Secadores de roupa

Preço regular 250,00
agora 198,00

De madeira com ralo de borracha

/IKMM//V#t>&

K
M

Só 100 FITAS
MÉTRICAS de 5.00 por

Só 1.000 nov. LA
"SEARS" ' de 14.00 por

Só 50 PORTA LAS de 30.00 por

Só 150 CAIXAS p/meias
de 55,00 por

pâm p/A/ro&es
6 ESCOVAS P/ Bater de 45.00 por 35 QQ

N.o '

6 ESCOVAS IV Bater de 65.00 por 49,00
N.« '

« ESCOVAS P/ Bater de 92.50 por 75,00
N ,• 3

« ESCOVAI P/ BttUir dn 60,00 pnr 49,00
U,* 1 '..-¦!. ü.i.'.!'- Superior

Só 75 SACOLAS
Só 1.000 GORROS

americanos

de 65.00 por

de 10.00 por

Só 1.000 BOTÕES de 3,50 1 dz.

Só 1.000 BOTÕES de 4.00 1 dz.
Só 2.000 MODESS (12),

de 10.00 por
Só 356 PASTAS p/ sa-

de 3.00 por
de 25.00 por
cie 46.00 por

de 4.00 por
nò 100 (míin 11111 v. de 4,00 por

pato

Só 60 ESCOVAS

Só 20 IST0.10N
Só 1,000 LINHAS

CORRENTE

3,50
11,00
22,00
47,50
50,00

7,50
2,50
3,00
9,00
2,00

18,00
32,50

3,70
3,50

VAMOS A SEARS, ROEBUCK DO RIO-PRAIA DE BOTAFOGO 400

iI mg'- ¦¦¦^¦:.:y-
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O RACIONAMENTO DO GÁS
EngS A. RODRIGUES MONTEIRO

O senador Mário Rnmos iner conhe-
cer n.) cor-dlcfies em que c-stá sendo
excrulacli o secular contrato da Socle-
{(, Anon.MTie cio Gaz cio Rio de Janeiro.
Orn. I» I ceintrátõ foi nmplumonte dl-
vulgHCli cinanilo se cogitou do emprés-
tlmii <Ie noventa milhões de dólares,
e ns cúrias cio general Junrcz Távo-
m tudo esclareceram! Nós, também,
riosta coluna, fizemos comentários e
o Ilustre, senador deve saber que exls-
to uma comissão especial de Inquérito,
parlamentar, para apurar os fatos es-
candalosos então vindos à, oaila. Che-
Rimi» a dizer, em data de 7 de ju-
lho d - 1948, precisamente há 1 ano, nes-
tu coiuna, o seguinte: «pouco ou mesmo
nada adiantará a criação de uma co-
missão cepcclai de Inquérito parlamen-
tar pari apurar os íatos escandalosos
referentes ã, Llght. A experiência exls-
tente, rio uma comissão á respeito dos
n:os delituosos da ditadura, ai está para
demonstrar a Inopcrãncla de fals co-
missões. Delas estamos fartos, pois
sabemos que nada apuram e se, por
acasoi chegam a algum resultado po-
sitivo, logc suas conclusões são arqul-

FABQICA BANGU
TECIDOS DEOFEITOS

"raferUoi 
no Brasil

Grande
sucesso

_ em >
Buenos Aires

HIIM. *«. ousei A
BANGU -IHDUST PIA 6CASÍUBA

vndas. A Llght passará, cobranceira
mente, sobre tudo e sobre todos. A
única maneira de fazer com que a po-derosa empresa canadense respeite r.os-
sas leis seria, no momento, antes da vo-
taçflo da garantia, o governo exigir
o cumprimento de seu dever, pondo
tudo quo está torto em seus devi-
dos termos. Depois de dada a garantia,
tudo dera parecerá como por encanto,
e dal a alguns meses ninguém mais ae
lembrará de que somos proprietários
da usine de gás e Instalacóes anexas
da extinto Socleté Arionyme ciu Gaz;
que nos pertencem 50 por cento do va-
lor dos edifícios e terrenos' e P7 por
cento do valor dos aparelhos, redes e
estações, existentes em 1927, da Com-
panhla Telefônica Brasileira, .continuan-do a Llght em uso e gozo de tudo, sur-
da e muda aos apelos patrióticos dos
que aindr pensam haver vergonha no
Brasil». \

Previrnmos Isso, em julho do ano pa$-sado, e agora, em julho de 1949, rè-
pete-se a comédia, com o requerlmen-
to dr senador Mário Ramos. A Lightobteve ser. aumento de tarifas e to-dos nós continuamos a pagar, em dô-bro, o aumento excedido de célebre
quota de racionamento do gás estabe-lecido em 1942, por motivo da falta detransporte ocasionado, pela guerra.Quando acabará a guerra para a Llght?E todos ainda estamos com multasorte, pois o Saci fôz 'todas as investi-
das o ano passado e ainda êste ano,
para no:, racionar a energia . elétrica,
esbarrando na firmeza e integridade dóatual presidente e demais membros doConselho de Águas e Energia Elétrica.
O Saci está ficando desmoralizado 
já mete medo a muito pouca gente...Sabem os leitores quem é o Saci? Não?Fois procurem os números atrasados dos
jornais o examinem um anúncio em queaparece urr. saci bem negro, com o titu-lo: Cuidado 1 O Saci vem ai. Domingo
passado, tomando quase uma páginainteira dos matutinos, o Saci aparece'
e diz: eu sou a Light! Faca economia,
senão o Saci raciona a eletricidade e
já sabe, pagará com dobro, o quilowatt-
hora. Apesar das chuvas, o Saci está
batendo na tecla da maior estiagem

c conclui nu Z.« Pílglllll i

PNEUS A CREDITO
Em G prestações, pelo preço da tabela «em juros nem
fiadur. Todas as marcas e tamanhos para caminhfie»
e passeio . A vista,,abaixo da tabela, no PNEU ORft-
DITO. Avenida Henrique Valadares, 140, esquina áf

 Tenente Possolo — Tel.: 33-0168 
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O SANGUE E A VIDA
DEPURE O SANGUE COMelixir mm
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INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADÁVEL COMO CM LICOR!

REUMATISMO! SÍFILIS!
Tame a popular depurativo composto de
Hermefenii e plantas n.r.dioinatis de alto
valor depurativo. Aprovado pelo U.N.S.P.
com» medicação auxiliar no tratamento da
SifiilB e Reumatismo di> mesma origem.
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TERCEIRA SECAO Domingo, 24 de julho de 1040

ENDEREÇOA BOA ESMOLA E UM
Â repressão à mendicância, na cidade, por falta de boas instalações, é deficiente,

mas ainda assim presta enorme auxílio aos necessitados
Não é certo que se deva negar dinheiro aos pedintes porque muitos são falsos mendigos — Existe
grande número assim — Mas ninguém deve dar principalmente dinheiro aos de verdade porque a

eles se faz desta forma grande mal ——-—

Reportagem de DANIEL CAETANO

0: 
melhor auxilio que toda gente
nesta cidade prestaria a quem
lhe estendesse a mão pedindo uma

esmola por amor de Deus era não dar
nada. Quero me referir a estes quetodos nós costumamos chamar de men-
digos. Mas na certa multa gente vai
achar uma grande maldade ter um
cruzeiro íi-toa no bolso e não dá-lo
a um velh sentado na calcada, um
pobre cheio de mazelas, ou então a
uma senhora nas mesmas condições e
ainda por cima rodeada de filhos. Não,
não, não dêem nada. Percam por fa-
vor a ocasião de assim lhe escaparem
um lugar no céu a preco. tão barato,
mas prestem um benefício ao infeliz
que se largou num lugar qualquer à
espera da chamada caridade pública.
Quem achar que estou errado dê um
pulo à rua da Relação n. 37, onde se
encontra instalado o Serviço de Re-
pressão à Mendicância, e depois me
diga o que pensa.

Não.é verdade que se deva negar o
dinheiro a mendigo porque entre êlcs
haja falsos mendigos, se o que se en-
tende como falso mendigo é um sujei-
to que não precisa de esmolar e ainda
assim esmola. Existem, muitos assim, é
ceriu. menos, porém, do que se pensa.Ninguém deve dar, principalmente di-
nheiro, aos que poderiam ser chama-
dos mendigos de verdade, porque efe-
tlvumente eles nem sempre o são. Ó
problema da mendicância a certos res-
peitec nãçi existe nesta cidade.

E' necessário que se pense depressa
numa definição para o mendigo, o quenão é bom sequer Imaginá-la, pois com
tdda certeza sairá errada. Todavia não
há perigtf de erro muito grave se me
ponho aqui a dizer de quantas manei-
ras. um homem ou uma mulher acaba
resolvido a pedir aos outros, aceitando
como assunto liquidado a impossibili-
dade de ganharem a vida à própriacusta.

UNS GASOS
Num pátio absolutamente impróprio

à concentração de dez pessoas nas cón-
dições, em que por certo sempre se
encontram os chamados mendigos,' vi
uns cento e cinqüenta, segundo cálculo
estimativo de um funcionário de iá.
A maioria homens, pois só vi quatromulheres e cinco rapazes. Um destes
rapazes, sujeito cheio de aparente saú-
de, me contou a sua história. Não era
um malandro que passasse por doente
como a principio supuz, mas um infe-
liz desgostoso da vida. Tem vinte e
dois anos, chegara hávla dois-dias'de
São Paulo, sua terra natal. Tecelão
desde os quatorze anos, sempre traba-
lhara e se comportara bem na vida,-
o que logo se notava ao conversar com
êle. Acontece que seu pai, um bêbado
contumaz, provocara certa noite grandeescândalo, em casa, o que encheu o
rapaz, de vergonha e. desgosto... Aquilo
o levou antes de tudo a pensar na mor-
te, mas depois achou preferível conti-
nuár vivendo, muito embora sem o me-
nor interesse. Passou a faltar ao ser-
viço, a não fazer mais a barba, >er-deu a vontade do tomar banho, deixou
até de comer ' nas horas dé sempre.
Foi despedido. \ '

Sem o emprego, o dinheiro, caiu na
situação que lhe trouxe à cabeça a
idéia de pedir esmolas. Mas em feão
Paulo, onde era muito conhecido é quenão podia fazer tal coisa, pois lhe res-
tava ainda algum pudor que só a fome
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AGRICULTURA E INDUSTRIA
SAMPAIO FERNANDES

(Da Soe. Nac. Agricultura)
Países de sucata eram e são a Itá-

lia ,c o Japão. Sua indústria depende,
em grande parte, do ferro estrangel-
ro. Se o Japão dispõe de combustl-
vel cm certa proporção, a Itália é,
praticamente, desprovida dele e nem
em relação ao potencial elétrico ie acha
b«m situada. E todo pais que depen-
de do combustível importado é um pnis
pobre. Nem tem sentido a sua indús-
trla, pois sem indústria do ferro não
há indústria, porque a ela estão pre-
sas as demais, que ficarão amarradas
b. boa vontade dos concorrentes. E cn-
tre os meios de fazer caminhar as suas
indústrias, o que decorre do carvão,
ainda é o mais importante. São os.
seus 530 milhões de toneladas de car-
vão que permitem a siderurgia avança-
da dos Estados Unidos e o seu forml-
dável sistema ferroviário, apesar de,
em relação ao transporte e a numero-
sas outras necessidades, o petróleo e
a eletricidade constituírem bons subs-
tltutos. O panorama industrial do mun-
do mostra-nos os países industriais
classificados decrescentemente peln sua
riqueza carbonifera: Estados Unidos,
Inglaterra. Alemanha, Rússia, e França
principalmente. Os demais, pequenos
produtores, seguem caudatários. A pro-
duefio siderúrgica, que fornece navios,
estradas-de ferro, máquinas — ferra-
mentas, instalações industriais, acomr
panha de perto a produção de carvão
e é dela corolário. Se a Polônia, a Bél-
gica e a Holanda têm, cada uma, o seu
lugar ao sol e bem • colocado, embora
distanciadas, é porque possuem hulha,
que alimenta seus altos fornos. Como
costuma afirmar o engenheiro Aníbal de
Sousa, quem tem carvão, tem petró-
leo, como o provaram os alemães, que
caíram, não tanto pela falta do petró-
leo do Cáucaso, que não alcançaram,
mas pela sistemática destruição, pele
bombardeio aéreo, das suas instalações
fabris e seus centros industrias. Pair,
com pequeníssima produção carboni-
fera, seir. petróleo, ainda, de pouco
potencial elétrico realizado, a esse mes-
mo já insuficiente nos seus princlpaii
centros e sujeito às severas restricõe::
impostas pela vasante das suas grán-
des represas, que o desgaste florestal
vai secando nas fontes — como mos-
trou recente fotografia da represa do
Ribeirão das Lages, não pode o Brasil
pensar em indústria, sem primeiramente
dirigir suas vlstus para o desenvolvi-

mento do seu potencial carbonlfero, o
primeiro, o grande problema ;ndustrial.
Carvão barato será siderurgia. Será
eletricidade, independente das quedas
dágua, e nem todo o nosso pais é ser«
vicio delas. Carvão, serão .náquinas
ferramentas, serão indústrias correia-
tas ii siderurgia, serão trilhos e fer-
rovlas, serão automóveis, navios, mn-
enas, será cimento, serão .ndústrlas-
agrícolas, todas dependentes do com-
bustlvel, ora importado sob forma de
carvão ou de petróleo, ora consumido
sob n forma de lenha, nrrazando nos-
sas malas. Multa coisa poderá a eletri-
cidade resolver, mas sua 'imitação i
grande, no indústria pesada, dependen-
do de eletrodos, de instalações especial!'
e da própria capacidade das usinas ge-
rndnras.

Quando nos revoltamos conrra o sen-
tido industrial que se quer 'vnprimlr
exageradamente áo desenvolvimento eco-
nômíco do Brasil, não o fazemos para
criticar as indústrias que, ligadas ü
produçãi agro-pecuária ou íl mineração
sòlidamente baseada numa economia
que permita a concorrência, complemen-
tam a produção primária — le ali-
mentos — sem a qual tudo o ; mais 4
fictício. E' absurdo desenvolver Indús-
trlas de quinquilharias, de artigos de

(Conclui na 2.i paginai
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VENDAS PELO CREDI-MESBLA

Ao alto: à esquerda — O número• de mulheres.¦¦pedindo esmola é sempre: menor que o de homens.Quase todas sã0 levadas a tanto por causa do dlcOoK E'o caso das três na foto.' Ã direita — O velho decigarro à boca.é mendigo profissional, 
'já 

perdeu lodo e qualquer respeito a si mesmo. Ao lado deleestá um tipo diferente, pede com certo acanliamento, é um malandro. — Em baixo : à esquerda'— Hd
homens fortes que por um motivo a-toa, de ordem muitas vezes sentimental, resolvem se entregar à men-dicdncta, como os que se vêem na foto. A direita- Os doentes justificam muito facilmente a razão dese tornarem mendigos. Para eles esmolando adianta, só, hospital. Mas são os mais felizes nas colheitas.

negra arranca de uma vez. Veio para tipo de mendigo que nâo é mendigo; dar
o Rio e acabou preso pela camionete esmola: à êle é torná-lo assim.
do Serviço de Mendicância, quando pe-
dia numa rua do centro. Êste é um

Uma oportunidade aos apreciador*»
de músicas clássicas

Em comemoração à passa-
gem de seu 25.° aniversário,
Willmann, Xavier & Cia. Ltda.
oferece aos seus fregueses e
amigos, um desconto especial nas
vendas de DISCOS CLÁSSICOS,
durante o mês de julho.

. Seção de Discos de

WILLMANN, XAVIER & CIA. LTDA.
Rua Uruguaiana, 41

voga publlcldad»

DE TUDO UM POUCO
0 hino nacional brasileiro -Curiosidades da Light -
Anúncios na Rádio Roquete Pinto - Agora o Ademar

vai ver - Coisas que dão raiva
Comentários de RENATO DE ALENCAR

Em todas as solentdades oficiais,
quando se comemoram datas históricas,
episódios heróicos de nosso pnssado,
são os atos abertos com o ílno nacio-
nal. Todo: ficam de pé em rçverên-
cia à pátria que ali nos <mtra pelos
ouvidos, presente em nosso espirito,
mexendo em nossa sensibilidade.

As vezes, unem-se ãs notas musl-
cais as vozes da assistência e o hino
é cantado com entusiasmo. Mas isto
só os comunistas e os integnlistas
custumam fazer, sendo que os últimos
mutilam a letra de Duque Estrada,
omitindo aquela parte que diz estar o
Brasil deitado eternamente em berço
esplendido.

No interior do pais, não se ouvindo
nem vendo cantar com • freqüência
o hino nacional brasileiro, ê -omum
descobrimos uma ou outra pessoa co-

mover-se até às lágrimas diante da vi-
braçáo musical e patriótica de Fran-
cisco Manuel.

Em geral, porém, o que se vê é todo
munde- de pé, os militares em contlnên-

cia p. os civis com os braços cruzados,
ou para trás, outros com as mãos nos
bolsos, esquecidos de que há uma for-
ma para o civil observar em tais oca-
siões: — se estiver de chapéu, des-
cobre-se e o leva ã altura do cora-
çSo; se não usar chapéu, faz esse
mesmo gesto com a mão espalmada,
dedos unidos, sobre o peito esquerdo,
posição erecta, de sentido. E' esta a
atitude que os elvis devem guardar,
Mas. alndí agora, por ocasião da so-
lenidade do 40o aniversário da 'naugu-
ração do Teatro Municipal do itlo, ao
executar-se o hino nacional, dentre cen-
tenas de civis, contamos apenas uns

(Conclui nn Z.i paginai

Outro tipo encontrei ¦ num canto do
pátio, um paraibano de aspecto sim-
pático, cinqüenta e seis anos, um ho-
mem que trabalhou a vida inteira, até
que lhe aconteceu, de repente, uma
coisa que, em poucos meses, o pás
por terra. Tinha vergonha de pedü-,
por isto arranjou um cartaz e nê!e
escreveu um apelo ao povo. Postou-ia
em frente ao cinema Plaza e lá foi
vendo o chapéu encher. Depois de me
dizer, que de fato não pretende mais
pedir, francamente me disse não des-
confiar que o negócio dava tanto. Era
arrumador de hotel, profissão que vi-
nha exercendo ultimamente, * em três
dias de mendicância ganhou mais qusnum mês de trabalho honesto. Su<íõ
palavras davam a entender que só de-,
pois de multo hesitar resolvera pensarno n>rtaz, mas recebendo o,que disso
arrecadar, seria humano que aceitasse
a nova... profissão.

A doença crônica leva muitas vezes
um homem de avançada idade e até
de pouca a cair sem forças na pri-melra calçada. Estes poderiam mere-
cer talvez com propriedade o nome de
mendigos, porque são indivíduos semmeies de ganhar a vida de outra ma-neira, não têm casa, contam apenas
com um resto de vida- que insiste emnão acabar para maior desgraça deles.
Mas êsles terminam em certas ocasiões,
como um que encontrei a se queixarde tudo. Pegam o vicio de pedir es-
molas e por ai ficam dispostos a atra-
palhar a vida de multa gente, prlncl-palmente quando s5o felizes nas colhei-tas, o que de ordinário acontece. Sãoos que vêm a ter amantes e até fi-lhos, mulheres nas mesmas condições
ou não. Por que se há-de incenti/ar

um infeliz desses a uma vida parasl-
(ária e imoral? - -

O grande número, entretanto,' é' de
sujeitos absolutamente contrários a gar-rafas de cachaça cheias. Têm a mania
de esvaziá-las. Um deles me disse çuutt'abalhá de mecânico multo bem, mas
não agüenta a idéia de estar sem um
litro de qualquer coisa dentro de hi
mesmo, coisa capaz de pô-lo desacorda-
dò. Quando volta à razão só lhe resta
o recurso de pedir para comer...' e
beber outra vez.

O mais curioso dos casos que vi íoi
o de um casal com filho. Êle tem uma
radiografia dos pulmões, fisionomia pá-lida como convém, é magrinho, e vive
mais a mulher e o filho representan-
do uma cena teatral em vários pontosda cidade. Êle mesmo me explicou co-
mo é fácil. Vão os três pela .-ua da
Carioca, por exemplo. De repente o
homem pnra e se põe a tossir, a'dizer
que lhe falta ar, em torno do que a
mulher faz o necessário coro, seguido
pelo filho. Êste cai num choro enorme
e mostra, aos que procuram saber o
que há, a radiografia.. A mulher pedea Deus è aos... presentes que sa»vem
seu marido, a caminho de casa tom
aquela tuberculose, o que é bastante
para umas notas de cinco ou dez cru-
zsiros surgirem muito-rápido, o doeri-
te melhora, sem dúvida, e diz que podeagora caminhar, o que faz com ligeira
dificuldade até um ponto distante, onde
repete a mesma cena. bra, eles ficam
assim o dia inteiro, e, no dizer do
principal personagem do elenco, não têm
necessidade de trabalhar senão dois dias.
por semana. Êste é um caso de falsa
mendicância, um caso clássico. Há ou-
tros, mas os outros me foram contados
e não pretendo referir aqui senão os

(Conclui na 2.* pagina)

fberenda o seu organismo mandando
preparar os seus alimentos com
Gordura de Coco Carioca.
ÍA Gordura de Coco Carioca nâo
[congestiona o fígado e facilita*/!
digestão. Alem disso tem as seguin-
tes vantagens sobre os similares:
.j. '.'..'

Dé um produto vegetal @é a mais ba-j
rata. © é mais econômica no uso po-
dendo servir para diversas frituras.Q
não altera absolutamente o gosto dos
alimentos ou doces por não ter sabor
nem cheiro, ©é a mais pura sendo es-
terelizada a alta temperatura. O Funde
até com o calor no verão o què prova o
seu baixo ponto de fusão e portanto
suas qualidades digestivas.
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Agricultura e indústria
(Conclusão dn I.i pagina)

Importância secundária, embora rendo-
sos para os seus exploradores, te para.Isso é necessário retirar mfto de obra
do campo, escasso dela, se dificilmente
se poder* prever o escoamento normal
para mercados compensadores e sem
ter alndu combustível fácil e farto.
Compreendo as Indústrias allmentares
— de carnes; de laticínios, de p.cúcar,
de álcool, de tecidos — baseada espe-
cialmente no fio da matéria cr.'ma na-
cional, mas sem excesso, da amtdonaria,
dos óleos e gorduras vegetais o anl-
mais, de borracha, de couros, de ádu-
boa orgânicos, de cimento e tantas ou-
tra» Importantes, mas vejo que se ca-
minha à.» cegas em certos • desses sen-
tWris, multiplicando aqui eall as uni-
dades produtoras, ' sem a preocupa-
çao de atender nem h capacidade inter-
na de consumo, nem ás restrições dos
possíveis mercados de escoamento, nem
ao custo. Num pais que nao tem ali-
tnentos suficientes, que os importa, em
grande escala, cuja economia ainda as-
senta sobre o café, vemos a pronartan-
da e os favores à, «Indústria», a essa
Indústria que importa fios. que importa
pasta do papel, que importa grande
parte do seu combustível ou destról
a defesa natural do solo. O 'mportar
é normal em todo pais industrial mas,
quando, para viver, essa mesma indús-
tria precisa de altas barreiras, a cuja
sombra esmaga a produção orimáila. de
que tanto mal querem falar, a prlnci-
pai a nos dar dólares em épocas n6r-
míls — e o será por multo tempo —
nlo poíemos deixar de achar ridículo
esse industrlalismo de fancaria, a cujo
mealhelro' de lucros vive amarrado o
real desenvolvimento econômico do pals„.
Enquanto a Argentina, com os seus
produtos primários, pode resistir. pode
Impor, pode manobrar, mesmo em de-
trimento dos seus amigos, que pode
pretender, no mercado exportador,, a
nossa indústria em tempos normais?
Iremos, por acaso, fazer dólares, com
a nossa maquinaria insuficiente, cara,
mal acabada, sem padrão, na maior
parte dos casos? Com o nosso caríssimo
cimente? Com os nossos tecidos a pre-
co de jóias? Com a nossa cerâmica
ou a nossa meia porcelana? Com a nos-
sa quinquilharia, as nossas lebtdas, os
nossos perfumes? Só o conseguiremos
em épocay anormais, quando os povos
de paises industriais estão salvando a
própria pele ou ajudando a salvar a
dos povo;, amigos. E o nosso mercado
ln'erno? Fraqulssimo. Facilmente satu-
rável, porque a produção primária ain-
da se encontra na fase primitiva e é
baixíssimo o seu poder aquisitivo. E
não podf melhorar, porque tudo o de
que necessita lhe sai a prêeo dos altos
lucros para a «nossa indústria». ..a
começar pelo transporte, porque o des-
nivelamento começa na própria capaci-
dade de pagar o trabalho. 

DE TUDO UM POUCO
(Conclusão da I.i pagina)

clnoo que ficaram com a mSo eçpal-
mada à altura do coração, o restah-
te... metia os pés pelas mãos.

CURIOSIDADES DA LIGHT
Os bondes desta companhia apre-

sentam, internamente. Junto ao «reló-
gio» uma placa de metal com letras
vistosas em que se lê. o seguinte: «Ca-
da passagem será registrada à vista
do passageiro. Admltlndo-se apenas
para facilitar a cobrança, registrar- o
total pôr banco».

Mas, que diabo tem o passageiro
que a Light cobre por pessoa; e régis-
tra por banco,' ou quê cobre rior ban-
co e registre pôr pessoa 14 no seu «re-
lógio»? Isso. é assunto puramente In-
terno, coisa de sua organização adml-
nistrativa, lá entrft ela e os n,eus mar-
tlrizadissimos' condutores.

Entretanto, percebê-se claramente a
intenção da matreira com aquele avi-
so. Quer apenas insinuar que os pas-
sageiros se convertam, graciosamente,
em seus fiscais! Deseja a Light que,
cada um, ao fazer o obséijuio ao con-
dutor, fique de olho fito no «relógio»
» conte quantas passagens o infeliz
marcou à vista do passageiro e por
banco! .

Era multo melhor , que a Light dei-
xasse de filosofias acacianas,. inúteis
e impertinentes, e mandasse colocar
letreiros laterais em seus bondes, dan-
do uma prova, mesmo barata, - de que
quer servir um pouco melhor a este
sacrificado povo carioca. Essa compa-
nhia tem cada uma!
ANÚNCIOS NA RADIO «ROQÜETR

PINTO»
São muito admirados os programas

irradiados pela emispora-da Prefeitura
do Rio, ou seja a Rádio «Roquete Pin-
to». Seus ouvintes sabem que nao se-
r&o amolados com anúncios e mais
anúncios ato surgir, de longe em longe,
uma composição musical.

Desde sua íundaç&o, essa emissora se
vem impondo pelos programas de boa
seleção e de cultura. Nada de publl-
cidade comercial com xaropes para o
fígado, cachaça para matar o frio,
as tintas e pincéis da casa «Pinta o
Sete». Infelizmente, porém, a dotação
orçamentária com que se vlnhajnanten-
do a «Roquete Pinto», Isenta de anün-
cios, é visivelmente exígua, não ene-
gando para. enfrentar as despesas è
permitir, mesmo modestamente, que
sua direção possa proporcionar-lhe me-
lhoras substanciais. „„„,„„,„.

Para manter os seus belos programas
culturais e de educação artística, sa-
crlficam-se os seus colaboradores, in-
do ao microfone artistas que atuam
sem nenhuma remuneração, prestandoconcurso a bsolutamente gratuito. Ana-
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TiJtLento especializado das doenças NERVOSAS e

CLÍNICA DE REPOUSO. — Pavilhões para ambos^os

sexos e de repouso, com assistência médica permanente
DÍecão: - Dr. Nelson Pitta Martins - üorpo clmico:
-Dr Antônio Mattos Muni* - Dr. João Marafeil,

Filho — Dr. Albino Souza Vaz.

FÉRIAS - VERANEIO - WEEK-END
GUARIBÚ — EX-MQRRO AZUL — ESTADO DO RIO

B LU E PARADI SE
ALT. 600m — FAZENDA DA CACHOEIRA

Direção e cozinha húngaraa — Exigem-sei referôncias.
Informações e reservas pelo telefone 45-1831, e com o

Sr José Barroso — Avenida Presidente Wilson, 1\K —

9' andar — Tel. 22-0042.

No Rio de Janeiro, em frente à Sears Roebuck, o

HOTEL LEGRAND
novo e moderno, à sua inteira disposição!
Vale a pena conhecê-lo! Apartamento
para casal e solteiros! Telefones! Diárias
módicas! Familiar! Perto da praia! O úni-
co hotel do Rio em frente à Sears Roe-
buck! Aceitamos reservas.

RUA MVNIZ BARRETO. 34
Botafogo — Rio — 46-0606

w
MOVEIS $$$$&

FOUC5> UJCRO - GRANDES VENDAI
Sala de Jantar estilo -Colonial", ©ora 13 pecas Cr» J.bw.w
Sala ri* jantar estilo -Inglês", COB) 13 peças Cf» I^ffi
Sala de Jantar estilo 'Mexicano», com 12 pecai Cr* «•»"•«
Dormitório estilo "Inglês", com U pecas Cr» »»»W*J
Dormitório estilo "Nonnando". com U peçaa U* »•»"•*
Dormitório estilo "Mexicano", ©on. 10 pecas Cr* 6.0CO,00
Grupo estofado com 3 pecas Cf* 3»«W»
Escritório com 3 peças "'"XXXl °* •*¦«"•«»
r. FAOUTA-8J5 O PAGAMENTO

) Rua do Catcte nS 1SS — Telefone: 25-3223

anío o caso, vlrâm-se compelidos os*èus dirigentes á organizar um plano
que traga à «Roquete Pinto» ma.ls re.cursos para sua, estabilidade e progres-so. Dal a necessidade do anúncio co-
merçiaí. Houve quem protestasse diàn-
te da inovação; mas o caso só pode-ré merece.» censuras se desviar-se pa-r» a vulgaridade. publloitâria. Se, pò-rém, o programa selecionar e unir a.
publicidade a cultura, nada nà que Jus-tlfláw ataques. Gomo sabemos, a «Râ-
dlb. M>ua», ,do Ministério ilo Tràba-
lho, explora, o anúncio comercial; a'«Nacional», propriedade do, govôrnoda Unlap. também faz o mesmo. As-sim, nada mait, razoável que a «Roque-
te. Pinto» procure desapertàr co.t sua
tabellnha de pí-bllclâade a tantos orú-
zéiros por texto. O que è preciso, po-rém, é dar-se a esse plano comercial
um aspécte pedagógico, Instrutivo, edu-'
caclonal e de cultura, nfio ?e admltln-
do puerllidades, coisas fútels, espalha-
falosas, ridículas, repugnantes fi hora
das refeições com o infalível nume-
ro do telefone no fim. Isso, sim, é de
amargar.

AGORA O ADEMAR .VAI SER
Quando Getúllo Vargas se lançou em

excursfies polltlco-partidárias em São
Paulr contra um candidato apoiado
pelo sr. Ademar de Barros, sentindo
a forca da pressão do governador pau-
lista, declarou com multa graça «que
estava apenas verificando se já navia
ou nâo democracia no Brasil». Pelos
fatos registrados, viu éle, on loeatin,
que tal democracia era conversa fiada.
Agora, porém, pelos rumos aue tomam
as coisas visíveis a Alho nu ou pelo
radar das suspeiçfies políticas, quem
vai submeter-se a. mesma experién-
da do Getúlio é o sr. Ademar de Bar-
ros. Disposto a disputar a '.adelra do
Catete, o governador de Sâo Paulo
fará excursões por esse Brasil em fo-
ra, talando ao povo nos comícios das
praças públicas. E seria um gozo ver-
mos fazerem com éle, em Pará de' Ml-
nas, o que fêz Ademar com Getúllo em
Taubaté e outras praças democratiza-
das. Este mundo...

COISAS QUE DAO RAIVA
Não haver uma, só linha de ônibus

para a av. Atlântica, sendo os habi-
tantes daquela artéria forcados a des-
or em Barata Ribeiro e andar qul-
lômetros à chuva ou ao sol. Sr. Es-
tréla' Em que mundo, em que dita tu
te escondes?... Piedade!

esmola e um ...
(Cunclusau da 1.* pagina)

ouvidos diretamente. A fome fingida é
clássica, o que nSo significa negar a
existência de muita gente em condi-
ções de cair na rua com fome de ver-
dade.

UM ENDEREÇO
Para limpar a cidade desses pobres

se encontra pessimamente instalado na
rua da Relação n. 37, o Serviço de
Repressão à Mendicância, uma dépen-
dêncla da Delegacia de Vigilância.
Aquilo é a policia que o povo bêm
conhece, mas parece que não é. uma
camlonete fica de serviço, na ronda
aqui-no .centro,, à. procura de. .todo ê
qualquer pedinte, medida levada a etei»
to ultimamente com certa régulafiduce
e êxito. Pegam tudo. Vai parar na-
quêle pátio nâo só mendigos, como dé-
bèis mentais, bêbèdõs, epilépticos, can-
cerosos, leprosos, tudo o què há ém
matéria de deigraca fica ali -eunldô.
AquiloM5, portanto, um pátio de tns-
tezas.
í Quando comecei dizendo que o me-
Ihór que se pode fâíer a quem ptae
esmola é não dar, estava pênààrtdó em
que, não há um só indivíduo nesta
cidade, na absoluta necessidade de cair
na mendicância, desconhecendo a. exls-
têncla daquele serviço. Indo parar f.'l,
naturalmente nâo ganham o paraíso,
mas alimentação do SAPS têm suran-
tida, sem falar nà sobremesa e no copo
dè leite. Eu vi o almoço deles — multa
gente não come tão bem.

Feito o indispensável flchàrio, cem
todas estas' coisas dos nossos dias, isto
é, Impressão digital, formulário que-
rendo saber tudo. a respeito de tudo
na vida de cada um, eles são encami-
hhadòs para algum lugar. Uns sao ve-
lhos e sempre uma vaga no Abrigo Re-
dentor encontram, o que multas vezes
redunda em nada, pois lá ficam os que
desejam, já que não há o poder de
policia atuando sobre aquela institui-
Cão particular; outros prometem voltar
ao trabalho de onde saíram por uma
desgraça incontroiâvel, um màl enten-
didò com a vida, o que também às vê-
zes fica só nà promessa, Já que" certo
dia novamente a camlonete os. trai de
volta, prometendo outra vez regenera-
cão; os que estão doentes esperam a
morte ou um leito de hospital; de um
modo ou de outro os mendigos áqüi
do centro encontram naquele serviço tais
caminhos pela frente.

Acontece que saindo do centro êlés
estão livres de qualquer fiscalização.
Em Copacabana ou Madureira, na Pe-
nha ou TIJucá, pedem estar à vontade.
O pior que lhes pode suceder é nio
conseguirem tocar o coração de nln-
guém, e nada ganhar, o quê difícil-
mente se dá. O serviço de repressão,
por falta de meios, se encarrega ape-
nas das .ruas centrais, e só com elas
enche permanentemente o pátio oóm
duas centenas de Infelizes.

Parece que pedir providências para
o alargamento daquelas Instalações é
coisa multo lembrada e sabidamente
precisada, em vista do que, não me
dou ao trabalho de fazê-lo. Mas avisar
o povo que não 'dê esmola, o que tam-
bém nâo é aviso dado pela primeira
véz, é o meu objetivo agora. Sei de
muita gente que não dá, que sistema-
tleamente não dá; eu, se querem sa-
ber, sistematicamente dava, um níquel
pequeno, mas dava. Agora darei o »n-
deréco seguinte: rua da Relação n. 37.
Bém sei que é o. endereço da policia
e que Isto fica parecendo até uma col-
sa de nome feio, más podem crer: e a
melhor esmola.

0 racionamento do géis
(Conclusio dn I.i pagina)

dos últimos 15 anos. Não hà dúvida,
casa onde entre o Saol virá 'ogo de
psrrias pára o ar... file tèm á mão«furada», quanto mais, melhor. O
Brasil que ò diga. Vede retro Saunaz.
Quó Deus nos ajude a desmoralizar alenda do Saci, esse diablnho de um pésó que vai buscar, nas florestas, os bl-
lhõos de qullowatts-hora què a Natu-
reza. prodigambntè deu aos brasileiros,
pára .vir nos vender ppr précos èxor-bit antes, concorrendo, dessa modo parao ehcàreclmehto da produção Industrial
do. país , Vojtemos, porém, ao ttés.
Antecipando as informações a serem
prestadas, encontrámos os seguintes da-
dos do consumo, dó gás no Rio de ,la-
nèirò: ànò dé 1945,— 10,7.693.000 me-
tros cúbicos; ano dè. 1946 — 117.87fi
mil metros cúbicos, ou seja um aumento
de 10.5 por cento; anõ db 1947 —
133.129.000 metros cúbicos, ou seja um
aumento - dè 4,5 por cento em relacíío
ao ano de 1946.

Admitindo que, do consumo total do
ano de 1947, 90 por cento fôssè compu-
tado â quota de racionamento e x0 por
cento extra quota, e tomando-se como
preço médio do metro cúbico dè gás,
Cr$ 0,83, teríamos que os 90 por cento
do consumo produziriam CrS 
94.193.685,00, enquanto os 10 por cento,
com preço em dobro, produziriam c ele-
vada quantia de Cr$ 20.931.930,00, ou
pouco menos da quarta parte da receita
total. Não há, como se pode examinar,
melhor medida de aumento do preço
do gás. A quota que tomamos, de" 10
por cento, é relativamente baixa, ppr-
quanto em nossa residência, ela atln-
ge geralmente 40 por cento; em vez de
6 metros, cúbicos, pagamos sempre de
vinte pare cima, e isto em dobro do
preço, é uma maravilha, nesse paisdèspollclado.

Estamo;; necessitando de um outro
requerimento, senador, e este deverá
ser dirigido à Câmara dos Senhores
Deputados, pedindo Informações s res-
peito da vida de uma Comissão Parla-
mentar Especial, designada oara estu*
dar, rever, examinar os chamados con-
tratos leoninos. da nossa amiga Light,
o Saci, que tudo faz pára bem. servir
a esse pobre povo sofredor, què habita
essa leal e mui heróica cidade dè' São
Sebastião do Rio de Janeiro-. ,

P. S. — Agradecemos ao nhgenhelro
Adalberto Serra seu valioso trabalho só-
bre Previsão do Tempo, bem como o
amável cartão.

Recebemos e agradecemos, a oferta
que nos fêz, o sr. assistente do secre-
tário geral de Educação e Cultura, Pé-
dro Calhelros Bonfim, da excelente éx-
posição sobre Alimentação dos Alunos
na Escold Primária, com farta ilustra-
cão fotográfica e interessantes dados
estatísticos.
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AMOR
AMOR
AMOR

RECORDAÇÕES
INESQUECÍVEIS

Lindos anéis de
compromisso,
finas alianças e
jóias maravilho*
sas. Oferece,
mos todos os
nossos artigos
por preços es.
peeiais, a vista
e a credito.

JOBLHERIA
pnscHoai
Av. Rio Branco, 114

<\- BICICLETAS
' XHPOBTAÇAO 

DWEIA
k IDEALIZE SUA BIOIOLETA ¦ VA' FKOOUBA-LA UM

ABÍLIO A. FERNANDES
In Kcgento JFelJó, 81-A — Esqnlna «ie Bmbm Alma

SAO LOÜRENÇO

com diárias de Inverno e * rafelcOu diárias, ínrtfti t varlndaa

Informações: Tel. 182 — SSo Louronço
Cnixa Postal, 67.

informações no Rio, com o ir. BatUte — Té». BÔ-»Í7t

NAFTALINA NGLESA
QUILO 13 CRUZEIROS

VENDEMOB QUALQUER QUANTIDADE
O DHAííAO

^¦ÜRWWPP^^

TERN0S"*CR$ 150,00
DE LINHO E CASIMIRA
RUA DO LAVRAPIO, 4&

DEMOLIÇÕES
Luiz Alves Maciel, escritório: Avenida 13 de Maio, 44-A — H ' andar

Sala 1.104 — Telefone: — 22-6783.
Compra • venda material» de segunda mftu e usndo». Vendem-se

todos os materiais existentes nos seguintes locais: rua Senador Oiin-
tas, 47, Barata Ribeiro, 61, Bua Leopoldo, 2118, e outro» mais. Mate-
riais Istes descritos como segue: esquadrlas em vários tlpot, portat de
frente, Janelas, ioicAes em perfeito estado, bomba marell em 4tlmo
funcionamento, aquecédoret, Instalação de chumbo, tubos galvaniza-
dos, azaiõjüã, íuuçss ssr.!t£r!as, t*cus, telhas francesas ioifltlmai.,
portas de aco.k-radls de ferro e portAes, ladrllhos, madelramento dl-
versos • outros mais para construção.

N.B. — Kfto •• desfaça dos seu* prédfos «em primeiro /er at
nossas propostas * nao o» construam sem apreçar os nossos mate-
riais.

FÉRIAS!... WEEK-END
Quer pintar confortàvAlmsnte sum FÉRIAS • um

maravilho»» WEEK*END ?"HOTEL FAZENDA DA GRAMA"
fmi» luntòilo, wiátlma .ii..n/,,,n„ .. MfliflMI IMftillll. •¦¦«« •*.»
tetaiêt, *Hnk* <l» imllci.. .•>... ,1..,,,,!,. •„,,„• ,L »,||H„, , „jr||..,|,
»l»l»nt<»,., I.HIi.o li»»HIH, J..,iIIm» ll„.|ii. (,...,i|.,. ,„i I..,*.,„, . ,
¦•),.,»¦' um ,„„,,,. ui.„,„ 1,1 M, «i/Di irnnu* a Ihiuíim» * nntim àp*Hm*
• -*«» hm»t 4» m>, v*i* i .»»«-»>• Mim «•»*, Vânia **mn; t»„ >*.u.
II»»,*» 4* tmlUn* «m«m(H # iiituiitm''*** W«a í**'»li» iHitnt, n,

mls Ws. JI60 00 Dlfi
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B Gravatas de Ifi "Tampico". Uma Lençol para solteiro. Em cretoiíe Bola de foot-ball. O brinquedo
mfàÒ*$f&£ 3rB^a dif/£rente-'.' Fr.ania na! ^re- Super X "Extra". Côr branca. Bainha de lon3a duração, para divertir o m
WÊ& WÊÊmk midades. Corte cientifico anti-defor- OUMC' n u.a.iwi. u i,« iinrr,ruÁ Movme a ai
mLWkãkm 

'-"«nte. 
Em pura lã "Duplex". 20 pa- com ajour. Tamanho: 2,15 x 1,45 m. Mho Em borracha. .12 cms. de diâme»

g|^K»Í drões, em xadrèses modernos. Prprn .. - .' ,Q m tro. Em branco ou vermelho.

WWxWà Preç°normai: Cr$ 29'00, preço normal: OÍ 18,0°-
"\*vá»|HP Prero só dia 25: .... CrS 20,00 Prcco só dia 25: Cr$ 39, °° Preço só dia 25 : .. C-i 10,oí

^^^^^^^fi 
I I - - i —
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Co.onia "Rayons Verts". Preço
excepcional. Venha certificar-se da au-
tenticidade desta colônia francesa, dis-
tilada por "Sauzé Frèrès", Paris. Fra-
Srancia suave e discreta.
Preço da pracá: Cr$ 40,00.
Preço só dia 26: ..... Cr$ 14,00

Tapete de borracha para ba-
nheiro. Para proteger seus pés con-

r& a humidade e evitar éscorregões
no banheiro. Em Látex marmorizado.
Tamanho 0,60 x 0,30, Cores: azul,
verde e rosa. Preço da Praça: CrS 45,00.
Preço só dia 26: CrS 29,°°

Caneta "Eversharp". Pena de
ouro e .grandí Vdepósito.. para tinta.
Perfeito' talhe - de, |etrai: Ôómba automí.
tica. Em diversas côíés.j'
Preço normal.» Cr$ Í25;pÒ.
Preço :só dia 26^S^Cr$ 68,00

JULHO
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Caneta Grandessa "21". Pena
dourada e macia. Tampa folheada a
ouro. Linhas aerodinâmicas. Cores:
preto, grenat, azul e cinza.
Preço normal: CrS 35,00.
Preço sõ dia 27:....... CrS 21,S0

Guarda-chuva tom cabo com-
prido de cristal marfim. Para a
sra. resguardar da chuva a sua. saúde,
e ás! suas toilettes. Em tafetá impermea- .
bilizado. Todas as cores. Armação"FERRINI". Também com outros tipos
de cabo. Preço da Praça: Cr$ 110,00.
°-eço só dia 27: CrS 78,°°

Cobertor defianela aveludada

para bebe. Ótimo agasalho para o
. seu filhinho. Todo debruado com pon*

to de luva. Desenhos originais. Em resi
ou azul. Preço da praça: CrS 35,00.
Preço só dia 27: CrS 25,°°

. sm
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Maleta week-end. A maleta ideal
para pic-nies, praia ou sport. Em couro
sintético "GRANITÉ" reforçado com
vistoso pèsponto. Duas fechaduras de
segurança niqueladas. Tamanho 0,34 x
0,24. Preço normal». CrS 45,00.

Preço só dia 28: Cr$ 29,80

Forminhas de porcelana refra-
tária ao calor.' Linda apresenta-
ção... podem ser retiradas • direta-,
mente do forno para mêsà. Ideal parefazer empadas, pudins, suflês, boli-
nhos etc. aproveite agoral... compre
uma dúzia. Preço da praça: CrS 9;00.
Preço só dia 28:....;.;.. Cr$ 2,9°

mmWÊÊ
WÈ

Saia de casimira cinza mescla.
Para vestir' com todas as blusas. Mo*
delo Debutante, com um bolso origl*
nal, e cóz entr.éteiddi5.''""•/
Preço riormal: Cr$ 

'125,00.

Preço só dia 28: ....... CrS OB

JULHO
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Camisa branca "Cambridge".
Em cambraia branca, leve e resistente.
Colarinho moderno. Corte amplo c
anatômico. Todo. oi tamanhos.
P.r«ÇO BfifJBill Cri 7S,00.

\ ^^ - PlB l LU rWfÍmmm\y ¦*•' 4" **-~^L ^K%L. \ —\ •'»'''" '

i '

f.?rro. ••*trieo de engomar"London". Com tomada, fio t des»
canço de metal. Cremado Inoxidável.
Um certificado de garantia acomp*.
nha ceda ferro.
Preço da praçe i Cr$ 125,00.

Preço só dl«i 29 e 301 Cr$ 53»BO Preço to dlai 29 c 30 CrS 00

Jogos de cama bordados paracrianças. Superior cambraia, com lin*
das aplicações bordada, e bainha aber>
ta. Tamanho i Lençol de 1,30 x 0,80.
Fronhai de 0,30 x 0,40.
rriyw nc-ms!: Cri 75,00,
Preço ió dlei 29 e 301 CrS 39.00
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FERROS DE ENGOMAR
"SSNS" F, NI. a carvão

5 a 7 furos
Recomendam-Be pelas lncontes-
tiivels vantagens. Devido '• a
ventilação natural, o aqueci-
mento é rápido e permanente.
Não solta cinzas ao engomar

ou passar.
A venda nas boas casa do

ramo.

José J. Sans S. A.
FABRICANTES

ST A. BARBABA «'OESTE —
EST S. PAULO

Vôo
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Você perdeu alguma coisa?
Leia a relação abaixo e
procure em nossa reda-

ção o objeto que lhe
pertence

,A disposição dos respectivos donos cn-
contram-sé em nosso Departamento de
iTiculacao, diariamente, das 9 .às 18 ho-
ras, os seguintes objetos encontrados
na, via- pública, e- confiados ao DIÁRIO
DE NOTÍCIAS pelos seus leitores:-:

.aaai^Certidaó'de lalíncla do-sr. Fio-• rindo Villa' Ferreira.
3232—(.art. da Cruz Vermelha de Su-

zanne Marle Ellzabeth Morais.. ',
32347-Cart. ldent. de Silvio .Tavares-de

Malns.
3235—Larl. Ident. de Lulza Matos.
3236—Cart. de Motorista de Luis Mo-

rais.
3237—Cert. de Casamento de José Via-

na e sra. Ollvia Gonçalves Mo-
reira.

3238—Um livro e um. cartão de obras
circulantes rie Perl L. Silva.

3239—Cart. Prof. de José Cipriano.
3240—Cart. Prof. de Adalberto Carlos

Tblèlé. .
3241—Cart. Proí. de Edlo Llno de

Sousa.
3242—Cart. Prof. de Durval Marquês

da Silva. ¦. i
3243—Cart. Prof. de Artur Cunha.
3244—Cart.' Ident. de José Bernardino

da Silva. i
3246—Cart. Ident. de Sebastião Olímpio

Calazans.
3247—Cart. Ident. de Válter da Silva

Passos.
3248—Cart. Ident. de Sônia Rosa da

Silva.
3249—Cart. da A.C;M. de Teófilo O.

da Trindade.
3250—Cart. da M.V.O.P. de José Fran-

cisco de- Azevedo.
3251—Cart. dà S.E.N.S. G. de Osvai-

do Batista.
3252—Cart. do Sind. Of. Marceneiros

de Luís Soares do Nascimento.
3253—Cart. Ident. da Armada de Es-

mérlno Cornélio da Silva.
3254—Caderneta da Caixa Econômica de

Eulina Maria dos Anjos.
3255—Titulo de eleitor de Erlberto Bas^

son. ¦•.
3256—Titulo de eleitor de Francisco de

Abreu Bastos. .
3257—Registro Civil de Jorge Sétime-Al-

varez e Hilda Fernanda Carmo.
3258—Cert.. Alistamento Militar de Vál-

ter Lavlne Lá Torre.
3259—Cart. Prof. de Edson Ferreira

Tavares.
3260—Cart. de notas com pequena lm-

portftncia.
3261—Caderno de Anotações.
3262—Cart, Ident. de Leônclo Martins.
3263—Cart. Ident. de Nadir de Oli-

veira Soares'.
3264—Cart. Prof. de José Ramos da

Silva.
3265—Cert. .Reserv, de Manuel Fran-

cisco, dos Santos.. '

3266—Unia caixa" contendo remédios e
vários objetos inclusive «Estrepto-
mlclná».

3267—Cart. de Ident. de-Hilário Tel-
• xeira.

3268—Cart. de Ident. de Cláudio Serpa
de.Santa Maria.

3269—Cart. rie Ident. de João do Paula.
3270—Cart. de Ident. de Sebastiãha FI-

lha Couto.
3271—Cart. de Reserv. de Alceblades

Aguiar Branco.
3272—Cart. da A.B.A.P.S. de Iramaia

rMarcelino dos Santos.
3273—Cart. Proí. de Gabriel de Castro

Lima. ¦ 
' 
\

3274—Cart. Prof. de Nagahi Gonçalves
de Melo.

3275—Cart. do Sind. E. Elétrica de
Manuel Soares de Mendon.

3276—Autorização do . Juiz de Menores
a favor de Onofre Lopes dos San-
tos.

3277—Caderneta da Caixa Econômica de
Zoilo Iglezlas Rodrigues.

3278—Cert. de Nasc. de Arlindo de
Paula- . , ~ „

3279—Cart. Reserv. de José Freitas
Mérces.

3280—Cart. Ident. de Silvio de Azere-
do Coutinho.

3281—Cart. Sind. T.E.C.U.R.J. dé
Manuel Jusé Rodrigues.

3282—Cart. de Nasc. de José Mon-
teiró'; ,

3283—Cart. Ident. de Zenalde Gouveia
de Medeiros.

INTERCÂMBIO PAN-AMERICANO
(Exclusivo para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS)

*w-^^*w-«.

Curso completo em 18
, lições.

Método adaptável a todos
os idiomas.

. Ensino garantido.
: Confere Diploma

ÍSTITUTO TAQUIGRA-
TICO — Edifício Rex —
39 andar — Rua Álvaro

jAlvím, 37 -r- Cinelândia.
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Flagrante tomado, no dia 16 de junho último, no palácio da Prcfei-
tura de Nova Orleans, quando-o novo cônsul geral do Brasil naquela
cidade norte-americana, sr. David B. L. Moretzsohn (a direita) cuvi-
primentava o prefeito da cidade, coronel De Lesseps S. Morrison, que
se vê ao centro. A esquerda, o sr. Mário Bermudez, diretor de Re-

' loções Internacionais para Nova Orleans, pela Casa Internacional.

'. 
Além dos notáveis progressos conseguidos no estreitamento dos laços cconõmi-

'cos e políticos que unem as repúblicas americanas, a União Panamericana, em
Washington; D. C, constitui um centro de intercâmbio cultural.

Um acontecimento que tem despertado a atenção das pessoas que visitam o
edifício dà União é a apresentação dos trabalhos' artísticos de um só autor, e
que pela primeira vez se realiza «a capita! dos Estados Unidos. O Salão de-
Exposições daquela instituição panamericana está exibindo uma coleção, de 27
telas dos assuntos favoritos do pinto* chileno, Nemécio Antunez, os quais são —
pessoas e montanhas. Entre os seus trabalhos, encontram-se desenhos e gravuras
que se caracterizam pela escolha dos motivos.

- A Exposição tem sido visitada, diariamente, por centenas de pessoas, inclu-
síve turistas, e, segundo os críticos, o artista chileno deixa transparecer, em
suas telas, um estilo abstrato que caracteriza a sua interpretação do belo.

TANAMERICANO
•Vôe no luxuoso
•P AN AMERICANO"
•ot Estados Unidos.
A Pan American tra-
tara de todos os de»
talhes de sua viagem
m Chicago, New York.
»u outra qualquer ci-
tflade da União Ame-
fficana.
Serviço diário de fda
« volta entre a Argen-
tina, Uruguay, Brasil
B.Estados Unidos. r

N.B. — Os números de ordem que fal-
¦' tam nesta- lista correspondem

a objetos entregues aos res-
..., • pectlvos , donos ou que se

acham guardados no nosso De-
partamento de Circulação.

Só nos responsabilizaremos pelos obje-
tos entregues em nossa redacfio, duran-
te um ano. '

Recentemente um grupo de pessoas da
sociedade de Washington teve a opor-
tunldade de' apreciar o declamador, ar-
gentino. Maurício Sol, quando o artista
latino leu diversas poesias escolhidas na
Galeria dos Heróis, da União Paname-
rlcana. A reunião artistico-soclal íoi
patrocinada pelo embaixador da Argen-
tina, sr. Henrique V. Corominas, pre-
sldente do Conselho da Organlazeão dos
Estados Americanos. O programa, In-
titulado "Vocês de Espafia y América",
íoi dividido em duas partes: a primei-
ra constituída de poemas de autores
argentinos e, a segunda, de poesias
oriundas dos outros países americanos
de' língua espanhola e Espanha,

Após a recepção em Washington, a
qual co.-.stituíu um acontecimento so-
ciai de destaque, o declamador argen-
tino embarcou para uma excursão -Ura-
vés dos Estados Unidos, sendo que, cs-
pecialmenté, nos Estados dè Texas e
Califórnia, realizará recitais em diver-
sos Colégios e Universidades.

• • *
Segundo o anunciado pelo embaixa-

dor do México, em Washington, l)on,
Rafael de Ia Colina, nus salões ái
União Panamericana serão exibidas, no
próximo mês de outubro, as telas do
destacado artista Federico Cantú.

Federico Cantú nasceu no dia 3 de
marco de 1908, em Cadereyta, Nucva
Leon, havendo íeito estudos na Euro-
pa, México e Estados Unidos. .

Entre alguns de seus melhores qua-
dros, destacam-se a "Aparición tíe Ia
Vlrgen", "Virgen de Guadalupe". "La
Anunciaclón", "Retrato de Hijo", "Des-
nudo de Mujer Meditando", e nume-
rosos outros,

A sua primeira exposição' teve lugar
na cidade do México, em 1934. As
obras do artista mexicano já foram exi-
bidas em várias cidades dos Estados
Unidos, e, atualmente, encontram-se em
exibição «o Estado da Califórnia.

• • . •
Um dos projetos especiais do já de-

88iii.'oli)tíío prograjno do "Hispanic-Ame-
rican Institute", do I/niueCáfdade de
Stanford, Califórnia, è o estabelecimen-
to de uma "Casa do Brasil", com a
finalidade de centralizar estudos tóbre
a cultura brasileira. A "Casa do Bra-

í^COM GRAU PATENÚ
COR UNIFORME
EXTRA IEVE - 30 V. MAIS FINO
ÓTICA EM GERAL-VENDAS A CREDITO

Mm
içAiSECÇÂO ÓTICA 

AV. NILO PECANHA, 38 E- RIO
(EDIf. POLICLINICA GERAL)

IUSQLANW3

M

Sempre
brilham
mais: .

11 "*' 
SCHWARTZMANN — a mais pura síntese

de precisão harmônica e do mais refinado, sentimento -

artístico — oferece-lhe agora a oportunidade excepcional
para possuir o piano consagrado pelos grandes mestres, pelos

grandes prêmios... SCHWARTZMANN possúe tão grande riqueza
de som, tão nobre aparência que, ouvi-lo, é ouvir cantando, as

vozes da piópria natureza. Venha vê-lo em nossa loja-exposição
è peça detalhes sobre nosso plano de vendas a prazo, pessoalmente,

on por carta, servindo-se do cupão abaixo.

si!" aerd, ao mesmo tempo, um centro
de atividades brasileiras, semei/ianíe à
"Casa Espanhola" estabelecida :ià um
ano. v .

Segundo o divulgado, três -pro/esso-
res viaitaníes farão parte do corpo do-
cente do Instituto, o qual è composto
de onze catedráticos. Os três proiesso-
res exercerão es suus afinidades (iitraii-
te o ano letivo que dentro em, breve
será iniciado. Um deles é o professor
Arthur P. Whitaker, da Universidade
de Pensilvânia, conselheiro em Assuntos
Latino-Americanos, do Departamento ae
Estado e autor de vários livros sobre
as Repúblicas Americanas. Outro pro-
fessor é o dr. Carlos Garcia-Prada, da
Colômbia, editor da Revista tbcro-Amc-
ricana e professor da Universidade de
Washington. O terceiro é o professor
João Batista Pinheiro, brasileiro, côn-
sul geral interino, em, São Francisco áa
Califórnia, o que lecionou na Unionr-
sidaãe de Stanford, há um ano.

O "Hispanic-American Institute", se-
rá dirigido peio professor Ronald HU-
ton, já conhecido dos brasileiros^:

¦ * '- * ¦ èk&C&8
Os -estudantes, \nos Kstados" 'Tinidos,

que se especializam em problemas na
América Latina, têm, dessa -maneira,
uma oportunidade de receber um au-
xillo para que íaçam observações e -ís-
tudos pessoais.

Pesquisas sobre as condições econômi-
cas, políticas e sociais, dos países la-
tino-nmericanos estão sondo íeitas poi
12 estudantes da'Universidade de Prin-
ceton, os quais receberam Bolsas de
Estudos para aquele fim. Dez desses
estudantes encontram-se matriculados na
escola Woodrow Wilson de Assuntos Pú-
bllcos e Internacionais, cujos estudos
são custeados pelo íundo doado à Uni-
versidade pela Fundação Henry L. e
Grace Doherty.

Entre os estudantes bolsislas, encon-
tram-s.e os dp nome Hoyt H. Thomp-
son, de Kansas City, que está se es-
pecializando em Cultura e P-ob!smas
dos Índios Peruanos; Thomas H. Ho-
warth, de Nova Jersey, que estudos cs
Problemas Trabalhistas, do México, e
Hovvard H. Robert, da Pensilvânia,
realizando trabalhos de pesquisas s>6bre
as Novelas de Carlos Lovlera y Chlrl-
no. em Cuba. ' .,

LÂMPADAS G-E
proporcionam

MELHOR LUZ-MELHOR VISÃO

èMê^

GRÁTIS
Hchwartzmann reme-
terá à residência das
Sras. e Srs. Professo-
res de Piano, que lhe
telefonarem, uma co-
leção de postais, com
os grandes mestres
da música

DUPLA REPETIÇÃO II >t
lECLADO COMPLETO (88 ootoj) ^-ff\\\

TRÊS PEDAIS • CORDAS CRUZADAS ^-VAVs

^*^JÍPs£££5Sl v*^0 ^---"" *>*" ,04o"'' ^^"^

CHWARTZMANN
AV KlO BRANCO, 257-A* TEL. 32-7522

RIO DE JANEIRO
é

Ouça iodos oi
domingos, na RÁDIO GLOBO,

das 11 às 11,30 hs. o programa
"Pequenos Vlrtuoses em Grandes Planos"
transmitido diretamente da nossa lo|i.

ML

passado, mal passado otí
cavaloír, só fico bom em

alumínio Hochedo

"Chicletes"

ajuda a manter

Para informações detoldodai
dirija-sc á

PAAÍ AâfffííCA/V
World Airways
^^ede <hi Gfl*n Uodom

Representada peta

Panaib do Brasil

Av Graça Aranha, 226
TeL 22-7761

Av. N. S de Copacabana. 291
(Copacabana Palace Hotel)

TeL 37-9272

lèár^^^/kA /'"~"><r~N C irai
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os dentes brancos
A bordo do paquete "Del Sud" chegaram a Nova Orleans a srta. Diva
April Vieira ( esquerda) e a sra. Altair Gouveia (à direita), ambas
do Rio de Janeiro. A sra. Gouveia está em trânsito para Angola,
nò Estado de Indiana, onde visitará a sua filha, sra. Leon Glldewoll.
Diva April Vieira segue para Portland, Estado de Oregon, onde visi-

tara amigos.

WÊÊÊm

— NSo hovio meios efos bifes fó de

casa saírem macios, suculentos...

apefifosos/ Alé que um dia a Josefa

ifícou brava e exigiu ROCHEDO nc*

\cozinhal

De fato! Seus utensílios de cozinha sãa
responsáveis por 50% do sucesso de sua
mesa. Use somente ROCHEDO. Os uten«
silios de alumínio ROCHEDO são fabri*
cados em 4 tipos: Extra Forte, Rochedo,
Martelo Forte e Popular. E satisfazem a
todas *as bolsas.
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NOS DOMÍNIOS DA FILATELIÂ
—Por PHILOS ATELÉIA.

an ? * £J SítO'-' — Com a aproximação do dia I.i de agosto, ma,ls conhecida
eotfib "DIA DO B£LO", para os filatelistas, começam a surgir os jtfogramaS di
óbmeúoração pela passagem de mais um aniuersdrio do. nosso tnuilo conhecido
• iãflmtíòío "Olho-derboi". Entre estas, sobressai a frojetadà pelo Clube Filatélico
âè Brasil, que vem òrffaiitóiiido as festas de o próximo,1.9 do dgôSto.

Inicialmente, dedica'o "nosso dia" à memória do Ilustra'/Ilaíaiisía paírfctp,
rieêntèmente falecido em Sâo Paulo e a quem muito ficou devendo a fllatilia
UKrüsrjal e muito particularmente a brasileira, o dr. Mário de fiarteíi». Foi ó
àf. Mário de .Sanctis, um dos jiloiirii-os e talvez o maior, eiiíusfriííd. da caritn-
bologia, íttoíiuó por que o Clube Filatélico do Brasil resolveu realizar em \uàhomenagem a primeira mostra de carimbos comemorativos e à gua,\ por' certa
Àâb fhltqrA o apoio do seu quadro «ociaí.

,- Junto com esta homenagem,. Incluída ainda mo programa da comemorações,
timós o lançamento de uma grande campqnh aa ser feita pelo clube, tio, sentido
de aumfeiilar ó seu quadro social, para que a- nossa principal qgrçmlação fila-
íèüoà, conte com um mínimo do 1.500 sócios, antes de chegar o fim do ano,.
Nèssè sentido, tudo será feito, a diretoria vem de organizariiina lista de prêmios

a sère)r\ distribuídos entre sócios propostos e proponentes, mediania sorleio.'.: Teremos ainda o inicio de um Curso de Filatel\a, que constará de 10 lições
ipráiióas é teóricas sobre filatelid em geral. Êstè curso,'que será grátis è franco
jYàra sócios ou não, terá o seu programa apresentado na reunido de 1.» de
agòstò e é o que se $àgue:

à) Inauguração da Mostru de Carimbos Comemorativos; b) homenagem ao
ir. Mário de Sanctis; c) inicio da "campanha do Atais'uni" — entrega das prl-
insiras jjròjjoílo»; d) Zeitura das bases dó Curso de Filatélia; e) leilão'; jf) ponche
filatélico. ^_  ¦

tpres: I.i QraniV; Prímio "Estado da
Bahia" — sr. Otávio de Carvalho;
Grande Prímlo 'Uldáde do Salvador"
— Lauro Reinaldo MUller; Grande Pri-
mio "Rui Barbosa" — sr. Elias :Ru-
bens; Grande Prêmio "Sociedade Fila-
téllca ria Bahia" — sr. Eugênio';Tel-
xelra Leal. \j-.".-.,. "•" ":?, •

Noticiário filatélico
^Cóm urti jantar de confraternização

dos expositores, foi encerrada, na noite
do dia lS do mês em curso, a Expo-
fcléàó jfrlâtállca Nacional, que constituiu
ftràride íxíto como parle das comemo-
ràcoéí do IV Centenário de Fundação
dà-Cidade de Salvador. De acordo com
ò.', Regulamento da Exposição Fllatíllca
Nacional, os componentes do Júri para
Julgamento dos trabalhos e coleções ex-
postas foram nomeados pelo governador
do Estado, e assim ficou constituído:
srs. Èllslo Lisboa, Luís Rogério, Kay
Hânsen, Augusto Sâ Carvalho e Mau-
riclo Cezimbra Tavares, presididos pelo
sr., JOÂo Rocha." ÓlvèrSos expositores foram agracia-
dós com medalhas de ouro, de prata
è dé bronze, além de multas menções
honrosas, tendo vencido os mais slgni-
Jjicatlvós prêmios os seguintes exposi-

A folhinha filátélica'-'que circulou na
Bajiia, comemorativa da Exposleaò IFI-
latêlica Nacional, ali realizada, nSo
possui a autorização do jDepartamento
de Correios, apresenta tão somente o
carimbo comemorativo obHterador, da-
quele certame qup íoi usado para obll-
teração do selo de Cr.$ 0,60 (Padre Ma-
nuel'da Nóbrega). Esta peça, que foi
emitida -pela Sqc. Filatélica> ...daquele
Estado, apresenta o "Farol dá "Barra",'
num trabalho do pintor Presclliano Sil-
va, e a sua tiragem, foi de 5.000 exem-
pláres, confeccionada pela flrmâ ' Artes
Gráficas Arnáu, do Rio de Janeiro.

BISCOITOS E MASSAS
£";* 

précu da fábrica. Doces, conservas, írutas, queijos e i.ianteigB
è 1.» qualidade. Bebidas e.frios diversos CASA YOBK — Av. 13 de

lAálo, 23 — loja F — Galeria da Caixa Econômica - Edifício Darke.
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DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Alimentos — Anulações — Desqultes amigáveis e litigiosos — Fosse

e guarda dos filhos — Inventários — Testamentos, etc.

DR. CAUBY MAYRINK
ADVOGADO

Sua do Rosário, 113-A, 5.» andar, telefone 43-0628 — Das 15 às 1Ç hs.

DOENÇAS E CÂNCER DA PELE, SlFIUS
DR. h. AZÜLAY
Curso e prática no

N. YORK SK!N AND
CÂNCER

BAIOS X, UADIO, £i'M.i..
Av. Nilo Fcçanha, 17, — CSaíaí"*04|6 —
Tels.: 32-6244, 27-2364 e 47-1 Wli — Das 10
às 12 horas —¦ Segundas, quartas e sex-
tàs-feiras, o das 17 às 19 horni., diária-

menti|, exceto aos sábados.

Consultas Cr$ 20, Popular. Hora mar

cada CrJ 50.00. De DR EUDAS
internas. Otero, Ovárlos, inflamações, Hemorragias, Hemorroldas, Anui,
Reto, Intestinos, Çolltes, Estômago, Fígado. Tratamento sem dôr e sèra

operação. Ondas ultra-curtas. a
1>Í^DUHEIRA: — Estrada do Portela, 45 — 1» andar — Terças, quintas
e eabadoB. de 1,30 as B noras. CliNÚLANDlA: Kua Evaristo rta VeiR»
16 — 6» andar — Tel.-: 22-4904 — Segundas, quartas e sèxtas-feljfes. das

—————— 12 às 18 noras, j 
"_ 

.^.^.. V...

Ur. Orlandino Fon$èca
(DA CKUZ VEHMJfilJdA BKAS1LE1KA) ,,'..;

Ortopedia — Traumatologia — Fisioterapia:1
TKATAMENTO DA FAKaUSÍA J^FÁNTiL

RAIOS % ^
Radlôdiagnóstleo especializado das doenças dos ossos c articulações.
Consultório! Avenida Kio Branco, 257 -5.» andar • Salas 511 a 513.

de 14 às 18.30 horas. - Tel.: 22-8757 — Residência: 37-1331.

DOENÇAS DOS INTESTINOS, BETO E ÂNUS

DK. LUIZ SODRÉ

DR. THALINO BOTELHO
GLAlNDUioAS 1NTHJKNAS —' NUTctiCAO '

MU1TABUL.1SUO BASAL
Rua Araújo Porto Alegre, fü • 1.» nnüar - amas 101/108
DlARlAMÜNTlil (exceto sábado): 16 n-irau eno diante.

Enfermeira (8,30 às 11,30 e 14 àa 18 noras): lei: 22-/707.

DENTADURAS AMERICANAS
Com os famosos dentes translúcidos usados pelos artistas oe frntfma

DR. ÁLVARO GUERRA MAIOÍ
Cirurtiftu-dentista, especialista em dentaduras -sem abóbada parati
na, pontes móveis e Roachs por processos mudernfsslmos. Rua Bun-
nos Aires, 147-A • l.f and. Diariamente das 8 às 18 hs. Tel.: 23-4088

RAMOS GENERSl ELECTRIC
MODELO B-305 - ONDAS CURTAS E LONGAS

COM TRANSFORMADOR UNLVERS.4L
PREÇO CR$ 2.200,00

VENDAS A PRAZO
W. OBERLAENDER

Rua Senador Dantas, 117-A - Tel.: 42-1169 - Rio

CARTA DE LISBOA

Pobre Camões! Atormentado ém vida çont amargu-
ras de toda a espécie, continua a sofrer no túmulo

, idíesaires nâo menos triiéis
A respeito de contas públicas e de alarmes tenden-
ciosos ms língua brasileira e língua argentina .—

Várias notícias
ÁLVARO PINTO

Diretor da revista "Ocidente" ,
(Especial vara o DIÁRIO DÉ yOTtG14.S)

ro, dizia o balancete

r
ônibus Rio-Caxambu-Cambuqiiira

Viajo confortavelmente para CAXAMBU, CON-
CEIÇAO DO RIO VERDE, CAMBUQUIRA e
LAMBARI peloR modernos ônibus da Viação
EMA. Partidas DIARIAMENTE da Praça Maná,
às ÍM0, VENDA DE PASSAGENS. Agencia Hão
.Jorge - PRAÇA MAtM, 67 — Tel.» i^WhH,

LISBOA, 16 de julho — Continua a
repudlar-sa a crueldado com que Aqui-
Un.6 llijjèlro golpeou s. memória de Ca-
moes pintfjndo-inè k mocidade e os as-
poctos niais .bahals de- sua Vida,.com
as cores menos próprias a engrandecer
uma figura do valor mental do grande
épico. Toda a gente sabe há cerca de
quatro séculos quç Camões íol boêmio
e facilmente amoroso, impulsivo e tal-
vez provocador. Mas não podia ser
grosseiro nem desbragádo o autor da
mais bela, gentil e comovida lírica por-
tUguísa, nem pode sofrer o mais In-
sighlíicante beliscão no seu inexcedlvel
devotamento patriótico o poeta genial
de "Os Lusíadas". Num feio sadismo
.escandaloso, Aquillno desarticulou'- èm
todas ás suas pecas. as "Cartas intl-
mas" de Camões, tltulou-ns de-"Cartas
eróticas", para maior ser a sensaçáò
entre os leitores, e crivou-as de coméh-
lários ultra psicanaliticos. Resultou dai
algum proveito para o estudo da obra
da legitima personalidade do poeta? Con-
venceu-se alguém das escandalosas aflr-
mações feitas sftbre vários fatos da vida
daquele que nos legou a verdadeira BI-
blia da líaca? E sobre o problema bl-
bliográflco relativo à verdadeira primei-
ra édlcão, quem poderá aceitar as ían-
tasistas congemlnências de Aquillno con-
tra as sábias e bem documentadas ra-
zões' do dr. José Maria Rodrigues? ;

Pobre Camões. Tão grande, tão gé-
nial, tão para além de todos os séculos
e tão desgraçado 1

Há anos, numa fila falsa e cheia
de incoerências, deu-se ao público de
Portugal e Brasil um Camões apenas
brigSo e fadista, sem a menor gran-
deza moral e quase inteiramente à
margem da sua obra.

Agora, para ferir dois padres, o cen-
sor Barlolomeu Ferreira e o erudito Jo?
sé Maria Rodrigues, lnventa-se um Ca-
mões excessivamente plebeu e com um
complexo flsio-psicológico de baixa era-
veira.

Crêem as pessoas cultas de Portugal,
que Camões deve ser visto com outros
oljios é exaltado com outra justiça.
Como pensarão os camonistas brásllel-
ros? ., ¦

O prof. Costa Pimpão pronunciou há
dias na sessão inaugural do Curso de
Férias da Universidade de Coimbra uma
lição magistral sobre a personalidade
de Camões, que terminou com estes pe-
riodos lapidarés:"Da personalidade de Camões, a ca-
racterlstica mais importante, a que mais
devemos apreciar porque ela foi ã con-
dicão da existência do poema, é a sua
independência. Camões não escreveu
nenhuma "Gameida", nem seria capaz
de a escrever. Se algum dia pensou em
assunto tão restrito, ou paralelo, dè-
pressa fugiu dele. O que o anima é o

amor da pátria, «do raouido
lie prárnio vil, mais alto e quase eterno

E' também o amor da pátria e o amor
da justiça (não compatível com a de-
pendência) que o levaram a calar rio
seu poema o que ao bem comum e do
seu rei antepõe o seu próprio Interesse,
o ambicioso que quer subir a grandes
cargos, o que usa do seu poder bas-
tante para servir o seu feio desejo, o
qúe por comprazer o vulgo errante se
muda em mais figuras qúe Protelo, o
que vem a roubar e a despir ò pobre
povo por contentar o rei no otlcio novo,
e o qúe acha justo que se não pague
o suor da servil gente. No crepúsculo
cm que tudo se afogaria, a voz de
Camões tem a viril sonoridade de um
protesto: o protesto contra todos os
que, por egoísmo, ou Interesse, estavam
preparando a decadência e a agonia
da pátria, de cuja grandeza êle fixara
o'momento supremo. E' este protesto,
sustentado contra todos os . desfaleci-
mentos da vontade, prossegúldo, a des-
peito de todos os motivos de desânimo,
e concluído sem esperança dé prêmio,
que, do fundo dos séculos, chega a meus
ouvidos, e assinala para mim a. "presen-
ca" de Camões, mais ainda do que o
seu elogio da vida perigosa,, aliás tio
belo e tão definidor "dd 

português' dé
quinhentos. Se outros pretenderem achar
essa "presença" na Informação sobre as"Ninfas de água doce" não serei eu
quem os demoverá da preferência: mijs
ser-me-á talvez permitido recusar-lhes
a minha concordância, no que serei
acompanhado (tenho a certeza disso)
por todos quantos me deram a honra
de escutar estes desluzldos conceitos".

• A RESPEITO DE CONTAS
PÚBLICAS

Vão-se acalmando os ânimos que tan-
to se excitaram com ás últimas' severas
determinações da Contabilidade Públi-
ca. Refizeram-sé muitas falhas de, pá-
gamento, éstudou-se com mais rigor a
regra da divisão por doze e tomou-se
nota de que erário público não é-terrè-
no baldio, èm que cada um possa esga-
ravntar á' vontade serri dar satisfações
a ninguém. Dentro, de dois ou três tne-
ses deve estar tudo ajustado nos eixos
e as contas novamente a correr sobre
esferas muito bem lubrlflcadas, deven-
do o Orçamento para 1950 trazer novas
fórmulas que não permitam a repeti-
ção de desarranjos ou sobressaltos.

Por ter um sabor especial e certa
aplicação- ao momento, quero oferecer-
lhes este significativo trecho do rela-
tórlo que o atual presidente do Come-
lho escreveu em 30 de junho de 1934
para o orçamento do ano econômico
seguinte: .

. "Acabada a revisão do orçamento e
o exame, verba por - verba, dos muitos
milhares d» artigos que o constituem,
não fujo mais uma vez à melancólica
consideração de que, apesar dos pro-
gressos realizados, 'muitos serviços, não
tiram o máximo proveito das suas do-
tações, não trabalham com economia,
não se limitam a pedir o razoável, o
necessário, o justo, Ignoram quando pe-
dem verbas o que vão fazer ao dlnhei-
ro e não se Importam de faltar à ver--
dade ao Estado, como se não fossem
seus órgãos, seus' representantes, seus
mandatários. Vai-se felizmente pçrden-
do a criminosa tradição de Julgarem-se
os serviços no dever de gastar até ao
último centavo as suas verbas, mesmo
quando não é preciso, e vai tarnbím
dt*conceituando-se no espirito dos ho-
meus do Estado Novo a atitude esperta
dos que pedem o impossível, para; de-
pois de multo reduzido, ficar ainda pa-
ra 

'além 
do razoável. Nfto obstanl«,Ís

correções sucessivamente felujt à face
dos orçamentos anteriores • doa resulta-
dos dns contas, notam-se ainda gran-
des desigualdades entre serviços da
mesma índole, com o mesmo destinu
ou o mesmo campo de trabalho, Pa>
rece que uni nasceram ricos, bafejados
da sorte, enquanto outros se vtem obrl-
gados a lutar persistentemente contra
• miséria dai susi dntaofiei. O pro-
blems, a falta de consciência • lie-
tiva colaborac&o de todos os Interessa-
dou, só pode ser resolvido pela Impe*
cto direta da lolendlricla do Orcam^n-
to e pela rtntrallzaçio, em organltmo
únlro, dai aquliitoei mai| viiliairt,
rediuides a pouco* lípõt, devidamente
eiludiiiot",

A luerra t a fartura de dinheiro pro»iiu«iiam, I--M it.ii,i.. diferentes, ieml<
ven i-Mtiiiin,'j\ifc nm metmnili* d»
i'M'i para tíi «mtMHa numa ileiM.tem
d» »? faMlSBJ (fjm »*id»i Agora, po»
rem, ¦,-.» inulundai mudam*» >« ilrti
piiMjMsiilij m* fii<in#ii de todos m M>
mm, ae m.»»i .-mi.. MttMiiwnifi .*
i*fni./'ic d* lorjtjlaHaetfj utUtejiMl * |i*•u.xi «I» h» *oii<J<iW»Mit« *mm»ê»t, h|9¦\ ¦ -leui -i» «j<i* a niitmm t*n »«*¦•
t>>» * r*j>*«|#

<4MHl« I (utHi»i*i miHiàfièj <»*m* u *í'««tiiy -»»'a>»Aíi»i#í «\» fnm>
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Reser-
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Oàssádo do Banco de Portugal:
vas em ouro e dlsponlbllldacles èm moè;da estrangeira: 6.3(J6.059.405$38; Nota»,
em. circulação, e outras disponibilidades— escudos á vista: 12.059.286.03a?B7.
Proporção — 52,29 pór cento.' Enii 31)
de marco, a proporção èré dè 51,73-por
cento. Poderão ós censores da admlnls-
tração portuguesa Indicar muitos pai-sè; que tenham reservas em proporção
superior? '

SOBRE LÍNGUA BRASILEIRA E
ARGENTINA

Causou vlya impressão em Portugaj
o último discurso do Ilustre acadêmico
João'- Neves ao- receber na Academia
Brasllejrh 

'o 
npyó' sócio correspondente

sr. pregório Aráoz oAlfaro. Quase tqr
dos òs grandes'' jornais porttiguêsestranScreverarn passagénB dessa èlpquen-
te oração e, na Academia dás Ciências,
o dr. Júlio Dantas prestou á João
Neves e ás suas- nobres palavras as
homenagens devidas. Foi lúcido, é de
são critério cientifico o discurso profe-
rido. E foram da máxima oportunidade
as referências às fantasias de "Ilngüá
brasileira" e "língua argentina". Por
que hão dé-bs filhos. envergon(inr-sè: da
paternidade - lingüística só porque sé
tornaram Independentes é poderosos?
Qualquer deles pôde acrescentar e^rèno?
var o que já existe. • Inovar ou mudar
apenas por espirito dé novidade, é'que
c contrasenso • volubilldadc. Brasileiros
e argentinos têm elementos próprios,'
grandes escritores, literaturas pujantes
que muito enriqueceram já às língua?
que herdaram.e em que se exprimem.
Emj nada, porém, sç áíterou a.estrutu-
ra .dos' dois :Idiomas, seus .fundamentos
essenciais. E, por isso, é que, se as
origens continuam as mesmas, não po-
dem ter riónies. diversos dé Ilngüá' pór,:
t.uguêsa e lirigua espanhola.

" ' . ¦ VARIAS . NOTICIAS
Portugal reatou as suas rçlações

comerciais com ;a. Tchecòslòváquia.'' i}»;
de lá recebemos .ferro, ,aço, máquinas
industriais ;e:' os célebres automóveis"Skoda" çm troca de coptlça, conser-
vas g 15?.
, 

'— Em fevereiro último, o valor dà
nossa importação total foi de 970 mil
contos e a exportação apenas atingiu
259 mil. contos.

Passa a 18 do corrente mais um
ano sobre a morte na Bahia, em 1697,
de um dos maiores oradores da língua
portuguesa — Padre Antônio Vieira.

Angola exportou no mês de março
3.156.750 quilos dè café em 44.776 sà-
eos. No primeiro trimestre o tótàl átin-
giu assim 160.697 sacos ém 11.579.173
quilos.

CAMPANHA DA L,U%

EM PB0L DOS CEGOS NO BHASIl
Humberto Taborda

Ámijjos meus, daqui'e de S&o Paulo,,
receosos talvez de què me falte as-
surUó ou inspiração para estas cr-óril-
cas, freqüentemente me 'enviam 

pèlp.còrrèlo, em rècorteB de JortiaiB e ré-
vistas, noticias e curiosidades Sobre a
vida dos cegos e seus problemas.

A(riaâ recentemente,, num (listes r«-
cortes, loram-me o apelo feito tni púri-gente carta por uma Irmã do imorinr
escritor Monteiro Lobato, -a favor dè
uma subscrição para a coiiipra. de
óculos destinados a Inúmeros infelizes
caboclost das cercanias de Treinémbé,
què Sã,o acometidos dè um mal re olhos
què bem parece ser a denominada cp-

gublra 
noturna. Trata-se de genle po-

re, vivendo do seu humilde .abor ugi-l-
çpla, mal alimentada por' certo, c ca-
recendo de imediata assistência das
autoridades sanitárias encarregadas do
combate à cegueira. Este caso, que
contrasta dolorosamente com o que já
vem sendo feito em São Paulo, nó.to-
canis ao combate ao tracoma, bejn
merece a atenção dos pódérès públicos,
e não apenas de iniciativa particular
para a qual apelou a bondosa senhora,
irmã de Monteiro Lobato,

Agora, que estão èm foco as noticias
do recente Congresso de Oítalpnoliigla,
realizado em Recife, lados estes assim-
tos atlnentes ao combate ,à cegueira
dévèm merecer a maior divulgação.

Mão amiga lambem, que por ^(-tò
sè coridól do mal que há onze anos mê
lançou rias trèváS em què vivo, e que-
rendo acèriàr-me com a, possibilidade
do* "milagre da ressurreição", fjcaòái de
enviár-me a curiosa noticia que a se-
gulr Iranscrevo:"HOPKINTO, Massachussets, 11 (11.
P.) — O sr. Edward R. Ray começou,

hoje, a acreditar em milagres, papois
de 18 arios de cegueira, Ray, que é
massagista e cuJá Idade átuàl.é ôe es
anos, voltou a ver. -voltou a \«r .im
mundo cheio dé vld,a e côr. /oltqü a
ver què gua esposa "ainda é relu".
Ray revelou què o véu dè obscurldude,
que tupava sua vlstà, desapareceu irUs-r
pèradamente, quarta-feira fc noite. À
principio, nftda quis dizer, porque que-
ria certlflcnr-se de que a volta da
Visão hão era um capricho da s'il>te.
Ray declarou que se achava na lozmha
tle sua resldèpcla, quando subitamente
tudo sè tornbU brilhante. AU. istavnm
Sua esposa • Ana e seu cunhado .loseph
becgan. "Oeiis meu. Posso ver! Posso
ver!" exclamou. Acrescentou jUe sua
fespôsa olbou-o como se estivesse louro,
Afinal, convericeu aos seus parentes de
Sua recuperação da vista, .depois que
pegou nos objetos dà cozlnjia e leu es
títulos dê urn jornal. Ray :prètèn-lè Ir
à Bran Ròokrh a fim dè ver suà fllhá
e netos, os quais ainda não lOnhsce,
e Pará celebrar ò alegre aoohtert-
tnentó".

As contribuições para a subscrição
dá Campanha da Luz, cujo produto se

tsstlna 
à construção d.e Departamento'etnlnlno da Liga de Proteção aos Ctr

gos no Brasil, devem ser enjregues,
ou enviados pêlo correio em cheque, eu
vale poSthl, h Secretaria dà Liga. ria
rua Uruguaiana, ri. 104, 1.» andai,
onde flcafão registradas num "livro de
ouro" e semanalmente sèrãò publicadas,
peste jornal.

A Campanha da Luz registra o té
hoje o recebimento de 3.155 ctitltfl-
bulçõès na importância de
Cr,$ 162.315,00.

DR . MOISÉS FISCH
Especialista — Vias Urinnrlap — Uuenças de senhoras'_ iii
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Assenihlólâ, 6« — 1*. andâtr — Diariamente, das lo""à» is'."?1'1 %
às 1» horas ¦ — Telefnne: 22-1649 Wi\i

.ÁGUA 9IJENTE
Aquecimento central de edifícios ou residências, açu*
quente em abundância. Orçamentos, dGmonstráe5ys

Kua dos Inválidos, 149.
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CODYLOSE
Esfcá iresflriado? Sofre de bronquitè ou asma? A tosse oincomoda, não o deixa dormir? Tome CÒDVLOSE Í5ii

TOSSES HEBELDES só CODYLQSE.
Pedidos à ARAÚJO FREITAS & CIA. — Rua Conselheiro

Saraiva, 41 - 41-A — RIO DE .IANEIRO.

...iijjj

FERRO ARSYLOSE
Mãe zelosa! Seu filho é magro, pálido, sofre de fastio?
Dê-lhe FÈRftO ARSVLÒSE, o remédio indicado pelo dr

WittrOck. Contra fastio e anemia, só FERRO
ARSYLOSE.

Fedidos à ÀRACJO FREITAS & CIA. — Ruá Conselheiro
Saraiva, 41 - 41-A — HÍO DE JANEIRO.

COMER fiEMí
Só NA TOSCÂN

SAO JOSfij N" 5<>

AUTOMÓVEL - BICICLETA - CAMINHÃO
Licenças e transferências páíá o mesmo dia <=M 4&*0fy,

DESPACHANTE EÒlft[fó^ Rua Sahta Luaià,

^riiits?
VERMIOL RIOS
LIQUIDO E PÉROLAS ¦S-EMUEIRO SIM SABOR
peí>./kRAUJQ í*R£lTaV5t.Ci>-i •RIO

fraUM*!! tmtÊkli ,, fSmSfsmmmmMmmpáàm^imi

CASACOS DE PELES
VEHDEM-SE BARATÍ^SIMO

PlfeETAMENTE DA OFICINA POR ATACADO
EA VARÊJÒ

Facilita-se o pagamento.
Lontra —• Biumel — Pitigris, etc.

Éd. Darke r~ Avenida 13 de Maio, 23 ¦— Sala 1.915 -
 19? andar. —

SSrt^SPÍfT'

Estação hidro-mineral e de lepouso
para todas as épocas do ano

RETIRO NOVA GRÉCIA
- Fazenda no Estado do Rio, com duas fontes de águas minerais,

blcarbonatada e calcio-mngnesiana, a 200 metros de altitude, clima
ameno e salubérrimo. Leite em ábundftncia, passadio ótimo aunr-
tos com água corrente, banhos quentes' e frios. Cavalos, charretea
e belos passeios. Máxima simplicidade. Vendemos ótimos lotes de
terreno em torno das fontes.
INFORMAÇÕES COM O SR. NATAL, A AVENIDA ALMIBANTE
BARROSO, 18 — BELAS ARTES SALÃO — TELEFONE 22-21190.
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de Saldos SEGODOES
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Todo qoe atende ás necessidades de bem vestir do homem e da mulher, - noa 15 DIAS
DÉ SALDOS SEGADAES. Aguardem o vibrar do gongo, que indicará o inicio da mais ex-
traordinaria venda de saldos do comercio carioca. Ao bater do gongo, POUCO DINHEIRO
Ê MUITO DINHEIRO PARA COMPRAR NOS 15 DIAS DE SALDOS SEGADAES. Milha-
res de artigos estão i sua espera. CAMISAS, PIJAMAS, CUECAS, MEIAS, LENÇOS,
GRAVATAS, CHAPÉUS DE CHUVA, COSTUMES DE CASEMIRA E LINHO TROPICAL,
CALÇAS ÉM MÉ8CLA, TROPICAL E CAMBRAIA, CAPAS, CASACOS, CAMISAS EM
XADREZ E LISTRAS, CABAÇOS DS CAMURÇA, E BLUSAS, 8AIA8, CASACOS 3/4. ?/!,
TAILLEURS, VESTIDOS, CAPAS, SUETERS, MAILLOT8, CALÇÃO... • muito mnls 1
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I•-MOTi
Mteriai elétrico
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HIDRÁULICA r"
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LEIA ESTE ANUNCIO
è depois tenha plena, convicçào de que a CASA CRUZÈIÉO
anuncia para diier áots Srs. ÀÉTISTAS, aofe Sr$. ILVDtíg-
TRIAIS è ápe Srfe. AMADORES, «luè tem o maior é mais
completo ãortiménto dè FERRAMENTAS. Importadas, diirétá-
mente, dog mais afamidos fÍB.RÍgA,|«f.fBB è qüè vônde $éni-
prè maife barato é ainda faz

10% "
de desconto étn tótüofe ofc pregos marcados, ós quais sSo j£
velhos.

I iij- iiij ;j;iiiíi'i ii l, iíi.; r jVI^íijCíW1' '¦ Sã'.iíijiiCiCM ,^iiii»04'\ífôii'Wiii,]i jiím iiri>• f Tin-j-iiTjTiii ^ifiti' jjiijfij'•(ifji-ir .ijii;iii)ipt'iii'iiiii'i«ii'ii'i;'inii>.ii«i'í<ii'.ii'i1
No motor... no ehcjtsíi... no serviço...
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VUc. Itlo Rrioco, * %l ^^^t'M':-'.'i '
aço (iriMòs ria Praça W^W^^^^^m

* novo s*i(>fer caminhão

•****—«*¦

Télèf.
mm  ¦» ¦ mi

Telel.:
23-2443

Material pura Instaíacjwo at eu* « curçi, - Material láòiaritet fio»
piajriftfic6»( ekdsrçoê, camnrle, filtra, vernli Iscilunte « ebonltè.
LUSTflRS.- rEBR(?S UC ENGOMAR - I.AMIAIIAS HE) MESA
P1.AÍONIJEH8 , FUI)AttfilHUS - ÜI.OBUS é VKN ril.AlloUüíh

D. Ri MO D HA à Ü1A. LTIIA. - BUA MKJOiCL COUTO. M
é»W"W""*»*P*^*W»""T"'"»»»»^^ i i i'n i i > '1 ill «W

RiCird 8105 .

MOTORB* y; JfF tM-i-MÂ.

Há mais da 45 anõ» o
irltiíor nome? çià %à.

cáni(nr|8«s.

Tpdoç afirmam» É todo poderoso o novo caminhgo
V^niiè. \»Wm %W) uiÃfll f§| yM^fiò mà*iw« dè fer.
çà nó rn^tòr § nialor resistência hô éhcjsjfís. Rqbid© rjó
Orr|ncjMé... firme ria qcélàriçqo, mçfriip «jugn*!© £Má
Siiipprtân^o tiijHéíadas |i;É|f|Í|.';) rrtànêáyèl nas #itrj|-
ã^$Vonfttnhoça$..? % râçil rnqnfjp nds vípç d^ tr$fé|o
Iritcrhso... dé bdjxo cuito dé míitíüt^riçâp — p çaftihMsp
WHitf tralha mdjs àrtps, mgntendP seúripré seus ditos
índice? de eficiência e economia. Se o Sr. esto interés-
sacló èm caminhões, v*ja pjimliré ps novos Whitg. ç
uma irivérsjp ÍJè çpjslta! c# lucres certo}. Pr§iyré-njs
para informações mais detalhadas.

COMPANHIA EXPRESSO
Rio de Janeiro-Av. R. Branco, 87-CaUò Postal 220

S. r?pulp • R. Marcónj, 138-li.*r Cdípl pestfll prk

Santos • R. 15 d« Novembro, 181 -Cqi*a fcosioí 43
f• Alegre? r êv. Fqrrqpòs, 2Q21 - Càlxa Postal 3033

Hime Comércio e" 
Indústria SÁ

52 -kua Teôfilo Otôni - 52
FONE: 23-1741 - Caixa Postal: 593 - RIO
FABRICANTES - IMPORTADORES - EXPORTADORES

DEPÓSITO DF, FERRO E AÇO
EU4 SÀCADURA. CABRAL, 108 A 11?

TELEFONES: 43-6282 E 43-0396

Grande depósito de ferro em barra e vergalhAes, chapas preta»
è Ka.lvaniz»dtts; vIjchs de aço, cobre, latao, zinco, chumbo, ettanhw,
tubim KalvanlkadoR, tubos para caldeiras e para vapor, fAlhus dq
FlftncIreB, arame liso e farpado, grampem, enxadas, machados,
cravos de ferrar; soda o&ustlca, enxftfre, ars£nicc>, creollna, car-
bilreto, clorato, coalho, «JACAUít», correntes dé ferro, alvaiadés,
óléoS, tintas, cimento, dinamite, ferragens em geral e material

para construção.
Atentes da COMPANHIA BKASILKIKA DE USINAS META-
LftKtilCAS, com altos fornos para produção de ferro gusa, grande
laminaçâo de ferro é aço em barras, vergalhAes e cantonelras,
fundlçfto de ferro e bronze, fabricação de parafusos, rebites, por-
cas, trincos, tlrefonds è grampos para trilhos, tachos para enge-
nho, ferros de engumár, balanças e pesos, louça de ferro fundido,

pias, lavatorios esmaltados, oombas, etc.

FABRICA NOVA INDUSTRIA
Rüa Figueira de Melo, 203 — Telefone: 28-2787

PONTAÍS DE PARÍ85 —
TAXAS PARA SAPA-
rél!!0 — LOUCA D«
FKHKO BATIUO, ESTA-
NHADÒ t ESMALTADO

BACIAS ESTANHADAH
— TURRAOORES - DO-
BRADIOAS — (lANllS
D£ CHUMBO — »AS

«MINERVA», ETO

ELETRODOS "ACTARC"
AGENTES DA

Cia. Brasileira de Usinas Metalúrgicas
AGENTES GERAIS DA

GOÈPÂNBIA BRASILEIRA DE FÓSFOROS
FILIAL EM SAO PAULO:

Avenida Anhângabaú, 702 — 8' andar — Salas 81 e 8?
Telefone: 4-7206

AGENTES EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL
tfXt
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Consultas e Respostas
Formigas e pulgas
SE. ü. SILVA 1'INTÜ - Kio. Diz a

sua carta :' "Vollo a sua presença
para solicitar-lhe ensinamentos, desta
vez para o seguinte :

•Kesldo numa ca.su pouco velna e
talvez pur, Isso é atacada por multas
formigas, tanto no Inverno como no
verão, formigas de diversas espécies.
porém pequenas, Já usei diversos pre-
parados a base de iJDT, mas ainda
náo cunsegul exterminá-las. Será que
o senhor poüera me instruir como de-
belar este mal, que Já me está lm-
portunando bastante ?

uutra coisa : Tenho uma íamilia
, amiga, também residente em cusn oas-

tante velha, que é atacada por ver-
dadeira praga de pulgas. Essa lainilla
tjm usado , iieocla, uetcíon, i-estioi,
Recoru e outros produtos existentes
na praça, sem que tenha conseguido
íu.uçào. Üsa também cera com DDT
no soalho da casa, Flit, Shell-Tox o
não coqscgue acabar com as pulgas.
Recorro aos seus connçuliàiihwuj a
flui de ver se é possível nos orientar,
um meio eficiente de acabar com és-
tss Intoleranbes Siforcápteros. Agrade-
ço antecipadamente".
A» í«rnueas, sejam lá de que espécie

forem, devem ser atacadas no esconde-
i.jO-vivciro. Sem a descoberta do "ni-
nho", nada se pode fazer de eficaz.
Nas casas veihas isto c mais difícil. To-
da via, o senhor poderá descobrir a di-
rcção do aparecimento e combater os
incômodos insetos com uma so.uc.io ue
Usofórmio bruto com ásua, numa es-
pécle de tratamento de limpeza, seguido
dá aplicação do DDT puro, em pó. Se
descobrir o esconderijo, tanto menor
Quanto ás pulgas, acreditamos que os
preparados usados nao o foram como
deviam. Lava-se o local com uma boa
solução de Usofórmio ou, ácido cloridri-
co ou mesmo creolina rcarson com água
t depois de enxuto o aposento, aplica-se
o DDT puro, náo se esquecendo de o
fazer pelas'frinchas do assoalho. 1'odc
demorar o extermínio, mas se o senhor
persistir na limpeza e na aplicação do
DDT, cedo estará livre das pulgas.

Barbatimão

ifdadè do referido vegetal em estado
nativo., Hoje é para nós o Barbatl-
mão uma grande fonte de renda, pela
sua aplicação nos cortumes. Desejo
saber o seguinte :

l,oj — como é feita a propagação
do Barbatimão, se é por semente.

2.0) — Se por semente qual a mo-
lhor época de se fazer as sementcl.
ras e os transplantes. Quais os meto-
dos e cuidados a empregar.

Ficar-lhe-ei multo grato por todas
as informações que puder prestar-me
a respeito, Com elevada consideração
e estima subscrevo-me".
O Barbatimão, cuja casca pode ser-

vir para cortume, é o do gênero "Stry-

phnodcndron Guyanensc ,Vár. Florlbun-
dum Bcnth"'. (Lcgun. mim.), chamado
no Tara do "Parlcarana". A casca é
adstringente c amarga; a dcoocção é
empregada em lavagens coptra a leu-
correia. E' aplicada em pó sobre as
úlccvas; cm chá contra as hemoptises.
E' chamada às vezes "Casca da Vir-
gindado", devido á sua enérgica ação
estíptica. No sul, Barbatimão c o_ no-
me que se dá às plantas do gênero
"StryphnoUcndrim Augustum Benlh". O
nome Barbatimão é também adotado
no Amazonas, mas. o "Stryphnodcndron
Barbatimão" Mart. só é encontrado na
Amazônia no sul do Estado de Mato
Grosso. Há outros geperos dessa plan.
ta. Não há, entretanto, um cultivo ra-
cional. O que há são manifestações cs-
ponlàncas, que a. agronomia ainda não
procurou mclodizar o plantio. Esse tra-
lialho de experimentação é demorado e
às vezes leva anos para chegar-sc a
uma conclusão auspiciosa. Siga, pois, no
caso, o que a sua experiência e a prá-
tlca estejam a indicar. Observe o com-
portamento do vegetal, as preferências
do solo, as exigências de água, o tem-
po de floração c queda das sementes, c
oriente o seu . trabalho no . sentido de
obter o máximo, com um mínimo
gastos.
Cão doente

CAUSA PRINCIPAL DAS DOENÇAS ALÉRGICAS DO

. I LI "' ',' ' *****——*J>*»»-*—' "" ** ¦"¦* *" —yg*| J

"cavalo
ire-

Domingo, 24 de Julho de IfM

Principais exigências na for,
mação de um alfaiai

Tc

a) SOLO PROFUNDO E DRENADO

O terreno não deve ter, suh-solo lm-

nPimeãvel antes de 2 metros de pio-
íundidade e assim mesmo só satisfaz

quando a camada Impermeável tem de-

de

8R. A. SÉRVÜLO TORRES — Ouro
Branco (E. de Minas). Diz a sua
carta : "Assíduo leitor dêsse grande
Jornal, sirvo-me da oportunidade que
"Produção Rural" oferece a seus lei-
tores, para pedir-lhe alguns esclarc-
cimentos e instruções sobre o plan-
tio racionai do Barbatimão.

Possuo terrenos adequados fi refe-
rida cultura, sendo que em alguns de
meus campos já existe grande quan-

SR. MOACIR AKAlMO — Jabacté (E.
Santo). Diz a sua carta : "Tenho um
cão que há dez anos vem sofrendo
constante dôr de barriga. Todos os
anos é atacado de tosse acompanhada
de pseudo-vômitos. Sendo um assíduo
leitor do DIÁRIO DE NOTÍCIAS, mui-
to reconhecido ficaria se, através
dessa seção, me desse V. S. uma orl-
entação segura a esse respeito".
Adquira o preparado "Sodocolos", do

Laboratório Raul Leite, e aplique no'
doente nas doses indicadas para desar-
ranjos intestinais o eólicas. E' encon-
trado à rua Leopoldlno Bastos n.° ISO.

Jabotis

Publicações
CARTILHA AVÍCOLA BRASILEIRA

— Editada por Chácaras e Quintais,
recebemos um exemplar da 8.a edição
da notável obra "Cartilha Avlcola Bra-
silelra". Trata-se de um volume con-
tendo 464 páginas ilustradas com 160
figuras em preto, e diversas quadros
em pollcromia, representando o "stan-

dard" das principais raças de gali-
ilhas criadas entre nós. São autores da
"Cartilha Avícola". os médicos drs.
Pedro de Castro Viedma e Osvaldo de
Sequeira. Desde o seu aparecimento, a
"Cartilha Avícola" impós-se como uma
obra Imprescindível na biblioteca de
todo avlcultòr progressista e basta a
qualquer um folheá-la para verificar,
pela distribuição da matéria, pela qua-
lidade das gravuras,, quanto cla.é utll
e bem feita.

Trinta e oito extensos capítulos des-
dobram a obra, tratando desde a bio-
jgia zoologia e zootecnia, hereditarie-
ide' e variação, os métodos de repro-

¦ ão, até à parte especial da galino-
l.iira passando por uma detalhada
-ilção de tudo o que é necessário
lõcer. para se criar galinhas com
áso-povoação do galinheiro, vanta-

dai raças selecionadas, escolha de
SjÜÜtores ou seleção, cercados, cons-

, ,es. Instalações de galinheiros c
lementos, alimentação, Incubação,

i.ao natural e artificial, .criação e
UçSo de frangos, produção de ovos,

licita, armazenagem, conservação e
:balai;em dos ovos, produção do aves

¦ara consumo, castração, sacrifício e
ireparo das aves, limpeza, dcsinícsta-

¦•ao e deslnfecção dos galinheiros. A
parte dedicada às doenças das aves e
seu tratamento por si só é um tratado
completo: Nada menos que 150 páginas
do livro são dedicadas às doenças, seus
sintomas, causas e tratamentos. A obra
é acrescida de monografias completas
sobre a criação de gansos, perus, pa-
tos, marrecos e pombos.

SR. DAVI SOARES — Rio. Diz a sua
carta :""Picaria multo gratQ pela sua
orientação no seguinte caso : ganhei
um cnsal de Jabotis que, segundo me
disseram, conta 6 anos de idade. Há
dias noto que o casco da fêmea apre-
senta algumas raehaduras nas cama-

• das superficiais; alimento-os com ar-
roz cozido, bananas, pão e tomates.

Antecipadamente agradeço a res-
posta".
O jalioll é um animal selvagem, que

preferiria nunca sair de seu ''habitai",
onde cresce e se reproduz dentro' das
suas naturais possibilidades. No cati-
veiro, sem alimentação adequada, terá
que sofrer as conseqüências dò deslo-
cainento. Acreditamos que o caso não
passa disso. I)ê aos dois guelõnlos ali-
mentação constante de frutas frescas e
verduras, inclusive a erva conhecida
pejo nome de "Comida de Jabotl". As
raehaduras podem ser provenientes de
mudança da casca. Solte-os o mais que
puder.

pa conhecimentos atuais sobre os es-
lados hislnmlnicos vieram elucidar na
Patologia Veterinária, certas perturba-
ções .semelhantes aos choques que, atú
pouco tempo, não tinham sua etio-pa-
logenia liem esclarecida.

Achavam-se muitos desses estados In-
cluldos entre as doenças du pele, como
detmato.se (Io. eaiisas n&o infecciosas
nem parasitárias ou doenças dus nrtl-
cülncõcs e músculos, doenças do sun-
güe, èntéropuííns circulatórias, pcrlur-
baçües funcionais respiratórias e mes-
mo como doença parasitaria.

No entanto, hoje, lindemos dizer que
os eqüinos, em síntese; aparecem com
estados mórbidos que coincidem na sua
forma de apresentação: Os Indivíduos
atingidos quase sempre apresentam-se
n.ts seguinlcs. condições:

encontram-se estnbulados;
¦— recebem grande quantidade de, ra-

ção em grão, principalmente o
milho;
recebem pouca ou nenhuma qunn-
tldade de verde; j
quando aparentemente curados
apresentam-se réclillvns.

De inicio podemos citar três as do-
enças alérgicas que os eqüinos apre-
sentam:o aguamenlo (doença dos cascos);

u fluxão periódica (doença do
olho);
e o síndrome de "pousse" (doença
das vias respiratórias)5.

Do mesmo modo podemos incluir na
chave da annfilaxia e do choque hls-
lamlnicos outros estados como:

doença do soro;
anafilaxla parasitária;

n anasarca;
a urlicúria.

Com os estudos sobre a histamina,
outras duas enfermidade foram enqua-
dratlas, como:

mióhomOgloblnúrla paroxisllca;
congestão intestinal.

Qutrosslm, ao procedermos aos estu-
dos sobre a "Ksponja", afecção exler-
na que em clinica veterinária .onslitui
ó maior campo de experimentação ie-
rnpfuilica, que vem inutilizando ani-
mais tio sela e reprodutores, principal-
monte os lirelões importados da Kián-
ça, enquadramos também como sendo de
natureza alérgica.

Estes estados aparecem em animais
quase sempre bem alimentados a grão
e que deixam de recebeiv o capim .ei-
de. Dificilmente no campo aparecem
eqüinos com estados dessa natureza,
isto devido nos elementos que os anU
mais consomem no pasto, dos quais seu
organismo "sintetiza a Vitamina O".

•A histamina do organismo i destrui-
da pelo ácido ascórbico. E' precisa-
mente durante o crescimento dos bro-
tos e talos das plantas que os vegetais
contém elevadas quantidades de Vita-
mina C, enquanto está ausente tu se
acha mínima quantidade nas semenUs
secas. E' por isso que se aconselha
como medida salutar, soltar os tqul-
nos nos pastos e mesmo porque os ca-
valos com ns ditas "esponjas" se çu.am
quando largados nas invernadas Náo
comem milho e recebem a Vitamina O
através do verde.

O milho contém os amino-áeidos: II-
leucina, valina, histidlna, iso-

Por EURICO CORTEZ *
Médico Veterinário do Exército ...•

(Especial para o DIÁRIO ÚE' NOTICIAS)

O processo do aparecimento da hls-
lamina è simples. Do desdobramento
das proteínas, durante os processos dl-
gestlvos normais, surge a histidlna qve,
pelos, fenômenos de puetrefação, dá
a,amlnu histamina.

Dessas doenças, as que os eqüinos

louclna, metlonlna, etc, das quais as
de maior quantidade no sangue s<"io:,
histidlna, Irconina e a lislna, A hisli
dina foi considerada como amlno-a'-t;lo
essenclnl, mas hoje sabe-se que . para..
manter o equilíbrio azolado parece'imo
ser' ela Indispensável. ' /
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INIMIGO DA ÓXIDAQÀO - Ilarvcy,. Illinois - Nesta gravura aparece
Zll"ònic,o dos Laboratórios de Investigação Cientifica e fomento da

Zclalrmng ÒÓmvàny nesta cidade, examinando os resultados
das prova., a que foi submetido o novo produto da empresa o »#J-%

os prejuízos que a oxidação causa no decurso de um ano atjwm «»i
valor total de centenas de milhões de dólares, pelo que se vC que é

sem dúvida, uni dos piore., inimigos do homem. (Foto e texto do
 Sereico de Informação Panamericano).
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PRODUZIR MAIS E MELHOR
Mecanizando e racionalizando a lavoura — Com-

pra e revenda de máquinas agrícolas — Prepara-
ção de tratoristas — Os Centros de Treinamento
— Plano que se desenvolve em benefício da eco-

nomia agrícola

MAIOR COLHEITA POR TRÁS DA "COR-

TINADEFERRO"
Do mar Negro até o Báltico, os agricultores estão
utilizando segadoras mecânicas no recolhimento

da produção de trigo e centeio

ESSODIESEL,
o

ÓLEO DIESEL
para

TRATORES
CAMINHÕES e

MOTORES DIESEL
•

À venda nos Postos de
Serviço e Revendedores

®
APROVEITE A QUE
DA DÁGUA DE SUA

FAZENDA INSTA
LANDO UMA

Apresentando sugestões para solução
de problemas políticos, econômicos e
sociais! a mensagem enviada ao Con-
gresso pelo presidente dá República, na
abertura da atual sessão legislativa, faz
uma exposição do andamenlo dos ser-
VletJS a cargo do governo, entre os
quais nvulta a mecanização da lavou-
ra. Dela depende o aumento da pro-
dução. Dai o interesse do presidente tía
República pela questão, interesse que
se manifesta em longa série de medi-

¦das tendentes a fazer com que essa
produção se moslre, a cada dia, nao
só maior como melhor.

O dr. Arquimedes de Lima Câmara,
superintendente do Ensino Agriclo e
Veterinário, lembra, a propósito, que
a atenção do govôrno não se dirige,
apenas, para a compra de maquinas
agrícolas e sua revenda aos agricul-
tores, senão também para a prepara-
cão prévia do pessoal, a fim tle evitar
conseqüências desastrosas. O problema
da mecanização da lavoura — acentua
— não so limita, apenas, à aquisição
de maquinaria e sua distribuição aos
agricultores pelo menor preço. E de
importância capital a preparação do
pessoal de modo a que este possa usar,
com inteligência e vantagem, o elemen-
to capaz de aumentar a produção e
reduzir o seu custo. Explica-se, assim,
n Interesse da Superintendência do En-
sino Agrícola e Veterinário em dedi-
car uma atenção muito especial ãs
recomendações do presidente da Repú-
blica, no tocante fi organização de Cen-
lios de Treinamento cie Tratoristas e
Trabalhadores.

FORMAÇÃO DE TRATORISTAS

Prossoguindo, diz o dr. Lima Cama-
ra que, no desenvolvimento do progra-

ffiwt

ma traçado pelo governo, realizou a
Superintendência do Ensino Agrícola, no
ano fl:.do, através da Comissão Brasl-
leiro-Ambricana de Educação das Po-
pulações Rurais, um acordo com a Di-
visão do Fomenlo da Produção Vcge-
tal para a realização de um Curso de
Formação de Professores Especializados
em máquinas agrícolas, cm Ipanema,
Eslado de São Paulo, no qual tomaram
parle técnicos americanos daquela Co-
missão, ftste curso continua agora na
dependência exclusiva daquela Divisão,
sob a denominação de Curso de Enge-
nharia Rural e Curso de Tratoristas,
Convém não esquecer que outros dl-
versos Centros de Treinamento manti-
dos nas várias regiões do pais, conti-
nuam em suas atividades, h conta de
dotações orçamentárias vigentes atri-
buidas para aquele fim. muito embora
haja terminado o prazo do Acordo In-
tenir.ericano.
1'PES NOVOS CENTROS EM MINAS,

PARAÍBA E RIO GRANDE '

— Aproveitando os , atuais recursos
orçamentários e ampliando o seu pro-
grama de trabalho, espera a Superin-
tendência do Ensino Agrícola o Vele-
rllíárlò manter os serviços até agora
em andamento e criar tês novos Cen-
tros de Treinamento junto as Escolas
Agrotécnlcns de Barbacena, em Minas
Gerais, Bananeiras, na Paraíba e Pelo-
tas com o objetivo principal de pre-
para instrutores e pessoas capaz de
recuperar o equipamento agrícola, ofl-
i-i.il oi. de particulares. Com essa fina
lidade deverão ser reuparelhudns as
oficinas existentes. O desenvolvimento
dêsse plano de trabalho — conclui o
dr. Arquimedes Lima Câmara — fala
muito de perlo á economia agrícola,
pois estA Intimamente ligado à rawo.
naüzação da lavoura.

Escreve Rod Roy Buchkingham, cor-
respondente da United Press em Pra-

ga — Os paises da Europa Oriental
começaram as suas colheitas,, que, se-

gundo uma «enquete» realizada pela
United Press, serão as maiores des-
d.» o fim da guerra. Do Mar Negro
até o Báltico, os agricultores, utihzin-
di segadoras mecânicas e de mao co-
mecaram a recolher ns grandes cp-
lheitás de trigo e centeio.

Noticias procedentes da Rumanta;
Hungria, Iugoslávia, Polônia e interior
ri* Tchecoslováquia, indicam que. se
o temp ocontinuar quente e seco, as
colheitas superarão os cálculos. A ucl-
gária, que foi afetada por uma longa
seca .durante i- primavera, ainda abrb.n
¦ sperança de que chova e r.ua colheita
seja salva.

Em todos os países das chamadas
'.democracias populares» os agricultores,
em seu trabalho, estão sendo auxilia-
dos por «brigadas de voluntários» for-

Alunos da Escola Na-
cional de Agronomia

como produtores
agrícolas

INTERESSANTE INICIATIVA APUO-
VADA PELO. MINISTRO DANIEL DE
CARVALHO — PÀRA.O ALUNO OU
EQUIPE DE ALUNOS OS LUCROS

APURADOS COM A VENDA DAS
CULTURAS-

TURBINA HIDRÁULICA"TEMIL"

DE CONST11UÇAO MODKlt-
NA E OABANTinA

Peçn o nosso questionário com
Instrucops

TÉCNICA DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA.

Av Blo Hriiiuo. 4 - 4» andar
Tel. 28.0M8 — Rio

Baterias Scal-Rio
MOI.fil.O 11)4»

Acabamos de receber com capacidade
pnra 1.00» pintas nn t.f semana t 70(1
no período de criação. Ksta Bateria
oferece a vantagem exclusiva e paten-
teadft de rm poucos minutos ser trans-
formada em bateria . parn crescimento.
Possuímos modelos menores.

. Baterias Standard
TIHI AMKHICANA

Capacidade para 1.000
pintos - li» semana t'r$ fl.UOU.OO

taparldncle pnra (S25 pin-
tos _ l,| semana Cr$ 4.500,00

Vendas a prazo
UKATI8

Com a apresentação deste rerorte,
forneceremos o folheto de «COMO CO-
MFC Alt AVICII.TCHA», nsslm como
listai de precotl Pêlo mrrel". queira
nn» remrtrr < r» 2.00 de «rios.

SCAL-RIO
O MAUA/.INK A(iHICHI.A IX» HHA.NII.

A». Marechal Klorianwi esil* Una dn»
AadrarJas. iin-A. — Bad. Tel. m ai.VK

Declina a praga de gaía-
nhotos no Piauí

Segundo um telegrama enviado a Dl-
vlsíio de Defesa Sanitária Vegetal, pela
Seção de' Fomento Agrícola no Plaui,
carecem do fundamento as informações
procedentes de Sao Miguel,' Tapuio,
Castelo do Plaul c Pedro II, de que
as suas lavouras estavam sendo devas-
tadas por gafanhotos; estes sâo em
número insignificante e Já em franco
declínio, Rrnçns às medidas pronta-
mente tomadas.

Na visita" qúó ffv. há'dias ao Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas Agro-
nômieas, no quilômetro '17, da estrada
Rio-São Paulo, o ministro da Agricul-
tura teve ensejo de aprovar ns instrti-
ções regulamentando a exploração agi'!.-
coli; em áreas daquele estabelecimento,
pnr alunos da Escola Nacional do Agrn-
nomia. SSo as seguintes as instruções
assinadas pelo diretor dá referida U-
cola e aprovadas pelo ministro:

"Aos alunos da Escola Nacional cie
Agronomia ó facultada a exploração
agrícola, em áreas de cultura para tal
fim indicadas e reservadas pelo res-
nictlvo diretor, sob a orientação rie do-
centes nu servidores técnicos por ele
designados. ...i.,,,,.,

Os trabalhos de exploração agiijola
terão cunho absolutamente prál ço i
econômico, devendo recair em culturas
temporárias recomendáveis parn n re-

Bino gco-econômlcas dn Baixada Fll-
mlnense e podendo ser realizados inrit-
vidualmente ou em equipes de alunos
liara tal fim associados.

As instruções individuais ou de emil-
n« de alunos interessados nos referidos
trabalhos far-se-ão no setor agrícola ria
Escola, junto hs instalações rie campo
rias seguintes cátedras: 13.» cadeira -

Agricultura e genética era^lbadu
-M. cadeira - Horticultura e sllvl-
"Tpróducão 

agrícola verificada ou o

resultado de sua venda pertencerá ao

aluno ou equipe que se tiver onearre-

giíò de sua exploração, havendo neste
i.,.1 „non divisão proporcional ao

madas por estudantes c operários. Da-
mos a seguir um quadro pais por
pais:

TCHECOSLOVÁQUIA — As primei-
ras segadoras começaram a funcionar
nhs campos rie trigo e centeio. Infor-
mn-se que o rendimento de trigo é
muito alto, calculanrip.-se em" cérCa de
:i(l «bushels» por árré.

Os agricultores, de acordo com o
contrato assinado com o governo, plan-
taram mais rie 2.000.(100 rie acres ne
trigo e 16B milhões de centeio, (ada
agricultor teve fixada a meta de sua
produção. Se o mesmo nfio proriirar
a quantidade fixada, pagará uma pe-
saca multa e no próximo ano srtá
enviado um administrador para tiscail-
zá-lo, ou então o governo conflscrâ
sua fazenda.

A área total semeada éste ano foi
rie 38.230^000 acres, ou seja, mais um
milhão e meio sobre o ano de UMci
O ministro da Agricultura disse qde
ii. rendimento deste ano será Igual nu
superior ao do ano passado, quando
foi atingido o mais alto nível desdo
a terminação da guerra.

HUNGRIA — Trabalhando '-!(• horas
por dia, em várias turmas, os agli-
cultores húngaros recolhem o trigo e •'
ccntÜo' que há poucos meses, em cnn-
seqüência da seca. parcCium perdidos.
A seca'na Hungria düfâu 8 meses. Ln-
Iretanlp. durante o rriês de abril, rho-
vou coplosamcnte c o cereal melhorou
cm junho. O governo não faz prng-
nôsticos, porém, espera que a colheita
ultrapasse a do ano passado.

As colheitas de arroz, batatas a Irt;
teiratias são boas, acredltando-se que
a Hungria possa exportar arroz;

IUGOSLÁVIA" — Foi iniciaria a co.-
Ihtiltn rie cevaria na Croácia, a qml.
segundo se espera, será uma rias mato-
ivs dn história. Dentro rie dois ou
três dias, começarão ns colheitas pi.n-
cipals — de milho, trigo e linhaço.
D-pois de um més de chuva, espc.are
uma produção elevada.

RUM ANI A — As colheitas de milho,
trig.i t centeio «serão excelentes», se-
gundo informou um funcionário do g'i-
vêrnu acrescentando que «esper-imos
as ínclhores colheitas rios últimos inos».

B'."LGAR1A — Começou a colheita
ile trige e centeio, porém a seca ie-
duw.u " rendimento cm muitos setores.
Uni porta-voz dn governei disse que -»a.s

colheitas não serão ns maiores rem
as natores» ria nossa história.

no Brasil apresentam com mais

quência são:
aguamento:

_ fluxão periódica;
congestão intestinal;.

_ nilohemoglobinúrla paroxlstica;
esponja. , .

São essas doenças constatadas nos

Jmais a que mais cuidado o homem
dlsnensa — o cavalo de carreira. i-'US

Sf primeiros, a de diagnóstico miis

difícil e prognóstico sombrio é a "•-

ma a rniohemoglobinúria paroxistica,
nuè o cavalo de carreira, prmcipamv, i-

te o reprodutor, apresenta, quando pti-
maneie fechado num quarto, receoendo
rica ração em concentrados levando

ai vozes a confusão com deslocamento
de vértebras, hemorragias cerebral, en-

cúfalo-mielilc, etc.
Nos animais atacados de aguamenlo,

a histamina tem uma ação dllataao a

sobre os capilares, prlnciplmenle ,o'i os

membros, delerminndo uma espécie ue

paralisia aguda, aumentando sua pei-
mcnbllldade. O animal apresenta-se pre-
so com o casco quente.

A fluxão periódica e uma ir.du.-cl-
elite repetente, atacando a visão, vm-

do o animal a perder totalmente a
vista. Hoje diante do enquadramento
das doenças alérgicas pode-se_ -¦xpucar

porque os animais com a flexao pe/io-
dica apresentam-se com os cascos queil-
tes e membros presos.

A síndrome de "pousse" consiste rum
conjunto de perturbações funcionais
respiratórias, que modifica o ritmo res-

piralório, sobretudo na expiração com
dois tempos,' sobrevindo um tempo de

pausa mais ou meno3 longo e outro
de sobressalto.

Ao procedermos ao estudo da fluxão

periódica do cavalo bretão Poslier, com
o dr Benedito Bruno, podemos verifi-
car esse estado atingindo indivíduos
oriundos do mesmo tronco: pais, filhos,
netos. ,

Como tratamento riietético é conve-
niente alimentar os eqüinos -na gran-
des rações de verde, sendo preferível
soltar a campo.

O tratamento geral consiste em cm-

pregar os anti-histaminicos: t-ntergEn,
neo-antergan. Benadrll.

Ainda podemos recorrer ao ácido lá-
tico, impedindo a absorção e produção
da histamina, danilo 1 colher de sopa,
iluas vezes ao dia; aplicar a pilocnrp!-
ria em doses fracionadas; aplicar a VI-
tamina C em injeções éndovotpiin.s; e
a adrenalina, por ter ação antagon.ca
fisiológica da histamina.

XXI Exposição Regional
Agro-Pecuária e Indv,s-

trial de Lavras
No próximo dia 31 do corrente será

Inaugurada em Lavras, Minas Gerais,
a XXI Exposição Regional Agro-Pecuá-
ria e Industrial, certame que se reali-
zn todos os anos c constitui um acon-
tecimento econômico de projeção no
oeste do Estado.

SliVe capaz de evitar lenço s subterrft-

neòs de água estanque. As v^cs, c

osslvel corrigir este Inconveniente ia-
•'endo-se perfurações da camada com-

tòctá para assegurar o escoamento do
-..- isto assegurado, é

aanle de todas, como alimento losconqunnijj
nfiu in

lençol em apreço
nosslvel aproveitar-se um boio íerui.

com pouco mais de 1 iwlro de profun-
didade.
b) SOLO AREJADO E ÚMIDO

Assim se dizem os que não são com-
nactos e possuem sempre uma reserva

de umidade adequada, como sejam as

terras aradas periodicamente sem pre-
íominar argila nem areia. As arenosas,

nols e a adubaçào orgânica conduzem
a estas condições. O arado deve cor-

tar tanto mais profundo quanto per-
mita a profundidade ria camada fértil.
Evitemos trazer para cima um excesso
de terra "fraca" que fica geralmente
a profundidade maiores de 15 a zo

cms. Isso, em qualquer cultura, deve

ser evitado;, proceda-se lentamente o

aumento da camada mobilizávcl, que
,deve ser fértil, misturando-se com ela,

cada ano, um pouquinho . da camada
mais "fraca" que lhe fica imediatamen-
te abaixo.
C) SOLO HUMOSO

O húmus 6 o elemento mais impor-
tante na fertilidade do solo. Da pre-
sença do material humoso depende uma
série de fatores, como sejam o areja-
mento, a conservação da humldade e

calor conveniente, a presença rie subs-
tàncias nutritivas, principalmente ni-
trogenarias, a fixação e disponibilidade
de certos adubos salinos, o aíoíamento
rias terras compactas, o ligamenlo das
terras excessivamente soltas, etc. E'.
na verdade, o elemento cuja falta res-

ponde quase que exclusivamente pelos
defeitos das nossas terras ditas cansa-
das. A maioria destas terras só adqui-
re fertilidade satisfatória com a adu-
bação org&nica.

d) DISPONIBILIDADE DE CAL,
FÓSFORO E POTÁSSIO

Sei de um lado, a alfafa, como le-

gumino que é, dispensa grandes adu-
bações azotadas, por outro não se com-
padece com á escassez de fósforo das
nossas terras e muito menos com a
sua aciriez. Dal, exigir uma ariubação
fosfórica e, mais seriamente, uma ca-
lagem. Tratando-se de uma cultura
permanente, a farinha de ossos satls-
faz como adubo íosfórico e ajuda a
calagem, visto que enterra também um
pouco de cal, muito embora em quan-
tidade insuficiente para dispensar u
adição calcárea. Quanto ao potássio, as
nossas terras podem oferecer quase todo
o necessário. Tratando-se, entretanto,
de uma produção mais intensa, reco
menda-se uma pequena adubação com
o cloreto de potássio, por exemplo,
e) IRRIGAÇÃO

A cultura da alfafa, entre nós, só pe
compreende em caráter .intensivo. Sen-
do planta dos climas frios, pouco pro-
dúz nas "secas"; e, como o nosso Sn-
verno é carente de chuvas, a ai fato
não cresce hem 'aqui nessa época. Dal
ser de todo recomendável a irrigação
por infiltração, para o que devemos
atentar na escolha do local de sua cm-
tura. Esta forrageira, a mais interss-

mais de alia proriuçã
tolere o terreno encharcado,
absolutamente sem uma bba'"írrí
natural ou artificial jmr nsperss'*
por infiltração, que é mais ecünômir"'
f) pÉSPRAGUEJAMENTO Du su"''

Não é próprio o termo, mKS ése diz da operação em <jue s» „i..'.':"'
do solo as plantas., invasoras. isl(1'.uma necessidade imperiosa na eu

que não tolera rompéS*
de recomendar as cánii»'tantas quantas sejam necessárias i«bramos providenciar, desde os Brimros cuidados, o enlerrio, pelo arde tftdas as gormlnações e brotameS

das sementes caídas e locpiinhos
plantas que vlnlàm anteriormente í!terreno, Isto antes delas darem
tes, para depois semear-se

da alfafa,
Daí, além

sêmen-
alfaia,

II - FORMAÇÃO DO ALFAFAL
Uma vez previstas us principais eu

gências da alfaia, vamos dizer <la i0'
mação do alfaiai, sem justificar as owrações porque agora se tornaram «vi!
dentes as suas razões de ser:

Antes das primeiras chuvas do vers»
ou logo que comece a .chover, ara.,,
o terreno escolhido após ter sitio rocado, queimado e destocado conveniente!
mente. Com a gradagem que se etm
a essa aradura, enterra-se 1.000 < «2
de cal virgem por hectare.

Um més depois, ou pouco mais ta».de, o terreno estará se cobrindo ile ve!
getação espontânea. Nova uraüura en.lerrara essa vegetação ainda bem tentai
com essa operação devem ser enterra.
dos, por hectare, 600 kgs. de farinha
de ossos e também, 40 a '15 msl) 4.
estrume bem curtido, ou melhor, ji"composto orgânico" livres de sêmen.
tes e buibos da tlrlrica que invadiria
o terreno. Com a gradagem, imprescin.
dlvel, logo após esta última aradura,
podemos enterrar ainda 'J0U kgs. ,'*
clorsto ou mesmo sulfato ile potássio

Novo repouso de um mes; nova ara»
dura e gradagem ou apenas uma gia.tingem pesada e. a seguir, a semeacãj
da alfafa, em linhas espaçadas de 35
cms., a uma profundidade nunca maior
de 2, cms. Dai por diante é possível
que não haja mais que fazer ate ai
colheitas e cortes, tflda a vez que es.
teju bem desenvolvida, com mais ou
rnenos 40 cms. rie altura. Chegado o
Inverno, escasseadas as chuvas, fazer
a irrigação por meio rie valetas razai
ramificadas por entre o alfaiai, ile sor-
te que a água vá se infiltrando no ter-
reno sem, contudo, o alagar.

Depois do 2.» ano de colheitas, rer-
tamente, será recomendável uma adu»
bação com estrume entre as linhas, en»
terrando-se ligeiramente, parn não s».
rem muito feridas, as raízes superti-
ciais das plantas cultivadas. — OLAVO
BARRO-., DE ARAÚJO E SILVA, eng.»
agrônomo.

emento agrícola no Rio G. do Horte
Distribuição de sementes — Empréstimo de má-

quinas — Postos Agro-pecuários
Consoante programa organizado vi-

samlo 6 incremento e melhoria da pro-
dução vegetal, no Rio G. dn Norte, a
Seção de Fomento Agrícola, ali sediada,
distribuiu, em todo o Estado, para plan-
tio da atual safra, 136 mil quilos de su-
mentes tle algodão, melhoradas nos seus
campos de Cooperação; (i:i mil de milho,
,'iü mil de feijão, 5 mil mudas rie co-
quelro anãn, :í mil enxertos .de láran-
jeiras th> diversas variedades, 400 mil
mudas de agave. um milhão tle covas
rie mandioca selecionada; 13.500 rie cana
e õ.tiSU gramas ile sementes ile hor-
taliçns. for outio lario, estabeleceu, no
último ano, cooperação com agrioulto-
res para n plantio dé 1.386 hectares de
algodão, cana de açúcar e cereais e. no
corrente ano, mais 938 hectares para as
mesmas culturas, o que perfaz uma arca
de 2i323 hectares de culturas nessa mo-
dalidade.

Nas dependências da Seção, dissemi-
nados pelo Interior rio Estario, foram,
ainda, plantailns, para beneficiamento e
redlstribüiç&o de semente, 70 hectnivs
de milho, 181 de mandioca, 176 rie ai-
godão, 20 de feijão, 4 rie batata doce,
5 de cana de açúcar e 10 de forragei-
ras. Em culturas permanentes, também
pnra beneficiamento c redistribuição,
são mantidos ali, entre outras 183 ha.
de algodão mocrt, 30 de ngave, 4 mil
laranieirns, 3 mil pés de coqueiro anuo,
10 mil de bananeiras, 300 pês de man-
gueiras de enxertos, um hectare de hor-
tas, etc.

DKIESA K «KNKFICIAMENTO DA
PRODUÇÃO

Cuupernndo com os agricultores nn
combate h saliva, fèz empréstimos de
máquinas cxlintoras, revendendo nns
mesmos, a baixo preço, 13 mil quilos de
arsênico, além de outros materiais cedi-

dos, como cultivadores, extintores, ara-

dos, enxadas e silos metálicos, para pro-
icçiio rins safras de cereais.

Ultimou também aquela dependência
rio Ministério ria Agricultura a constru-
ção rie 3 Postos Agropecuários no Estario
em apreço, onde ,|á possui, em pleno fun-
cionamentò uma fábrica moderna para
farinha de mandioca, uma usina pnra
beneficiamento de algodão, duas usinas
de beneficiamento tle arroz e oficinas tio-
dernas de carplntarià e mceãnic-i.

FORMAÇÃO DE TRABALHADORES
MIRAIS

Coopera na formação de trabalhado-
res rurais, mantendo, na Fazenda Nel-
son Rockeíeiier, com subvenção tía
CBAR, uma Escola de Capatazes Ru-
rais. cujos alunos, dispõem de ótimo
prédio para moradia e de área em que
se dedicam a práticas tle lavoura me-
cãnica d racional. Em abril último, essa
Escola formou sua terceira turma de
capatazes.

Mantém, ainda, nas Fazendas de Jl-
qul e Rockefcller, para revenda aos
agricultores e abatsceimento dos Postos
Agropecuários, um aviário com 4 tipos
de aves selecionadas e de perus bron-
zeados, bem como dispõe de pocilgas
com excelentes exemplares de Durock
Jersey e criação de Schwitz. Finalmen-
te, em todas as fazendas da referida
Seção, como sejam Jiqul, Rockefcller,
Acarl. Serra Verde, Sacramento e Ra-
fael Fernandes, existem escolas de alfa-
betização para os filhos de lavradores
e moradores da localidade, que. no mo-
mento, em número de 312, as frequen-
tam com grande proveito.

Borracha para fins de
armazenamento nos

Estados Unidos
Anuncia-se em Londres que. coind-

dindo com 11 instalação da conferência
da Comunidade Britânica, os Estados
Unidos reiniciaram a compra ile borra-
chá, para fins tle armazenamento. Es-
tas compras, que começaram 00 dia 13
rio corrente e que, segundo algumas
noticias; ãllngcm a 500 toneladas, es-
tão sendo efetuadas pela nissão da
Adniirilstraçüo da Cooperação Económi-
ca na Urã-I3relunha, utilizando b'"c du!
fundos do Plano Marshall, icseivadus
para as compras de armazenamento,
segundo o acordo firmado. As transa-
ções, ao que parece, são feitas nas se-
guintes bases: disponível, n 10.7 8 di
para entrega em agosto, no mesmo
preço; para entrega em outubro a de-
zembro, 10.9J16 d; e para entrega em
janeiro a março, 10.1 '_' d. Não houve
confirmação oficial sobre estas transa-
ções especificas.

BB
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Leguminosas para som-
breamento dos cafesais
KEOURSO IIOS MAIS INDICADOS PA-
RA A RESTAl)ltA(.'AO DÁ LAVOURA

CAKEKIltA NO ESTADO DO RIO

O sombreamcnlo do café pur vegetais
da família das leguminosas, como um
dos recursos mais Indicados para n rrs-
tiuiraçáo d» lavoura carreira, foi ado-
tado oficialmente pelo governo do Es-
tudo do lilo ha córca de 2 anos.

Nesse sentido, a Secretaria de Anil»
cultura, fluminense estA criando lavou
ras com caie «ombrt-nilo cm ItUl UtS*
lirlrrlinrntos sgrlioln». alíni de vlvrl.
ro» dr leiiumlnosas pnra serem oportu-
nuioiiiic dlstrlbuldo,i sos i-afrlnillorr»,

tule processo vai sendo hiIoIhiIo por
iiiiiiiriino» (lundttroí, quir pnrs a re*
tmiraÇHO dr velho» rafi-salii, romo psia

fiinimçfui dr lavoura» nuvss.
o resulisdo do lombronunlo «t*

umWm mrirwldo » i«*nçso do» po-
drtr* !iulill<'« d» ttulrss linlrisdri ds

I Ifilrisíío.
A A«»*inul'lt I *pi'i«'i>» da Kilsdii dt

Igia r'»iil« spruviíii iHB i* dl*'M»»S<i
I pur ttii3tiiiii»d»dr, um prejslfl d* W, r»*
* tulicli-inwlii mfdldsl rl»*ndt» * ídtHío
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último caso, divisão proporc
número de horas de trabalho de cada
^Os^rabanm^indi-viduais ou de equipe
de alunos serão devidamente escritura-
dos. de forma ri possibilitar a verifica-
!no do. número de horas de trabalho

Individual c mostrar o sentido eco-
mímico da exploração.

Os trabalhos referidos serão executa-
dos sem prejuízo rio horário de aulas

, terã. lõria . forma tio nssislPnola que
O setor agrícola lhes puder «sar.
sem detrimento de seus próprios en-

''"oTcasos 
omissos ou de dúvida nn

execução destas llisl rm.ões scrao resol-

Xio" pelo diretor da Escola, ouvidos os

I -entes ou servidores técnicos ercarr -
™l( 

orientar os trabalhos Indivl»
duals ou das equipes de alunos Intercs-
sados nos mesmos". ¦

Vegetal pouco conheci-
do mas de grande utili-

dade industrial
O «velos t um vogclsl a que nfto

¦1 prrM» multa nfnçno no nordeste.
No rntsnto * plniHn coinlatnil» rm
nliunilMirln 

' 
rm illfrn-nti'» K»l»do» dn-

nurln trutiio. BUB liindrlrn. OU» «IlhSfl
n« ví*«» proiiorçfirs fonslderávrllj vrtn
triido Bpllcarfto, «lunlmrnlr, rm forno»
dr imnlllcnçsn nus rltUrir» r lusstrl»»
d* |*rrii»mliiiri» r dr qini*r lodo n imr-
drit» *m Vlltllrtr do «HI »lln tear rlll
MlOfiu. VrrdSdrlr» "V»r» VrKrt»
ilrnlir »i ipll'SCA»« dn Islrx do svrlfls
....ir iit»r»«» « rlMlwrsrào dr miilí'*«.
Mivlnrto umwin p«t» l*ot*»i«>. •mprr»
nMtMtluttit » m»t*rtil tii»««iro, »i#m
it« prori«*lf *«r»l*o!»' fílul»»» ricitiii».
(t« » psorl * M»Mr<*« W» «•«dllf d»
r*|f,lr« O p« * " »«IIi(l tf

•hão os barreiros, levando para o. cs-
ómago c Intestino, além de pouquissi-
mi sal, muitas impurezas, ovos rie vci-
nos, larvas, micróbios os mais iliver-

.» !<»M » l**l*M*t**\ hmrrinUititê" «w.<*mí
, ,í,t*

)•

,f |')ji.íH SAI. 1K ««•*»#*>»'•: fl'»
... 4,i.lj«*l.il'. rlnltillhi» «fl: i <•*

nttí'-'. »•*»* «»» Uttmlinit 4* . ti-
:ê |)*lt t*#t|fí#0-WtiÍ*W. ' * -

,n,i,„ii.
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Dar sal aos animais é assunto que
qualquer rrlador consitiera resolvido :
tortos sabem que os animais precisam
ter sal e sabem, também, os prejuízos
da sua falta.

ü sal para o gado serve como ape-
ritivo, estimula o apetite, ativa a sa-

llvação o outras secreções que perml-
tem a melhor digestão.

A carne os couros, os orgaos 'nter-

nos os produtos que aproveitamos uns

animais contém sal. Sem élc, portan-
lu não se poderá esperar que os um-
mais vivam com saúde e, muito m.-
nos, possam produàlr,

Quando os animais não recebem M»l.
viciam-se cm lamber as paredes, o

hão, os barreiros, levando para o es

tônii
nu
mi...
sos, que vão produzir doenças.

Animais com pouco OU nenhum sal
no COXO lambem-se uns aos outros pa-
rn aproveitar o sal do suor eliminado
através dn pele. K. assim, o «ado
engole grande quantidade de pêlos que,
com as fibras de capim. vAo formar
verdadeiras bolas que podem provocar
acidentes e muita ve/. a morle.

Sr o inngua contiver sutlclcnto quan-
lidade de «ai, éle rima 00 animal lima
irMp.tcncln maior h» doença». h« Infec»
cfie». K' |«ir Ism» <|Ui» O gado WD *"<
itiloeie mnl», i» mnls fiwo, l'in inonor
renlnlénclii no iiuriiniito i» «0 Wmj.

Cónhen*H nim íiii-llldmlc mando <m
iinlmnl» H-rrlM-m Ul «iiflilenlri n» |ir""<.
BI lllllin», II» 1'lllfrcs rilftn .uxldo*,
iiiiiI» tHlllwntn. mal» fone», piovnmlii
•iifiilr, |HiilNliln.

IÍhvíiiiIm «ul mi raifio o «ado (• rrw*
,„,» «imiido |*li» vormr» t|m» »»n l/"
di-m viver iiuiindit » dlunlfio ** i*>
iiiiti n.iiK.i um» • ili">l<

Ai v«ni» Irllíirs». |wr<|Un M jtlinwi»
Iniii inidlfd. da" BWH '*"* •* '"" ¦**
Bpal#IH*l8, ttVrtiriim •««• »aúd»'. <»» tj"t«

P!uiih«fbl»Iil# iurt» Hmwniin *»t •*'» *i»*l» t»m>*
»nHt»tm,\m mm rti«i*»»i<» *ti i».»IwI'm» «»•«»>'*>

nipitiH *i» if»'»ti«* it>tl«ilh»iw in*
l um »H»i* irwilmim wwMH**
íM». ** ff«<»f i**> ima ÍWW»
.jif<f*!jsí) (p.t« Imum » rt>»lii# hf
\4m4* d» um» fêiiê mmíiéê4t

LIVROS nacionais e franceses.
Escola rrs, científicos o literários.
I/VRARIA BRIGUIET, Ouvidor, 108

Romolo Cavina
tEna. Agrônomo)

do sal para que a enorme quantidade
de folhas c fibras possa ser aproveita-
da quando digerida e "remolda", por-
que, faltando o sal, o organismo anl-
mal não pode aproveitar os alimentos
que recebe.

Enfim, todo animal elimina necessã-
rlamente pela urina, pelo suor, pelas
fezes, uma quantidade de sal e que
no seu organismo teve apenas ação do
presença, isto é, passou pelo animal
"trabalhando" Internamente, para ser
depois eliminado. Nesta função, muito
Importante, é que o sal se torna impres-
cliulivel, porque os órgãos não funcio-
narl.im sem éle.

Dé sempre um pouco de sal aos seus
animas. Tenha sal na fazenda para
nãc Interromper o fornecimento conti-
nundo. F.' preferível pouco sempre a
muito uma vez por outra. Tor isso não
esqueça: <lar sal nos aniinols custa dl-
tilieirn, mus n/lo dando ml o prrjulin
d miillo mnlor.

ARAME FARPADO
Americano e nacional de ti qua-

lidade, canos de ferro galvaniza-
du e de chumbo, conexões, etc.
Vende-se. Lemgruber & Oliveira.
R. Frei Caneca 15.

LEITE
Heçam catálogos

/Aceitamos
Revendedores

DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

MESBLA
«UA EVARISTO DA VEIGA, 65/67

RIO 0E JANEIRO

M>r
tHèrmimámn

Cooperativa Nacional de Avicultuia Ltda.
AVENIDA MAKACANA, 252 — TELEFONE: 28-6262

PINTOS DE UM DIA
p k e ç o »

LEGHORNS . . .

NEW-HAMrSHTRE

KIIOIII.S ISI.AMI HEI).

Misturados FímeM

Cr$ 3,50 Cr$ I.""

Cr$ 4,00 CrS 8,00

Cr$ 5.00 Cr» M°

SULFAGUANIDINA
Inillcnçóc» OSpCCifICOSI KnterlleH
doa hc/.crriiN (cursos lirniico o
de Hiiiigiici; CUUOldiURfl dos hc-
r.crnih <• iIiih IIVONI ItlfüCCOM In-
tcMtlttttiH de quitlqucr eipéele
rtnlmul, Otttxn cm» xm uriiiiiiiN

em pri, Cri (1.1,00

KKNOTIA/.INA
I) mellior  vrterlnnrln.
i ,!,,,. ,.... ii.¦ 1'niil", I qul.
I», Vrt .'.'..na; ti, quilu ( r* '4H,o<l.
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I .¦• • II «i o ln«. II. Iri.i ¦ ..ni M
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SEMENTES

PARA REVENDEDORES
Descontos aspeciais i

De Horlollfoi • Floral, todoi oi voriedodti
oiiioniidin. ImporlafSo direta doi EE. UU.

Pacote Cr$ 2,00
Mínimo d* 10 pocolti ~ Vando» « ff

VimiiIii pelo reembolio poilal.
Llilai d» preçoi <|Mii.-.

sai rio
i.r,..,ii.,im«ni., ,/•, Agricultura
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PEDIATRIA
TODAS AS SOCIEDADES DOS PAÍSES SULAMERICANOS SE FAZEM REPRESENTAR NO CON-

CLAVE PEDIÁTRICO DE BUENOS AIRES _ SEGUE A DELEGAÇÃO BRASILEIRA

— «Bem, posso fazer isto mio o senhor mo podo mas... KM COM-
PENSAÇAO»... Sim. Ilú na vida de muitos homens sempre estas pa-
luvras: «Em compensação».;. Não concebem mula que não seja
anslm. Desde os menores atos, não sabem f-a/.ê-los sem quo rcoe-
bam uma contribuição lucrativa. O interesse pessoal presido a tô-
das as transações, até mesmo às afetivas e espirituais.,. Ei>oismo..

Interesso descomédido, ambição desalirida...

«Meu filliinlio, se vpcô comer direitlnliü, eu lhe dou um eavall-
nho, estfi bem'.'» «Fique bem quieto para o barbeiro cortar, o eti-
belo que depois eu levo você ao cinema..'.» — «Sc você der uni pe-

dacinho de bolo â sua irmãziniia eu lho compro balas»...

O homem feito põe cm prática, na vida social, as qualidades e
defeitos educacionais que recebeu na infância. Evite «subornar» a
criança. Nilo faca do seu filho um iutoressoiro, que cumpro suun
obriR-açôcs, não pelo dever de cumpri-las, mas sim para ter «unia

 córupensação»... 

Chefiada pelo dr. Rlnaltlo de La-
maré, presidente da Sociedade Bra-
slleira de Pediatria, seguiu para a
Argentina a delegação de médicos
pediatras brasileiros que deverão
participai-, cm Buenos Aires, do II
Congresso Sulamcrlcano de Pedia-
tria; representando o nosso • pais,
naquele importante cônclave.

A delegação brasileira Íol integra-
da pelos seguintes pediatras : Drs.
Rinaldo do Lamare, chefe da dele-
gação, Eduardo Imbassal (de Nlte-
rói) e Álvaro Aguiar, delegados jun-
to ao Conselho Diretor da Confe-
deiação; drs. Eduardo Correia de
Oliveira, Vera Leite Ribeiro e lida
Costa Santos, relatores dos tomas
brasileiros, aos quais a Companhia
de Produtos Alimentícios Nestlé gen-
tilmente ofereceu as passagens de
Ida o volta em avião; drs. Edélcio
Cunha (de Pernambuco), Augusto
Gomes de Matos (de São Paulo),
Valdir de Abreu, Vlberto Guedes Pe-
reira, Aldo Carnilha, Maria Vitória
Martins e Agenor Mafra, membros.

' TEMAS
Os temas oficiais a serem debati-

dos no Congresso sã0 ns seguintes :
ARGENTINA — 1) Febre reumâ-

A TEMPERATURA retal é a ma-
ueira mais correta pela qual so
devo verificar a temperatura nas
crianças, mormente as de baixa

idade.

tiea. a) Diagnóstico, tratamento e
profilaxia. Relatores: drs. J. P.
Garrahan, R. Kreutzer, A. Puglisi e
J. A. Caprllo. b) A lula antirreu-
mátlca na Argentina — Relator : J.
M. Macera. 2) Brucelosls — Relato-
res : drs. J. M, Valdes, A. Segura,
C. Piantonl e J. Elkeles. 3) Epllép-
sla na. criança (tema livre) — Re-
latores: drs. A. Gareiso, F. Escar-
dó, J. Pelufio, H. J. Vazquez, B.
Cantlon y A. Campo.

BOLÍVIA — 1) Estudo do biótipo
da criança do altiplano — Relato-
res : drs. Carlos Ferrufino e Cecilio
Abela Deheza.

BRASIL — 1) Hèmopatlàs : neu-
ro-anemiiis — Relatores: drs. Cai-
los de Abreu e Correia de A/.evedo.
Drepanocitosis. Relator: dr. Correia
de Azevedo. 2) Shlgellosis: Relato-
res : drs. Arllndo de Assiz e Vera
Leite Ribeiro.

CHILE — 1) O fígado na patolo-'gia do lactante. Relatores : drs. J.
Menoghcila e H. Niemayer. 2) A
estreptomicina no tratamento dà lu-
berculpse infantil. Relator : dr. A.
Àriztia. 3) Sepsls no lactante me-
nor (tema livre). Relator : dr. A.
A ray a.

PERU — 1) O estado nutritivo da
gestante e do recém-nascido no Pe-
ru. Relator : dr. Carlos Aservi
Mujica.

URUGUAI —1) Tesaurismòsis na
criança. Relatores : drs. E. PelufCo,

odlijTnj^íiijajçâjO' dx? kM»
UMA alimentação sólida que se inicia tardia-

mente, quase sempre encontra uni obstáculo sério:
recusa do bebè em aceitar esta nova modalidade...

4

A CRIANÇA acostumada ti ingerir somente
alimentos de consistência líquida ou paslosa, difl-
cilmente aceitará do bom grado aquele alimento só-
lido, comu que terá que «fazer força», mastigando.*

CERTAS substâncias que deveriam, há muito,
figurar na alimentação do bebê e que não são in-
geridas devido a uma dieta retardada, podem ser
a causa, por omissão, de muitos distúrbios e ca-
rêneias orgânicas da criança.*

UMA ALIMENTAÇÃO sólida demasiadamente
cedo também não ó indicada. Pode trazer sérias in-
conveniências, devido a quo o aparelho digestivo
da criança ainda náo está suficientemente prepara-
do paru a digestão de certos alimentos.

1 PCRGUUTO

M. L. Saldum de Rodrlguez e. A.
Volpe. 2) Problemas atuais do pre-
maturo — Relatores : drs. J. Obes
Polleri, M. Magnol, A. Salgado, A.
Volpe, M. C. Saizar e R. Soiibes.

*

a*BBÍB««*»B«>ttMÍMI.»»^H*a*«*a»«^WM»Maaaaa"a*i

O QUINTO MES de vida, é geralmente aquele
em que se deve «iniciar» o aprendizado da alimen-
tação sólida, salvo casos particularizados, de alça-
da médica. Em noventa e nove por' cento das
crianças que recusam a alimentação sólida, a causa
está ligada a erros de técnica, de quem supervisio-
na esta alimentação. * * *

O COSTUME, o hábito, são elementos de se-
gurança na vida quotidiana. Qualquer desvio de \
hábitos põe em perigo este. sentimento de segu- I
rança. Portanto, Insintlvamente a criança tende a
recusar medidas postas em prática em substituição
à.suii rotina. Oai, se uma criança vinha sendo
alimentada do uma maneira, u Introdução de ali-mentos sólidos (um método diferente fora dos há-bitos da criança) deverá ser feito lentamente. Nun-
ca do maneira brusca. Até que o novo método ali-montar se tomo também nu habito...

IV Jornadas Brasileiras
de Ginecologia VESTUÁRIO INFANTIL

Entre 21 e 24 do corrente, rea-
lizar-se-ão na cidade do Salva-
dor, na Bahia, as IV Jornadas
Brasileiras de Ginecologia c
Obstetrícia, patrocinada por
varias Sociedades congêneres do
país.

Para concorrer a este Con-
gresso de especialistas nacio-
nais, seguirá do Rio uma cara-
vana de vinte ginecnlogistas e
obstetras, sob o patrocínio da
Sociedade Brasileira de Gineco-
lpgia, devendo apresentar, na-
quéle cônclave, teses de atuali-
dade concernentes àquela espe-
cialização médica.

^ jt & «te I

¦¦pnp
1 — O desmame deve ser brusco?
3 — E' útil um travesseiro para o

recém-nascido?
3 — yue deve ser preferido para a

alimentação de seu filho: leite-
lliu (Eledon. Edei. Nutrida,
etc.) ou leite em pó (LftOtogô-
nlo, Neatogénio, Klin. otci?

(Resposta» na Última coluna)

| TENHA sempre em conta qui;
uiiitt roupa inconveniente potle

j ser a causa cie uni constante de-
Síissòssôgo do bebê. Muitas vozes
a criança se mostra irritiuliça,
choraminga, dando a impressão
de inicio de alguma moléstia, e,
no entanto, tudo se normaliza sò-
mente com a mudança de roupa.
15' o caso de uma cainisolinlia
apertada nas cavas da manga,
comprimindo tanibóin o tórax do
bebê e, coiiSQquentciiiente, ilifi-
quitando a função respiratória.
Outras ocasiões, a causa é pro-'Veiente de roupas folgadas de-

Semana da Criaanca
de 1949

0 Departamento Nacional da Criança
escolheu p.arn ri "Semana da . Criança
de 104D" a ser comemorada de 10 a
17 de outubro próximo, ò tema "Re-
gistro Civil de Nascimento".

Reside o motivo da escolha no lato
de serem multo deficientes os rcKistros
de nascimento em todo o país, o quetraz como -conseqüência Imediata gran-des falhas nos dados estatísticos de
natr.lidadc c mortalidade infantil.

O diretor do Departamento Nacional
da Criança, prof. Martagão Gestclra,
para atender a finalidade mencionada,
já enviou otlcios aos governadores dos
Estados e Territórios, aos prefeitos mu-
nicipals de todo o pais, aos diretores
rios Departamentos Nacionais tle Saúde
e Educação.' aos delegados federais da
Criança, aos Departamentos e Serviços
Estaduais de Proteção à Maternidade
e à Infância, aos presidentes dos Ser-
Vlçóa Gocials do Comercio e da Inriús-
tria, ao presidente ria LRA e nos pre-sldentes das Comissões Estaduais, e Ter-
rltorlais da LBA.

Até agora responderam, hipotecando
todo o apoio às comemorações du Se-
mana da Criança de 194!), os srs. go-vernadores da Paraíba, Rio Grande do
Sul,. Espirito Santo, Alagoas. Rio de
Janeiro, Paraná, São Paulo, Goiás,
Amazonas c Território do Guaporc; os
srs./prefeitos municipais de Araraquà-
ra, Curvelo. Ouro Preto. Qulxcramoblm,
Cnllípcs Novos, Itajub", 

'.Tr-qulé. Pnrana-
guii. Pouso Alegre, Cruzeiro. ' 

Ilablra,
Santa Rita do Sapural, Toblas Barre-
to. Jacarezinho, Lucclia, Echaporú 011-
veira. Nazaré, São Pedro, Glória do
Goitá. Antônio Prado. Monte Alegre,
Imbltuva, Guarani, Água Branca, Ja-
ba?'.é. São José de Mlpibú, Itaguaçú,
Osvaldo Cruz. Pedra Azul, Goiandlra e
mnls o diretor do Serviço de Adminls-
tração do SESI, do diretor do Depnrla-
mentu Nacional de Educação c dos
presidentes dos Comissfics Estaduais da
LBA do Pará, Paraná, Piauí e Espl-
rito Santo.

DA MESMA maneira une o leite
de vaca é preparado pela Nature-
za. cspocjnlmente para o bezorrl»
nliii, min existe purn li füim iiu
homem um alimenta muln propi-in
0,11(1 ii leito hu i.i um ..

COMANDO PUERICULTOR
Convulsões
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lijip M('« MM 1/(11)1 «lilllili-ii |iu|liirliui;i'i|.-|j, IIMlMllM |HH' rKlllO liou u|ll«
iHpiiiob iiihhuhpMi loiufl |i|,iii,i M/in=iilf, mu 1, .'..!..,..!., i)oralil>llll« a
Im»oi iiiiniiiiiMiiii nni»*%\lvlil iMiui n»

itnhi ilHWUMii dum eur >ni*|Jt>Ho d* üíiIIuiihIh iai|li<iilü#i)l#í l«»
¦Wrimmmni» *». |iii'li-i» iiliiiinii iih iii>'n
«•«•IM» nfininp Mim I/Mota Htíi m!»MJ!Ií |ii
|.l ,>.J.,I«.|.. y »!*), if, , ,1 iitlH I 1 li I n 1 ¦•

I >„-> íf.i.,, „M(i -llèli)ll;)>ii (..!,' '¦•¦¦¦•¦ (Oíii
. ..¦ 1 d-. ....tu 1 »'!.ji,u-íi iim - ¦¦ ¦

Iji-J/íj. «Mi 11 . .... ..-•. lOf
«if* rlh>t. • 1 11 •-¦!> ¦ i

1.1I Jiiajuioalii-'!) «mim um
i„ ... • HIIK.-1 imj.im a*ri*a

¦ • lio> .. ifti; *¦ ./ii. »%. j#n
,. , j) ¦ lílii HltfiVà JIBr * íl'

i ¦;,) ,-, lui .i s ' • |-i • 'iitftj
• ,.'..¦ - í'..-,.l I il-lil ísi.t ni).

uiais, eni qiie as dobras vSo pro-
yocaf Irritação da pele. Tecidos
por vezes inipróprios podem tam-
bém dar origem a tais incidentes.

* ai »

A UIUANtJA, mormente quan-do em baixa idade, é muito sen-
sivel íl mudança de temperatura.
•Seu aparelho termo-regulador
ainda não funciona com perfei-
ção. Dai o cuidado quanto às
roupas que o beba usa, em rela-
f;ão à temperatura ambiente.
Quando esta calor, mu excesso
de roupas pode condicionar um
excessivo aquecimento do bebê.
No inverno, siío necessárias rou-
pas que o aqueçam bem, pois, êle
se torna muito sensível à baixa
temperatura.

Devido à falta de espumo deixamos
de responder a diversas cartas cie
nossos leitores, o que deveremos fa-
zer no próximo número.

O prematuro
Nas primeiras semanas de

viiln a criança prematura dor-
me a maior parte du dia e da
noite, sendo geralmente neces-
sário acordá-la paru, a alimen-
tação. E' muito importante que
ela se mantenha acordada en-
quanto está. sendo alimentada,
* fim de engolir hem. Se não
»e puder despertá-la, deve-se
Imediatamente comunicar esse
fato a d médico.

Sem os inconvenientes do "voa-
dor" que torna defeituoso o un-
dar da criança, aqui está um ve-
quena aparelho que è útil para.
03 primeiros passou do bebê. Um
brinquedo que a criança vai em-
purraildo enquanto que, na, ex-
tremidude inferior, rodinhas de
madeira de côr produzem efei-
tos coloridos de grande agf.adò

pura o bebo.

3) Epilépsia (correlato do tema 11-
vre argentino). Correlator : J. R.
Marcos. , '

Além dos temas e teses apresen-
tados oficialmente pela nossa dele-
gação, os representantes brasileiros
tomarão parte nos debates gerais,
levando ao cônclave a contribuição
cientifica do nosso pais. Assim, o dr.
de Lamare mostrará o que se tem
feito no Brasil em r.elação ao prema-
tui-o (tema uruguaio); o dr. Imbas-
saí focalizará o problema da Bruçé-
lose; o dr. Álvaro Aguiar prestará
contas de nossa experiência sobre o
emprego da estreptomicina no tra-
tamento da Furunculose Infantil e
relatará ainda a incidência da do-
ença- reumática no Brasil, em que,
apesar do clima quente em certas
regiões do norte do pais, ela se
apresenta em grande índice. Todos
os demais delegados focam encar-
regados de discutir os vários temas
estrangeiros.

O "Suplemento de Puericultura",
que, convidado a participar deste
cônclave e por Impedimento de seu
diretor em se ausentar do Rio, será
representado pelo dr. Álvaro Aguiar
— faz os mais Intensos votos de uma
boa viagem à delegação brasileira,
certo de que, ao regressar à pátria,
trará farta messe de conhecimentos
aplicáveis em favor de nossa iníãn-
cia, entrelaçando ainda mais a ira-
ternal amizade entre os países sul-
americanos.

O "Suplemento de Puericultura"
do DIÁRIO DE NOTÍCIAS saúda os
pediatras de toda parte da América,
reunidos no Congresso de Buenos
Aires.

SJ
m\

Temas correlativos da Pediatria às outras
especialidades

Organizado pelo professor José
Martinho du Rocha, catedrático de
Clínica Pediátrica da Faculdade Na-
cional de Medicina, será realizado
um interessantíssimo curso de éxtèn-
são universitária, sobre "Temas Cor-
relativos da Pediatria âs outras Es-
pecialidadòs", a ser iniciado no pró-
xlmo dia 1 de agosto. Este curso,
que será ministrado por grandes no-
mes das várias especialidades medi-
cas, terá a duração de um mês, sondo

SOPA DE PASTINA
Entre as sopas usadas a prln-ciplo, durante o período do des-

mame, pode-so empregar esta
variação : 100 grs. de carne num
litro de água; levar ao fogo, fer-
ver durante uma hora, retirar a
carne, coando ,1 caldo. Juntar 250
grs. dósle caldo a duas colheres,
das de sopa, de "puslina" (fa-rinha), levando novamente ao
fogo até que a farinha esteja
cozida. Juntar manteiga e uma
pitada de sal.

«WaaMwwtwamia^^

Aconteceu com Josius Freire (Itü, São Paulo)

íi.l.„ ..«.ámAJaV*.KNVJBj LEITOR .OU 1.K1TOKA, A «ULTIMA» ÜE SEU
QUE, COM MUITO PHAZEIt. TUBLICAUEMOS NESTA SEVAU

as aulas 'realizadas diariamente, às
oito horas da manhã, no Serviço da
Clinica Pediátrica. situado na Poli-
clinica Geral do Rio dev Janeiro, na
av. Nilo Peçanha n.' 33f 8.1 andar.

Os temas são os seguintes -:
Correlações da Pediatria com as

especialidades médico-cirúrgieas —
prof. José Martinho da Rocha. As-
pectos da heuropatqlogia infantil —
prof. Deolindo Couto. Constituição
em Pediatria — prof. Rocha Vaz.
^ardiopatlas na Infância — prof. E.
Uagalhães Gomes. Sobre a responsa-
ailidade obstétrica na natimortall-
Jade e mortalidade neonatal — prof.
D. Rodrigues Lima. Slndromes cli-
nlcos relacionados ao crescimento —
prof. L. Capriglione. Otites na cri-
anca — prof. D. de Sanson. O pro-
blema das amigdalas e vegetações
adenóldes na infância — Doe. Ru-
bem Amarante. Cerato-conjuntivlte
fllctenular na criança — Doe. S.
Abreu Fialho. Tumores intracranla-
nos na criança — Doe. J. R. Por-
tugal. Tinhas do couro cabeludo na
infância -- prof. Olímpio da Fonse-

j ca. Anestesia na criança — dr. Os-
1 car Ribeiro. Cirurgia abdominal na
I infância — prof. J. Morais Grfey. Cl-
rurgia das ectopias testículares —
prof. Ugo Pinheiro Guimarães. Ana-
tomia patológica da lues e tbc. na
criança — prof. Amadeu Fialho.
Problemas de dermatologia infantil
— prof. F. Rabelo Filho. Infecções
não obrigatórias na criança — prof.
Moreira da Fonseca. Alergia e asma
infantil — Doe. A, Serra de Castro.
Correlações da Medicina Legal com
0. Pediatria — prof. Gualter Luiz.
Ortopedia dos vlciog do conforma-
ção dos membros na infância —
prof. A. de' Araújo, 'Padrões pslco-
somáticos originados na Infância —
prof. Maurício Medeiros. O liemo-
grama da criança — prof. Bruno Lô-
bo. Tuberculose e sindrome de Loef-
fler — Doe. Walter Telles. Quimio-
teráplcos e antibióticos nas infecções
da infância — dr. Amadeu CurI
(Inst. O. Cruz). Aspectos médlco-so-
ciais da Pediatria e Puericultura —
prof, José Martinho da Rocha.

As Inscrições estão abertas na Rei-
loria da Universidade do Brasil —
Rua do Ouvidor n.o 169.

© ERRO NfíO COMPENSO.,.
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A CRIANÇA GAGÁ
Dr. Pedro Bloch

Membro Efetivo
larinriolor/in dn liin

da Socíerfin/e
de Janeiro - Oto- n»«.

Federação das Socirdudcs Brasileiras \iT ''
rino-lnrinr/ntofjia c Bronr.oesolagniogta J* ^br-, ,i0 I Congresso Brasilcho de 0(o~ri
rinoolnrjia. — Premiado mi. Cadeira ,;,- p!"'tria em 1937. — E.r-iitierHO e ?)ir)i/iro ,,„ 

r.'"-
pitais São Francisco de. Assis c Saiu,, r,(. ,
.lífserlcrfrríifl. — Ex-interno da citedra. ,1/',,'rivo-larinr/olor/in. da Faculdade Nacional ,.'
diçina, — ílíé?)tbro-e7eí<p do Institui" 1;
cie Cultura.,

O problema da fagueira devo o êle quem se destaca nu cuii,
ser estudado carinhosamente,
fonte que d do enormes comple-
xos o padeclmentos. Nos Estados
Unidos dá-se aos problemas da
FAT.A uma importância extraor-
dlnária, existindo atfi uma «As-
Bociação Americana de Correção
da Fala» e jornais especializados
n» matéria, como o «Journal of
Specch and Hearinjr Hisorders».
Das clínicas se destaca a do dr.
Wcndcl Johnson (professor de
Speech Pathology o diretor da
SpcKCh Clinle da Universidade de
Iowa).

Antes de mais nada, é preciso
estabelecer quo os mais profun-
dos e recentes estudos desneredi-
taram a crença popular de que
o gago tenha qualquer anorma.lI-
dado ou inferioridade fundamen-
tal.As crianças classificadas como
«gagás» são perfeitamente nof-
mais, inclusive rio falar, até n
momento em que. recebem o ró-
tulo de «gugeira».

Crianças do dois, três e quatro
anos costumam, NORMALMEN-
TE, repetir palavras, sílabas ou
partes de frases. O normal é a
crianças fazer 45 repetições em
1.001) palavras.

A criança encarada, no inicio,
pelos pais e professores, como
gagá é igual ã criança encarada
por outros pais e outros profes-
sores como normal.

Mas que diferença faz isso?
perguntarão todos. E diz o pro-
fessor Johnson com sagacidade:
— «Então uma rosa por ser rotu-
lada de outra coisa qualquer não
terá o mesmo aroma?» — E a
resposta surge espantosa mas
real: — NAO TEM!

Se você chama a uma. criança
de gagá desenvolve nela deter-
minada fala e determinada per-
soualidade, ao passo que se a
considera normal ou superior
obtém outra fala e outra perso-
nalidade.

Exemplo? Pois não. Joãozinho
é Jim menino que fala ad-
miràvelmente. Já tirou vá-
rios prêmlso de oratória e

do. Joãozinho se sentiu
qualquer pessoa

e é escalado pura saudar ü«sitas Importantes. Miiitu 1,Um dia a pròfesoOra resolvo T"var um disco de Joãozlnlu, fa|,,|.
cutnnnormal diYni.de um microfone: hesitante II

pego nas sílabas, nlgii ilcsiuirtl,'
do. A professora ouve. o U|8rrotula Joãozinho de gag» 0 c„J
ça a. «tomar provldênciiis» cu„as melhores Intenções (leste numdo e do outro.

Diz a Joãozinho que ,.ie éJoãozinho se espanta e so 8J,'ferido. Recomenda a Joãozinho
que fiscalize liem suas palavra
que arrume us sílabas om hl'fila indiana, caminho
e seguro do uma belissim

Uma

eorto
Ka.gucira. Uma gagueini i\W .l,,,-,,,

zinho vai arrastar pela vida ai,,.ra se não forem tomadas medi'.
das corretivas e curativas.

Outro exemplo, o ptilde Ahto
nico percebe que o menino estjtropeçando em certas sílabas
Chama-lhe a atenção, nfiiKe.'se
consulta pessoas, indaga dó•amigos, apela para educadores
sonda os curiosos e, au fim do48 horas, nosso bom e Ir.ocente
Antonlco ficou realmente gago
graças a três amigas, cinco vizll
nhos e um pai carinhoso e aflito

OVO J)E COLOMBO: _ A w|
gueira só aparece quando a fom.
bramos á criança ou quando im
escandalizamos diante dos trnpe-
ços comuns ã qualquer criança
que fala.

O que não se tinha notado bem
até hoje é que as desordens da
fala e da personalidade só se de-
senvolvem aí depois de dingnns-
ficadas.

Se Jim pai se convence de nue
o filho é gago e se apavora com
essa perspectiva, o filho o ailivi-
nha, mesmo que 6 pai silencie, e
gaguejará cada vez mais.

Uma vez instalada a guiígiiel.
ra nu criança, uma dezena de
regras simples a corrigem, desde
que a orientação seja criteriosa e
segura.

¦ Preparo dos alimentos

Malsena c a fíc.ula de milho, uma farinha fiiiu qiw, quando escolhia?
para alimentação do bebê, deve ser por indicação medica, o qufli de-
termina, o tipo de farinha mais indicado para cada caso : se farinhas
comuns, cremes, féculas ou. farinhas modificadas. E' muito comum
dar-se um alimento composto somente de farinha, mi com ia.ra rfrfu-
zhlissima da leite. Isto é um grande mal. A farinha, como o açúcar,
è uni "hidrato de carbono", um dos elementos que, com as proteínas,
gorduras, vitaminas, etc., todos juntos e em proporção bem f(/iii/i-
brada, asseguram a. boa alimentação. São, portanto, elementos que
se completam e jiüo que se substituem. Dai o rigor com gue sr deve
tomar os cálculos feitos e indicados pelo médico, para. uma simples
mamadeira. Indicação esta que mria com a idade, 0 cie caso para caso.

m

Assistência gratuita
HOSPITAIS INFANTIS: Instituto Fcrnan-

des FlRudra, í.v. Rui Diirbosd, 716; H,
Suo Ziic.irlns. rua Carlos Peixoto, 124;
Hospil.il Jesus, R. 8 do Deiombro, 12i H:
I. Missão d.i Cruz, r. Pedra do Sat, 33-
37: H. i. Joso Cíirloa Rodrigues, r. Ml-
fjuol dl) Frias, 234; Escoln-Hospltíl OS-
enr Clark, r. oi. Can.ih.irro, 393; H.
Ncuro-pslnuiain.i Inlantll. r. Bernardo, 2;
H. I. da Colônia Jullano Moreira, est.
Rodrigues Cnldns.

AMBULATÓRIOS INFANTIS : fnllclllllc.1
Geral. Serviço tf.i Cadeira do Pediatria,
av. Nilo Peçanha, 38: Policlinlca de Co-
pacahana, nv. do Copacabana, 534: Po-
llclinica da Gávea, r. Marquês do 5. Vi-
cente, 18; Ambulatório N. S. Auxiliado*
ra, r. S. Clemente. 214; Dispcnsarlo . n*
tânio de Padua, ¦¦ Gal. Brucc, 870; Ols-
pensano do ivicler, r. Arouias Cordeiro,
188: Ambulatório da s. o. S., r. Cartcs
Seldl, 429; Sta. Casa — Serviço de Pe-
dlatrla, r. Sta. Luzia; Ambulatório dos
Servidores Públicos, Serviço do Crianças,
r- Sacadura Cabral; instituto de Resse-
guros, Serviço do Pediatria, av. Mal.
Câmara, 171. ^

SERVIÇO OL HIGIENt INFANTIL L
PRE-NATAL t Fundação Clara Basbaum,
r. da Paas.ijiem. 90; Medalha Milagrosa,
r. Dr. Satamlnl, 237; Santa Uárbara. r.
Republica do "cru, 310; S. Vicente re
Paulo, r. Sla. rcresinn.i, 53: Associação
Ohr.i do Beiço,, r. Cícero Gôls Monteiro,
19; S. João Batista da Lagoa, trav. Sta.
Tercslnha, S5: Centro da Açflo Social D.
Jaime C.mi.m¦-. ü.irrrit .i tio Vasco; Con-
sultorlo aa Cstrêta, r, dã Estrela. 36:
Consultório das Laranjeiras, r. Alice, 40;
Consultório da Sta. Teresa, r. Constante
Jardim, 8.

SERVIÇO DE PUERICULTURA I r. El-
pidio Boa Morte, 233; r. do Resende,
128i f. Bento Lisboa, 48; r. Marquós
de S. Vicente, 14; av. Rainha Clliabete,
248: r. do Bonllm; r. camerlno, 33;
r. Desembargador isidro, 52i av. 28 de
Setembro, 168: r. Amaro Cavalcanti, 123;
e>. Mal. Ramal, 294) r. Lcopoldlna
R6go, 754; r. Cândido Benlclo, 239; r.
Silva Cardoso, 143; r. Augusto da Vau-
concelos. 254.

POSTOS DE PUERICULTURA r. RI.vadana Correia. IBSi r. da Ralação. J,tob.i r. da E.trtla. 36| r. do Calumbl,
781 r, o. r.uiiiiiimin,,. H; r. Alice, 40:
r. Tonalaroa, 262| r. Conalanta Jardim,Hl r. Jardim Solanlco, 1B7| r. nal. JotaCrlitlno, «Ti i. ana Nerl, uni r. boaVl»la, r. Vllor Malr-di. ;;, ,, nmno¦.avaicantl, n.li: ,. s„, Lunai Serviçoda A,.iii, m.i„ Domiciliar PnalNalal noO, da Puericultura, r. Srnador Oantai,It, l,i andar, \i .1 u r. i,.,„i,„„ rt,miv.i. -.nu. vila lialial,
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PArA DE FRUTAS -- irulal
frescas. Banana, , maçã, pêsseKOi
etc. Cozida na áj;un com bastnntí
açdcar ou mel ile abelhas, amassa-
«Ia e daila as coiherzlnhas, Pude
também ser feita som ir no fiip».

Gl
Neste desenho hà um erro
de Puericultura... Pro-
cure encontra-lo e, amu-
nhft verifique, ns A hora*
« «nela .!;-. t....;„ prin Ki>-
dio Ministério da Kducn-
cftu. O profcrunj» Infnnto-
Juvenil «Reino du Ale-
«riu,, ,iii., por infislr» M
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QUARTA SEÇÃO

IDÉIAS GERAIS
Domingo, 21 de julho de 1049

iLETEAS e problemas universais

BillHOECRBTANDfflE
Tristão de Athayde

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

UM 
dos temas tratados na semana de Intelectuais católicos, a quenos referimos domingo passado, não podia deixar de ser o das

relações entre o Cristianismo e as Civilizações.
Segundo uni esquema linear e mesmo monolinear da história bas-

tante espalhado rio século passado, a famosa trilogia — Idade Antiga,
Idade Média e Idade Moderna e Contemporânea constitui, por assim
dizer, o tronco da história universal.

Foi assim, pelo menos, que há quarenta anos nos ensinaram hls-
tória. E creio que nao seria difícil comprovar o asserto com depol-
mentos de outros e compêndios ainda correntes.

Esse mesmo monollneaiismo aliás, nào constitui apenas • o funda-
mento Implícito do hlstorlcismo do século XIX. Foi a bnse (le todos
os grandes sistemas filosóficos e sociológicos, audaciosamente cons-
truldos pelos grandes gênios do século passado. Todos, como adver-
tlu Max Scheler, partiam de uma observação do Iwmem europeu no
século XIX, como se toda a história girasse em torno dessa medida
de valores ou tivesse slao apenas uma preparação para o mesmo ou
quando menos para os seus Ideais.

O choque que Spengler causou a todos nós, depois de 1920 e a
revelação de Viço, feita por Benedetto Cioce, representaram a substi-
tuição dessa monolinearldade por um circularismo ou por uma con-
cepçSo da história-arquipélago e não mais hlstória-caminho, que velo
mudai- completamente a nossa visão do passado.

Bem sei que essa concepção culturalista da história, de que Fro-
benius íoi o precursor, como só mais tarde viríamos a saber, e de
que o eterno retomo de Nietzsche teria sido porventura o primeiro
sinal a nos atingir — bem sei que ela pode degenerar num pessimismo
tão errado quanto o otimismo do progresso continuo, que estava na
base da concepção tradicional que o século XVIII herdara ao XIX»
• este a nós.

Um enriquecimento ficou, porém. Foi a noção de cultura ou cívl-
ligação, como podendo ser ao mesmo tempo, estática e dinâmica, cir-
cular e linear, ou melhor como um organismo que nasce, vive *
morre. Independente da perenidade de valores que a constituem ou
dos legados que a caracterizam, como rica ou pobre, como passando
sem deixar vestígio ou morrendo biològicamente, digamos, mas sobre-
vivendo espiritualmente, como o Egito ou a Gi-écia, para só falar em
duas culturas de ciclo completo — nascimento, plenitude e morte —
e de repercussões a longa distância no tempo, até com o mesmo nome.

Esse enriquecimento incontestável — que uma sentença luminosa
como a de Valéry em 1920 "nous auties, clvlllzations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles" — veio permitir que com-
preendéssemos claramente a distinção a fazer entre o Cristianismo
e as Civilizações.

O cristianismo não é da mesma natureza da civilização. 'A civl-
llzação é um valor humano e natural. O cristianismo é um elemento
divino e sobrenatural. O cristianismo está para a Igreja, como a cl-
vllização para o Estado. A Igreja é uma criação que desce de Deus
paia os homens. O Estado é uma criação que sobe do povo pára o
eterno. O cristianismo é a revelação de um conjunto de verdades,
que os homens sozinhos não chegariam a formular. A civilização e
um conjunto de relações e instituições criadas pelo homem, para me-
lhor realizarem a sua vida em comum, segundo certas condições d»
tempo, de lugar, de raça, etc.

Há tantas civilizações quantos conjuntos que realizem um- certo
grau de estabilidade e de organicldade. Há, porém, um só oristianis-
mo, embora subdividido, o seu tronco autêntico e tradicional, em
ramos mais ou menos ligados entre si pela fidelidade maior ou me-
nor à Revelação primitiva.

Não há, pois, como confundir essa variedade acidental de formas
religiosas da revelação cristã: com a diferenciação essencial entre as
diferentes civilizações humanas.

Um dos erros mais perigosos para a vida cristã autêntica, e para
n ação sobrenaturallzadora da Fé cristã no mundo de todos os tem-
pos, é a confusão entre cristianismo e civilização e a recusa de ver
que há muitos modos de organizar uma civilização, mesmo dentro
cia Iluminação pelos princípios cristãos. A Igreja não se confunde
iom a' civilização, nem mesmo com uma civilização profundamente
impregnada de cristianismo. Uma coisa é a Igreja por exemplo e
outra a Idade Média. Quando os positivistas identificam a Igreja com
a Idade Média ou os comunistas a consideram como fruto do Capl-
talismo e portanto tendendo a desaparecer com o .desaparecimento
desse determinado tipo de civilização, estão desfigurando totalmente
D verdadeiro sentido do cristianismo e da Igreja.

O pior é que muitos católicos e cristãos, em geral, caem no mes-
mo erro e confundem uma coisa com outra. E' nas épocas como a
nossa, que eu não creio que seja uma nova Idade Média, como quejia
Berdiaeff, mas ainda mais do que Isso, uma nuva Idade Apostólica e '
Prliistlca, época de santos e de tiranos, de feiticeiros e de confesso-
res da fé. de slneretlsmos e de sumas teológicas, de monges e de
dançarinos, de Idolatrias (vide a geladeira da Sears entronizada na
fachada, como se fazia outrora com uma imagem da Virgem ou do
Padroeiro e diante da qual a luz fluorescente faz o papel da lampa-
rina colonial...) e de movimentos admiráveis de mocidade cristã,
como a Joc ou a Juc — é nas épocas confusas como esta que fàcilmen-
te se confunde a Igreja com o Estado e se procura o mesmo ideal
para as duas Instituições, apresentadas como tendo a mesma origem
e os mesmos caracteres. Quando Pio XI condenou a Action Fran-
çalse, condenou nela esse erro de boa Intenção (mas de boas lnten-
ções está calçado o Inferno) que via na Igreja o esteio da ordem
e a defesa das instituições atuais. Ainda é esse grande cardeal Su-
hard, que na sua famosa pastoral, nunca assás lembrada, "Essor ou
fléclln de 1'F.güse", nos mostrou sem possibilidade de confusão a dls-
tinção que devemos fazer entre os dois termo»."As civilizações, ao se sucederem, não esgotam a Igreja, como
os Indivíduos, ao se multiplicarem não esgotam a espécie. Cada
uma das sociedades e das formas sociais em que ela se lncarna con-
cone, ao contrário, para "completar" o Cristo... O mundo tem ne-
cessldade da Igreja para sua vida; a Igreja tem necessidade do mun-
(Io para seu crescimento e sua plenitude... A Igreja não cessa de ser
b. mesma através das civilizações que atravessa; eternamente jovem,
nessa atividade, porque, sem deixar nunca de se assimilai- e de crês-
cer, ela Jamais se ligou às estruturas que só assume para as santl-
llcar".

E mais adiante, sempre nesse mesmo documento capital, cita o
famoso livro de Gadefrold Knrth — "L'Eglise aux tournants de l'hls-
tolre", em que essa tese vem fartamente documentada, como no II-
vro análogo do dominicano Inglês Devas.

A Igreja não se confundiu, nem com o destino nacional de Jeru-
galem, nem com o destino Imperial de Roma. Jerusalém passou, como
Roma passou. Jerusalém voltou a ser livre, mas sob o domínio da
Velha e não da Nova Aliança, como Roma tem passado pelas mais
contraditórias vlclssltudes. Mas a Igreja é sempre a mesma. O cris-
tlanismo é um só. As crlstandades são multas.

Pois como nos diz ainda o cardeal Suhard, em uma das notas de
sua pastoral, tão importantes quanto o texto: "Essa confusão entre
Igreja e Grislandade ou entre Cristianismo e Cristandade está na orl-
gem de todas as crises históricas (de tous les malalses hlstorlques).
E' também a fonte de uma grave ilusão, que toma, hoje em dia, uma
dupla forma. Uma consiste em crer que o cristianismo outrora teve
êxito e hoje não... Outra a de crer que a Igreja foi um malogro...
O erro é sempre o mesmo: confundir a Igreja, com suas formas pas-
«ageiras".

E resumindo essa posição, que é a da própria verdade mais evl-
dente :

"A que deve a Igreja os seus sucessivos triur.íosT As eliminações
em que soube consentir: crescer e morrer parcialmente. Ela soube
abandonar em tempo marcado e sem saudades tudo aquilo que não
lhe era senão uma "vestimenta". Como o "fermento na massa" a
Igreja se misturou intimamente aos povos e às épocas da História";
mas como o sal que não se corrompe, ela Jamais ligou o seu destino
ao deles. Sucedem-se estruturas, renovam-se os tempos, "como uma
tenda de pastores". Jamais, em tempo algum coincidem com a "Igreja
total"; esta as ultrapassa e delas transborda, sem medida. A Igreja
Jamais «e satlsfhz com os seus êxitos parciais".

Essa é a verdadeira filosofia católica da história.
A confusão entre cristianismo e crlstandade, que o cardeal Suhard
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Jules Romains

Bernardo Gersen
(Especial para o DiARIO DE NOTICIAS)

PARIS 
(Pelo "Bandeirante da Pa-

nali- do Bi-asíl") — Com a ida-
de de sessenta e quatro anos,

Jules Romains acaba de publicar
o nonagéslmo-sétlmo livro, , Le
Moulin et 1'Hospice, novela hlstó-
rlco-fllosófica que, embora nada
acrescente de substancial a uma
obra prodigiosa praticamente ter-
minada, revela no entanto a iri-
quletação artística do escritor e c
desejo de renovar os seus proces-
sos pessoais de Interpretar a vida.
Membro da Academia Francesa;
criador e poeta do Unanlmismo,
movimento que tão grande influ-
ência exerceu na literatura contem-
porânea; autor do romance em yln-
te e sete volumes, Les Hommes de
Bonne Volonté, quadro imenso da
sociedade francesa e da história
moderna que vai de outubro de
1908 a outubro de 1933; autor de
ensaios políticos, de peças de tea-
tro de grande sucesso, de um tra-
tado de verslficação,' de livros de
poemas; realizador, no terreno Jo
romance, da mensagem poética de
um Vernhaeren e de um Whitman
— Jules Romains desfruta em vida
de uma glória sólida e tranqüila,
que nenhuma revolução literária
ou outra parece sucetlvel de vir
abalar. Embora o núcleo da sua
obra faça dele um prosador, e iião
obstante ter escrito volumes de
verso onde canta as excelências da
vida unânime, Jules Romains ê.
pelo caráter épico ou lírico das
suas páginas, sobretudo um poe-
ta, um poeta em prosa ou um pro-
sador-poeta. Poeta pela sua visão
mística da vida coletiva, pelo seu
sentimento de humana fraternldn-
de, pelo sopro dramático que atra-
vessa uma obra que, de tão exten-
sa, arriscava de outro modo cair
na monotonia, na repetição ou na
diluição. Para quem conhece, por-
tanto, esse caráter tantas vezes
alado da sua obra, a presença pes-
soai do escritor constituirá uma
grande surpresa, para não dizer
mesmo decepção. Dlr-se-ia um pa-
chorrento proprietário de provin-
cia, ou o dono de um edifício de
apartamentos que vive das nuas
rendas: constituição masslça, t-os-
to sangüíneo e sadio, de traços
muito corretos, e sem o mínimo
sinal de Inquietação Interior. Na-
da. absolutamente nada que trâla
a existência de um "poeta", ou
mesmo de um intelectual. Nem
mesmo os clássicos óculos dn habl-
tante Inveterado das bibliotecas.
O seu ar satlsfpito, a palavra pau-
sada e lenta, quando não difícil,
os olhos quase Inexpressivos de tão
Isentos de paixão — tudo 'íêle
parece desmentir a nossa figura
convencional do poete shelleynno.
Durante todo o tempo da entre-
vista permaneceu entrincheirado
atrás da escrivaninha cuidadosa-
mente arrumada, fecunda oficina
de onde já saíram quase cem vo-
lumes de prosa e verso, e a pró-
pria Imagem do seu ordenado mun-
do Intelectual — gestloulando dls-
cretamente, ou meneando ligeira-
mente n cabeça, enquanto procura-
va n termo exato que lhe exprl-
misse o pensamento. Em torno,
como uma espécie de mudas tes-
temunlins atinnnndo ns palavras no
escritor soltas após madura r«fle-
>.,'i", as estantes pejadas rie livros
t.-i.ii.mi i-i jiwinciiii- I:i .íi.» du_* >•
um 11 ria «-u.it t- uma luz cinzenta
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Sena nmll» 1110*11110,
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feitos em torno do electro-magne-
tlsmo não implicam num compro-
mlsso dos seus autores' a favor ou
contra os fatos constatados. Tra-
ta-se de um fenômeno da natureza
como qualquer outro, apenas mais
complexo em vista do seu caráter
social e humano. A maior parte
das pessoas é levada aos exageros
da simplificação na sua maneira úe
compreender o Unanimismo: aprò-
velto a ocasião para chamar a aten-
ção sobre os perigos desse julga-
mento sumário em matéria tão
complexa. O Unanimismo apresen-
ta a sua face "cientifica" e, por
assim dizer, a doutrinária; por
um lado procura mostrar a força
que um mito pode levantar no seio
de uma coletividade; por outro
lado, fornece sugestões para n em-
prego dessa força maravilhosa.
Falou-se nas experiências do hltle-
rlsmo e de outras formas de dl-
tadura a propósito do Unanlmls-
mo. Quereria eu exaltar a obe-
dlêncla cega a um chefe ou a um
mito? Tudo depende da maneira
pela qual essa força é utilizada. A
religião, por exemplo, pode constl-
tulr uma potência de escravlzação
ou de enriquecimento humano. O
Unanimismo ê assim ao mesmo
tempo fruto de observação e ponto
de chegada, perigo a evitar o Ideal
a atingir, «guando não desviado
para fins perigosos, acho que éle
representa um melo poderoso para
a consecução de determinados
Ideais de fraternidade humana.
Toda a minha obra procura dar
saída ao que chamei de livre res-
piração das multidões e tem o
sentido de uma reação contra as
formas de esclerose social. Num
discurso que pronunciei num Con-
gresso de escritores e Intelectuais
reunido sob os auspícios da ante-
cessora da UNESCO junto à Socle-
dade das Nações, tive ocasião de
tratar do problema, e disse entflo
que a humanidade seria tomada de
surpresa e estaria desarmada sr
não levasse em conta certos fenò-
menos da alma coletiva, suscett-
veis de conduzi-la a situações ca-
tastróflcas. A história velo dar-me
razão.

A propósito, lembrarei ainda um
fato curioso: Uma das minhas po-
ças — Donogoo-Tnnkn — Ia ser fll-
mada pelos estúdios da companhia
cinematográfica alemã Ufa. Súbito,
os jornais nlemfles começaram a
gritar: Donogoo-Tonkd, no seu ;lg-
nlflcado de sátira contra os mitos
e as falsas verdades nós quais ug
multidões empolgadas são levadas
a crer fan&tlcamente, seria uma
sátira contra o nazismo. A Idéia
da adaptação cinematográfica foi
abandonada. Quando estive na Ale-
manha para uma "tournée" de con-
ferênclas. o. próprio Goebbels me
falou no assunto, *com o ar de
quem pede desculpas, lembrando
que a peça fora escrita dez anos
antes da tomada do poder pelos
nazistas.

O escritor se deteve um mom«>n-
to, a espora dn pergunta seguinte.

— Dl.into dísse-õ vlrúe-ê-sete vo-
lumes de Los Hommes dn floime
Volontd, que conclusões o senhor
pode tlrav pnra o leitor?

—• As conclusões de Lrs linm,
me» rfe nnnnr Vnlnnti' JA estão
contidas na própria obra • nao sol
o qy: podoría ssFs»cwíitnr em ri-
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DIZER 
que a História se repete

deixou de ser a afirmativa a
que a voga noutros tempos

emprestou todos os foros de ver-
dade Incontestável, quase acácia-
na, para tornar-se hoje em pro-
posição seriamente duvidosa, se-
não Infundada. O que se poderá
dizer, no entanto, sem pretensões,
é claro, a formular teoria ou des-
cobrir a pólvora, é que as Idéias,
no encadear dos elos que formam
essa corrente de fatos chamada
História, nascem, desaparecem e
multas vêzos ressurgem, passado
tempo, com o mesmo vigor corri
que foram enunciadas, ao Influxo
de circunstâncias Idênticas e rão
raro com as mesmas repercussões.
Certo ê também que, se às vezes
têm o brilho e o destino das oxl-
bicões pirotécnicas, outras se rea-
llzam plenamente, para nosso
bem... ou nosso mal. E' então
que, vitoriosa a Idéia, começa a
distribuição-de honras ou culpas,
o seu lento, penoso e tantas vezes
Injusto processo de distinguir os
construtores do evento. As oml-;-
soes ou simples esquecimentos são
mais freqüentes do que deviam
ser.

Agora que a vida democrática ao
pais vai se normalizando, pelo ms-
nos com a volta ao funcionamento
das Instituições representativas do
povo suprimidas com a liberdade
que a celfelra totalitária podara
em 37, alguns dos magnos proble-
mas que entre nós esperam solu-
ção vão entrando em ordem do
dia nas casas legislativas e no
debate público.

São, por exemplo, ainda recen-
tes as discussões sobre o aprovei-
tamento do Vale do São Francis-
co traduzidas na criação da Com-
panhia Hidi-o-Elétrica para capta-
ção de energia da cachoeira de
Paulo Afonso e no pedido à Câ-
mara de créditos especiais destina-
dos ao desenvodvlmento econôml-
co da região do grande rio.

Ora, sêbre ser medida de longo
alcance para as populações do
Nordeste Brasileiro, não é o plano
de.utilização do São Francisco po-
sltivamente um projeto novo: é ve-
lho de cjuaseum século. Pois bem.
Bôa quantidade de discursos e
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rlêncla que tirei de todo esse pa-
ríodo histórico é, não chegarei a
dizer um certo desencorajamento,
mas a dificuldade em escapar a
um certo ceticismo... Tornei-me
mais severo, mais desconfiado do
que há trinta anos, em relação nos
delírios coletivos.

E quanto à lição literária?
A literatura vive de verdade

humana e se realiza aprofundando
a realidade. Nada de fantasias nem
de evasões. Compreendo a lltera-
tura da maneira "clássica" dos an-
tlgos — Dante, Shakespeare, Ra-
clne e Goethe. A fórmula de Goe-
the se ajusta às minhas concepções
literárias; poosln o verdade. A mis-
são da poesia está na realidade.

Com quo romancistas sente
maiores afinidades?

Entre os antigos, ainda acre-
dito em Balzac. Evidentemente
faço-lhe restrições. Mas a profun-
deza do seu golpe de vista perma-
nece extraordinária. A sua obra
encontra resonânclas particulares
no meu modo de compreender a
literatura. E, sob um ponto de
vista Inteiramente diferente, creio
em Flaubert. A seriedade com que
êle encarava a literatura fica como
exemplo. Êle fazia questão de
acentuá-lo sempre que podia: era
apenas e somente homem de letras.
Quanto aos modernos...

O famoso romancista prolongou
a última palavra, -numa vetlcên-
cia fonêtlca, e se calou como quem
prefere não tocar no assunto. Eu
Insisti:

Diversos críticos já aproxima-
ram a sua obra da de um John
do's Passos. Vê nisso alguma ra-
zão?

Se Influência houve de um
sobre outro, será antes da minha
obra sobre a dele. Quando John
dos Passos começou a escrever, eu
já tinha dez anos de carreira lite-
rária e estava bem avançado na
minha obra. Conheci pessoalmen-
te o romancista americano e con-
versamos longamente sobre o me-
tier. E' uma pessoa multo sim-
pátlca e a sua obra mesmo me
agrada. Mas.-.. -

Acredita que a critica literá-
ria possa exercer uma Influência
efetiva sobre o criador?

Praticamente nenhuma. A
principal missão da critica é Jun-
to ao público: servir de Interme-
diária entre o público e o autor,
criar uma atmosfera de compre-
ensão em torno de sua obra, In-
terpretá-la e explicá-la aos leito-
res. Em certos casos de autores
secundários que por falta de dls-
clpllna se extraviam, a critica po-
dera às vezes ser-lhes útil e Indl-
cai-lhes as diretivas: por aqui você
não segue o caminho certo, o seu
forte está no outro lado: deixe isso
e Insista naquilo, etc. Mas em pre-
sença de uni verdadeiro criador,
com disciplina própria, que esco-
lheu o seu caminho e segue lm-
placàvelmente por êle, a critica é
ociosa. E Já que falei era Goethe:
que Influência poderia esarcer s.V
bre Goethe a critica literária? itle
sabia mais a respeito do seu pró-
prlometlei- e o doa críticos, que
todos ns críticos Juntos. Contudo,
acho necessária a existência da orl-
tlca literária. Quando do npBIUUi-
mento progressivo do meu roírmn.
ca cíclico, centenas rin artigos ,pa-
recernin na Imprensa e naa revls-
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Nelson de Carvalho

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

lllll fechado

escritos de toda a ordem se fize-
ram sobro o assunto nas discussões
que agora reviveram o que já es-
tava meio esquecido. E apesar dls-
so, apesar do mundo de dados e
informações com que o tema. foi
ventilado, desde o seu atual apare-
cimento, nenhuma referência, a
menor que fôs^e. foi feita ao ver-

dadeiro "pai da Idéia" que a enun-
ciou em pleno Império: O conse-
lhelro Mata Machado.

Mineiro, da estirpe dos grandes
estadistas que o Império legou a
República, liberal por. convicção,
abolicionista ardoroso, espirito cul-
to e adiantado, já entusiasta des
métodos de trabalho e. empreendi-
mentos que começaram a erguer o
colosso Americano do Norte, sen-
tia que o progresso só nos viria
Igualmente aquinhoar, se uma cam-
panha séria e Ininterrupta fosse
mantida pelo aproveitamento das
nossas grandes riquezas lnexplo-
radas,. sobretudo pela utilização
das grandes vias naturais de aces-
soao interior abandonado.

Assim é que, ainda jovem, Já na
Assembléia Provincial de Minas
GerSs, dá os primeiros passos
para a navegação do São Francis-
co e seus afluentes, medida que
seria sua tenaz ...preocupação du-
rante toda a sua vida pública.

Em 1882, a eleição direta levou-o

à Câmara,-da qual foi logo prl-
melro secretário, cargo que exer-
ceu até 1884, quando, com apenas
trinta e três anos, foi elevado a
ministro de Estrangeiros do ga-
blnete Dantas.

De volta ã Cãmai-a, após a queda
do Ministério, e eleito membro da
Comissão de Orçamento, reenceta
a luta, até conseguir a lei de ga-
rantla e privilégio para a navega-
ção dos rios das Velhas e do São
Francisco, vitória cpnqulstada não
sem grande e expressiva oposição.
Num de seus discursos aparteou-o
Andrade Figueira:

"Deixem esses desertos e ve-
nham para cá".

"Para as areias do litoral oü
para as terras sáíaras de Barra
Mansa?", replica-lhe o mineiro, a
quem mais tarde haveria Figueira
de fazer justiça, não sem um pou-
co de catun-ice:

. — "Desci o rio das Velhas em
ajoujo, o São Francisco no "Mata

Machado" —, ganhei a Bahia e
embarquei para a Europa, fugindo
a perseguições políticas; conheci o
São Francisco e os vapores que
o senhor lhe deu. Um deles pres-
tou-me ótimo serviço; mas... con-
tlnuo a pensar que era cedo para
se navegar um rio tão remoto".

Entretanto, votada e sancionada
a lei, obtém, Já no governo João

A propósito de jornalista
Gilberto Freyre

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

EM 
seu livro Fora da Imprensa.

— que é, na realidade, um
grupo de sugestivos ensaios — o
sr. Austrégésilò de Athayde está.
sempre a ,revelar-se homem de
jornal. Mas homem de jornal pa-
ra quem o jornalismo é antes
«arte» do que «profissão». Para
quem existe uma «poesia», ao
lado de uma «estética» do jornal.

Aliás é dêie próprio- o concel-
to de que «o jornalismo é uma
o.rte e nunca uma profissão».
Uma arte que, noutro dos seus
ensaios, êle compara com a da
diplomacia. Por conseguinte, ar-
te politica e não apehas literá-
ria. ' .

•Na verdade é ao que se eleva
o Jornalismo praticado pelo jor-
nalista superior: a uma arte ao
mesmo tempo política e literária.
Ora, mais política que literária: o
o jornalismo de Hipólito, de Eva-
risto, de Quintino. Ora mais li-
tevárla que política: o jornalis-
rpo rip Machado de Assis moço,
de João do Rio, de Carlos de
Laet. Ou, ainda, tanto literária
como política: o Jornalismo de
Rui, de Nabuco, de Alclndo Gua-
nabarà.

Do grande Jornal Já se disse
que vem faz.endo desaparecer do
Ocidente a figura do grande Jor-
nalista. E na verdade, que gran-
de joi-nalista conta hoje um pais
como os Estados Unidos cujo
prestigio se compare com o de
qualquer dos seus grands» jor-
nais? Ou a Argentino, — há, anos
famosa por seus dois grandes
diários sem que qualquer deles
se imponha &. admiração do píi-
blico das Américas por uma
grande figura de Jornalista?

Se o Brasil continua a ser um
pais de notáveis e até carlsmáti-
cos Jornalistas e- notáveis pela
ação politica e pelo brilho literá-
rio da frase — é também certo
que ainda nos faltam jornais
monumentalmente grandes, lm-
pessoalmente poderosos. No dia
em que se estabelecerem entre
nós diários do tipo monumental
e do feitlo impessoal dos norte-
americanos e dos argentinos,, ao
seu Impacto dificilmente resisti-
rá. a figura do grande jornalista.
Pelo que devemos hos regozijar
com o relativo atraso da indús-
trla ou da técnica do Jornal era
nosso melo, certo como parece
que esse atraso ê compensado
pelo fato de continuar a ser o

Brasil um pais de notáveis jor-
nalista s. Uns especializados no
Jornalismo como arte política,
outros, no jornalismo como arte
literária.

Ao sr. Austrégésilò de Athay-
de nfto falta, como jornalista, o
sentido de responsabilidade po-
lítica. O seu forte ê, porém, o
Jornalismo que, sem ser apolitico,
conserva-se tão próximo da arte
literária que confunde-se às ve-
zes com ela.

Fora da Imprensa é uma ciará
afirmação de que há, nesse jor-
nalista ilustre um homem de for-
mação acadêmica com o éaber,
o espírito, subtileza, até dos au-
tênticos humoristas brasileiros
dos tempos idos: dos tempos do
latim e dos clássicos. Sua frase ô
sempre correta: à3 vezes monôto-
namente correta e até acadêmi-
camente castiça. Seus artigos
são daqueles em que os estran-
geiros podem aprender, sem es-
forço, bbm português lendo co-
mentários aos fatos do dia. Tal-
vez lhe falte até aquele elemen-
to demoníaco que segundo êle
próprio recorda, foi comparado
uma vêz pelo grande jornalista
inglês Barnes, apelidado o «tro-
vejador», à aguardente. Barnes
com efeito, definiu o «estilo jor-
nalistlco»: «...faz em literatura
o papel de aguardante entre as
bebidas». Estimula, excita, saco-
leja o leitor. O jornalismo do sr.
Austrégésilò de Athayde — o dos
artigos que êle assina — é dos
que juntam ao gosto da novidade
o da reflex&o e até o da doutri-
naçS.o, Em vez de excitar o lei-
tor, regala-o' como um licor bene-
ditino.

Aliás não há bom Jornalismo
literário ou político que não
seja a seu modo didático nu dou-
trinárlo. Que não junte à impres-
gào viva do fato do dia, n refle-
são ou a opinião sobre os fatos
de sempre. Sobre as recorrências
ou as repetições que constituem
a base quase invariável da natu-
reza humana.

Dal as qualidades literárias
que marcam a'maneira de ser
Jornalista do sr. Austrégésilò de
Athayde a ponto de assemelhar-
se êle «fora da imprensa» ao ique
* dentro do jornal. Não há fron-
tetras nítidas entre os dois
Athaydes: o dos jornais e o do
livro. O jornalismo é nele uma
expressão — talvez um desvio —
do humanismo.

Alfredo, a aprovação do contrato
com a Empresa Viação. O fato,
porém, é que o São Francisco era,
para a época, qualquer coisa d« »
longínquo e ontolõglco e o mlnis-
tro . da Agricultura relutava em
executar a lei; mas, tendo lido O
minucioso relatório que lhe apre>
sentara o deputado sobre as popu-
lações ribeirinhas, o comércio JA
existente, a navegação precária •
as extensas áreas a serem benefl*-
ciadas, apesar da ridícula subven»
ção de cem contos de réis anuais,
cedeu lealmente:"Sr. Mata Machado, confesso
lhe que me foi grande surpresa, a
leitura dos dados que me forne-
ceu sobre a região do São Fran-
cisco e para me penitenciar já dei
ordens à Secretaria; o senhor en-
contrará todas as facilidades, poli
é o ministro para tudo que Inte-
resse ao rio São Francisco".

Eis porque o segundo navio lan-
çado às águas do grande rio leva-
va o nome de "Rodrigo Silva".

Preciso é, porém, que se diga-
que a esplêndida vitória política
alcançada transfortnou-se para Ma-
ta Machado em verdadeira derro-
ta em sua vida privada. E Isto,
ao Invés de desmerecer, mals.dlg-
nifica o homem e a obra por êle
realizada. E' que, cada vez mais
convicto dos largos, benefícios do
empreendimento a remotas regiões
do país e certo, por outro lado,
da precariedade da ajuda oficial
traduzida no crédito concedido —
tanto mais Insignificante quanto
mais se agravava a crise econôml-
ca —, não teve dúvidas o nobr»
mineiro em sacrificar todos os
seus haveres e o patrimônio dos
próprios filhos na defesa e ampa-
ro daquilo que resumia seu ldea-
llsmo e sua luta de muitos anos:
navegação do São Francisco •
afluentes.

Enquanto Isso. apesar dos pre-
juízos pessoais que se iam ácumu-
lando de ano para ano, ainda achou
de ser o primeiro a estabelecer no
Brasil, logo após publicada a en-
cíclica "Rerum .Novárum", a JO-
participação dos operários nos lu>
cros da empresa, pondo em prâ-
tlca a Inovação numa fábrica da

. tecidos que possuía em Santa Bár-
bara, além de criar caixas de !ns-
tração, beneficência e aposenta-
doria.

Não surpreende, portanto, ter o
conselheiro Mata Machado morrido
pobre, quando foi o homem mais
rico de sua época.

Outro aspecto de viva atuallda-
de da obra desse vulto de escol do
nosso passado político prende-se a
^déla parlamentarista, de que foi o
verdadeiro precursor na Repü-
blica.

De fato. Em plena "lua de mel"
do novo regime e da Constituição
de 91, conformados os espíritos
(ou assim parecendo) com o pre-
sidenülallsrnò à americana a que
Rui dera corpo e vigência nas lns-
tltuições reeem-inauguradas, foi
de Mata Machado o primeiro grito
de reforma e volta à experiência
parlamentar da Monarquia, como
a única capaz de, preservando a
liberdade já tão ameaçada, manter
a dignidade política dos partidos,
sua estrutura democrática, seu de-
votamento ao bem público. 'Sô-
bre estas largas e patrióticas ba-
ses (diz, concluindo seu manlfes-
to de 1894) organizemos o "Pai-
tido Republicano Parlamentar",
desfraudemos a sua bandeira at .
auras livres do nosso caro Brasil,
e que sob ela só e unicamente se
abriguem os homens de bõa von-
tade, que, sinceramente, desejam
trabalhar pelo futuro da pátria,
sem ódios, sem ambições pessoais
e mesquinhas, sem preocupações
individuais, sem interesses parti-

¦ culares e que nutram a profunda
convicção de que a República Fe-
deratlva Parlamentar é a única
salvação do Brasil.

A morte prematura do político
mineiro deixou essa luta em meio.
O bastante porém, foi feito para
que o nome do conselheiro Mata
Machado, com a justiça que nin-
guém negará lhe seja devida, sa
Inscreva pelo menos entro aqueles
que se devotaram ao debate da
duas das questões da máxima lm-
portãncla para a vida econômica a
política do país. Velhas questões
ainda hoje equacionadas, à espera
de solução.
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LETRAS HISTÓRICAS

A RAFNÇA DE FROUDE
Mozart Monteiro

(Catedrático do Instituto de Educação do Distrito Federal)
. {Especial para o DIÁRIO D' NOTICIAS-)

PARECE 
evidente que as influências francesas na literatura mundial,

sobretudo na dos países anglo-saxões, embora preponderantes du-
rante os últimos decênios, nao se Impuseram sempre com facilidade

e constância. Já me ocorreu lembrar aqui o testemunho de Edmund
Wilson sobre a verdadeira tragédia que significa, para os críticos de
língua inglesa, abordar certas obras surgidas com o prestigio daquelas
influências, a obra de T. S. Ellot, por exemplo, e mesmo a de Ja-
meSEx°atamente 

para enfrentar semelhante "tragédia", alguns escritores'
anglo-saxões Inventaram tipos de análise literária que, dada a sua pró-
prla origem, náo se conceberiam com tamanho rigor onde as novas
formas fossem mais naturalmente acessíveis.

O mais que se pode dizer a esse respeito é que vários poetas mo-
demos ou associados à tradição simbolista chegaram a suscitar, na

VIDA LITERÁRIA
falta é certo quem negue maior significação a tão propala
Si Wl como os redatores das Le.res francaises, v(

Simbolismo e realismo
Sérgio Buarque de Holanda

DENTRO 
da orientação que estamos

imprimindo ao presente trabalho
histórico, tendo sempre em vista

• permitir que os leitores acompanhem,
tão de perto quanto possível, a sua
elaboração, oferecendo-nos os subsi-
dlos que nos possam oferecer, — re-
solvemos aumentar a lista das fontes
de estudo. As que já conhecíamos,
acrescentaremos as que nos foram de-
pois indicadas. Oportunamente, depois
de apreciarmos em público todos os

. documentos relacionados, faremos a
necessária seleção, escolhendo, afinal,
os "documentos bons", para deles ti-
rarmos as nossas conclusões.

Não pretendíamos, a principio, ar-
• rolar, com os bons, os documentos
-duvidosos, suspeitos, ou visivelmente,
maus. Entretanto, atendendo a con-
sultas de leitores, falaremos também
dessa segunda categoria de documen-
tos. Estão publicados; passam por
genuínos; e o comum dos leitores, ou
mesmo a totalidade dos leitores, —
dos livros onde eles se encontram,
ora na integra, ora em excertos re-
produzidos entre aspas, — aceita de'boa mente a autenticidade e a legi-
Umidade desse material. Esquecem-se
Essas leitores de quê, em todo tra-
balho histórico, há uma fase em que
o trabalhador, diante de um acervo
ou de um grupo de documentos, tem
de separar os que servem dos que não
servem, como se separasse o trigo do
Joio. A circunstância de estarmos rea-
lizando êste trabalho à vista dos lei-
tores, nos leva a apresentar-lhes, de
mistura, o joio e o trigo, para de-
pois, ainda na presença deles, fazer»
mos a seleção.* * *

Já havíamos relacionado e comen-
tado 17 documentos, mais ou menos
interessantes, quando um ilustrado' leitor de "Letras históricas", sr. Vál-
ter Alexander de Azevedo, que é um
estudioso da guerra do Paraguai, nos
perguntou o que pensávamos das íon-
tes citadas por Assis Cintra, no seu
livro "No limiar da História", onde
há um pequeno capitulo sobre o Chico
Diabo e a morte de Solano López.

Possuímos em nos3a biblioteca, des-
de que foram aparecendo, os livros
de História do referido escritor. Já
tivem.03 aso de dizer que, a nosso
Juízo, não há livro de História se-
guramente mau, inteiramente nulo.
Num livro de História, onde não pó-
dem deixar de aparecer fatos do pas-
sado humano, mais ou menos con-
firmados por documentos, há. sempre.
o que aproveitar, há sempre alguma
coisa interessante ou útil. Por Isso
mesmo, através de mais de trinta
enos de estudos, nunca nos desfize-
mos, por considerá-lo sem valor, du
qualquer dos livros de História exis-
tentes nas nossas estantes.

Jã o mesmo nâo é possível dizer
Ce obras puramente literárias, quer
cm prosa, quer em verso. Onde haj»
bó ficção, é mister que haja talento,
em maior ou menor grau — sem t>
uue, o romance, o drama, o poema
não valem nada. Na ficção, procura.
Be a beleza; na História, procura-se
a verdade. Uma 6 arte; a outra ê
ciência. Uma é fantasia; a outra,
realidade. * * #

Os livros do sr. Assis Cintra co-
maçaram a aparecer, há cerca de seis
lustros, agitando questões da nossa
História, e pretendendo resolvê-las. O
autor, corajosamente, exhumando do-
cumentos já impressos e publicando
documentos inéditos, propôs-se a coi-
rigir, depressa e com energia, grande
parte da nossa História; História es-
crita. corno êle freqüentemente diz.,
pela "sabedoria oficial". Com pas-
tante interesse por parte do público,
deu à luz Assis Cintra a vários vo-
lumes O forte da sua campanha em
pr;l da verdade histórica, eram ua
documentos, principalmente os do-
cumentos inéditos, do seu arquivo par-
licular ou de outros arquivos parti-
culares.

Realizou, durante alguns anos, obra
muito frágil, não só porque nao obe-
dece aos princípios e regras da meto-
dologia da História, como também, e
especialmente, porque nem ns ao-
cumentos já impressos, nem os do-
cumentos inéditos, que nela figuram,
merecem confiança: aqueles, porque
Bão mal citados, mal transcritos ou
deturpados; estes, os inédilos. porque
não se sabe ao certo onde existem,
ou se realmente existem, e o que th-
leriam, se fossem analisados a luz
da crítica histórica. Além de assim
talhar, no tocante ao material *m
„ue se estriba e com que discute o
'..,-,.. ui.tn.iAêmiito também falha

fundamentais do
quanto a deveres
írabalhador da Hlstórtai.ou do Wrto-
lador, como sejam a isenção de ânimo,
e a imparcialidade, e o espirito ou
desejo de justiça, diante de fatos e
do pessoas, rin passado^memorável.

Considerando*tudo Isto, não, havia-
mos até agora aludido aos documer-
tós citados por Assis Cintra, no seu
mencionado livro. Queríamos mesmo
eX estas referências a esse autor
ti sua obra. Todavia, somos agora

vez que
ao ladoobrigados a fazê-las. uma

resolvemos dar aos leitores,
de documentos autênticos, °f documen-
to\ sustieitos. E há documentos sus-

Pe tos publicados, naquele livro pelo
sr Assis Cintra. Vamos dizer algo
s5,hre cada um, a exemplo do que
iSmos com os outros documentos,
anteriormente relacionados.

qãrT^ú^^?£

câo. Por isso é que a metodologia
da História já estabeleceu as diver-
sas operações a que deve ser sub-
metido um documento para se saber,
finalmente, se êle é bom ou mat».

.+.:': *
No nosso artigo antecedente, rela-

cionámos nove documentos, que to-
maram, neste estudo, os ns. 18 a 26.
Foram indicados em ordem cronoló-
gica; e todos, aom exceção do 19.»
é 24.i, constam do citado livro de
Assis Cintra.

Vejamos, primeiramente, os qué
Assis Cintra publicou. Os dois rés-
taníes serão comentados depois.

* #
O documento n.« 18, conforme diz

o aludido historlógrafo, é o "depol-
mento do tenente Cunha". Está en-
tre aspas, com esta final indicação:"Reproduzido, na íntegra, nos Do-
cumentos da Guerra, publicação de
1871, voi. IV, pág. 569".

Embora estivéssemos evitando citar,
no presente trabalho, um autor geral-
mente considerado pouco fidedigno, re-
solvemos atender à curiosidade do já
citado e distinto leitor, acerca das
fontes indicadas "No limiar da His-
tórla". E decidimos relacioná-las tam-
bém, para julgá-las. Era uma opor-
tunldade de mostrarmos aos leitores,
menos versados em critica histórica,
outro aspecto do método histórico.

Esse documento, citado por Assis
Cintra e transcrito na integra, com
a mais oompleta indicação de proce-
dência, não parecia suspeito. Ignora-
vamos a existência de uma obra, em
vários volumes, intitulada "Documen-
tos da Guerra"; mas o fato de a
ignorarmos não queria dizer que ela
não existisse. Além disso, interessava-
nos especialmente conhecer um novo
depoimento do tenente Cunha; por-
quanto Já havíamos, no presente tra-
balho, apreciado declarações do refe-
rido oficial. Assis Cintra dizia apenas"tenente Cunha". Pareceu-nos que
não devia ser outro, senão o tenente
Alfredo Miranda da Cunha, ajudante-
de-ordens do general Câmara, e que
participou dos sucessos de 1," de
março de 1870, em Cerro Cora.

Na Biblioteca Nacional, no Insti-
tuto Histórico, no Arquivo Nacional,
etc, procurámos a obra citada por
Assis Cintra, "Documentos da Guer-
ra", e não na encontrámos. Chega-
mos a supor que fosse alguma pu-
blicacão do Ministério da Guerra, que
tivesse titulo parecido com esse. Afi-
nal, depois de perdermos tempo <o
que * muito comum nas investiga-
ções históricas), desvendámos a quês-
tão: o documento está nas páginas
569 e 570, do IV e último volume
da obra intitulada "História da guer-
ra do Brasil contra as repúblicas do
Uruguai e do Paraguai" (Rio de Ja-
neiro, 1871)'. Nesse livro, que cônsul-
támos no Arquivo Nacional, o do-
cumento é apresentado como trans-
crito do "Jornal do Comércio", do
Rio, sem se dizer em que edição dês-
se jornal íoi publicado, nem o nome
do autor. Não há qualquer référên-
cia a nenhum "tenente Cunha", nem
ao tenente Alfredo Miranda da Cunha,
que já conhecíamos.

Na Biblioteca Nacional, procurámoB
o "Jornal do Comércio". Assis Cintra
dava o documento como datado de
Pat/sanciit, a 31 de marco de 1870,
Demos busca no "Jornal do Comer-
cio" e encontrámos a referida fonte,
na edição de 15 de abril do mesmo

• ano. Trata-se de longa correspon-
dência, enviada para o "Jornal" pelo
seu correspondente; correspondência
dada de Humaytá e niio de Pny-
sandú. Não é depoimento do "tenente
Cunha", como diz Assis Cintra, nem
depoimento de ninguém: é, repetimos,
uma correspondência para o "Jornal ;
e as palavras quo Cintra reproduz,
como depoimento do "tenente Cunha .
são do correspondente, e nem sequer
aludem ao referido oficial. Também
nfo è certo que essa correspondência
do "Jornal'do Comércio" tenha sido
transcrita "na integra" por Assis

. Cintra: foi transcrita em parte, e se
ressente de falta de palavras, mesmo
no trecho que foi trasladado.

Diante do exposto, cresceu a nossa
desconfiança em relação aos outroe
cinco documentos, reproduzidos ou
miblicados por esse autor. Se, com o
documento menos suspeito, aconteceu
o que vimos, que seria dos outros?

• # * *

O documento n.o 20, do alferes
Etelvlno José dos Santos, foi firmado
na vila da Conceição^ 21 de abril
de 1870. Diz Cintra: 'Tirmareconhe-

clda Publicado no "Jornal do Comer-
cio", de Pelotas, em 29-5-920 .

Até prova em contrário, não pode-
mos aceitar êste documento: primeiro,
porque o escritor que o cita não é
fidedigno; segundo, porque documen-
tò de 1870, publicado 50 anos de-

poisem jornal que não está ao nosso
alcance, precisa ser visto, para ser
considerado, -y.-j,

No documento *.' 21. o soldado
man Soares declara que deu o tiro
mortal em Solano López O documen-
tn é datado na vila da Conceição, a
& de abril de 1870. Diz Cintra que
f firma está reconhecida pelo tabe-
Viâ dl Pelotas: mas não declina o
'!l 

d0 notárlo. Acrescenta que o

SoSmiémo Pèrtenc* ao "Arquivo do

França, esforços originais de Interpretação critica, aplicáveis contudo a

seus casos particulares. Especialmente para o caso de Mallarmé têm

aparecido tentativas de análise semelhantes, em muitos pontos, ao es-

forco de uma parte da critica anglo-americana, no esmiuçar os mlstê-
rios da criação poética. Mas quem ousaria generalizar essas mesmas
tentativas com a intolerância por vezes agressiva que encontramos em

pesquisadores dos países de língua inglesa? Quem se decidiria sèrlamen-

te a aplicar a exegese ou a tradução juxtallnear que as dificuldades
especiais proporcionadas pelos textos mallarméanos sugeriram a Emílio
Noulet ou a Charles Mauron. ao estudo da alquimia lírica de Rlmbaud,
«em dúvida mais intratável e, pela própria natureza, resistente a qual-
quer interpretação rigidamente semântica?

Não se pode negar, é certo, que erigindo por vezes em virtude
algumas das suas naturais limitações, a nova critica anglo-saxônla
foi levada à pesquisas dignas de apreço. E mais. que dependente em

parte da tradição critica francesa, menos empenhada, em geral, do que
a inglesa, na apreciação dos problemas históricos, sociais ou .econôml-
cos e apegada com freqüência aos aspectos puramente estéticos da obra
literária, ela tenha chegado a resultados Independentes. Pois embora
alguns dos novos críticos se socorram largamente (e também abusiva-
mente, conforme já se tem demonstrado) do nome de Aristóteles, sua
formação decorreu, por muitos lados, do mesmo clima espiritual que
nos Estados Unidos favoreceu o surto do pragmatismo e do behaviourismo
e fêz em geral, do mundo de língua inglesa; a pátria de nascença ou

de eíeição de todos os posltlvlsmos, tomada a palavra, é claro, no seu

sentido lato e não apenas no da chamada Filosofia Positiva.

A verdade, entretanto, é que essa critica, com todo o brilho quê! por
vezes ostenta, serviu apenas para cobrir uma lacuna ou solver uma difl-
culdade de momento. Suas limitações, de que acima se falou, associam-
se Intimamente a esse mister de emergência. Sua dedicação à poesia,
praticamente exclusiva de outras províncias da literatura, constitui uma
das tais limitações, bem compreensível, aliás, para quem lhe considere
as origens. Com referência à prosa de ficção tem sido multas vezes ln-

consistente ou oferece escassa novidade. E mesmo no seu domínio par-
ticular que é o da poesia, parece satisfazer-se apenas com determinadas
épocas. A obra de Milton, para alguns, à dos "augustanos ', ou seja a

do "classiclsmo" inglês, para quase todos, a dos românticos, exceção
feita de Blaké, de Coleridga, às vezes de Wordsworth, só lhes merecem
Indiferença ou hostilidade.*E isso pela simples razão de que, em face
de tais obras, essa critica perde, na realidade, sua razão de ser.

Sua razão de ser — não custa insistir um pouco nisto — foi a

necessidade de se superarem dificuldades de absorção, pela literatura
de língua inglesa, de formas de expressão literária que não pertenciam
originàriamente, ou que já não pertenciam, a essa literatura. E com

efeito realizado em larga escala o processo de absorção, o que hoje
vemos é um franco declínio no favor em que eram tidos aqueles mé-

todos de análise. Quem leia algumas publicações literárias americanas
ou inglesas dos últimos tempos notará, mesmo entre antigos adeptos de
tais recursos, um constante arrefecimento de entusiasmo, arrefecimento
oue pôde chegar à edificante confissão de falência expressa nas res-

oosias dadas a recente inquérito promovido pela Kenyon Review, jus-
tamente o mesmo admirável periódico cuja existência tornou possível,
nestes dez últimos anos, segundo as próprias palavras de um dos rene-

gados" — o escritor Allen Tate —, a persistência, por tanto tempo, da
"nova crítica".

Pode-se objetar que as formas literárias cuja "intrusão" no mundo

de língua Inglesa foi causa do aparecimento desse tipo de critica, em

outras palavras, que a descendência espiritual do simbollsmo francês,

também depende largamente de influências inglesas e também amer -

canas Fato que parece realmente indiscutível e não deixou de ser adml-

tldô Inclusive por investigadores franceses. Um destes, o professor Louia

Cazamlan, chegou a dedicar-lhe todo um livro rico em sugestões.

Mas a resposta a tal objeção pode ser lida no trecho Já citado de

Edmund Wilson, onde se diz que a recuperação pela poesia anglo-ame-
rlcana de elementos que lhe teriam sido próprios, se deu por Intermédio
da França e isso significa que tais elementos tinham assumido a com-
eleição do espirito francês ao ponto de se tornarem irreconhecíveis em

sua pátria ancestral. Suja como fôr. não haverá exagero em dizer que
a história da literatura anglo-americana dos últimos vinte e trinta anos

« em parte considerável, a história da assimilação, lenta e às vezes

(Especial pare o DIÁRIO DP NOTICIAS)

laboriosa, mas quase sempre eficaz, de formas de expressão literária
'suscitadas ou Informadas pelo gosto francês. ocupado

Refiro-me aqui à literatura de modo geral, embora me tenha °™P*™

mais em particular da poesia. E" que justamente Vd'Hsso mesmo
parece o menos apto a transpor fronteiras nacionais e, por^ Isso mesmo

o fato de sua influência da multas vezes a medida e mostra o alcance

de uma ação que se exerce Igualmente em outros domínios.
Além disso, em todas estas considerações »«^lgg£

mente o aspecto da influência francesa que critico * ™fâ™nlg™
acharam vantajoso congregar sob a rubrica de 

^bo^srno 
dando

talvez uma indevida extensão ao significado mais corrente da P««vra-
Através do "simbollsmo", a literatura francesa fêz-se por adora e trans

missora de formas cuja origem é costume datar da publicação da obra

poética de Baudelalre. . „|„.H„. n..~
Mas não é apenas pelo simbollsmo e seus possíveis d«lvados que

a França pode assegurar-se a. preemlnência literária de que hoeíes-

fruta. Outra tradição bem distinta - a do realismo "teráilo._ ta como

cresceu e se desenvolveu a partir da primeira metade de, século^pas-

sado e se manifesta principalmente na prosa de ficção—J la'famente

uma tradição francesa. Pode-se observar, sem duvida, Que «esse do

minlo ela contou com um rival poderoso preclsamentc_ na prosa nana

tiva Inglesa. A verdade, entretanto, é que a persistência de motivos

rotineiros, religiosos ou morallstlcos, constituiu óbice decisivo en re

anglo-saxões, ao pleno floreclmento do realismo. Esta observação, cuja

análise ultrapassaria necessariamente os limites de um artigo, aparece

bem documentada numa das obras capitais da critica e da história

literária dos nossos dias,, onde, sob o titulo de Mmesiso escritoggjch
Auerbach tenta considerar o realismo como manifestação das dlf^en^

modalidades de encarar o mundo, apolando-se para esse estudo em uma

cerrada Investigação de numerosos textos literários.
Não me deterel por agora nesse tema. Baste-me assinalar que o

desenvolvimento da prosa narrativa moderna se deveu bem menos aos

autores nitidamente vitorianos., a um Dlckens ou a um Thackeray. do

que aos representantes de uma tradição multo mais revolucionária do

«allsmo, a um Stendhal, a um Balzac, a um Flaubert. a unvMaupas-
sant. a um Zola. E não é por simples acaso se, entre os escritores de

língua Inglesa que mais decisiva ação exerceram sobre a moderna me-

ratura de ficção, distinguem-se justamente os que mais deveram a essa

tradição: Henry James e Joseph Conrad.
Presentemente já podemos distinguir, contudo, uma retroversão

francesa desse grande movimento que a França, como nenhum outro

pais, contribuiu para inaugurar. Quero referir-me ã moda atual ao

romance norte-americano e ao Influxo que estaria exercendo especial-
mente sobre a técnica de- narrativa de alguns autores franceses. Nao

Simões Lopes Neto e os pronomes
íi

Aurélio Buarque de Hollanda
(Especial para o DIÁRIO DE NOTtClAS)

liaria
¦,,,.. ,.,„,,„, niniii oi. iviuiim-i'!'. ii''- '•""•¦ <¦""". >, venha quVr».!!'
vir nela i'.maTuestão de moda, hoje definitivamente ultrapassa»

tal SSo se acha tão envolta enj recrlminações de origem ex?
lUerárlá e em paixões políticas que só por si a tornam altamente £
Lelta E há ainda os que, como um critico íranco-argentlno, a escrl *

Claude-Edmonde Magny, sugerem outra origem possível para 
"«

técnicas ultimamente generalizadas entre romancistas franceses: a E?
tação, consciente ou não, de processos do filme Neste caso entraria 1
nos uma influência do que uma evolução paralela de duas literaturas

Confesso que, pessoalmente, não encaro sem ceticismo a possibilita,
da influência decisiva dos processos cinematográficos sobre a literatura
Acredito que as novas técnicas romanescas teriam evoluído muito „Z
nrovàvelmente de potencialidades ,que a novela realista já trazia 2

MC

em
ólvi.eerme desde sua formação. E não duvido que para esse desenvu,

mérito teria contribuído consideravelmente a sedução exercida pQr ce 
'

ínmance norte-americano, pelo que nele se oferece _de verriadeiramJ
<!« '

romance norte-amer 'amente

novo. Dessa novidade eu diria, para aproveitar ainda uma sugestiò
esta plenamente plausível, da sra. Magny, que- provém da ausência',
entre autores americanos, de uma tradição própria fortemente acusaai
ou tirânica. Os compromissos que estorvam o desenvolvimento dt um,
criação original não têm ali raízes fundas ou nascem do blzanUnlin»
capriohoso ou efêmero de certos intelectuais, Incapaz de avançar mZ
além do circulo das suas pequenas cornes.

Em todo caso, esses compromissos, quando existem, estão longe d,
ter ação generalizada no seu caso, ou de lmpôr-se ao conjunto da naci0
com a força que pode vir de uma tradição decorosa e venerável. í
cabe acrescentar que a influência da literatura norte-americana só píd(
ser efetiva ou extensa, fora do mundo anglo-saxão, onde se viu llberu
daqueles seculares freios. Mas não foi Isto, mais ou menos, o que acon.
teceu com a literatura russa do século passado, ela também, ao lado da
francesa, um dos elementos decisivos na formação do moderno realismo?

Na Academia Brasileira de Letras o
livro de Hermano Requião

"Itapagipe" é um pedaço palpitante e
quase lírico da glória baiana, da realidade
brasileira", declarou o acadêmico Pedro
Calmon ao oferecer o livro àquela Casa
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((jyODE-SE notar, ao fazermos
* a síntese da cultura, nó

Brasil, depois de traçarmos, nas
suas linhas essenciais, a evolu-
ção da sociedade brasileira, um
fenômeno de "decallage" (cultu-
ral lag) fortemente acentuado,
entre a cultura e o civilização.
Que a civilização se apresenta,
entre nós, com os seus caruete-
res fundaihentais, não há sombra
de dúvida. A doçura de costu-
mes, o respeito à pessoa huma-
na, a tolerância e a hospitaliãa-
dê, nas relações entre os cida-
dãos e em face do estrangeiro,
o espirito de ordem e o àulto da
paz, a aperfeiçoamento constante
da organização jurídica e da
técnica social, e, mais recente-
mente, o sentido do conforto,
desenvolvido com as aplicações
das ciências â vida material,
põem ò evidáítcicx o grau de civl-
lização que já atingimos, e que,
ainda comparado com os povos
mais civilizados, só nos pode des-
vanecer sob diversos aspectos. Já
entre os latinos, "ctvilis" tem
uma significação moral : polido,
refinado e, a esse respeito, da
tolerância, da polidez, e da dis-
tinção de maneiras, com um to-
que encantador de reserva e de
recato, pode-se dizer que, entre
nós, se desabrochou, na sua pie-
nltude, a flor da civilização. E,
dadas as relações tão íntimas en-
tre a civilização e a cultura que
uma não pode existir sem outra,
não seria possível conceber um
tão alto grau de civilização mo-
ral com o desprezo pelo espirito
de cultura ou com a ausência
de cultura, que tem por função
enobrecer e consolidar a civili-
zação e manter a sociedade "no

nível a que a eleva cada pro-
gresso de civilização". Toda a
parte do livro sobre a cultura
mostra que, de fato, ela existe e
j& rompeu em. algumas obras-
tipo, literárias a artísticas, com
uma força ou uma flnura espi-
ritual realmente digna de nossa
civilização. Mas não é menos
certo que a cultura apresenta
graves lacunas e, tanto pela qua-
lidado como pelo volume, sobre-
tudo do ponto de vista fllosó-
fico e cientifico, nâo se desen-
volveu no mesmo ritmo da clvi-
lização, apresentando-se ora sen-
sivelmente retardada em relação
a outro» países de civilização
comum, ora marcada pela super-
ficlalidade c pelo diletantismo,
artificial, a "desinteressada pela
civilização em que floresceu".
— Fernando Azevedo, "A Cultu-
ra Brasileira", p. //.

AMtm em teu livro "Education
and the Untmrtttu (Chntto and
WMut, Londres), como em toda
a atividade da "Hr.rutlny", F. R.
I.mtvit procura levantar a critica
ao plano d« uma itltMplinn uni»
i.-,m,ii i'i. ruja finalidade teriii
proporcionar ao cidadão médio
fltmunloi ditilplinmloret, na et-
ftrn dá Oiff/lOiíHcifi, com nt qual»
fnlrtniiit»* viiòrlinuimentn oi fa»
tfiret An 4**lfir*U<liài} mental An
inunda mOétfMi À firllim t*rtà
ffiMuniimtH •!"••> lun^âfi A* ruiu
tH,Ar> ¦ Ã$ f*ordtnmni'i <i»t •»•
piutftt uma irUim »4n dl>*n<ii
•u AiMfl iulilHMtll ¥ imteu
tiunuiH mu tmtimii • iíb^íI»
Whl

ft* pwpiinitê imlt mt*4*tln»,
iimmiij t»p»titmmiHig n» #»*<*
*., /¦!,..<(;¦, m'H "iw ütiitliloi
tifiaUí i «-' - - iw* 4ê Ha*
im /'¦¦** ' -"'¦ /-•*/«s****

anií Reality" (Frederich Muller,
London).

#¦'..?'¦.¦*
"Viuemos numa época de emo-

tlvidade solta, em que a leitura
íornoit o pensamento particular-
mente difícil e <J liberdade de
pensar não se faz com seguran-
fa... Por intermédio da palavra
impressa, do filme, do rádio, so-
mos dellberadamente atacados
por aqueles que decidiram de-
tencorajar a razão, anular ou
violentar a realidade objetiva, em
lugar de expressá-la, a transmi-
tir seitfintenfo» desassoclados de
idéias. Estamos sendo atacado»
também, embora sem espirito
preconcebido, por uma literatu-
ra de puro sentimeMalismo, cjüc^
tem embargo de náo ter, como
a propaganda, más intenções,
conduz por dois caminhos a re-
sultados funestos. Primeiro, se o
lemos constantemente e sem ca-
pacidade critica, acabamos tam-
bém sentimentais, isto é, adqíii-
rimos no que tange aos assuntos
neta tratados e, afinal, por ex-
tensão do mesmo liábito de pen-
tar, a respeito das outras quês-
toes, uma maneira vaga, disco-
nexá, de sentir, inteiramente sem
ligação com a realidade, ÈW se-
gundo lugar, dado que nossas
emoções se tornaram irretponsâ-
veis, elas podem facilmente ter
adivinhadas, constituindo-se at-
sim em presas faceta dos anun-
dantes e outros tipos de pro-
pagandístas, que ficarão aptos a
utilizar-nos para os seus pró-
prios objetivos. Qualquer que se-
ja a finalidade, uma vez que foi
interrompido ou esvaziado o Pro-
cesso humano da idéia-emoçáo-
ação, nós nos tornamos mero»
veículos automáticos de senti-
mentos cujas conseqüentes ações,
mesmo quando parecem corre-
tas, não mais lhes correspon-
dem... A única defesa é a cri-
tica, nãò apenas de idéias, mas
de linguagem, por meio da qual
podem ser transmitidas emoções
que irão obscurecer, faltear ou
substituir idéias. Pois, somente
quando compreendidos c* nature-
ta, cí pofeiiciaíldacíe e o uso cia
Ilííaucjsrem, Jiode ter percebida
tua referência à realidade •
apreendida essa «lesma realida-
dé". Marion Hope Parker, "Lan-

guage und Reality" (Frederick
Muller, London).

,..¦*•*¦¦*

Do escritor Âlbert Camus, oro,
entre nós, guarda ô autor detta»
linlia» uma impressão profunda,
quando de tua visita a Kóva
York em 1946, com outros esori»
tores da retlttêncla, Rartrt 4á
mottrat de grande inleligAncla e
agudeta de etpiriio, mat há ntle
muito de cabotino, qualquer coi»
«4 de falto, 4» artificial, Ao>
contrário, Camut, como ter tam»
Mm extremamente inteligente, 4
imlt eAllêUtiOOf """•- ¦/' um"'-, 4
Impriuio que na» iêiptrtã i á*
i-¦•'¦¦¦ "'¦/¦.'¦i- 4* '¦"¦ r-iUfi,- 4*
nmntnite, fínirt m<i lênbn. HUMã
$etnAn iirQiinitadn ptfü debate 4*
tetmit dn miimenln, tua ruMui
antf a fmtH 4a jultiamenla 4a»
ffíttihtitat umitlat ptlat mêtMfi»
fui/'> t piomiiini** nu» ti/* • <•¦
pem MiMM úniêméi >•• •• "••
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"lá ltíi/*m**i 4» Ut tal»!»'' Th
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AS 
regras que se têm procurado

formular a respeito de colo-
cação de pronomes são em

boa parte tão sujeitas a exceções
que praticamente se pode dizer
não existem. Muitos dos autores
advertem que as conjunções por-
gue (causai) e que (integrante e
consecutiva) não "atraem" obriga-
tòriamente o pronome, sobretudo
se entre a conjunção e êste se
acha Intercalada uma ou mais pa-
lavras. .Entre as palavras com as
quais, .para" Sousa dâ.Silveira (1),
"é, gramaticalmente, arbitrária a,
próelise ou a êncllse,.. estão. os, ln7
definidos cada, tudo (e consequen-
temente todo, toda, todos, todas),
o advérbio de lugar aqui (e, por-
tanto, ali, acolá, etc). Antenor
Nascentes (2) vai mais longe: "Os

pronomes pessoais oblíquos colo-
cam-se onde o escritor quiser, an-
tes ou depois do verbo". "Não há
colocações erradas, exceto as que
ralarem pelo absurdo. Há coloca-
ções elegantes ou deselegantes,
conforme o critério de cada um".
F, Silva Ramos (3), sempre tão
lúcido, assim se refere ao assun-
to: "Estou convencido de que exls-
tem dois únicos princípios tnilu-
dlveis, em que não podem deixar
de estar de acordo o Brasil e Por-
tugal: 1.» — E' necessário que
aqueles elementos (os pronome
átonos) se achem dispostos por
maneira que não resulte obscurl-
dade no sentido. 2.» --'Quando
figurarem na oração os dois pro-
nomes direto e indireto, devem
vir ambos sempre conjugados, in-
tecedendo êste àquele deste modo:
jno, to, lho, no-lo, vo-lo". E acres-
cénta que em tudo mais a colo-
cação depende "exclusivamente da
modulação da frase, multo diíe-
rente no português de aquém c
no de alémmar".

Curioso lembrar que Figuerodo,
no seu livro sobre colocação de
pronomes, cita como erros de cons-
trução que os jornais vulgarizam
a cada passo os seguintes trechos:

"Todos os eleitores Juitiaram-se
às portas da igreja".

"Aíaiíéin. murmurou e dirlç/fu-sfi
ao chefe"."E Zogro enuOít?erom-se em desor-
dem".

Já vimos que Sousa da Silveira
julga facultativa a próelise ou a
énclise depois de tudo (e, pois, de
toda, etc). E, provando-o, dá um
exemplo de Herculano, que trans-
erevo aqui, reduzido: "e íucío isto
vê-se para se ter mais fome"

Se não é de rigor a próelise para
o pronome indefinido tucío, por
que será para alguém t Depoi-5. ve-
ja-se que, além de estar razoável-
mente longe do alguém, o se per-
tence a outra oração.

Finalmente: que maior força
"atrativa" do que o logo poderá
ter o agora, ou o já? Entretanto,
na primeira das passagens que cl-
tel de Jorge de Vasconcelos está:
"agora acha-se"; numa das de
Bernardlm Ribeiro: "Já quero lhe
mal": e na de Luis da Silveira-
"Já dou-vos". >

Claro que não será difícil atgu-
mentar mais 4fortemente conira O
falso fllólogo lusitano; mas o que
fica dito por último, junto á soma
de exemplos e opiniões sóhre o
assunto, parece mais que hastan-
te para mostrar a Inanldade dns
suas afirmações. Porém hrt mais.

Flgueredo cila como expressões
que, "pela má colocação dos pro-
nomes, nflo têm construção por-
tuguêsn", as «euulntes:"a quinta de Vila Velha do
IMdiin, que, segundo ele dlr. a,
fatia-lhe mulla conta","duas encrlturas, a primeira da»
quait Inwou-tn em 35 de Junho
de 177,1",

AIMi, neste julgamento ele lum
por rompanhelio um fllólogo de
verdade! nurU mono» que íXiçnl-
vea Viana, Comentanilf», an lado
rte mil ma duaa, • rnnairuváu 'O
homem qu* vlu>me", $ tar * * »
t-n* (4) i "Nn 

pnrlugue» dn einn
»»mt i'iiii*iiiii/n.» iln piore* .iiiii
¦iii.ii-,.,,; s».-; IftswifMic ini-mt'
!¦ .... i n.- !/.,!„ * riiiHiiaaIn ji 1*1
r#*»»*ll«í Mfjg fuin » e#i'#idi..ado
•• i¦ -i¦¦' i -i -• m» ieataaee mm eis,
l'«"i'i» fi'.-i m (.»•!>"• «Igurn* »m
rminiti $ NM |M«( aUMIl i|#f#«
4»w'iti í»i|* uwtlni» 4* mwti
I» ?»¦!, .. ,.,\» uantítt UêmÉli »*i*
m» u flajji ls.í^í »wtif*i>$tii. m «
nmít ptimmi*»» tt+auif-. #»•##

construções sintáticas não são nem
foram nunca portuguesas; são
crioulas".

Ora, ai está. O julgamento é se-
vero de mais, e errado e falho na
sua severidade. Nem o mais boçal
analfabeto português praticaria a
êncllse em orações do relativo;
Isso é coisa de crioulos. No en-
tanto, as duas frases apresentadas
por Flgueredo não são de ira
crioulo, mas de "um publicista
português, muito ilustrado, e bem
conceituado", como declara o pró-
prlp Figueiredo. E — o quê é mais
r-^ também .não sáo de. crioulos,
mas de "primorosos escritores", o
"que nos pés aZeDantou-se" (Ber-
nardim Ribeiro), o "que já tam-
bém punlvam-se" (Sá de Mlran-
da) e o "que tomou-lhe as rédeas"
(Rebelo da Silva), coisas que fl-
guram nas transcrições desses au-
tores feitas anteriormente. Veja-se
mais entre os exemplos apontados
de Fialho de Almeida. Relela-se
também o "sobre a qual veja-se".
de um mestre da lingua, Eplfânlo
Dias.

Observe-se, ainda, em Sousa da
Silveira, perto de uma dezena de
trechos de Flllnto Elisio, "primo-

roso escritor", nos quais aparece
a êncllse em orações de relativo:
"que negavam-lhe", "que... com-
padecla-se", etc. E ainda lá se
encontrarão exemplos da mesma
coisa em Coelho de Carvalho ("que

•busca-lhe") e Teófilò Braga ("que
determinaram-lhe").

São todos, como se vê, exem-
pios não de crioulos, mas de es-
cri tores mais ou menos "primoro-

sos"; talvez só entre "os mais bo-
çals analfabetos" é que não se en-
contre, em Portugal, a malslnada
construção (5).

A rigor, a questão da colocação
de pronomes tem de ser estudada
antes como questão de estilo que
de gramática. A esta não Mompe-
te senão apontar as tendências pa-
ra o uso mais freqüente da próelise
ou da êncllse nestes ou naqueles
casos; e não formular regras que,
pretendendo simplificar o assunto,
vêm a torná-lo — com as numero-
sas exceções colhidas no uso dos
bons autores, muitas delas dignas
de serem interpretadas psicológica-
mente — vêm a torná-lo multo
mais complicado.

Na sessão do dia 7 último da
Academia Brasileira de Letras, o
escritor Pedro Calmon teve oportu-
nldade de oferecer àquela Casa,
em nome do seu autor, o livro
"Itapagipe", da autoria do jorna-
lista Hermano Requião. Desempe-
nhando-se da tarefa, teve o sr. Pe-
dro Calmon oportunidade de tecer
elogiosas considerações a respeito
do livro de Hermano Requião, in-
dubltàvelmente uma- das mais
apreciadas e elogiadas obras lite-
rárlas aparecidas no corrente ano.
Damos abaixo um resumo do dls-
curso-critlca do acadêmico Pedro
Calmon sobre "Itapagipe" e o seu
autor.

Começou aquele acadêmico por
dizer que Hermano Requião,
"seu ilustre conterrâneo, no es-
plêndido volume de recordações
(ilustrado por Gonçalves, capa
de Santa Rosa), pintou, com for-
tes pinceladas de emoção e ver-
dade, um dos mais singelos e su-
gestivos painéis da Bahia, onde
lhe transcorreu, saudosa, ;i in-
fâncía movimentada e modesta.

Previne Requião no exórdio,
que, sem pretender fazer obra
literária — compreenefa-se, w.m
desejar diluir em artifício as
suas páginas de lembrança — 86
limitou a transpor para a im-
prensa um caderno de suaws rc-
miniscências.

Êste é o primoroso mlor do
livro. Objetivo, iluminado ae
sincero realismo, descrevendo e
contando o que era, há trinti
anos passados, a sua península,
na simplicidade pitoresca de seus
costumes, na agreste belezi de
suas paisagens, na doçura pro-
vincíana de suas tradições, ficou
uma excelente obra. literária sem
que para isto o autor fizesse es-
forços visíveis.

Assim se escrevem memórias.
Afrünio Peixoto alargou as tin-

ias do seu Breviário da BaWa
para abranger, num quadra cm,
pio, as várias dimensfies de«jj
íerra histórica e m«/fico'. i>re-
feriu Hermano Requião concjit-
frd-Ia no seu bairro. Mas ê pre-
ciso acrescentar que /íapi.fjjpj
é muito mais do que um mano
arrabalde onde havia o colégio
do professor Honorato, o min da
iTíaria da rua Nova do Amai,
um mar sossegado de "'baníio
salgado" e regatas alegres, um
mal-afamado Muro Preto, dra-
mdiicos aspectos de vila operdria
e as musicas de dia de Ren.
Itapagipe é para a cidade a tona
caZnta em cujos portais, j/tiar-
dando-lhe a entrada, ne ergue,
protetora e soberana, a bisfüca
cio Senhor do Bonfim; e pare o
escritor, o seu forrdo /estivo, o
seu panorama da mocidade, ètst
querido lugar, o melhor do mm-
do, que ê, para cada um ds tiríj,
o lugar onde viremos os jirivwi-
ros anos da vida. Dcdicyi o vo-
lume à Bahia, no seu quarto cru-
tenârio. E' uma regia olemiti.
O amor e a saudade da sua tor-
ra inspiraram-lhe alouvs du, ca-
pitulos. mais represenUtim do
bom estilo, da èspantáneii po.wu,
cia prosa magistral em qua te
revelam os autênticas liomniu de
letras. E esses capítulos tèm o
poder evocativo de telnt moder-
nas e vigorosas, em qní os so-
brados, os campandri-*, ns v.,at,
o povo de Itapagipe — c heie è
como ontem — misturam ws suas

¦' cores', os seus velhos vultos, ai
suas sombras majestosas, o seu
fumuifo pacato e unfgo, mim
presépio de figuras familiares t
de retratos fnesquecMvis"
Assim concluiu o sr. Pedro Cal'

mon o seu discurso:
"Itapagipe" é um pidnço pai-

pitante e quase lírico da gl6<n
baiana, da realidade biasiUira".

de

0 EXEMPLO DA CHINA
Josué de Castro

(.Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

(1) Lições de Português, páginas
324-325.

(2) O ídiomci Nacional — GramA-
tlca para as quatro séries sittclsinis —
págs. 151-152.

(3) Apud Sousa da Silveira, Tre-
chns Seletos, pág. 152.

(4) Palestras Filolôgicas, pftss.
131-132. '

(5> "De um modo geral" — Isto
se lê em Sald Ali — "pode-se dizer
que o pronome relativo e a conjunção
subordlnatlva determinam a desloca-
Cão do pronome átono: mas" — acres-
centa — "não se devem desprezar os
casos particulares em que na lingua-
gem lusitana, .quer literária, quer jip-
pular, a regra deixa de ser apli-
cada". (Dificuldades da Língua Por-
tuguêsa, pág. 50). ,

VT A O ê a China apenas o rei-
J^| no de forma crônica e dis-

simulada, mas também o
Império da forma aguda, que
atua de maneira oátensiva em
seus episódios dramáticos. E'
que nenhuma terra do mundo
di&põe de tantos instrumentos. •
naturais de tortura do homem,
do que a «boa terra» da China, a
velha «terra dos Deuses».-

As secas, as enchentes, as
pragas de gafanhotos, os tèrre-
motos e os tufões, constituem as
maneiras habituais com jue a
natureza da China elimina pe-
rlodicumente alguns milhões de
indivíduos. Como o povo chi-
ne?. vive sempre no limiar de
suas necessidades mínimas de
subsistência, sem possibilidade
de acumular reservas, tflda vez
que um catacüsma natural de-
sabá sobre a terra, é a fome ne-
gra que surge, matando «.m mas-
sa e expulsando em massa, o.,
homem da região assolada..

As mais terríveis fomos da
China foram, segundo as crô-
nicas históricas, aquelas que re-
sultaram das suas grandes sê-
cas. Alexandre Hosle, procuran-
do compilar os registoV estatiá-
ticos desse cataclisma, chegou
à conclusão que no milênio que
vai de 620 a 1820, foram regis-
trados 610 anos de secas na

LETRAS E PROBLEMAS UNIVERSAIS
(Conclusão da 1.» página)

que Insldlam e ameaçam uma paz, que deve ser base conveniente de
uma ordem nova (slc) e corresponder & espectatlva e aos votos dos.
povos por um mais tranqüilo porvir" (Mensagem de Natal, 1941);
quando diz que — "tal ordem nova, que todos anelam ver leallzâda
áepola das provações e rulnns destn guerra, tem de ser levantada sô-
bro a rocha Inabalável da lei moral'! (Ibld). Quando no ano seguinte
acrescenta: "Não lnmentnçftes, mas ação 6 o preceito dn hora pre-
sente: nfto lamentações aôbre o que é ou o" que foi. mas reconstru-
çfln dn que surgirá e deve «urgir para bem da sociedade" (Mensagem
do Natal de 1042), o quo tem o Snnlo Pndre em mento c evidente-
mente uma Nova Crlstandnde e não n "ordem nova", de que por
«quela epora tanto falava Hltler...

por Im Marltaln, no dlscuiao de abertura da aemanu de lnlc»lc<r.
tuala calouro*. A\% qu» — "ae uma nova erlatanrtarte tiver que vir,
»er* uma Idade em que ns homens lerRn • meditarão o Kvangelho,
mal* do que nôi o (Itemot"

Nilo confundem**, poli, clvlllfaçan, crlaiendarte • eilatlanlamn,
Clvlll/»i.»n • obra humana, Crutanrtada * incarnaçan ««mprirs!
nlu-i divina • ""' "'-¦ - -' nutnifeilacan anhrenaluial *¦< Dlvlndacle,

Hi>i*n iíMl * f|ii» a rlvHIfeçao modems, prnfundamenie n>»rr!i.
iuin/-.'ii. ** irafufnrm* um dl* em uma <'<-- f*ii»iand»d» K nu» eu*
fim a rmiandade »»'!•• tmpragnada • iluminada peln mal* puro Cria-
ílanUmn, o nu* a ígffja CatAHf*, Apwlólic», Romana vem pf*n»fvan>
dn aOaH#i d'»* tàtum,

A i'.c d*»*«a pHiklpli.i « t\m»* <l!»u»i..<"<»« iii.ii*|.ni»*.i u 4 t|M#
imt* ««wn»**»l ê*wa»li punjtitm (alai l»d»i • l*'i>^ M RtfMtf luAl»,
tt,i„* Um wimiêmt» -' a OadlíMaHH» titt*i*t$ 1tílt«»fl * *» |>f«*
|i»Mlt*a tmmimiH M»*H»eí A»juín> a!#M««fí4« a Íl4*lld»4* ai» p*t*
t**» |*4# a» laiaf»» An MVIU Vm I «Mi»? i#"<n>ill«<i«l fia iui
d.# í«!4HÍff»#*1a M UlM»t0 4m tê * M la«*«# 4m m*m Anu»

China, sendo que destes, !08
anos foram de secas extra.nus,
acarretando pavorosas epída-
mias de fome. Pelo menos erh
15 dessas secas, os chineses co-
meteram atos de canibalismo
fazendo uso de carne numana,
80b o aguilhão tremendo da fo-
me. A área mais atingida r*la'
secas é a extensa planície sumi-
árida do Centro e do Norte da
pais.
.As. enchentes sempre constitui-

ram a, segunda causa mais 'Tt'

quente das epidemias de fonn
"no Celestial Império, atingindo
principalmente as grandes pia-
nlcies aluvionais cortadas dé rios
inconstantes e seus imensos i.el-
tas, onde atraídos pela fertlll-
dade do solo, produto em gran-
de parte do próprio fenômeno de
suan enchentes, . se acumulam;
como já vimos, os grandes for-
migueiros humanos do 'Xtremo
Oriente. Na verdade estas pia-
nlcies costeiras foram constru-
das pelos próprios rios lepoíi-
tando grandes quantidades de lo-
do. carreadas das zonas mal»
centrais do pais, de forma qua
para protegê-las das incursões
das enchentes são os rios enclaii-
surados por velhos diques de ter-
ra que necessitam ser levanta-
dos cada vez mais, porque os lei-
tos dos rlost também vão se eie-
vándo progressivamente com oi
novos depósitos aluvionais. na ,
rios na China que correm num
leito situado bem acima do m-
vel das planícies circundam".
Como diz de maneira exprM"-
va Dudley Buxton, «os nos »»•

táo sobre a planície e não a P'*"
nlcie». Com o rompimento ou o

eatravasamento dos dlqu»s, «

águas inundam ob campo» í «

aldeias, destruindo as i'l»""J"
çfies. matando homens e anima
e fecundando o solo para ou»

quando baixem, voltem os wore
vIventeF a cultivá-lo e a rêCeBW
as dádivas dns dlaa de abund»"-
Cia. Aaalm é a terra da CBID».
tudo d* e tudo tira. de icôrno
com na caprichos nnturaia "
*côrdn com a vontade i*pn
ehnaa de aeua deuaea iwilpol»'

(;nnatllnem aa peatea 1* *»'*'
nhntoa a terceira cansa "•'"'-.
das spi-^miae de íoma n» m-

na, Aa denaaa nuvana d* WJ
tna .|ii«ii.i.. pnuaam numa W»
ilaatrnam (Ada a vida v#g«iai •
tranalormam na mal* v«rd»ian-
i»» eann»na d* ciilltira na* 'naw
nuaa pai*««»ii* dn muidn PJJ
da a «íhlna ealA ítijella a '»••
ti|»i d* lalamldada maa aai»t»w
prrrVI^Iaa i|ii» *»» «Ungida» ««»
m*>* tl*-i»*fitl* lt*f*»# U»H«1
nu». d# m K|iWei«la» d# ''?**!*'
»>sl»*4»a m WMImUI ^* •***r
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MOVIMENTO ARTÍSTICO

A PROPÓSITO DE UM MONUMENTO
FLÁVIO DE AQUINO

Dentro em breve se terá julgado as maquetes do mais Importante monumento
já protelado no Brasil: o monumento à Rui Barbosa. JA o recinto ne acha pronto,0i concorrentes entregaram seus trabalhos, a comissão julgadora composta dos
„.s. kmlrigi, Melo Franco, Flexa Ribeiro, Homero Pires, J. Lacombe o CorreiaL-.ni-i, luí muito nomeado.

Venta de vinte concorrentes representando as mais diversas tendências, aei'. imk.''| reriini,
A responsabilidade da comissão julgadora 6 enorme. A importância dosartistas, do homenageado, da quantia e do local, tudo, enfim, concorre paraum jinul senão agitado, ao menos muito falado.¦ Localizado num dos melhores pontos do Rio (Praça Pari,) com ampla visão

pura a terra e vara o mar, visto- pelos navios e aviões que entram e pelos.automóveis que passam, representará ile a mais importante realização plásticadu nossa cidade.
Esta obra será, sem-dúvida, conhecida e divulgada por inúmeras publica-ções e criticas em toda a parte dó mundo. Será o nosso cartão de visita, daráa, medida da nossa cultura plástica.
Não cogitamos ditar regras a comissão pois sabemos da sua competência.Esta crônica tem por fito o público, o último julgador. Nela escrevemos coisastabidas por todos os entendidos mas, por vêzès, ignoradas pela maioria dos.próprios amantes das artes plásticas. Para isto alguns livros nos serviram de

guia; nao dizemos, portanto, coisas novas, fazemos somente divulgaçãoNuma obra de caráter monumental, feita geralmente para relembrar um¦personagem ou um feito histórico, sua finalidade é preenchida quando satisfaza uma série de fatores o último dos quais, e o menos importante, é a narrativaminuciosa de fatos e anedotas sobre o homenageado pois, antes de tudo é elaobra plástica e não documentária. Os fatores mais importantes — a realidadeexterior da obra, sua razão de ser como plástica e como monumento — estãocondicionados a elementos mais imperativos, de ordem e de plano superior 8ãoestes elementos, quem sustem a idéia, lhe dão força e beleza, seu caráter eternot monumental,. Sem eles têm-se, quando muito, uma estatueta ampliada, umaobra fora da escultura e incapaz, devido à limitação dos seus meios de seexprimir com a clareza e a força da literatura. Faz-se então -péssima esculturat pior literatura. Estes elementos, ihiicu realidade plástica, são formados pelasdimensões da obra em relação ao local em que vai funcionar, pelo equilíbrio dusmassas, pela distância da.qual ela vai ser contemplada, pelos perfis pelos ca-minhas que a luz irá percorrer ao iluminar seus planos e pelos 
'valores 

delombra e de luz.
"O "equilíbrio de massas" é a relação harmoniosa que deve existir dosdetalhes entre si e destes em relação ao conjunto"."Os "perfis" são os contornos exteriores da forma vista em silhueta"."Os "cuminhps da luz" são provocados por uma sutileza particular do mo-detado no qual as variações das superfícies determinam como que "linhas do-mxnanles' que ligam às saliências entre elas. Sua sucessão e continuidade aoreter u luz parecem fazê-la correr sobre as superfícies por caminhos cujo cursodeve ser harmonioso e preciso". • ' .'
Os «valores de sombra e luz" resultam das variações das superfícies e dalalifincia do modelado, listes valores distribuidos, criam uma ordem de harmo-mus tia qual a sutileza dos matizes exatamente medidos, como também das in-tensidadcs prudentemente repartidas, desempenham o papel das notas numa frasemusical". (Henr.u Amold — Iniciação à escultura).
São istes elementos sabiamente dosados e ritmicamente compostos que dãoao conjunto seu caráter plástico e submetem o próprio tema ao seu domínio sem,Mo entanto, matá-lo ou deturpá-lo. Pelo contrário, dão-lhe força e poder detugestão ainda maiores. Desejamos lembrar, tdnibém, que um bom tema não

faz uma obra de arte, mas uma obra de arte fuz um bom tema. ¦ Isto serviu
para Miguel-Ângelo e serve para nós.

Noticiário
EM 

AGOSTO PRÓXIMO, dia 12, lnau-
gurar-se-á o Salão Nacional. A
Comissão Organizadora Já se acha

nomeada, constando de: na Divisão Mo-
iema — Alfredo Ceschlattl, Roberto
Burle Max e Cândido PÓrtlnarí; na Di-
visão Geral — Raul Deveza, Manuel
Santiago e Gutman Bicho. Cada Comls-
•5o votará 3 dos 5 membros do júri,
de cada sessão, sendo os 2 outros elei-

CASA BANCÁRIA

LIBERAL
R. Luiz de Camões, 60

CA li*. OfciU Ul I JUloSI I tIS

BOLSAS? MALAS?
in na «A IMM.ítA tMiNAi —

Bolsa», cintos, de tudiit. ui> mo-
dei»» Crocodilo,cumurcu e de
wutroh materiais. Kf.r.obem-ae
encomendas e ounsertus. —
Tingem se. cA HO 1,8 A FINA».
Un» Miguel Couto n. S», so
brado. Tel.: 48 3317.

tos pelos artistas. Os trabalhos serão
aceitos até 30 do corrente.

"DÉBAT SUR L'ART CONTEPO-
RAIN" ê um livro aparecido há poucoe que contêm os debates -eulizados no
Congresso de Genebra em 1948. Néité
Congresso elementos como ,lean Cassou,
IÂonelio Venturi, H. Read, Thierry
Maulnier, Charles Morgan, ISlio Vitto-
rini e outros, cogitam dos mais impor-
tantes problemas da arte contem porá-
nea. Já não se trata ai da discussão
academismo ou não academismo, abs-
tracionismo ou não abstracionisvio, são
problemas de ordem mais geral, mais
eterna e mais atual.

ELEZIER XAVIER, pintor e aquaré-
lista pernambucano, expõe no Salão No-
bre da Câmara Municipal. Se a sua
pintura ainda se acha presa a certos
preconceitos a certas dificuldades; suas
aquarelas, no entanto, justificam plena-
mente a mostra, e afirmam a persona-
Ildade e a técnica apurada do artista.
Sem f.'>íer o piloresco pelo pitoresco,
nelas reflete toda a visão da sua terra
com as suas secas, suas Arvores re-
torcidas, com toda a sua miséria deso-
lada e calma. Com poucas cores e um
desenho calmo e naturalista sem arrou-
bos nem efusões nos sugere as casas
coloridas do Recife, suas ruas estreitas,
velhas e tristes. "Não a Veneza ame-
ricana, não a Mauritsslnd dos arma-
dores das Índias Ocidentais", como dis-
se o poeta.

Seus carna%'ais, bubb fcBtas popuia-
res vibram agitadas, alegres e pito-
rescas.

Sua arte alimenta-se do pitoresco
mas sustém-se, entretanto, pelas quali-
dades plásticas e técnicas do seu autor.

Maternidade "Casa da Mãe Pobre
RUA FREI PINTO, 16 — KSTAÇÂO DO ROÍJt.A

Telefones: 48-4323 e 48-7393
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Fartos em quartos particulares com ou sem operuçno, Cr» i 100,00,
consultas pr6-nbtals diariamente, lias 13 às 15 horas. Hxame» de
laboratório a pi ecos módicos — Colheita de sangue a dom clllu.

FbANQUUAJIA AOS SUS. AIRIUCOS
Olarias desde Cr* 100,00

TODA A KBNIIA UESTINA-SK A MAN UTENÇAO DOS
50 LEITOS GRATUITOS E DA CKECHE

DITO HORAS DE SONO PERFEITO...
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A BIÀM HOHKINHO

MOVIMENTO LITERÁRIO

NOTÍCIAS DE LIVROS
RAUL LIMA

Pela América do Sul
Intitula-se «De Quitandinha a Bogotá, via Bue-

nos Aires», o livro de autoria do jornalista P. Nunez
Arca, contendo reportagens minuciosas e comenta-
das das duas grandes conferências realizadas em Pe-
trópolis e na capital boliviana em crônicas descriti-
vas de duas viagens que íêz o autor pela América
do Sul, especialmente a Buenos Aires.

E' um trabalho que desperta interesse, pois, mes-
mo o que o leitor tenha lido na época da publica-
çâo originária pela imprensa, volta a merecer aten-
ção, para observar-se a evolução dos fatos narrados,
para apreciar a ponaroma dos acontecimentos po-
litlcos desla parte do hemisfério. O objetivo principal
do livro, porém, parece ser a defesa de Pcrón e seu
regime.

"Evocação"
Parentes da autora, aqui no Rio, possuem a "pia.

quette" que a sra. Débora Marinho Rego Feijó acaba
de publicar no Recife, em edição limitada, fora do
comércio, sob o título "Evocação". A escritora per-
nambucana focaliza, no delicado trabalho que vem de
editar, a figura de sua mãe, d. Maria Marinho Ca-
valcanti de Albuquerque Rego, figura de matrona que
dirigiu e orientou enorme família, falecendo quase aos
oilenta anos cercada pelo respeito e veneração dos seus.
A simplicidade das descrições da vida de uma família
nortista, oriunda dos mais antigos troncos pernambu-
canos mas arrostando uma quadra adversa, ao mesmo
tempo que recria uma atmosfera veras e densa, trans-
mite uma lição de valor endereçada às gerações mais
novas. "Evocação" foi publicada em comemoração ao
nono aniversário da morte de d. Maria Marinho Rego.

Autores Cearenses
O Ceará é atualmente uma das províncias onde mais

fecundo e objetivo se apresenta o trabalho dos intelectuais,
sobretudo os que se agrupam cm torno de Clã.

Desse núcleo e, ao mesmo tempo, do outro que é a
nobre casa de estudos do Instituto Histórico do Ceará, é
Joaquim Alves, um dos conhecedores mais inteligentes das
coisas cearenses.

Além dos trabalhos de geografia regional, Joaquim Alves
tem escrito ensaios sobre as obras de seus conterrâneos.
A primeira série desses ensaios, "Autores Cearenses", foi
recentemente lançada pelas Edições Clã e constitui um ho-
neslo e lúcido balanço sabre a atividade de poetas, roman-
cistas, contistas, ensaistas e pesquisadores do Ceará, bein
como á posição desses intelectuais em face dos problemas
de ordem cultural no decurso desta primeira metade do
século. .

Lógica Menor
Deve-se a editora Agir a publicação de uma estante

de filosofia, constituiria, Já, por algumas obras de profunda
importância para os nossos cursos clássicos e para a cul-
tura em geral.

Agora, são os "Elementos de Filosofia" do sábio huma-
nlsta Jacques Maritain, cuja segunda parte (tradução de
Ilza Neves, revista por Adriano Kury), trata da "Lógica
Mencr" que o autor define : "a arte que. dirige o próprio
ato da razão, isto 6, que nos faz proceder com ordem, fa-
cibnente e sem erro, no próprio ato da razão".

Acentua-se não só o valor permanente da obra como
também a oportunidade de sua publicação, na época em
que é tão necessário pôr ordem na razão humana.

História da Guerra
,A Editora Globo concluiu a publicação da "História

da II Guerra Mundial", escrita por Edgard Mc limes, cate-
drático de História da Universidade de Toronto e na qual
h exposição dos fatos e a transcrição . de. documentos são
freqüentemente acompanhadas do j comentários sobre as
causas e as conseqüências dos sucessos políticos e campa-
nhas militares.

Esse último volume, lecém-aparccido, é o sexto e con-
tem, na edição brasileira, uma particularidade : os relatos
objetivos da atuação da FE13 e do l.o Grupo de Caça da
FAB na Itália e da nossa Marinha de Guerra, elaborados
pelo Marechal Mascarenhas, coronel aviador Nero Moura e
capitão de mar e guerra Gerson de Macedo Soares.

Direito do Trabalho
Professor de Direito Individual do Trabalho, do Curso

de Legislação Sindical e do Trabalho, organizado pelo Mi-
nlstcro do Trabalho, o sr. Dorval Lacerda tomou o pro-
grama da cadeira como esquema de um livro, que a editora"A Noite" publicou na sua coleção Jacinto."Direito Individual do Trabalho" i, pois,"uma obra do
doutrina, porém, com objetivo assunto na legislação c na
Jurisprudência brasileira sobre esse ramo do direito social.

"Fogos dos Pântanos"
Um novo romancista aparece, fixando a paisagem física

e humana do nordeste, cm "Fogos dos Pântanos", da
autoria do pernambucano Gustavo de Freitas (edição de"A Nollo", expressiva capa de Luis Jardim).

A vivacidade dos diálogos; a movimentação dos perso-
nagens, a animação' do enredo c do estilo chamarão a
atenção dos críticos para essa estréia que parece cercada
de multo bons auspícios.

Revistas
Temos mais um número de "Província de São Pedro"

(12), com a valiosa colaboração que geralmente a dis-
tingue, e da "Reviçta Branca" (7), cujo feitio apresenta
apreciável melhora.

Circulou também, no Recife, mais' um número de "Re-
senha Literária" que ali publicam Ferminio Asfora, Maurilio
Bruno e AlfIo Ponzi.'.

Expansão Cultural em S. Paulo
Os programas, que temos recebido, das atividades

mensais da Divisão do Expansão Cultural do Departamento
Municipal de Cultura de São Paulo, dirigido por José de
Barros Martins, são realmente sugestivos, incluindo confe-
rências, concertos sinfônicos, concertos de banda, recitais,
espetáculos de bailados.

Além daquela Divisão, o Departamento possui as de Bi-
bliotecas, de Estatística e Documentação Social, do Arquivo
Histórico c do Estádio Municipal.

Há uma luz...
O ano decorre fértil de acontecimentos, de auspiciosas

estréias.
Nesse andar, há de merecer interesse esse "Há uma

luz ni fim da estrada", assinado por F. Corban, onde se
narra um drama de- psicologia feminina tendo por fundo
a vida mundana paulista destes últimos trinta anos.

A trama do romance se desenvolve sobre um tema
que a realidade propõe, não raras vezes, o conflito de con-
sciéncia de moças infelizes no primeiro' amor.

E' uma edição do Ipê.-

E

Reedições

"Mundos Mágicos>>
U médico e escritor A. L. Nobre de Melo, que tantas

palmar: recebeu pelo seu estudo sobre Augusto dos Anjos,
depois de publicar dois outros trabalhos científicos, reúne
no volume "Mundos Mágicos", edição José Olímpio, um
punhado de ensaios que significam, em conjunto, profunda
pesquisa no campo do romance contemporâneo.

As figuras escolhidas para análise, como . verdadeiros
marcos fundamentais da evolução do romance, foram Dos-
toicvski, Mareei Proust, André Gide, «dltlqus Huxlcy, Charle»
Morgan e Graça Aranha, fiada um iléles. através da obra,
da critica, da biografia, é submetido ao estudo do cientista
escritor A. L. Nobre de Melo.

Valiosas reedições foram lançadas pela Editora do Globo.
Uma delas é de "Vidas Ilustres", grande e curioso vo-

lume de biografias por 11. Van Loon, apresentado com osub-titulo "Ou fiel e verdadeira narrativa de inúmeras enotáveis entrevistas com certas personagens históricas, des-
de Confúcio c. Platão até Napolcão c Torqúcmada, sobro
quem tivemos grande curiosidade c as quais vieram Jantarconosco em tempos que lá. vão". E' uma tradução doMarques Rebelo. ¦..-,-.

As duas outras reedições foram do "Vidas de Esta-distas Famosos." e "Vidas do Grandes Filósofos", de HcnryThomcs.e Dana Lee Thomas, nos quais desfilam, cm bio-
grafias sintéticas, grandes homens da vida pública e dasabedoria humana. ' '

•—' 'Ainda 
uma segunda edição, refundida, foi lançadana Coleção Saraiva : "Emílio de Meneses, o último boêmio",da autoria do Raimundo Meneses. O sucesso desse alegroestud.) de unia época, de uma geração, de um notável

poeta humorista bem justifica a iniciativa.

Do Casamento
Da autoria da sra. Ester de Viveiros, foi publicado

um livro, "Do Casamento", no qual se estuda a Instituição
ria família desde a antigüidade e se aprecia de modo es-
pecial o matrimônio sob a doutrina positivista, a qual a
autora se filia.

Leitura sensacional
Na Coleção Amarela, aparecem verdadeiros clássicos mo-

demos do gênero aventuras policiais.
Haja vista "O secreto adversário", de Agatlla Chrlstle,

um romance de sensações constantes, e "A porta do meio",
de Ellcry Qucen, o famoso detetive amador.

Por outro lado, a Editora Globo lançou já o 3.°' número
de seu "Mistério Magazine", uma seleção da novclesca
policia).

Um pouco de poesia
O poeta capichaba Valdir Ribeiro do Vai reuniu em vo-

lume sob o titulo "Orvalho" uma coletânea de poemas,
precedidos de uma carta-prefáclo do escritor Ciro Vieira
da Cunha. '

No primeiro poema o autor define :"Meu verso é gota de orvalho
Que a noite deixou no galhb
Da sensitiva, no chão...". ;— Outro caderno de versos, a registrar : — "O Vio-

Uno das Galeras", uma nova interpretação poética da In-
confidencia, por Leal de Queiroz.

De Casimiro de Abreu
O editor Saraiva fêz uma edição de bolso, cartonada,

das Poesias Completas de Casimiro de Abreu, organizada,
revista e anotada por Frederico José da Silva Ramos e
com um estudo critico do prof. Silveira Buenn.

Apesar de sua singeleza e caráter popular, é uma
edição que se destaca pelo carinho e gosto da apresentação.

São Paulo antiga
Escreveu o sr. Miguel Milano um estudo histórico queapareceu em Edições Saraiva, intltulancJo-o "Os Fantasmasde Sã.i Paulo Antiga".
Al, .com Ilustrações elucidativas, se encontra interês-sante apanhado da evolução da Geografia urbana da ca-pitai paulista cujo intenso progresso destruiu rapidamenteas características e pitoresco da velha aldeia nnchletana.Nas ultimas etapas da transformação havia inclusive, fan-tasmas ou casos Joco-fantásticos que o autor narra comsimplicidade e graça.
Registramos um equívoco, talvez de impressão : a uág?4, atribui-se a 3 vinténs, ou seja sessenta réis o valorcorrespondente atual de 60 centavos.

100 Comentários
Sob o pseudônimo de Camarada Lorotoff, Eduardo Pai-merlo mantém um "boletim oficial dos Estados" ou B. O.D. E., no qual tem satirizado fartamente homens e fatosDessa seção permanente dé crônicas humorísticas des-tacou uma centena que reuniu em volume editado por JoséOlímpio — "100 Comentários".

Eletricidade
Humberto Espirito Santo, fiscal de consumo é um es-tudioso atento dn Direito, tendo dedicado especial inte-rêsse às relações Jurídicas pertinentes à eletricidade
Ex-professor oe Direito Constitucional na Escola de Ele-tricldatle de Minas Gerais, prestou um real serviço aos quo;lidam com o assunto oferecendo o volumoso tratado queCruzeiro editou, intitulado "Regime Fiscal e Administra-1tivo da E^trlcldade", prefaciado pelo professor Odilon C '

Andrade.
Os dispositivos constitucionais e toda a complexa leais-lação referente à produção e ao comércio da eletricidadeespecialmente aos tributos que o oneram estão comuen-diados e comentados de maneira a tornar-se um livro cípconsulta Indispensável nesse terrer:o.
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IS aqui como por causa de um
momento de bom humor uma

pessoa vè-so ãs vezes metida numa
encrenca que «absolutamente jiAo
provocou. Não é outro o meu caso,
obrigado agora a atender a dona
Leda, que me pede um conselho.
Dona Leda... Não; é melhor inl-
ciar pelo começo.

Foi ha muito tempo. Um dia ia
eu pela rua quando, de repente, dei
de cara com a figura de Desidério.
Não o via já há vários anos. Esta-

! va mesmo certo de que êle Havia
levado um sumiço definitivo deste
mundo. Do qualquer forma, o'en-
contro riem me agradou nem deixou
de agradar-me. Para que se cóm-
preenda tal coisa é preciso expli-
car quem era Desidério, no tempo
em que eu o via quase diàriamcn-
te. Pois bem. Direi que Desidéio
era um desses sujeitos para uma
conversa de cinco minutos, no má-
xlmo. Chato, como poucos, tinha
um jeito especial de afastar fácil-
mente de si todos os conhecidos.
Ainda assim, conforme a disposi-
ção no momento, a gente podia
aturá-lo durante seis ou sete mi-
nutos. Na ocasião, eu estava com
o fígado ás mil maravilhas, como
se diz, e resolvi iniciar uma con-
versa que, de antemão, já adivi-
nhava muito cacete, embora não
nos encontrássemos desde longa
data. Senhor, ou, melhor, escravo
de uma cultura muito abaixo da
mediana, sem nenhuma noção des-
sas sutilezas com que a vida nos
surpreende a cada Instante, diante
dele ficava-se pdenamente á vonta-
de. A vontade até de mais, se tal
coisa é possível frente a um seme-
lhante que nos olha, nos fala, nos
observa, e. às vezes, no intimo até
nos censura. Além disso, quando
se estava Irritado, era quase im-
possível ofendê-lo. Era um sujeito
que não entendia, de enigmas, não
decifrava emaradas e, portanto,
com mais razão, não compreendia
indiretas. Era mesmo inútil dizê-
Ias. Mas, voltemos ao encontro.

Naquele dia, o Desidério me apa-
recia com uma grande novidade.
Contou-me que estava noivo. Mui-
to bem. Como nada havia a dizer
sobre o assunto, limitei-me a es-
cutá-lo. No fim participou-me ofi-
clalmente o casamento próximo,
explicando que a noiva era viúva
e convidando-me, ao mesmo tem-
po, para estar presente ao ato, um
gesto simpático, que eu achei, aliás
muito natural, partindo de um ex-
companheiro de preparatórios. Ao
falar nisso, vale a pena lembrar
mais um .fato quo. lança um pouco
de luz sobre a sua personalidade.
Já desde aqueles tempos, o concei-
to que Desidério formava a res-
peito de qualquer pessoa era sem-
pre superior ao que essa formava
dele. Uma prova é que, enquanto
êle estava constantemente pro-
curando aproximar-se dos demais,
esses geralmente o evitavam. Um
caso de incompreensão mútua, tal-
vez. De qualquer forma, é um fato
merecedor de registro aqui para
que se compreenda também a mi-
nha atitude no momento. Bem; eu
estava deveras disposto! Ouvi pa-
cientemente tudo quanto êlç en-
tendeu de me dizer. E, caso 'Épico,
virgem, mais virgem do qu« a noi-

0 CONTO DA SEMANA

DESIDÉRIO
Milton Pedrosa

Milton de Albuquerque P.edròsà nasceu em Mussoró (Rio Grande do Norte),
em 1911. Depois de passar alguns anos na capital do pais, mudou-se para Belo
Horizonte em 1937. Lã se formou em Direito, advogou o fêz jornalismo. Regres-
sou, há menus rie um uno, ao Rio de Janeiro, onde trabalha como redator do
DIÁRIO DE NOTÍCIAS e colaborador de várias revistas.

Publicou: A Face de Marta (contos) e Passos Cegos (romance).
"Desidério" 6 um dos. contos do volume A Face de Marta (Livraria Cultura

Brasileira Ltda., Belo Horizonte, 1946). — A. B. de H.

va dêlo: Desidério é que se despe-
diu de mim,

. Vi-o ir-se, náo sei para onde, e
continuei por ali, gastando alguns
minutos de folga que ainda me
restavam e também filosofando sô-
bre a facilidade com que os ho-
mens mudam. Eu, por exemplo, "ti-

nha falado dez minutos com De-
sidério e permanecia ainda satis-
feito da vida. Estava sozinho e
desperdicei outros minutos mall-
ciando no casamento do Desidério.
Não havia nenhuma razão séria
para isto, mas confesso que mali-
ciei. Haverá necessidade de que
exista algo de grave numa coisa
para que uma pessoa pense nela?' Os dias sucederam-se, entretan-
to. O tempo passou e eis que dois
anos mais tarde o encontro de no-
vo numa esquina de uma rua qual-
quer, de cujo nome não me lem-
bro, o que pouco importa. O que
tem importância é ainda, ou me-
lhor é, agora, o Desidério. Sim,
havia muita coisa importante na
vida dele. Basta dizer que quase

não o reconheci. Quando digo «quase
não o reconheci», refiro-me ao que
havia de novo na sua mentalidade,
e não propriamente no seu aspecto
físico. Este era mais ou menos o
mesmo de quando o encontrara a
última vez. O que me intrigou nes-
se encontro foi, por assim dizer, o
seu «aspecto espiritual». Na sua
presença vi-me, de súbito, pensan-
do em como em dois anos uma pes«
soa podia mudar tanto. Casara-se,
de fato, com a viúva. Contou-me
que já tinha um filho e era todo
alegria, quando se referia a êle, o
que fêz inúmeras vezes. Enfim,
estava mudado, grandemente mu-
dado. Até na maneira de falar no»-
tava-se. a mudança. Parecia haver
lido muito nesses dois anos de In-
tervalo. E havia, pelo que verifl-
quei depois e de acordo com sua*
próprias declarações, Seria difícil
agora tentar resumir a nossa con-
versa. O melhor, pois, é repetir
aqui algumas passagens apenas,
Para ser verdadeiro, em vez de dl-

(Conclui nn 4.» página >
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imprima cartões, convites, programo
nenús, boletins, etiquetas, listas de pre

çoi, bilhetes e toda uma série infinít
de serviços tipográficos, para si e par
os outros com a baratissimo

IMPRESSORA JALDA
Vem |unto irat fontei de tipo» • todo o roslam
paro a completa instalação de uma tipografia.
Enviam©» regras (ácals para trabalhar com a JALDA
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Tecido Inteiramente com UM
SO Fio de aço, de alta resls-
tência, que forma 400 peque-
nas molas espirais por metro
quadrado, sem qualquer
espécie de.emendas ou presi-
lhas entre si, o Molejo Paten-
tf Kpr-rln é

uma armação
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tndeformável e Inquebrável
que oferece a máxima como-
dldade em colchões de molas.
pois SUSTENTA CADA PARTI
DO CORPO EM PROPORÇÃO
COM o SEU PESO. proporclo-
nando um repouso ANATO-

MICAMENTB
perfeito.
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Orande estoque de

peças e accessorios

para automóveis de

todas as marcas.

Temos ainda oficina

eletro- mecânica,

perfeitamente apare-

Ibáda para efetuar

quaisquer reparos.
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(ConclusHo da I.i patins)
zor da «nossa palestra», seria pre-
férlvel dizer da «sua», visto que
ou quase n&o falei. Seja como fôr,
elg o de que me lembro.

Depois dè referir-se, muito llgel-
ramontc, a outros assuntos, disse-
me êle:

Pois é, casei-me e você nio
deu a honra de aparecer.

Não pude... multo ocupado...
voeê sabe... mastiguei.' — Você precisa Ir almoçar comi-
go qualquer dia — Interrompeu,
mudando o rumo da conversa.

B acrescentou:
Quero apresèntar-lhe minha

espêeà.
—Irei na, primeira oportunldà-

de...
E. êle, sem dar tempo a. mais:

NS.o sei se já. lhe disíe... Mi-
nha. esposa era viúva dè um advo-
gado. Um homem de valor. Intí-
ligentisslmo... Só você vendo a.
biblioteca, que deixou: Platão, Aris-
tótèlès, Campanella, Voltaire, Plu-
tarco... Os clássicos todos... Áu-
torea franceses, ingleses, ttalla-
nos... há de tudo... uma vasta cul-
iura.

Tomou fôlego e prosseguiu:
—Principalmente, uma vasta

cultura jurídica. Só yendo... A bl-
bllotéca ainda'náo está toda comi-
go, náo. Faltam alguns livros, mas
minha sogra vái mandá-los, lá do
norte, onde estão. Já providenciei
a vinda com urgência. Mesmo por-
que resolvi estudar Direito. Assim,
aproveito... Bons livros, só ven-
do... Uma vasta cultura! — acres-
centou pensa.tivo.

Fiquei besta e, como estava ca-
lado há muito tempo; perguntei,
para falar alguma coisa: :,

Como se chamava?
E percebi que a pergunta agra-

dará. ....
Tenório Maciel... dr. Tenório

Maciel... Uma capacidade. Você
precisa aparecer lá em casa. Prèci-
sa conhecer minha mulher. Quero
lhe mostrar a biblioteca... Que
cultura!...

Ainda falou um bocado de coi-
sas de que nâo me recordo e afi-
nal nos despedimos. Uns vinte mi-
nutos durará a palestra, dezoito,
pelo menos, dedicados aos dotes in-
telectuais e à biblioteca do dr. Te-
nório. Confesso que tudo aquilo,
todos aquêlos elogios me provoca-
ram uma certa curiosidade.

Poucos dias mais tarde encon-
trel-o outra vez. Passava à mi-
nha frente. Ainda estava curioso
com a história da biblioteca è não
tinha o que fazer no momento.. Dei
um «psiu» e Desidério veio para o
meu lado:

Oh ! — foi logo dizendo, quan-
do lhe apertet a mão — amanhã
você tem que Ir almoçar comigo.
Chegaram os livros que faltavam.
Uma maravilha... Que homem!...
Cultura o inteligência, só aque-
ias!... Só você. vendo. Um sujeito
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TOMETE
Comunicamos aos interessados que

acham-se abertas as matrículas para o
CURSO COMPTOMETER, sob a direção
dé professora especializada.

Ótima oportunidade para aqueles que
desejarem seguir carreira especializada
com possibilidade de salários acima da
média.

Os interessados queiram dirigir-se _à
rua Sete de Setembro, 90, 2.' andar, onde
funciona o CURSO COMPTOMETER, de
propriedade de Fred. Figner & Cia. Ltda.,
Casa Edison, representante exclusiva de
Felt & Tarrant Mfg. Co., fabricantes da
máquina de somar e calcular COMPTO-
METER.

fino... E' notável, simplesmente
notável 1

Falava do dr. Tenório e o assunto,
durante uns . dez minutos, conti-
nuou a ser o dr. Tenório. Conver-
samoji outras comas « no final De-
sidério insistiu mais uma vez para
que eu almoçasse com eles no dia
seguinte. Terminei aceitando o
convite, decidido a conhecer a ma-
ravilhosa biblioteca que êle herda-
ra do marido de sua mulher.

Desse almoço fiquei conhecendo
dona Leda, a esposa de Desidério.

casal insistiu para què eu voltas-
se mais vezes a almoçar ou a jan-
tar com eles. Repetiu os cohvlteB e
eu acabei pegando o hábito de ai-
moçar ali dois dias na semana.
Creio, e aqui o confesso sincera-
mente, que uma - das atrações da-
quela casa era a biblioteca. De fa-
to, Desidério tinha razáo. Estan-
tes repletas de volumes sobre Os
mais variados assuntos enchiam
duas salas enormes e pareciam es-
tar sempre de braços abertos para
a gente. Havia boa dose de litera-
tura. Por causa disso mesmo é que
também peguei o hábito de sair da
lá sempre com um livro debaixo do
braço. Em compensação, em mui-
tas ocasiões tive que intervir a fim
de acalmar os ânimos dos esposos.
Porque, é preciso dizer, Desidério e
dona Leda discutam muito, digo,
discutiam. E o pomo da discórdia
era nada menos que o falecido dr.
Tenório. Creio que posso explicar o
que se passava naquela casa dizen-
do simplesmente que Desidério se
esquecera da mulher. Esquecera-
se atfc do filho. Substituira-os. Á
verdade é que lhe nascera incurá-
vel adoração pelo defunto. Conser-
vava Intata a memória de sua in-
teligência e de sua cultwra. Torna-
ra-se o guardião, náo só de sua bl-
bllotéca, mas dos seus dotes inte-
lectuais. Para avaliar bem com
que fervor, era preciso vê-lo folhe-
ando os livros anotados pêlo dr.
Tenório e como passava horas e
horas, antes, noites inteiras, sózl-
nho, trancado entre as estantes,
esquecido do mundo e da mulher.

As coisas chegaram a tal ponto
que eu acabei concluindo fàcilmen-
te essa outra coisa inacreditável,
se eu não fosse testemunha: dona
Leda tinha ciúmes do marido atual
e raiva do finado. E o pior é que
ela não se conformava com a si-
íuação. Tal coisa era agravada pe-
Io seguinte: a opinião que ela fa-
zia de Desidério, diga-se a verda-
de, era superior á que formara do
seu primeiro marido. E dai, desse
desencontro, surgiram os bate-bò-
cas, que aos poucos se foram
transformando em brigas tremen-
das. Ultimamente, então, «aquilo»
virará um inferno. Brigavam a to-
do instante, chçgando a ameaça-
rem-se, com despropósitos e pala-
vras ásperas. Certa feita, por
exemplo, não sei porque, dona Lê-
da, achou de dizer isto ao marido:

Desidério, um dia destes' você
chega em casa e nâo encontra nem
um destes malditos livros... Pego
fogo em tudo.

Para què! Desidério avançou que
nem fera para a mulher:

Não se meta a fazer isso,
«sua»...

Disse mesmo um palavrão, e nào
sei o que teria acontecido se eu
nào interviesse. Procurei afastá-lo,
desviando a atenção dele pára um
assunto qualquer. Depois salmos
os dois para a varanda. Êle, po-
rém, continuou, ainda furioso:

Não sei como um homem tão
fino, tão inteligente e culto casou
com uma mulher destas...
Referia-se âo dr. Tenório.

O jeito que tive foi arrastá-lo pa-
ra. fora de casa, para a rua, en- j
quanto dona Leda ficava reímun- i
gando. '

Afinal, voltamos mais tarde e, os
ânimos dos esposos mais serena-
rios, retirel-me, prometendo a mim
mesmo não mais botar os pés na-
quela casa. Receava seriamente
uma explosão, mais dias menos
dias.

-Pois é isso justamente o que aea-
ba de acontecer. Há varias sema-
nas nâo voltava á casa do Desldê-
rio. Agora, entretanto, venho de
lá. Hoje cedo, dona Leda telero-
nou-me, pedindo-mè para ir ter
com ela. Fui com o espirito prevê-
nldo, quase certo de que sucedera
alguma coisa grave, sem poder, en-
tretanto, avaliar o quê. De fato,
não me enganei.

Os esposos mais uma vez discuti-
ram acabaram brigando. Desta
feita, porém, briga séria. Foi as-
aim. Desidério passara a noite de
nntem trancado na biblioteca. Hoje
de manhã dona Lede ameaçou-o de

novo com a Idela de dar um sumi-
• co na Hvralhada. Antes não o fl-
[zesse. O marido enfureceu-se, ai-
| terçaram, e Desidério acabou es-
I pancando a esposa. E mais: aban-
donou-a com o filho. De casa le-
vou apenas os «seus» livros, que

I meteu em um caminhão.
i Depois de contar-me tudo, dona
Leda, mostrando-me várias equl-
moses pelo rosto, desfiou-me todo
o rosário de seu Infortúnio durante
os três últimos anos. Confessou-me
que, embora vivendo com-o marido,
há multo fora abandonada por êle.
Sabe que tudo não passa de lou-
cura de Desidério. Não pode per-
doá-lo facilmente, mas tem um fl-
lho. No fim, pediu-me um con-
selho.

E eis ai como me acho metido
numa encrenca que absolutamente
nào provoquei.

(Conclusão da ?» página)
at, 20 foram causadas parcial ou
totalmente pelas pestes de ga-
fanhoto. O camponês da, Chlnà,
diante dá desOlàdora pèrspècti-
va dos seus campos lntelramen-
ti devastados, com toda h sua
colheita perdida, devorada pelos
gafanhotos insaciáveis, só têm
um recurso, — começar a comer
o gafanhoto, única coisa que lb,e
resta para matar a fome. Más
uma vez mostrá-se o chinês con-

formado diante do irremediável,
procurando sempre uma váivu-'
Ia de escape para aliviar a ame-
açadora pressão do seu fftmln-
to aquário.

Embora de efeitos menos r|es-
traidores no que diz respeito aos
recursos aliméntares, também os
tremores de terra e os tufões què
costumam, assolar as regiões cos-
teira.-. da China, são capazes de
provocar a. fome aguda ou àè
agravá-la quando de outra orl-
gèm.

Produzida por quaisquer dês-
ses fato"es naturais, as vezes pè-
Ia asociaçâo dè vários dêlès, a
fome se Instala, reduzindo as
populações aos mais extremos
aspectos de miséria fisiológica.
Tétricas discríções com netalhes
macabros tèm sido revelados pe-
los escritores ocupados com as
iragédias da vida chineza. A
mais tremenda degradação, tan-'
to física como moral da eapê-
cie humana, tem sido observa-
da nestas quadras calamitosas.
Cenas de vandalismo, de sa-
quelos dá propriedade privada,
de assassinatos em massa por
um punhado de arroz ê feijão,
aão o que há dè mais comum
na China, quando o agullhâo da
fome aguda exaspera os senti-
dos humanos com suas tnirtu-
rantes aguilhoadas. E até o ca-
nabaliímo faz seu tétrlco apa-
reclmento. Ficam as populações
reduzidas a um amontoado de
espectros humanos que se dei-
tam para morrer com o velho
conformismo chinês, ou ,\ue, da-
pois de lutar dolorosamente com
a consciência, se despedem dos
túmulos dos seus antepassados,
pedem desculpa por sua fraqueza.

vVjS^ãVa li/
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de abandoná-los e deixam as
suas terras de fome em ouscâ ae
outras regiões menos atingidas
iielo flagelo. O velho pai dó
Wang Lung, herói do .tvro de
Pearl Buck, «A Terra los Deu-
sea», vendo sua família esfo-
meada, quase reduzida a conier
um pouco de capim e ie casca
de pau. exclama: «Já houve tem-
pos piores. Já houve piores tem-
pos. Tempos em que eu vi ho-
menu e mulheres comendo os
seus filhos». E esta perspectiva
macabra assunta Wang Lung a
?i.i ponto que êlé pensg «pi pàr-
tir, em abandonar a terra. Mas
guando os aproveitadores ia o\-
dade lhe oferecem uma mlsôrla
por Seu pedaço de solo a que
êle Se sente tão preso e mdç es-
tão enterrados os seus àmepas-
.¦iiidoa e os seus filhos mortos
pela fome — êle se revolta con-
tra a expulsão forçada dos seus
domínios, contra as forças ira-
madas para quebrar sua eterna
ligação com a terra sagrada e
£itita com veemência:

— «Nunca venderei minha ter-
rf}.! Vou escavar os campos ç
alimentar meus filhos com a pro-
pria terra. Quando èlés morre-
rem os enterrarei ha terra e eu,
minha mulher e até meu ve-
lho pai, todos morreremos na
lerra que nos viu nascer».

Mas os filhos morrem de fo-
me aos seus olhos e o pavor dá
morte constitui o supremo ar-
gumento. Wang Lung tudo aban-
dona e parte com a sua família
para que o nome dos seus ari-
tepassados possa sobreviver
Quando procurámos averiguar

quais ás causas determinantes
Jêste tão constante e tão lm-
perativo estado de fome rei-
nanle na China chegamos a evi-
dência de que eles pertencem a
várias categorias. E que, embo-
ra atuem, vlá de regra, em in-
trincada correlação, podem es-
cas causas ser sistematizadas em
iois grupos: as de categoria na-
tural e as de categoria social.
A análise do fenômeno da fome
em suà realidade total nos per-
mite, no entanto, apreender de
logo que as Ghamadas causas na-

A DOENÇA DE FROUDE
(Conclusão da 2» página)

quivo Silveira Brasil. Consultamos
Vilhenà de Morais, historiauor, une-
tor do Arquivo Nacional: nunca ou-
viu lalar no precioso arquivo, tao
citado e aproveitado por Assis Cintra.

Se o documento n.v 22 ee encunlra
no "Arquivo do dr. Silveira Brasil",
desejaríamos saber, primeiramente,
onde estava, ou onde está, esse ar-
quivo. * *

O documento n." 23, assinado pelo
tenente Franklin Mena Machado, tem
a data de 26 de maio de 187U. Diz
Cintra: "Documento com íirma re-
conhecida pelo tabelião de Pelotas.,
cm 71), do arquivo histórico do di.
Silveira Brasil. Publicado no Jornal
do Comércio, de Pelotas, de 29 de
maio de 1870".

Como vimos, a existência desse ar-
quivo è duvidosa; e dizer (J'j9 •- ..0-
liumento lá se acha, é nào provar
coisa alguma. Quanto a ter siuu pu-
blicado em 187U, logo que acuüuu a
guerra, num jornal do Kio Uiahde
do Sul, é preciso também comprovar
essa publicação; e nós não lemua
elementos para isso. E como quer
que tudo seja suspeito nessa lista ae
lontes apresentada por Assis Cintra,
também não temos elementos para
apurar se esse documento íoi com
eleito publicado. Entretanto, ainda
que tenha sido publicado, tal do-
cumento não resistiria à critica.

Basta dizer que Franklin Mena Ma-
chado, narrando a morte de López,
afirma: "Neste ato, dirigi para o
grupo, que estava a dez passos, mais
ou monos, um tiro de revólver, que
íoi ferir López, gravemente, no ven-
tre, cuja parte tingiu-se imediata-
menle de sangue; repeli para o gru-
po outro tiro, que depois verifiquei
que também acertara no ventre ue
López". E finda a narrativa, dizen-
do: "O ditador léz movimento de que-
rer ferir o general Câmara; em se-
gulda o dito soldado tirou-lhe a es-
pada a López caiu por terra, ospi-
rante. Neste instante, ainda uma bala
mandada pelo relerldo soldado iJoao
Soares) íoi ferir a López no ombro"

Aqui se fala, pois, de três feri-
mantos a bala, recebidos por Solano
López. Entretanto, já vimos, pór um
documento autêntico, como é o ates-
tado do exame càdàvòrlco' subscrito
por dois médicos, que no cadáver de
Lópèz só háviá um ferimento pro»
duzido por arma de fogo.

Parece-nos que estas razões sâo su-
ficienles para que esse documento,
n.o 23, niõ deva ser utilizado ha ar-
gumentaçào que tivermos de desen»
volver, ào chegarmos às conclusões
deste trabalho.

* *
O documento n." 24, n realmtnte

existe, será uma declaração do gene-
ral Câmara, publicada em "A Refor-
ma", de 10 de junho de 1883. Nào
diz Cintra se se trata do jornal que,
com este nome, existiu no Rio. Na
Biblioteca Nacional não se encontra
toda a coleção dessa folha. A pes-
qulsa, todavia, carece de importância,
porque, na declaração atribuída ao
Visconde de Pelotas, este se llm|ta
a dizer que nunca declinou o nome
"de quem feriu o marechal López".
Ainda que fosse verdadeiro este de-
polmento, nSo viria alterar os depoi-
méntos autênticos do general Câmara,
Jâ aqui examinados.

• * 
O caso do documento n.o 25, último

dos citados por Ass.ls Cintra, é mais
curioso: trata-se dé um depoimento
assinado em S5o Paulo, a 20 de maio
de 1Ô20, pelo veterano do Paraguai
major José Portes de Llmà Franco.

E' mais curioso, dizemos, porque,
pertencendo ao "arquivo histórico" do
próprio Assis Cintra, devia ser o mal»
suspeito de todos; e, todavia, nfio o
è. Não o é, porque a íirma do ma»
jor Lima Franco está «conhecida
pelo 4.» tabelião daquela capital, Al»
fredo Firmo da Silva. Há também
o endereço do referido oficial: Rua
Veridlana n.» 2.

Com ai devidas reservai, este do-
cumenlo pode »«r aceito, quanto k
procedência. Aceitamo-lo agora, con»
dlclonalmenlc, levando em considera-
Cfto o reconhecimento da llrmn do
msjor Lima Frenco por conhecido no»
Hrlo d« Sfio "Paulo, tr*« «no» ante»
de ser o dorumenlo publicado em
livro, A ilcsrniiflsnc* clentlllra, qu»
o método histérico iconMlhi, Umbém
tem limitai

O depoimento foi prètUdo. por ee»
rrlio, cinqüenta «no» depoli dn mor*
I* U» I.óp»x, rm r»di»ldo, rom» «*•
dera o «ulor, ¦¦> ptilldo d» A*ms Cln*
irá.

OU o nwjor l.lm» rmmo que Ia*
ma parte Ao etiado malnr dn grine*
rol ("amara, conto tenente •»rni,i»
rario, • qu*, ii»m o morno g»n*»im.
anaDlMi h «,¦><' ¦!" diiaitnr, "que
momu i»ii f*nm*iii»i de mia e nln
da um M«mo", K «.niimiai'Taindo lunto I »»fít* du Aiiuiia»
NnifUl, fi» l/ipn «MiMdn polo M»
i»i|n mnfír ¦)* t'*m$n a **», m
ii#*e# «laifi* m*rui, *#»i|ii*m'i» t.ue
*l éllHàm M*1,* iêtUtn (m| llH* fj»|i
UM# «i'io»iman<l«»»e <imi n f«ft#f|i
»„ ff>*f*tli«l i**i«y<4«M;

i •'!»# i. »¦). #*|i*'í# Vm .»•'*: itl um <'>m*tM" aiiti i->•»• H**
¦ fintuiu i, >*ti< if» viu

á mu (twmn ¥ mêitmii

esta tocou o chicote do general Cl-
rrtara, que se achava perto. Eni&o,
disse o general:Desarmem esse homem e tra-
gàm-no para a barraca.

Nesse momento, um soldudti se
aproximou de López e feriu-o nov.i-
mente, dizendo:

Ainda seu general tem cónuà-
placfio com este homem!

E assim, ferido de morte, Lú,iei
baqueou, expirando '.

O d-fpolniento termina com as ie-
guintes palavras:"Assim, como testemunha ocuur oa
morte de López, afirmo sob a mi-
nha fé de veterano da pílria e de
homem de bem, que Chico Dldto
(José Francisco Lacerda) nâo l'oi o
matador dé'*Lopéz, què pereceu' viil-
mádo por úrn^-.jiro e nâo por um
lançaço". ' ;*- [,

Por esta narrativa, quando «Jàimi-a
se encontrou com López,'Já êsLj se
achava ferido à bala. Diz o major
Lima Franco: "e verificamos jit o
ditador estava ferido por bala ' Co-
mo foi que o então tenente-esct >u-
rário e os seus colegas de i.iudo
maior uen/icarain isso, antes de se
aproximarem do tirano, ainda vivo"
E quem, na opinião do major, deu
esse tiro? Não o diz.

Adiante, declara, que um sold,uo,
na presença de Câmara, se aprixi-
mou de López e o íofiu novamenc,
mas não diz como feriu (se por uma
de fogo óu por arma branca), nem
revela o nome do soldado.

Depoimento prestado cinqüenta anos
depois de ocorrido o íato, que se t«-
corda, não pode ser perfeito nas ml-
núclas; entretanto, pode ser fiel quan-
to ao principal: e o principal, no
caso em aprêeo, é saber quem matou
Solano López, e como foi morto o
tirano. O major Lima bra.ico no
começo e no íim do seu depoimento
nega que tenha sido Chico Diabo,
com um lançàço; è assevera que Lo-
pez foi morto por um tiro.

Que tiro? O major fala de um tiro
recebido por López antes da ohega-
da de Câmara à presença do mar»»-
chal paraguaio, e fala de outro :e-
rimènto, feito em López, por um boi-
dado, já na presença dè Câmara.
Este segundo ferimento foi pròduz.do
por arma de fogo, ou por arma oran-
ca? Se íòi por arma, de fogo, López
(conforme esse depoimento) 'ec:beu
dois tiros. Se foi por arma branca,
e ém seguida López "baqueou, éxp'*
rando", então o que o. matou foi um
golpe de arma branca.

Por não dizer o major Lima iran-
co a espécie de ferimento que o sol-
dado fêz ém López a vista de Cà-
rrara, o seu depoimento diminui, 4ln-
da mais, de valor. •

O documento n.» 19 é uma caíin
do Imperador ao Conde d'Eu, datada
de 5 de abril de 18T0 e publicada por
Heitor Lyra, em sua "Histeria de Dom
Pedro II".

O de n.» 24 é uma missiva do i-ã-
pltão Pedro de Alcântara Tlbério Ca.
platráno ao coronel Florlano Peixoto,
em 18 de junho de 1880; dada a
lume, com a que Florianp lhe dlrl-
gira com quesitos, no "Correio da Ma-
nhft", do Rio, de 23 de outubro de
1928.

De ambos estes documentos, tom
como de outros ainda não relaciona-
dos, trataremos depois,•

Há, em critica histórica, um exem-
pio clássico de doença de InexatidA/).
Chama-se "doença de Froude". Frw-
de, autor de "Enrique VIII", foi um
historiador inglês. Tinha qualidades
de escritor; e tornou-se conhecido, ao
lado de Carlyle, fazendo propaganda
política e religiosa. Foi dos prirrtalrOs
que estabeleceram na Inglfiter.'n o fs-
tudo da História baseado nos do-
cumento* originais, assim os inéditos
como os publicados. Reconnji:ia »in-
cernmente a utilidade da crltu-n hia»
tórica; mas a constltulcAo ou estru-
tura do seu espirito o (ornava "iwa-
paz de purificar os textos" Km vez
de purlflcA-los, êle, involuntária-
mente, os confundia e obscUM-^a. t'o-
mo «e vê da obra de O. »>, Cíooch."História e Historiadores tn ei SI-
glo XIX", Froude teve mui j notirlc-
dade no teu tempo.

Lembram Lonfloli a Scl]i(iboi que,SMim rumo o dnltonitmo 1 impedi-
menlo paru o« empregados im viai*
férreas, aiiim também a 'loeii.i da
Inexnlldfin. nu doença de Friude, de»
ve eer Incompatível rum o ¦ -*-i. i <¦•
da prnflulo da rrudllo - inn é, do
eaperiallila da critica exiew-». o ijual
ezzmira HUflâflittftta m dii umenloi
hiatnriroe, Km geral, ilo •¦• uimil*
tos que tiniram a pi»i'«r«m o. do.
euiMmAa, d» que ae iiiiiinm «a hii»
(«rladnret Km rerio» ''«v» ie no
Hmtil * a regrai n >.n ..,*t -¦ ,.*
H" ' >"• '.•!'. a laiefa dn '¦••¦ '>' • O
!-• -"-l»i >•' diMIlii. 1.1- i.-,fi,<. I)||» fila*
mm levando» • #f»iln, i - nmifir*
»m terreno wo-Jetia - um» pr*"»
tltki

O hiilitrlídui *t»u<w umtim*>m
m mu |nlt ««aiiiii/iiíiiiaafiii nw»
*»<,'ii« iio'i»i!ii'i i*Mi»!m««ie i',»*»in.
lf»»i»i»#liM nu-i m>iiiimf»n»}»»wi i#

| *i!.»*M<i 4 ii«ti» ifiimei ipia '.i'- I' =«
0f-a*Ju d* fim *~'MiH)h<» * ('¦*
*'i*i4»4* iêt*i*tUt*i n«i*i*li» §m j«#<»'
fm*i >», m»n4» d'»» 4<p M»>»ii''i# i
*»**§## unem. w m ?*** :w#»
iwím ii* ..jíj,,*,», tu**» fèvi fa*
tinniiiif fti» f.iti tlte*',!)»-.

urais — os fenômenos naturais
é Intempestivos - agem apenas
como fatores imediatos promo-
vendo a explosão dè alguma coi-
Su, que se constituirá na verda-
ie em conseqüência de causas
sociais, de situações decorrentes
,la estrutura, de vida econômica
do povo chinês. E' á trágica e
à^bsurda organização econômica
do pais que'determina o nèu éç-
tádo de miséria alimentar per-
manente e o expõe de maneira
a.armante às crises periódicas
de fome. Mesmo nos. casos em
que um cataclisma desaba em
uma determinada região trazen-
do em conseqüência a fome,
quando aprofundamos o seu me-
canismo de ação vemos que as
suas repercussões sâo tSo dra-
mâticat pOYque às condições do
meio social sao favoráveis h am-
¦diaçfio dêstês malefícios. No
caso daí) tremendas fomêS que
varrem as províncias do norte
em seguida as épocas de seca,
são seus efeitos tao destrutivos
porque a maioria das nopula-
çõaS locais vivendo sempre nos
limites mínimos de stipsistén-
cia njo dispõem de reservas
nem orgânicas, nem monetárias,
nem de produtos armazenados
«in loco», para enirent-irem qual-
quer escássês transitória que a
seca venha a determinar. Como
nas outras províncias do pais,
também é excepcional a exlstên-
cia de qualquer excesso de ali-
mento e como os meios de trans-
porte na China são extrema.men-
te precários, toda ajuda a uma
região devastada apresenta-se
insuficiente para neutralizar os
efeitos dos cataclismas. Também
no caso das enchentes vemos
que são os fatores de ordem so-
ciai determinando a destruição
das florestas e o descuido das
obras de conservação d°s 'eltos
dos rios, as causas fundamentais
Ue que este tipo dé cataslisma
ocorra com tanta freqüência nas
terras da China. Como íennme-
no apenas de categoria natural,
as inundações deveriam ser de-
zenas de vezes mais freqüentes
na Holanda, com o seu solo côn-
cavo, abaixo do nivel Io mar,
do que na China; no entanto
na Holanda o fenômeno é ra-
ro porque fatores sociais anula-
ram a sua ameaça natural. O
que se evidencia desta lorma, é
que, se os fenômenos naturais
que na China conduzem * fome

as inundações, as secas, etc.
'se nfic podem ser inteiramen-

te evitados pela inteligente Inter-
venção do homem, podem pelo
menos ter os seus excessos mo-
ierados e principalmente suas
conseqüências abrandadas atra-
vés dn organização social; c do
emprego adequado da técnica hu-
mana.'- E' o que se vê em liver-
sas outras partes do mundo.
Muitas das terras que hoje des-
frutam com sucesso os benè-
ficios do sistema da Administra-
ção do Vale do Tençssee - nos
E. Ü. A., eram antigamente
atlílgidas pelos mesmos cataclls-
mas naturais que se abatem aln-
da hoje sobre a China e a maior

,, parte do território cia Califór-
vnia é na verdade bem mais àrl-
da do que as planícies de Shan-
tung, Honan e Hopei, do norte
da China, sem que esta aridez
tenha impedido que, através do
uso de métodos técnicos, chegas-
se a Califórnia a ocupar o pri-
meiro lugar entre os Sstados
agrícolas da União Norte-Ame-
ricana. O que tem acontecido
corr a China é que os grupos
humanos que ai vivem, 'onge rie
se terem organizado para ven-
cer às violências do meio natu-
ral. parece se terem aliado ao
meio, estimulando os íéus ex-
esssos e trabalhando para exal-
tar a sua violência. Outra coi-
sa não tem sido a intervenção
do chinês forçado a desnudar as
suas terras do seu manto 1e fio-
resta ou dispondo arbitràriamen-
te (Ia água dos seus rios nos di-
ferentes setores do seu curso,
sem atentar para as consequén-
cias sobre o conjunto de seus
sistemas fluviais. No deflores-
tamento abusivo do solo cninês
temos uma dás razões de enfu-
reclmento dog seus grandes rios
que, sentindo suas margens des-
pidas de árvores, começaram a
engulir as terras soltas e rfespro-
tegirias de seus vales è a se des-
forrarem nos seus excessos de
inundação. A destruição Ia fio-
resta diminui as possibilidades
da reserva de umidade do solo,

d mesmo segundo alguns autores,
as probabilidades de precipita-
çâo regional, colaborando desta
forma para á intensificação das
secas- Como o chinês se ernpe-
nhou através de séculos na des-
trulçâo de suas florestas, che-

gando ao extremo de que noje
apenas oito por cento do terrl-
tório nacional possua um man-
to florestal, sua atuação neste
tuntido foi a de agravar sobre-
modo as possibilidades e as con-
seqüências tanto dás secas co-
ino das enchentes que assolam
o seu pais.

Dos fatores de natureza eo-
dal àquele quê parece atuar
com maior intensidade na ma-
nutenção dà fome nessas terras
sobrepondo-se aos dèmaiÇ. ? jfm
nenhuma dúvida à sua wposla
superpopulação. O excesso de
kçntç na China parece 'So alar-
manteménte expressivo f oarê-
cç exercer uma tão tremenda
pressão sobre o solo, què oS que
se ocupam de mançira superfl-
ciai do problema da vida do chi-
nês, atribuem todas as -má? di-
ficuldades inclusive à aua fome
a, este fator, esquecendo tudo
mais. Ê mesmo os estudiosos
mais profundos se têm mpres-
slonado pelo .fenômeno de tal
forma, què se nâo o consideram

t único, julgam no entanto o mais
importante dos fatores que oca-
slonam a fome e a subnutrição
crônicas dêssè povo.

E no entanto, temos a impres-
são que constitui até certo pon-
to uma 'temeridade afirmar-se
que â fome na China é antes de
tudo uma conseqüência de sua
super-população, quando até ho-
je os peritos em demografia não
conseguiram fixar nitidamente
em que consiste a super-popula-
ção, nem tão pouco qual seria a

população ideal, o ótimo de po-
pula ção para promover em ca-
Ja área o bem-estar individual
e coletivo. Além disto, quando
se analisa o que se passa na
China, mesmo à luz dos concei-
tos um tanto imprecisos da ttuál
ciência demográfica, verifica-se
que este pais está longe de ser
dos mais densos do mundo. To-
mando-se a nação em conjunto,
a sua densidade relativa é de
cerca de 40 habitantes por qul-
lômetro quadrado de superfície,
quando paises europeus que em
tempo de paz estão práticamen-
te isentos da fome, como a Ho-
landa e a Bélgica, possuem den-
sidades que atingem, respectiva-
mente, a 264 e 279 habitantes
por quilômetro quadrado de su-
perflcie. O que é alarmante na
China, não ê propriamente a sua
densidade de população mas a
desconcertante distribuição des-
sas populações com enormes es-
paços vazios e limitados amon-
toados humanos, atingindo aglo-
merações tais como a observa-
da pot Mallory numa provin-
cia do Norte, onde vive uma mé-
dia de 6.800 pessoas por nülia
o.uadrada de superfície. Ora, a
e'stranha distribuição das oopu-
lações na China não é um pro-
iuto do seu excesso, mas nrin-
cipalmente uma conseqüência da
falta de horizonte de trabalho
na maior parte do território nà-
cional. E' a desproporção entre
a quantidade de indivíduos e a
quantidade de trabalho a sua
disposição que dà esta impres-
são de excesso de gente, de for-
migamento humano em certas
regifier da China. As ruas de
Nova Yorle, com seus íete mi-
lhões d« habitantes parec<?m na
verdade um deserto, em 'nmpa-
ração com Shangai, apenas com
três milhões. E' que nesta clda-
de do Oriente, o número de In-
dlvlduor para realizar qualquer
tipo de trabalho é dezenas de ve-
zes superior ao que existe em
Nova York. Quando o estrangei-
ro saindo dum hotel de Shan-
gal chama um «coolee» oara lhe
levar uma mensagem ou um pa-
cote, se vê atrapalhado com uma
verdadeira multidão de *conlee«»
que disputam avidamente ê*te
modesto encargo. A verdade é
que a distribuição anômala da
população criadora desta apa-
rente superpopulação do pais. é
umi* eonaequência direta de sua
organização econômica primária.-
rom suas atividades 'Imitadas

quase que a um «6 tipo de ex-
ploraçâr. econômica, a agricul-
tura e esta mesmo se fazendo
em Ares limitada e por processos
arcaicos.

Entrevista com Jules
• • i

(Conclusão da l., pá|ílna)
o qual escrevera um drrlmj ,,
pbne, Inspirado em Ben .lonhcn?
Mantinham correspondência < i'dua. A última carta que DS'velmente Zweig escreveu, datada i»
quatro dias antes do suicídio &,?
lhe dirigida. Observando a cliS"dade estampada na minha ia-,Jules Romains apressou-se lacrescentar que esta carta êle jâífizera publicar havia multo tetnnn

Diante da vastidão da obra dês»romancista, uma pergunta se i,!,
põe naturalmente ao leitor- s,ríela fruto de um trabalho comi
nuo e metódico, op viria pôr Joí'ros incontlvels? Apresentei-lhe i
questão nestes termos:

Acredita na Inspiração, ««
sentido romântico da palavra ouantes no metièr e no esforço mi
tódico?

Nenhuma grande obra é pog.sivel sem a inspiração. Do aon-
traria ela resulta fria e sem s\mi[
Nâo posso conceder a cnnttruçjo
da Catedral de Paris ou de chur-
três, sem êssè obscuro elemsnta
que chamamos de Inspiração. Con-
tudo, Isso não quer dizer que sé
ela baste. Uma disciplina de tra»
balho é indispensável para que ,"inspiração" possa ser plenamea»
te aproveitada.

Que pensa do dever político
do escritor?

Tudo depende da natureza do
escritor. E' um problema demj»
siado complicado para que possa
expô-lo em algumas palavras. Hâ
escritores efn quem a preocupa.
ção política constituirá uma aber»
ração e outros que têm necessl*
dade orgânica dêsse contado dlre-
to e permanente com a vida de
todos os dlás.

O tema da morte, em ílorl
de quelqu'un, o senhor o escolheu
porque convlnha à expressão artís-
tlca das suas Idéias ou foi motl»
vado por alguma circunstancia de
ordem pessoal?

Direi apenas uma coisa: ja»
mais parto da Idéia, mas sempre
da realidade. Para ser franco,
nem eu mesmo consigo fazer a
distinção entre o que resultou nes-
te romance do raciocínio lógico i
o que se me impôs a mim mesmo
através de uma necessidade obscura
e invencível. Este romance me
acompanhou durante longo tempo,
num secreto trabalho de gestação,
e seria simplificar as coisas o que»
rer explicar a sua origem.

Terminada a frase, Jules Ro-
mains consultou o relógio de pul-
so: compreendi que a entrevista
estava encerrada e me levantei.
Como quem se desculpa, o escil-
tor ainda me explicou que tinha
uma reunião na Aliança Francesa
e que já estava atrasado. E muito
amàvelmente jne còriduslu, através
de salas confortàvelmente mobl»
ladas à antiga ç cheia de bustos a
"blbelots", até o vestibulo do apar-
tamento.

Subúrbios da Leopoldiüa
CASA DE SAÜDE E MATERNIDADE ARNALDO DE

CASTRO
Direção técnica do DR. ACACIO SANTOS

Parto assistido por médico e 6 dias de internação: Cr$
1.300,00. Transfusões de sangue. Oxigenoterapia — Es-
trada Braz de Pina, n.? 133 -— Penha — Tel.: 30-1040.

Jóias — Fabricação própria
RELÓGIOS C| PULSEIRA UE OURO 18 KT8.
PARA SENHORA, 15 KUBIS, DESI1R CI15 1.400.00
PULSEIRAS LARGAS DE OURO 18 KTS , PAKA

SKNIIOHA, DESDE 1.850,00.
Grandeá vurledudee paru preaentes

Executamoá encomendaa — Aceitomua conaertua.

Rua do Rosário, 158 - 4." - Sala 302

»
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CABINES JIPE
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os perigos * sempre >lll on-
. hfj probabilitladè de que ve-
nham «• tornar-se agudos u mais
Silo Assim é como os observa-
j0Ies econômicos da imprensa eu-
ronéifi vinham, desde abril, ma-
hlíéstando Sua ansiedade com a"rjSe 

que, «6 recentemente, co-
aeçou a preocupar os leitores
americanos.

£ característico de todos os go-
vernos o fato dè que raramente
diiram a seus povos a verdade in-
tí-gral. Quando sâo necesaíj.rias
mudanças fundamentai» de um
oâdrSo anteriormente estabeleci-
do, para inicio de uma nova épo-
tk decisiva que tèm a probablli-
d*de de durar algumas gerações,
oi governos se apresentam com
médidàS que seriam exigidas por
mudanças destinadas a ntender
i uma emergência temporária.
Então, mais cedo ou mais tarde,
éljs têm de vir com à fria notí-
éi, de que a «emergência» nâo
foi vencida e de que sâo necessa-
riis novas, medidas. Nesse pon-

to, a. reação do público tende ao
disrpòntàmtnto, à desilusão ou
m*tmo ao pânico, em facç do «tra-
cars£>o».

•
O Plano «Marshall» alimentava

a esnàrança de quis, àté .'.95,i, a
Europa alcançaria á indèpendên-
cia econômica com relação ao.s Ks-
tado* Unidos, a unidade e o res-
Ubeleciménto da conversiblllda-
de monetária, o intercâmbio co-
niercial multi-lateral. Esse objè-
tivo íoi apregoado com mais brl-
lhantismc que sobriedade. Super-
estimou-se muito á energia da
Europa; sub-èstimararh-sè muito
ftS divisões políticas européias,
cujas origens se perdem no per-
passar di séculos; e deixou-se de
reconhecer què a mudança do cen-
tro do poder financeiro, eeo.iômt-
co e militar da civilização ociden-
tal da Europa para os Estados
Unidos, é, até os limites gjn que
se pode prever, o futuro, pçrma-
nente, ácarretando-nos ama res-
ponsabilidade duradotira.

*

O Plano «Marshall» lalvou k
Europa dâ tome,, da anarquia, dà
èr-èvlSívèi tomada do pocifr pelos
trupos minoritários mais bem or-

ganizados e rnáls inexoráveis do
nòssc tempo - os comunistas -

e do quase inevitável resultado dé
uma terceira guerra mundial.
Mais a meta tríplice nâo foi ai-
cancada nem o será até 195.nem
a qualquer data W, P.0»**!** fà"
Mdá por uma administração A

0 PAPEL DA AMERICA
DOROTHY THOMPSON

(Copyright de Edltori, Press — D. Rtcord para o DIÁRIO DE NOTI01AS,
no Distrito Federal. Reprodução total ou parcial rigorosamente interdita,

nenhum Congresso americano vai
repentinamente provocar o afun-
dámento do pais numa «seguran-
ça» inteiramente ilusória.

tituaç&o em que os Estados Uni-
dos sr acham e ns respimiaulllda-
deb que dela derivam durarão en-
quanto os Estados Unidos man-
tiverem sua atual posição de po-
der no mundo.

Nunca, na história, nem mesmo
no mundo de Livre Câmbio do sé-
culo XIX, houve equilíbrio na ba-
lança dà pagamentos ?ntrç na-
ções, sèm ajuda extçrna dos prih-
cipais credores. Se, no 3éculo
XIX, a Grã Bretanha e à França
nâo tivessem estado contlnuamen-
te a fazer empréstimos, teria ha-
vido uma escassez de libras e
francos como a há, agora, de dó-
lares. E, fixando uni limite de
tempo â ajuda do Plano «Mar-
shall», ém vez de elaborarmos
umà diretiva política duradoura,
estamos favorecendo lustámente
àquilo que tencionamos evitar.
Tendo em vista o ano de 1952,
cada naçfio européia e, em prl-
méirã Unha, a Grâ Bretanha, tra-
çou um plano nacional para re-
mediar o déficit de sçus paga-
riéntos mediante maior auto-sufl-
ciência. O que se est$t desenvol-
vendo não 4 unidade econômica
nem Intercâmbio multllater?! eu-
ropeus, mas uma pluralidade de
autarquias parciais, que resulta-
rá, afinal numa discriminação
versai contra a compra de m«r-
cadorias americanas.

Todavia, se isso acontecer, a
retração americana aumentará, e
o declínio anwicâno será expor-
tado para o estrangeiro, coin de-
sastrosas conseqüências pollti-
ejj.s. (

•
Isto nâo significa que medidas

como ó Plano «Marshall» possam
continuar indefinidamente no mes-
mo. volume. Podem-se romblnár
multas possibilidades diferentes —
doações, créditos privados, uso de
ouro, o fundo monetário interna-
cional - e. adim» de tudo, medi-
das enérgicas para contrabalan-
çar qualquer sinal de -atração

nos EStador. Unidos, das quais
talvez fõssè hoje estimulante ideal
um ousado plano federal de ha-
btMaVa 

Europa deve aaber que

Agrade-nos ou nâo, os Estados
Unidos devem ser continuamente
um país grande exportador de ca-
pitais, forte comprador dè pro-
dutor estrangeiros, corajoso âpli-
cador dé capital em suá. própria
economia quando quer que a re-
tração o exija, e nação sempre
próspera' em suma, um aão crè-
dor.

Sé formos tudo isso, nâo uâ ner
cèssidade dé nos apouquéntármos
com á Rússia e o comunismo, a
quçlri só aproveitam a 'natablli-
dade. a anarquia e a covardia.

«TASHINGTON, 14 dt julho — |
\\ Devido à desorientação do'

Departamento dp Estado, hft
meses áchà-se èm estado, de morte
aparente o controle efetivo do
Ruhr pelos Alladofe.

O funcionamento do grande cen-
tro Industrial é dè Importância ca-
pitai, tanto para a reconstrução
àlemâ como para á européia. A
plena significação do problema íl-
cou encoberta pela rixa espetacular
de Berlim e pela recente conferên-
cia dos ministros do Exterior em
Paris.

Mas, por trás do palco, a demo-
ra do Departamento dp Estado no
ej-tabçleciménto de uma Junta Alia-
da do Ruhr resultou numa situa-
cão altamente critica e explosiva

A crláçào dâ Junta íol resolvida
numa- conferência, ém Londres, o
àno passado. O convênio resultou
de prolongadas controvérsias ç
guerras de palavras entre á Grâ
Bretanha, çl França e os Estados

Unidos, e foi proclamado corno uma
grande realização. £ Grã Bretanha
e à França nomeiam seus represen-
tantes nessa Junta há. meses.

O representante d°5 Estados Uni

TMPrWPÍffliíl
WALTER LIPPMANN
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ASSIM Ê A HOMEOPATIA
Dr. O. Schleder de Araújo

A lei
iimí da» raxót* t* valor d» matéria

"nelas 
medicamentosas no homemlane.» . muda.,âoé ,nT"l»v"',",u à interlireta-

Jt\wrt."S?a un camenU <J ll««-
le"'»" nà 

"ezi 
humana r.a.lndo ..-

n«tllcamente sempre do meimo tno-
§" porTanto,' aos mesmos agente,
morbífleos artiticiais. .,_,„_.

T«nta de fantasias, a suti sintoma-
JmiMiil ser verificada ou com-
provada quantas vise» .« o desejar
atravis os tempos. .^N-essa .muilabllidade se louva •
nico que nio pode prescindir de agen-"es 

medicamentosos de àç-So bem de.
e mTnada. fixa e invariâve 1 c0mo

nonto de apoio à sua terapêutica.
A 

"intomatologia. dos doentes varia
ao Infinito; com uma matéria médica
rica e Imutável como a homeopática,
mderA o clinico encontrar para cada
doente um agente terapêutico conve-
nlente, tornando-se, desse modo, pos-
livel a aplicaeSo da lei des «eme-
lhintes. __,.

té usássemos medicamentos varia-
veir, em sua composlçí. e «"«nuen-
temente eih seu. ef.lios. Jamais no?
teria possível a aplicação de !*j »¦»"-
ma terapêutica e náo teríamos ho-
raeopatla... Os resultados seriam ab-
jolutamentè Imprçvlílvels por nío *e
subordinarem a principio ou lei »i-

T6da ciência assenta as suas bases
ea.tamentè na observação dos prln-
cfplos e leis que regem Of seus, f»•
nimenos-, níò sendo possível » eodl-
Üeaçio de lelj,. pêli Inconstância rjos
fatos observados, náo h>. elêneU, elo-
rolna o acaso e toina-sè absolutimen-
te lippofsivel qualquer prevliáo de re-
sultados... .. .. .,— J. F. S., de 32 anos de Idade,
casado, professor, desta capital, pro-
curou-nos èiri agosto de M» quelxan.
do-sa do ségulnt* : sofria, há multo,

de bronqulte asmátlca; "reslriava-se"
com extrema facilidade, aqui no Rio;
fora daqui nada sentia; começavam
as »eus "rçsfrlados" com espirros, sç-
guidos de Irrltaçáo dás mucosas .* -dos
brônqulos, terminando com uma crlsé
aguda de asma; passava, cm geral,
uma 

' 
noite mal, sem poder dormir,

com grande opressão toraxlcá; a se-
gulr permanecia encatarrado por mui-
to tempo; não tolerava banhos frios;
crises dè espirros com corlia áquosa,
muito freqüentes, molhando rúpida-
mente quatro, cinco o mais lenço?;
até os seus 20 anos de Idade não se
"resfriava" assim; desde que habita
esta cidade, as suas crises se torna-
ram mais ou menos quimenals; as
vízes os "rçsfrlados" eram precedi-
dos de dores Intensas nos pulmões;
dores pressivas e também em ponta-
das muito fortes, atacando em varlov
pontos ; mudança de temperatura
agravava o seu estado geral; d6r na
rcfrlào cardíaca quando havia mudan.
ça de tempo; quando estava para se
resfriar as amlgdalas ficavam dolorl-
das e Já náo podia conciliar o sonft,
à noltè; modorrâva seinlconscientc;
sensação de fraqucia, de cansaço,
abatimento geral; a umidade provoca-
va-lhe a bronqdlte assim como os
cheiros ativos, as poeiras traxlam-lht
as crises de çspirros e corlia; gran-
do «ensibllidade moral.

Hi pouco» dia» tivemos a grata sa-
tisfaçfio de receber, em nosso cônsul-
térlo, a visita dêssé distinto cliente,
proèurou-nos para nos diier que pre-
eisamente hi onie meseB estava psf-
«ando otlmamente; praticamente na.
da mais sentira após a nossa Inter-
vonçáo ém séu caso.

Afecçio extremamente rebelde, dl-
flcll d» ser Jugulada, não cedera if
enérgicas providências interiormente
tentadas; triunfou, rapidamente, »
homéopatla, graças b. aplicação da lei
dos semelhantes, pródiga, sempre, em
bons resultados, quando corretamente
aplicada.

Assim é a Homéopatla 1

Dr. O. Schleder de Araújo
CI.tNICA HOMEOPATIUA »E AUULTtíS B CltlANÇAÍs

Senador Dantas, ÍO - Sala SOB - Tel. M-*2S» - Rés.: Telef-u*
27-8298 — a.»a, «.••. «••¦ * sábados, das 18.80 ks Ifi.SO horas

C1RLKGIA - PARTOS

SAO PAULOCASA
DE

SAÚDE
ASSISTÊNCIA PERMANENTE — Consultas diárias dás 8 às 10 horas

RUA VENCESLÀU, 195 - MÉIER - TELEF.: 29-2824
PREÇOS MÓDICOS

(13 de julho) • :.»

A 
DECISÃO do senador Talt ae
votar contra o Pacto baseia-
se em sua crença de que o

mesmo está Irremediavelmente
emaranhado com a obrigação ame-
rlcana de fornecer armas. Nln-
guém nega que o Pacto e o pro-
teto de fornecimento de armas te-
nham llgaeao um com o outro
Mas que estejam ^irremediável-
mente» ligados um com o outro
é questão ainda n&o respondida
com clareza e satisfatoriamente.

» a »

A resposta depende dê saber se
o Pacto é interpretado estrltamen-
te pelas palavras do texto ou, his-
tòrlcamente, pelas circunstancias
em que íoi negociado com a6 ou-
trás nações e pela maneira corto
as outras nações realmente o com-
preendem.

O senador Tatt acredita que, pe-
Io modo com íòí negociado, o
Pacto íicou tão emaranhado com
o projeto de ajuda militar, que
todos e cada um dos outros signa-
lários agora crêem haver adquiri-
do o direito, decorrente de um tra-
tado, de receber armas, e quê te-
mos a obrigação, decorrente de
um tratado, de fornecer armas
a todos e a cada um deles.

O sr Taft votaria a favor do
pacto, embora com certa apreeiy
sâo, se êle n*o acarretasse qual-
quer obrigação, decorrente de tri-
tado, dè fornecer armas pelo me-
nos por dez anos. Também vo.
taria em favor do fornecimento
de armas se o caso pud««e ™
r-jnsiderado pelos seus méritos mi-
iltàris e políticos. Mas faz obje-
r-ões à Idéia de que uma naçào
adquira direito a armas amerlea-
nas, como decorrência de-, um tra-
tado, pelo tato de aderir ao Pacto.

» ? •

Estará o senador Taít interpre-
tando corretamente o Pacto? O
secretário de Estado Acheson aw
que «há uma obrigação de pfes-
tarmos ajuda, mas a extensão, a
maneira e o tempo dessa ajuda
flcâm ao honesto critério dàs par-
tes», isto é, ao honesto critério
dos governos signatários.. O se-
nador Vandenberg disse ao Sena-
do que «o tempo, a natureza e
a extensão da legislação para us
fornecimentos, neste ano ou em
qualquer outro, constituem, na ml-
nha opinião, uma questão bem
aberta à livre decisão de todo,
os senadores, quanto ao que eles
acreditem que os objetivos do Pac-
to e a segurança nacional exi-
*Há 

uma diferença substancial
em principio, què poderia, na pri-
tica, tornar-se muito perturbado
rà, entre essa duas autorizada*
interpretações. A versão do Sr_.
Vandenberg considera o tempo, a
natureza e a extensão da ajutlH
militar americana uma decisão pu-
ramente americana, que poder* sèr
adotada livremente durante a vida
do tratado. A versão do Sr. Ache-
son sustenta que a decisão deve
obedecer ao honesto Julgamento
não sõ dos Estados Unidos, mus
também das «partes»-. Isso slfcnl-
fica que a decisão deverá ser ne-
gocláda. Ora, não poderia haver
qualquer obrigação de negociar se,
aqui ou ali, todas as outras nu-
ções não tivessem adquirido ál-
guns direitos, decorrentes de tra-
tado, para receber armas, e os
Estados unidos contraído algumas
obrigações, decorrentes de trata-
do de fornecê-las.

Das duas interpretações, a do
senador Vandenberg é, natural-
mente, a que satisfaria as objè;
Coes do senador Taft. Más a do
secretário de Estado Aeheson é
a què expressa corretamente, a
compreensão que sè criou qus.ndò
foi negociado o Patto.

vesse acontecido. Nâo .devia ter
acontecido. Más aconteceu. Em
janeiro, o Departamento de Esta-
do deu a registro público uma de-
clarâçaò que °ra dirigida aos bai-
ses escandinavos è teve efeito de-
cisivo sobre as diretivas poiittcns
destes, dizendo quê òs Estados
Unidos só forneceriam armas «a
países conosco associados em com-

(Conclui na «.» página*

Problemas dos ali
ROBERT S. ALLEN

(Copyright âç Editores Press — D. Record para- o Dlj-ÈIO DE NOTICIAR,
no Distrito Fèàèral. - kaproã\içâo total oti parcial rigorosamente Interdita).

dos está ainda por ?er nomeado.

*
A falta de nomeação 40 repre-

sefttàrite americano énguiçou com-
piétamênte o funcionamento dés-
se importantlEsimo depártjmento
econômico.

Disso o único culpado * o De-
pnrtamento dè. Estado.

Üâ três raz&ès pára essa ina-
çfio: , _,,

1. Questão de precedência. Sa-
Uèf sé à posição do deleçâdo dos
Estados Unidos na Junta deve
sèr igual ou superior à de John
McCloy, novo áltò comissário ei-
Vil: : . Lè. Aguda divergência de pontos
dé vista no Departamento de Es-
tádò âôbrè á questão da naciona-
lização das minas de carvão e
fábricas de aço no Ruhr. Pode-
roso grupo, no Departamento, de-
séjá devolver as minas e fábri-
cas ã propriedade privada ale-
mã.

3. Incapacidade de resolver só-
brè o representante á ser designa-
dó pêlos Estados Unidos. TrêS
possibilidades têm sido conside-
radas. São elas: o antigo gene-
ral de brigada Henry Parkman,
de Boston; Paul R. Portei-, écono-
mista, atualmente ná Comissão
Econômica de Emergência das
Nações Unidas; ê David Ginburg,
èx-consultór geral da OPA e pe-
rito èm reparações germano-aus-
triacas.

A nenhum dos trêè foi ofere-
cido o lugar. De fato, a não *«-

rôm ao discussões internas no Lie-
pártàrdento, até esta data nada
sè féz no sentido de urna esco-
lha.

Os Ingleses e franceses estão
também muito divididos quanto à
nacionalização do Ruhr. Os pri-
meiros favorècem-nà; os ff-arice-
sés opõem-se-lhè vigorosamente.
O argumento destes è .juè á nà-
cionalizáçao aceleraria a. rèeons-
tituiçáò industrial ilèmi e çòn-
duzirià è nova améáçã dé gufer-
ra.

O Partido Socialista Alèmaó, o
mais forte nas zonas àllàdás, pede
a nacionalização.

Màceiòy manifèstou-èe ' contra-
rio, pór principio. Agora éatfc es-
túdàhdo o assunto, é voltará A
Washington no próximo rrièls çòm
uma recomendação áo Dtpárta-
mento de EBtaao.

PRÈSÀ DE GUERRA — Brê-
vérnèhté o curador dos Bens Es-
trángeiroé oferecerá á venda a eè-
gunda grande presa dè guerra.

. fe' i grande Companhia Schè-
ring, firma élè drogas, êx-àlfemã.

A maior prêsá foi a Companhia
Geral dè, Anilinás & Filmes, A
companhia Schering produzia hor-
mônios, usados no tratamento do
câncer è de numerosas -jutras do-
ènças.

Quando a valiosa propriedade
fôr postij. à. venda, sòméntè pa-
ra compradores americanos, o De-
parlamento de Justiça impòri
umà rigorosa éKigêneia. E' què
as patentes dá fechéritig nòssãm
ser utilizadas, mediante módica

. taxa d* árrèndàrnento, por todos
os qüé an procurarem.

Fajr7se-á isso com o ílm espe-
cifico de garantir à èxlptênclá dê
hormônios baratos. Durante os
três $noí< em quê o govèrpo con-
trolou as pjjténtés dá Schèrlng, o
prr.ço dos hormônios foi reduzido
a uma íràçáò do quê èrá -aritèrlor-
mente.

Ct-rtop elementos comerciai* têm
criticado éssà diretiva. Seu argu-
mérito é quê ó governo «barateou»
o v&lor dà companhia, o quê ê
negfido ènèrgicAmèntè pelo cura-
dor dos Bens Estrangeiros, David
Bazélon.

Assinala êle que, em resultado
das vendas grandemente aumen-
tàdas dos hormônios, a còmpà-
nhia. Sob a direção , dó governo,
térr. tido constantemente grandes
luetos. E também dúê, afòrâ, à
questão dos lucros, * dê interêà-
se público quê esses medicamentos
essenciais sejam postos ao alcán-
ce de todas ás bolsas.

¦ ..:.'"— 1 — ..:,—-'-; ' zzzzj ¦¦--¦¦¦¦ ¦1'«aaf>f^Ay

DR. SPINGSA ROTIHEfi
Dornçiis
viieem
PrrtStndii

sexiuiiH e urinárias. l.n-
endiiNcóplca ilu vesfcull»,

1. R. SENAIIOR dantA|i
4fi-B _ Tel.: 2?-SÔ«í.
De 1 Ás 7 horas.

GUARDA MÓVEIS
SÃO CRISTÓVÃO

RUA .TOSA EUGfcNIO 0 á8
TEL.: 4Ã-2081

EDIFÍCIO PRÓPRIO
Ém cimento armado construído

especialmente para esse fim. Há
Uul da CAIXOTARIA BRASIL, és-
prrlallsta em encaixotamento dé
móveis, loucas e iirlstals a domi-
cllio, preço módico, com garanti^,
à Avenida presidente va*-

GAS n. 1093 — Tel.: .8-4*39.

GENGIYAS PRE-PIORREICAS
Suá desehslbilizncfto e tratamento ahortlvo começo olurrda.
Dr. AGNELLO CERQUEIRA — Médlco-dentistu psocoiali/iido

Ed. Rèx — B» andar — Apt. .508 — Tel. 22-8630

PÁRA NOIVAS E DONAS DE CASA
Partidas de puro linho Belga pelo preço baratíssimo d*
Cr$ 7 300,00, de nossa importação. Partidas tipo Belg;
em. tecido nacional, com toda garantia, Cr$ 3.200,00
Cortes de I4nho e Tropical Inglês por preço de atacado.

Seção especializada em casacos de pele.
AVENIDA 13 DE MAIO N. 23-5? ANDAR - SALA 515
ED. DARKE — TELEFONE: 32-7411 — SIAG & CIA.

FACILITA-SE O PAGAMENTO
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GELADEIRAS
m _ I _ l _ 7 _ j séi O.B. Westlnfhanse Crasley thst

eold, entrera Imediata. FaclIlta-se « #i«aflient«. V*i

PONTO FRIO
RUA URUGUAIANA, 184 - Teí.: 48-6648
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APKENDA RADIO
0 RADIO LABORATÓRIO LKNZ, «té teaRindo lni<
crlçâo 1.0 alunoi p»t» o* eurio» d* íé«i«0 ite HànUi,

d». MtirènWi, de Rédlo . dn Prático Am RAdlo,
f:omplt.t» ... .,u.i.H.ini d» irttiffte V»t» |S2 do* i,,lW"*

- AMHIKNTK KRAL l>B OFICINA
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ft» ANfMK.
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ii*> Ftf« llirm viaílii k Av.
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o estilo dos maillots

rnodiíica-se...
yfí&*\

...mas
pelos

^__ Continental
permanece

Há mais de 15' anos Continental é o cigarra'

dê qualidade-mais vendido em todo o Brasil

Sim — o tamanho dos maillots a sua suprema qualidade. Hoje,
torna-se cada vez mais reduzi- Continental é melhor do que
do... porém a popularidade dos nunca —e um público cada vez
cigarros Continental permanece mais numeroso dá sua preferên-
inalterada Continental é ocigar- cia a Continental - o cigarro de
ro que soube manter uniforme nualidade mais vendido no RrasU,

4í
1

Cigarros

Co Á* A .Á^ rfS^t a^jv-.,.,adtek.

Lííoí ou c«m ponteiro

í 1unoniai
- uma proteróncia nacional

I •

Companhia de Cigarros SOUZA CRUZ
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SENHORITA!
Poupe seu dinheiro! Tingindo em

vc de comprur novo, koiih cuail

co», vcatldiih, holmta, luva», etc.

Serviço rápldn e garantido. Ave

nldu 1'iiKhOh n Ü7 — l.v undai .

Trazendo ente anúncio terá direi

to a um brinde Tel.: 4.1 IH7H

Conserto de meias Nylth,
rápido e garantido
Depósito C-arbar

Rua Gonçalves Dias, 74
Sobrado

Entre Ouvidor e Rosário

TÂFT E 0 PACTO DO ATLÂNTICO
(ConcliiftiVo dn 5.1 página)

blnações de defesa coleilva». 13c-
pois disso, a Noruega e a Dlna-
marca aderiram ao Pacto. Nâa
estão olas agora com o direito de
acreditar que adquiriram o direito
de receber armas? Se Isso é ver-
cinde, com relação à Noruega e A
Dinamarca, que dizei então dos
demais pnises? Poder-se-ia agora
dizer que o Congresso é Inteira-
mente livre para decidir por «1
mesmo quais são os' direitos, por
tratado, desses países?

Assim foi como o Pacto e o
projeto de'fornecimento de armas
ficaram tão ligados um no outro.
A questão é, pois,- saber se esjib
descuido diplomático 6 IrrepnrA-
vel. , Não creio que- soja, e que
o Pacto pode ser ratificado som
reservas e aprovado um pro|cto

Ternos sob medida de casimira e lindo desde Cr$. 880,00
Aceita-se feltlo. l'reçii: 1.1 nho, Cr$ 40(1,(10; e de tJusiiiiirii, com avia-
nioinl.oa de primeira, C'r$ 50(1,00 Ku/.-hc conserto — AIFÂIATAItlA

 Mll.AliHOSA — Kua da Alfândega, n.i 102 — Sobrado 
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de fornecimento de armas que, na
mais completa boa-fé, corrigirá a
Impressão de haver um direito, de-
corrente do tratado, ao receblmen-
to de armns americanas. ,

* * *

O ponto crucial dn dificuldade,
criada pelo episódio escandinavo,
eslá nu idéia (lo que cadn pais.
separadamente, que arilrn. ao Pac-
to, adquire, por tratado, um dl-
rclto perante os Estados 

'Unidos.

Isso poderia IcVnr n dificuldades
intermináveis num período de dez
ou vinte anos — ter-se do nego-
ciar com a Noruega, com a Dlnn-
marca, com Portugal, com n Fran-
ça e com a Gra.-Brol.nnhn, sôbia
a questão de saber se estaríamos
atribuindo a espécie e a quanti-
dado corretas rio equipamento n to-
dos e a cada tiin desses países
A salda dessa dificuldade eslá em
restabelecer-se imediatamente ü
princípio original, que ficou táo
obsourcelrio, de que nossa obriga-
ção é para com ns Nações do
Atlântico coleiivnmente, e não ca-
da nação separadamente. Aslm,
as armas quo fornecemos serão
destinadas a reforçar um sistema
estratégico europeu, e não uma sé-
rlfr de estabelecimentos militares
nacionais e imperiais separados.

O que devemos tomar cuidado de
impedir, de salda, é a criação, nos
próximos dez ou' vinte anos, de
umas onze bombas, manejadas de
cada um dos Estados-malores no
estrangeiro, a exercer pressão sô-
bre a Administração e o Còngroií-
so do nosso país. A experiência
grega é um exemplo que não pi-
demos ter o desejo rie multiplicar,
A recusa, logo de inicio, de' con-
siderar nossa obrigação como 

'ai-.

lateral relativamente a cada mem-
bro • do' Pacto impedirá isso, em
principio.

Na prática, a mais forte garan-
tia contra isso será considerarmos
o projeto das armas européias co-
mo parte do orçamento militar
americano. O Congresso deve au-
torizar o Departamento da Gúeua
a fornecer armas ao sistema dó-
fensivo europeu, até um limite os-
pecifiçado. Mas. deve dar insira-
ções a Administração no sentido
de encontrar o dinheiro para isso
mediante economia nns verbas mi-
litares existentes Isso não só pou-
paria dinheiro que, de outro mo-
do, seria dispsrdiçado, mas ':on-
servaria todo o progiarria de aju-
da militar denlro de limites con-
troláveis, no decorrer dos anos.* * *

O programa do rearmamento
europeu deve ser mantido peque-
no, se se quiser que prossiga a
recuperação européia. Mantê lo
pequeno não aumenta o riscu ml-

C lltar. Porque, no decorrer dos pr-V
I xlmos anos, a Europa não podei a
• tornar-se baMante poderosa para
! lutar com a Rússia. O propósito

do Pacto, como o disse tão cia-
ramente o senador Vandenberg, ?
convencer a Rússia, afinal, de que

j ela não poderá fa/.er guerra à Eu-
¦¦ ropa, porque terá também de lui.;«r
I com a América, que ela não tem
qualquer meio de derrotar. Se isso
não deliver os russos, de certo
não serão as armas que podemos

| fornecer que irão oetê-los.
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Abal-jours decorali-

tos do mait jino

tcabamento; Lustres

nacionais e

txtrangeiros, medêlos

originais.

Vogo Publicidade

Dos lustres
e abat-jours...

...depende o toque deco-
rativo de seu lar.

temperamento artis-
tico das donas de ca-
sa têm nuanças que

se espelham no bom gosto de um
mobiliário, na côr de uma cortina
ou num detalhe de arrumação. Oa
lustres e abat-jours não devem des-
toar da decoração ambiente de seu
lar. Eles constituem um toque de
"finesse" que deve merecer a atenção
dos decoradores e das donas de casa.

as, nem sempre os
objetos expostos nas
casas vendedoras dão

a idéia necessária da harmonia do
conjunto, i Por isso Willmann Xavier
& Cia. Ltda.. facilita a difícil escolha
de um adorno, mandando levar na
residência dos interessados, sem com-
promisso, as peças escolhidas e de-
sejadas.
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Campeonato Brasileiro de Soluções 1949
N. 567 (13.Ç do C.B.S.)
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NOTAÇÃO
N. 567 (13.'-' do C.B.S.) — 7R|
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N. 56!) (15.v do C.B.S.) — 8|
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p:iP.ÍPt.| T3B3.

N. 570 (16.'-' do C.B.S.) — 17| pB6|
p5D.1| P.-IB3I RÍrÍ5| PC2T3J 8| 215.

O prazo para remessa das soluções
dos problemas acima ú de: 30 dias para
os residentes no Rio e Niterói, para os
das demais cidades: 40 dias. As so-
luções nlím das chaves , devem ser
acompanhadas das variantes e reme-
tidas pura o juiz: J. Figueiredo —
Av. Maracanã, 415 — Rio.

REVISTA "XADREZ MUNDIAL"
Saiu o primeiro número da revista

acima citada.
Magnífico exemplar, contendo parti-

das comentadas, nacionais e estrangel-
ras; artigo sobre o Xadrez nos Par-
quês Infantis, do técnico da C.B.X.,
dr. Almeida Soares; seção de Proble-
mas a cargo do dr. Monteiro da Sil-
veira, um dos mais cultos e adiantados
prôblémlstás do mundo; seção de Finais
orientada pelo dr. Moisés Xavier de
Araújo; e uma entrevista do doutor
Edward Lasker. E' a substituta do
"Xadrez Brasileiro" que por egoísmo
de um mestre ficou no ostracismo.

A novel difusora do enxadrismo fa-
zemos ardentes votos de prossoguimen-
lo vitorioso.

CAMPEONATO DA TURMA LÍDER
DO C.X.R.J.
Resultado final

de

pts.
pts.

3 'A pts.

pts.
M; Pts.
'A Pts.

Uruguayana, 41 I

1.» lugar: Sousa Mendes
Vlnce Toth .,

:i." lugar: S.-iblno Ribeiro
4.'-' lugar: M. Madeira

Lei
5.» lugar: Fernando Vascon

eclos 
6." lugar: Heitor Ribas- ....
".'' lugar: Nelson Dantas .

CONCURSO ENXADR1STICO
"O Cruzeiro", de 23-7-4», "com o

fim de atestar a capacidade analítica
do enxailrista brasileiro", proporcionou
por meio da Seção especializada, sob
direção do mcr.tro dr. Váller Cruz, u
primeiro concurso disse gênero que
constará da solução do um único dia-
grama de posição eximida ilo xailre?.
prático. O prazo para remessa da sn-
luçfio é de dois meses, a "ontar da-
qqp|a data,

CONVERSA COM O JOGADOR
A. Soares

"Venha câ.
Eu sei que voei gosta rtc Jogar xn-

drez e que pretende melhorar seu jogo,
com o intuito rie galgar as turmas rie
cima. E -vo('6 pensa, talvez, que Isto
é muito difícil, senão impossível.

Por que?
Porque ouve nossos mestres dizerem

isto. aquilo, aquiloulro, sftbro o jogar
bem, citar variantes e sub-vnriantes,
acompanhadas de nomes complicados -le

mestres estrangeiros do datas nos quais
se realizaram- torneios importantes de
nomes também difíceis.

Rcalmcnie, 6 diricil jogar bem xa-
drez, mas nüò, é impossível melhorar
seu padrão de JAgo. o que 'he aguçara
também a inteligência, o raciocínio e
o cálculo.

Allnn Poc dizia que n xadrez é um
jílgo de atenção, com n que cnncnida
Silva Kocha.

Dr. Sousa Mondes afirma qae ivs
primeiros anos o jogador revela logo
classe.

Vou chamar sua atenção para uns
concelhos de Botwinik.

Sabe quem é Botwinik?
Um engenheiro eletricista, natural de

Svertllowsky, nos contratoi-tes dos Mon-
tes Urais. .

Muito jovem, rcvclou-se um mestre
de xadrez e logo depois seus compa-
trintas lhe impuzeram uma tarefa, gl-
gantesen: simplesmente, combater no
tabuleiro a Saio Flohr, o pequeno Capa-
blnnca, mestre cujr» estilo de jogar é
nosso conhecido, porque seu emulo,
Ellskases, ostá aqui.

Pois bem, Botwinik deu combate a
Flohr. Não .venceu, mas não perdeu.
Em 12 partidas, cada.um ganhou duas
e empataram as restantes. E não ficou
ai. Ganhou vários torneios Importan-
tes: Moscou. Nothlngham, Gronlnghen.
Vários campeonatos soviéticos, e o Cam-
peonato Mundial, nlvelando-se a Ske-
neltz, Snsker. Capablnnca e Aleklne.

Pois os conselhos de Bolwinlk são:
1) Parn vencer n um advrrsdrin r"

preciso conhecer bem seus lados fortes
e débeis.

Isto quçr dizer que você deve obsor-
var que aberturas éle joga e se pre-
parar para enfrentá-lo com Igualdade,
neste terreno. Se éle é emotivo o» ra-
rlonal. Isto #, se gosta de atacar ou
defender-se, se é um criador, que busca
sempre InovncOos, ou um teórico, que
conheço bem a técnica baseada nas par-
tidas Jogada» nos grandes torneios Inter-
nacionais.

2) Quando se joga cm um tornslo,
nada deve distrair ttOJSÒ atsnçiiO.

Isto significa que você deve Re nm-
blenlnr com a sala «le jfigo. evitar d-s-
traçfies demasiadas, passeios esfait.i.i-
lei, porque tudo Isto contribui r"rn

dispersar sua atenção. Saiba que o jo-
gador de xadrez precisa ser concentra-
do, E' como um piloto na hora da
aterrissagem: éle não pode estar pen-
sando na morte da bezerra, nem in-
dagando com quantos paus se faz uma
canoa.

Caro leitor, eu espero encontrá-lo lu-
turamente, senão como um mestre pelo
menos jogando melhor.

E não se esqueça de cada denota é
um ensinamento e de que saber perder
6 tão difícil quanto saber ganhar".

CAMPEONATO DA TURMA LÍDER
C.X.R.J. — 30-5-1949

(Partida Siciliana)
FERNANDO VASCONCELOS

SABINO RIBEIRO JÜNIOR

1. P4R, P4BD — Pela escolha desta
abertura de contra-ataque já se porte
notar o estilo (e, portanto, espirito) em-
preendedor do dirigente das Pretas.

2. C3BR, C3BD — Prefiro ..., P3D,
para evitar o famoso Ataque Richter;
mas, certamente, o major Sabino, dado
o seu temperamento, não o teme, nn-
tes, talvez, o procure, pois se compraz
em lutas em campo aberto.

3. IMD, PxP; 4. CxP, C3B; 5. C3BÜ,
P3D; 6. B2R, ... — Com B5CIÍ!, pro-
duzir-se-ia o ataque acima citado, o
qual proporciona boas oportunidades a
um jogador agressivo, mesmo que não
siga a idéia original de Richter.

6. ..:, P4R!? — Lance predileto de
Boleslavsky, que o tem usado com êxito
em torneios soviéticos, e no internado-
nal de Groninga; embora não me con-
vença inteiramente, tem toda a apa-
rêhcia de ser correto, pois as Pretas
sempre acabam jogando . o lance ¦ llbe^.
rador ...'," PüD (desfazendo-se assim
da sua atual'fraqueza no ponto 3Di,
ou, então, obtendo suficientes compen-
sações caso as Brancas se interponharn
no ponto 5D, impedindo o avanço...:
Existe porém um mais, que discutlre-
mos no comentário ao 10.v lance brnn-
co. Boa alternativa é a Defesa Dra-
coniana '(6  P3CR).

7. C3C, ... — Ou 7. C3B, P3TR;
8. O-O, B2R; 9. B3R, O-O 10. D2D.
B3R; 11. TD1D, T1D; 12. P3TR, com
minima Vantagem para as Brancas ;
Lowcntisch-Boioslnvsky, Kublsev, 1943.

7. ... IMTDI; 8. P4TD, ... — Prft-
tlcamente forçado (pára evitar a para-
lisaçáo na ala da' Dama, e o eventual
avanço do peão inimigo a 6TD, com
destruição da mesma nu, então, instl-
luição de perigosisslrrili cunhai; após
o lance do texto dlsporão entretanto as
Pretas de excelente casa para o Cava-
lo (BCD), do onde, entre outras coisas,
facilitará o avanço do PD.

8 ..., P3T — Desnecessário, pois
as Pretas não devem talvez temer o
lance. ,B5CR,. como parece demonstrá-lo
a abertura de uma partida entre dois
mesíresi B2R; 9", B5CR O-O;
10. D2D, C5CD; 11, O-O, P3T; 12.
B3R, P4D!, etc; Yanofsky-Boleslavsky,
Groninga, 1946.

9. O-O, B2R; 10. B3R, ... — lnco-
lor; impunha-se um ataque na ala do
Rei com P4B, como na partiria Bot-
vinnik-Boleslavsky, Svenilovsky, 1943;
o é este ataque que faz-me duvidar da
correção do lance de Boleslavsky.

10 B3R; 11. B3B, ... — Seria
de considerar 11. C5D. obtendo o par rie
Bispos; o- lance escolhido tem, ademais,
a desvantagem de debilitar a diagonal
1BR-6TD.

11 C5CD — Demonstrando que
o último lance branco, além de Iníe-
rior, nem sequer possui, o mérito de
evitar o avanço do PD.

12. D2H, ... — Mas isto já é quase
um erro, pois permite que o adversa-'rio ocupe, com ganho de tempo, a pe-
rigosa diagonal. A colocação normal
para a Dama é em 2D; quanto a 12,
C5D, Já não seria mais possível, visto
que perderia um Peão.

12 O-O; 13. TRlü, D2B!_*Í4.
TD1B?, ... — Poderia tentar-se 14.
C2D, defendendo o ponto 4BD (o PBD
não poderia ser tomado, devido a 15.
TD1B, seguido de C5D). Após o lance
Jogado, as Pretas já têm uma partida
estrategicamente ganha.

14. ..., B5B; 15. D1R?V, ....— Per-
de rapidamente; mas mesmo contra a
melhor defesa, 15. D2D, seguiria: 15.
.-.., TR1D, e seria tremendo o avanço
do DP.
15  CxP; 16. TxC, BxC; 17.

T(2)1B, BxT! — Sem temor a alguns
lances de ataque do adversário; o que
segue dispensa comentários.

. 18. C5D, D1D; 19. BHC, DIR; 20.
C7B, D.\P; 21. C.xT, BxB; 22. P.\B, TxC;
23. T7B?, BID!; 24. TxPC, e as Bran-
cas abandonaram sem aguardar a res-
posta do adversário.

Uma bela e merltória vitória do ma-
jor Sabino Ribeiro Júnior, elemento que
muito se vem destacando nestes dois
últimos anos.

NOTAS POR HEITOR RIBAS
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ROUPAS
do ciiina c mesa, Hcdim, crtlnii,
nli;iiiliii'H, etc, nit AIIO.MA, a
vIhIii imi om riiv. iiriHliM.ni-H.
Kx.t Crf i.oofl.iiu. entrada do
Cri 110,00 o II niiKiinifiiton

Igual»
itl A 7 Kl HKTKMItltO, 42

fSetfexye qualidade \
I em artigos para escritório 1

Como todos os produtos que trazem a garantia
desse nome, os artigos para escritório da marca ALBION
são fabricados com matérias primas selecionadas e dosadas
cientificamente para maior eficiência.

Tinta e almofada para
carimbos ALBION

Tonalidade pura — côr brilhante
— maior rendimento e duração.

2 TIPOS:
Carimbos de metal (com óleo)
Carimbos de borracha (sem óleo)
nas cores: preto, vermelho, azul,

verde e violeta.

Tinta para datadores
ALBION

Tinta oleosa especial para data-
dores e numerqdores de metal, for-
necida nas cores: preto, roxo, ver-
melho. azul e verde. Também uti-
lizavel para fichas dactiloscópicas.

Tinta para Duplicador ou
Mimeôgrafo

Secagem rápida — Não borra no
papel — Não seca no aparelho

— Grande rendimento.
Papel stencil para aparelhos

duplicadores

AÜ£= ll\5^^^^>2vi^MÊÊSk'
Fita para máquina

ALBION
Maior nitidez — maior resistência
— mais uniformidade — Entin-

tagem superior.

Papel carbono e papel
de calcar ALBION

Cópias mais nítidas — maior nú-
mero de cópias — em 4 tipos.

* '¦ ** I *5lSSlT ¦r-^Tl

Goma Líquida ALBION
Solução de goma arábica de alta

concentração.

. - .- . * '-

Borracha ALBION
Para tinta — para máquina — para
lápis comum — para lapis-cópia

e lápis de côr.

aa i *¦ J*9*wmW/I*m "**> ••*cS iLUiiBi^kk.

1
Pasta branca para colar

ALBICOL
Grande força adesiva — Grande

durabilidade

INDÚSTRIA CARIOCA r>E TINTAS S/A
AUÀ HAC*, U8/150
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CHEGOU DE LONDRES
LONDRES (H.P.) — Já chegou
ao Brasil o reputado e esperado
tratamento Okasà. — Okasá é
hoj': uma medicação de esco-
lha universalmente reconhecida
pelo seu alto valor terapêutico
t pela sua eficácia Indiscutível. —
Okàsa à base de Hormônios vi-
vos, extratos de glândulas sexuais
i Vitaminas selecionadas, comba-
te vigorosamente todos os casos
ligados diretamente a perturba-
çôes das glândulas genltals e do'
aparelho sexual como: Fraqueza
sexual na idade avançada ou por
outro motivo', no moco, senilidade
precoce, perda de'energia, fadiga,
fraqueza mental, etc, nd" homem.

Frlgldez, Irregularidades ova-
rlanas, Idade critica, obesidade ou
magreza excessivas, flacldez da
pele e da cútls, queda ou fal-
ta de turgência dos seios, tô-
das essas , deíiciênclas, de origem
grandular, na mulher, ükasa en-
côntrá-se à venda nas boas Dro-
garias e Farmácias. Informações
e pedidos ao Representante Geral:
Produtos Arna, Av.. Rio Branco,
109 — Rio. Òkasa, Importado di-
retamente de Londres, proporclo-
na Vlrllldade, Força e Vigor com
as drágeas «prata» para homem

Feminilidade, Saúde e Beie-
za com as drágeas «ouro» para
muíhér.

MÓVEIS CASTIÇO
ACABAMENTO PERFEITO — ABSOLUTA GARANTIA

BIS ALGUNS DOS NOSSOS PREÇOS:

Sala de jantar rústica «Mexicana», com 11 peça» .... Or$ 4.200,00
Sal», de jantar Colonial, com 12 pecas <>$ 1.600,(W
Dormitório rústico «Mexicano», com It, pecas Cr* j 200,00
Sala de jantar «Ohlpendale», com 12 peca* U«* u.800,00
Dormitório «Ohlpendale», com U pecas Cr* vaOO.OO

RUA DO CATETE, 164 — tím frente ao Pnlâ.no.

PALAVRAS CRUZADAS
(Charadas e outros passatempos)

PARA VETERANOS
Problema de E. Jardim, Capital Federal

Fogões e aquecedores a gás
Ultra-modernos • econômicos

JUNKER COSMOPOLITA
SEMER

Vonda a rlsta • à KM*

arátOCA, ttBFUKMA, CONSERTA.

COUKASAN -EUA MKXKjO. 188-0
m. Laj» — a.t baleao — Tel. Í2-.SOI
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HORIZONTAIS
1 — A nós.
3 — Cartuchos de papel para envol-

ver as es trigas da Unho.
9 — Chegavam. s

11 — Aspeto risonho.
12 — Doenças que atacam multas ani-

mais ao mesmo tempo, num mes-
i mo lugar.

14 — Certamente.
15 — Suco vegetal concreto.
VERTICAIS

— Átomo que perdeu eléctrons.
— Talho feito na antiga pena de

escrever.
S — Botequim.

NEM SALA-NEM DORMITÓRIO
Armários avulsos de iodos os tamanhos, peças avulsas

para living, sala, quarto, entrada, corredor, etc. Os
nossos móveis são caracterizados pela sua simplicidade.

Executam-se móveis sob- encomenda

MOBILIÁRIA REAL
RUA DO CATETE, 100 TELEFONE: 25-4092

Facilita-se o pagamento

4 — Sardlnhâo prateado do Amazonas.
5—Cavalo pequeno e fricõ.
6—Número cardlnál.
7 — Escusa

Entidades fantásticas.
10 — Partes pelo meio.
13 — pequeno rio no concelho da F«l-

ra . (Portugal).

SOLUÇÕES DO PROBLEMA DE DO-
MINGO ÜL1IMO:

Horizontais: Surungo, Aco, Raramos,
Imo, Oco, Isola, Ebo, Aniagem, Aca-
iate.

Verticais: Suri.. Raposeira, üça, No-
mologia, Osso, Ami, Oca, Oba, Papa,
Ambé.

PARA NOVATOS
Problema de Beethoven Costa, Capital Federal

ÍSSJ; .¦-WJ.I.»».!.!.'.»!-'^'''-"1: RADIO-VITROLA
COLONIAL

automática para iü llscos
aparelho possante em «indai-
curtas e longas bom certHuu»
do de garantia de 12 maam

CR$ 4 900,00
SO NA

CASA CORTES
Imperatriz das Vitrolas .

v j* >dKv- Pr** Vargas, Mí.nubrido

f$>';* , <?gt$m&w. ae at. p«»s.is, t*i. t» ?..»>
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O MAIS AROMATICO E O MAIS COMPLETO DOS
DEFUMADORES EM TABLETES

Vende-se nas farmácias, drogarias, perfumarlas, bazares e
.. casas do ramo ¦ •¦—-

rabrlca: — Rua Estácio de SA, 71 - Rio - Tels.: 82-5268 e 82-40*0

Envia-se pelo Reembolso Postal
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m JA€AREI m
Fabricadas há âõcuvos peáí^

FABRICA dos BlSCpJTOS-JACAWEr TTO/t
Jacarei — Esi- dé 8. Paul*

MAS «VNCIftUS CASA* DO I..O. MITEW5l.MTIUiP01.ISl Jü« 01 FORA

Senrsscr.lar.lo «= BgWIO miSHtlirH £ CW. LTDC.
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HORIZONTAIS
1 — Rio afluente do Amazonas, for-

mado pelo Êerii é pelo Guaporé.
— ACâô.
—• Rertorso.
— Popa.

10 — Porção de barba que se deixa
crescer no queixo.

11 — Termo; alvo.
12 — Governo.
14 — Parte mais larga e carnuda da

perna das roses.
15 — Ensejo.
16 — Filho primogênito de Noé.
17 — Melgulce; carinho.
VERTICAIS

_ Revolucionário de 1893, no Rio
Grande do Sul, contrário ao par-
tido de Júlio de Castilho*.

— Preposição, indicativa de um li-
ml te; também.

— Comiseração.
— A mesma coisa.
— Grande porefio.
— Arvores cuja madeira é própria

para construções.
10 — Caridoso.
U _ Golff> estreito e profundo entre

montanhas altas, na Noruega.
13 — Tenho por costume.
14 — PrípnsIÇáo (antiga), o mesmo

que por.
16 — Que está no lugar mais alto.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA D« DO-
MINGO OLTIMO:

Horttontals: Pia, Soada, áatrapa,
Guie, Real. Adregar, Andar, Ais.

Vértttal»: Clár, Poterna, Adargas,
Salda, Apear, Sua, Aar, Edil.

CHARADAS NOVÍSSIMAS
Por que motivo você diz que há-

Mto inveterado nâo é defeito? 1-1.
(Catão)

Toquei fogo nas bastes das «ilan-
tas oara acabar com as formigas. 2 - 1.

(Catão)
Falta * tudo o que «brande a

laéla de lapso. 2 - 1 .(Catão)
O remorso perturbava n espirito

do homem, Imposílbllltando-o de per-
man»cer ealmo. 1-2

(Gll Alvarenga)
O gesto daquele homem tão iso-

l»do de todos, era apropriado » oca-
stão. 2 - 1.

(Gil Alvarenga)
Vá além, àquela gruta, 1 procure

obter o tesouro que ali e*tá nmlto.
1 • 2.

(Gll Alvarenga)
CHARADAS COMBINADAS

ruba Importante.
tots Galhofa.
gela s= rrti!;2.

_ hoso Apaixonado.
Capital e> um d"« Estados dn Bra-

sll.
icnto = Desígnio.

Ilo » Espudn dn dois pimes.
•nino ss Umiu.
mi» m f.''-i ¦"•¦''"' num «•*¦'•

me.
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mas enviados, estão bo-u, * serão ap»
vêltadòs oportunamer-c.

. VACILIO PROPRODANOFF (Nesta):
Seu problema está bèm cruzado, mas
o desenho n5o só é uma lástima, como é
preciso què venha Sem as soluções. Da
forma que no-lo enviou, não oorte ser
aproveitado.

HARUN-AL-RASCHID (Nesta): üta-
tos pela remessa dos dois problemas,
que Infelizmente não podemos npro-
véitar, poi razões que só pessoalmente
lhe poderemos explicar.

JULIETÂ MARQUES (Nesta): Gra-
tos pela colaboração enviada.

PAULO DE LÊAO (Nêstâ): Por en-
quanto Só os dois tipos dè iharadàs
que estamos publicando. Pode s4r que
mais tarde ampliemos mais «tâ se-
ção.

JORGE DE QUEIRÓS (Nesta): Gra-
tos pela colaboração enviada.

KAIFA (Nesta i: Nao está mau o seu
trabalho, que oportunamente publica-
remos

MARIO DO NASCIMENTO (Nesta):
Prejudicada a colaboração que noi en-
vloú. A de palavras cruzadas, está fo-
ra de nossa orientação, por causa das
chaves horizontais e verticais iguais.
E as cháradlnhaâ, estão boas par» o
Ticn-Tiro. - . .

ROBERTO ROSA (Nesta): Dos dois
trabalhos enviados, só podemos apro-
veitat o da borboleta. O outro está
prejudicado, porque nesta .«éç.lo abo-
limos o partidarismo; temos que ser
imoarclnls. „ . ,._

O. PECANHA (Nesta): Embora um
tanto pecueno o seu trabalho Hera
aproveltadi. oportunamente.

ÉDU (Nesta): Gratos pela colabora-
ção envir.da. __

•T. MACHADO (Nesta): Dos -iols tra-
balho.- enviAdos, só poderemos aprovei-
tar o maior. O outro (porco ou ca-
Chorro, não sabemos bem o jue é). so
para uma revista infantil.

CAETANO (Nesta): Bom o traba-
lho que nos enviou, que será ouhlica-
do oportunamente.

GLATh FORM (Nesta): lambem
o seu trabalho será publicado opor-
tunamente

SÉ SA (Petrópolls): ótima a sua
colaboração. Quando quiser mande mais.
Deixe-nos. porém, dizer-lhe, «iue o jo-
v«m Almsta já passou, há ,'lnco anos.
da casa do., sessenta. Por 'sso, o nos-
so multe obriRado por tanta gentileza.

FRANCISCO ROUUN (Nesta): Gra-
tos nela colaboração enviada.

LUÍS OTÁVIO (Nesta): Recebemos
um envelopp com cinco qnadrlnhas en-
vlado pelf nmlRo. A que se destinam?

- No pá da seção «Senhoras - Senho-
ritas» (páslna social), o» .leitores en-
contrarão as soluções das charadas
novíssimas e combinadas.

Açoitaremos com multo prazer co-
iaüõrado de charadas novíssimas e
perguntas de algineirii, dí«»r« d» mes-
ma orientação fádl com que aqui saó
,ipi i- rllt.i.l,-. •..
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RÁDIOS "

UM RÁDIO CARA
CADA GOSTO!
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Vêmém t lotigú oro** cflrsfejmenfe do tébrico ao consumidor

SEM ENTRADA ? SEM JUROS ? SEM FIADOR

9 partlt à*) CrS 100.00 mensais ou d v/tf o tom grando descontm

OISTRIBU1DORA DE

RÁDIOS
"BEL"

LTDA.
RUA SANTA LUZIA. /35 • tU ANDAR • 5/11081"llll • EDIFÍCIO UASF

DANÇAR
ENSINA-SE
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Mahtemoç completo softimento
éè crocodilo, raro fabricação de

paslas, bolsai, carieifav. anto» suç-

pensorió^ sopato» »»»c . p'0(è-
dente do mundialmente conhecido
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do oual soamos exclusivos
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NÃO EXISTE MAIS VELHICE
Afirma-o Carrel, o grande biólogo

Tratamento Científico pela Hormoterapia
GLANTONA, proclamado o ei*Desde tempos imemoriais, o

homem vem procurando o eli-
xir da longevidade. O desven-
dar desse eterno enigma coube
á hormoterapia, ciência nova,
de Kravcov, Voróhof, Stern e
Bateli. Após longos e pacientes
estudos, descobriram que a
causa do envelhiciménto do
homem está na deficiência fun-
cional das glândulas endócri-
nas; que o vigor do organismo
humano e o potencial de sua
vitalidade dependem do per-
feito eauilíbrio dessas elându-
Ias. Para normalizar essas fun-
ções, evitando o esgotamento,

pecífico restaurador das ener-
gias moças. GLÀríTONA, *
base de hormônios, extraidos
de glândulas de touros sele-
cionados, hipófise e vitàtftinas.
restabelece o equilíbrio glsn-
dular, imprimindo ao orgãnis-
mo novas forças propulsoras.
GLANTONA,; licenciado
pelo S. N. F. M. em 1942, sob
n. 895, indicado no traiamen-
to da astenia néuró^muscular
e suas manifestações, des-
perta energias amortecidas
trazendo ao homem a aie*
gria de viver. Literatura:

anaírociizia. insônia. desanimo, jiJxpansão Científica S/A.
fneza, criou-se a fórmula de | caixa Postal, 396 — Sio Paulo
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^COLCHÃO DE MOLAS DE AÇO VENTILADO: ventilado
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MERICANO YAN *&<m
FABRICA:

R.BARÃ0 DE MESQUITA.15^
í 28-9249 • Gerência

4 48-

EXPOSIÇÃO E VENDAS
IA. Tel. 42-88

Eia\ 48-7389 • Escritório

GARANTIA DE 10 ANOS
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Ê sensacional o
sucesso da nova
e eficíentíssima
CERA
CACHOPA!

CENTENAS de milharei de lares em todo o Brasil... do

fronteira Uruguaia â Manaus, e do litoral ao sertão..i

esráo consumindo essa NOVA e maravilhosa Cera I

CACHOPA, feita â base dè cera pura de Carnaúba*

garante majs brilho a dura até o dabra do

tempo das ceras usadas até hojel Compare no soalho

»" seu próprio lar a qualidade e durabilidade

CERA CACHOPA com a cera que você vem usando.

Garantimos que ficará maravilhada com estes resultado»

1) — Cera CACHOPA se espalha com facilidade assombroMi

fi) — Surge o brilho num Instante poupando trabalho I

3) — O soalho fica encerado até pelo DOBRO do tempol

4) — Seu brilha Incomparável traz nova beleza para seu larl

A Cera CACHOPA 6 NOVA na fórmula, NOVA no»

ingredientes custosos que entram na sua fabricação...

NOVA em seus resultados rápidos, maravilhosos e duradouras

Passe a usar desde hoje, você também, a NOVA

Cera CACHOPA. Veja porque sua base dé cera pura

do Carnaúba faz de CACHOPA a melhor cora

do Brasil, de Norte a Sul de Leste a OesteI
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QUERO

Quero sonhar de noite com as estrelas,

Quero pisar as pedras dos caminhos. . .

Quero tocar as rosas e colhê-las,

Quero ferir as mãos nos seus espinhos. . .

Quero saber o que de fato é a vida,

Quero saber o que em verdade é a morte. . .

Quero vencer e quero ser vencida,

Quero tombar para depois ser forle. . .

Quero, um ideal, um símbolo, um desejo. . .

Quero voar, bater dos céus à porta,

Quero a benção de Deus que o bem exprime,

Quero escrever um verso e dar um beijo!

Quero sorrir, que o riso reconforla,

Quero chorur, que a lágrima redime!

Nysa Maggessi Trindade.

e veja que
maravilha de suavidade

e precisão!
Sualquer que seja o modelo de sua máquina Singer, o
motor Singer a transformará num verdadeiro milagre
ie facilidade, ligeireza e precisão. Costuras, bordados
e todos os variadíssimos trabalhos que a Singer e seus
acessórios lhe permitirão fazer sairão de sua máquina
de costura como por encanto, eliminando quase intei-
ramente o esforço que acompanha qualquer trabalho.
Mande instalar hoje mesmo um motor e deixe sua
máquina costurar.

O farol Slngar completará seu conforto, per-
mitindo-lhe executar um trabalho ainda maii
apurado s sem cansar a vista.
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LOJAS SINGER
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A ALMA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA
Elisabeth Bastos
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0 espirito universal forma-se
do conjunto das forças nacionais.

Cada nacionalidade tem seu
cunho peculiar de arte, crenças,
lingim, lilcraticra, tradições, que
correspondem a modos de pensar
diversos, cuja influência estende-
se tis demais nações, formando
o espírito do século que através-
sumos. Idéias, sentimentos, mo-
dos de existência, tudo difere
profundamente, mas há neste de-
sacórdo uma combinação mística,
que causa a sua aproximação) 0
abismo impreènchlvel \las distân-
cias materiais desaparece diante
da beleza da união espiritual. 0
passado de um povo, o produto
de seus trabalhos, a influência '
de seu temperamento, paixões,
heranças, Iiábitos, são fatores
necessários à formação das na-
cional idades, que em resultado
constitui a criação universal.

A alma. de um povo sofro mui-
tas influências antes de adqui-
rir a sua personalidade. Em se- '
guida à sua formação, é neces-
sário fortalecer s, individualidade
desta nova potência, encorajando
seu desenvolvimento natural e
evolutivo, sem descambar nos êr-
ros que a ameaçam constante-
mente. Torna-se útil aprender
dos outros povos noções aplica-
veis ao 7neio moderno, lembran-
do a teoria que os psicologistas
chamam de experiência e erro.
As experiências das outras na-
ções utilizando-se deste ou da-
quéle meio destinado a benefi-
ciar a ordem social, analisando
os resultados obtidos, deixam fã-
cilmente prever se estão ou, não
adequados a sociedade atual.
Aprender é essencialmente um
processo de modificar as reações
correspondentes às múltiplas si-
tuações da vida. Aproveitar a
experiência alheia, evitando cair
nos mesmos erros, è um caracte-
ristico importante da pedagogia
moderna, um benéfico fatot para
o melhoramento da, sociedade. A
mudança é continua, mas deve
ser evolutiva sempre.

A ordem social tem passado,
por uma. série de transforma-
ções sucessiixt.s que caminham
incessantemente em zig-zags ver-
tiginosos. Impelidos pelas forças
sociais, os indivíduos procuram
solucionar os problemas que sur-
gem, lançando-se nas mais aluei-
nantes aventuras.

Nada mais nebuloso do que
o sentido atual da palavra sócia-
lismo. Para uns define a destrui-
ção da personalidade, o combate
ao excesso do individualismo;
para outros, a exaltação do lio-
mem na coletividade; entretanto,
o verdadeiro sentido que escapa
seria a proteção dos interesses in-
dividuais e do meio coletivo sem
prejuízo para ninguém, «ias, este
ideal nunca poderá ser alcança-
do sem a. sociedade compreender
a necessidade da cooperação de
todos os seus membros em ver-
dadeiro auxílio mútuo] A unido

SENHORITAS 1

e entendimento fazem a força.
Florescente num solo heróica-

mente defendido por três raças,
com todos os seus ramos cOmpe-
tentes, que se amalgamam con-
thiuamente, criamos um libera-
lismo que é a nossa glória e cujo
espirito se reflete na visão idea-
lista de nossos .meios mais refi-
nados. Pela coragem embrenha-
mos pela mata virgem, colocan-
do bem longe os limites da Pá-
triá. O amor que a beleza da
terra nos desperta dá littimo
jiarrt continuarmos lutando com
todos os obstáculos e caminha-
mos ufanos a. fim de vencer.

A' felicidade das massas popiv-
lares há de se firmar com o me-
lhoramento de nossas finanças,
com a generalização da instru-
ção em geral e técnica, desenvol-
vimento este que se deve orien-

tar dentro do respeito ti justiça e
ao direito das gentes.

A alma da nacionalidade brasi-
loira saberá encontrar meios de
encaminhar o povo dentro de nor-
mas apropriadas ao nosso meio,
raça e tradições. Programas cia-
ros, sinceros, ¦ idéias de nossa
gente, de acordo com o que nos
ensina a história dos caminhos
já abertos pela experiência dos
povos que lutaram e vencerapi,
firmando em pedestal de honra
a sua glória patriótica.
•»Q nosso tributo à humanidade
também, terá o seu valor. Temos
muito pouca confiança em nós
mesmos, e não há motivo paru
isso. Já muito fizemos e fare-
mos ainda muito mais a fim de
levantar pela bondade, honradez
e generosidade os destinos de
nossa amada Pátria.
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Um lindo modelo de Mendsl Maggy Rouff, rcc^ir.tío por uma "renard" azul. —

^(Exclusividade da A.E.P. para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS)^

Aprendam a Embelezar o sen
Lar no curso de

DECORAÇÃO DÓLAR
pelo

Prof. Louis F. James
diplomado pela Universidade

de Pitisbiirgh
Iniciar dia 2 de Agosto

Estilos de moveis, combinação
de cores, escolha de cortinas,
tapetes, e cadeiras estofadas,
e todos os elementos da boa
decoração. Mais de 2000 cha-
pas coloridas projetadas, alem
da demonstração das mais
bonitas fazendas e material
de decoração.

AULAS DIURNAS
Pratico, simples, útil, cultu-
ral e imensamente interes-
sante. Matricula» e informa-
ções a
Avenida Churchill 109, S. 703

Rio de Janeiro
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PARA TODOS OS DIAS — Lindo vestido, desenhado por Arlene
Dahl, em côr azul escura e de lã. Escolhemos o neon azul, uma
cor muito em voga. E" um vestido muito usado pelas artistas de

Hollywood. (Por Prunella Wood).

» HORA INDECISA
'A natureza sonha. Â bruma, artista,
Desfeita em rendas, o arvoredo enlaça
Da luz à sombra, aos poucos, tudo passa
E a treva, aos poucos, a amplidão conquista,

O crepúsculo de ouro e de ametista
Já se desfez em rolos de fumaça,
E tem agora a côr sombria e baça
Toda a paisagem que daqui se avista.

.". . O céu cinzento. A bruma veio aos poucos
Foram-se as aves nos seus vôos loucos,
E inda nem uma estrela apareceu.

—— Hora triste e indecisa da saudade
Em que já não existe claridade,
Em que a noite de lodo não desceu. . .

Maria Teresa de Andrade Cunha.

uÉáude§: Fon4 oe£ewi>
de ELIZABETH ARDEN

Se deseja conhecer o tratamento de beleza ade-

quado à sua cutls ou a tonalidade de maquilaqem

que mais se harmonize com seu tipo, consulte a

assistente pessoal de Elízabeth Arden que estará

entra 25 do corrante « 10 do Agotto, na

CASA clUIO - /'.... do Ouvidor, ffll
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CASACO DK TWEEI) — Um conjunto da c»»«co •
«sia, de tweed, próprio pnr» o frio, Notf « gol« \mn
l«ri?rt « oh punho», Também pode wr \Uâào oom um
pequeno uolele preto por baixo, (Por IVunellx Wood)
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tfCLINICA DE SUICÍDIOS"
DR. NAPOLEÃO TEIXEIRA

(Professor de Medicina Legal da Faculdade de Direito do Paraná)

l _ SUGESTÃO E SUICÍDIO

Para muitos, a idõla sulcldógena pré-
existiria, em estado latente, na totali-
dade das criaturas (serinmos, pois. to-
dos nós, sem exceção, suicidas poten-
ciais), aparecendo o contágio -a torná-la
concreta, patente, real.

Quem diz contágio, tala em sugestão.
No presente caso, bem entendido. Su-
«estão que tonto pode atingir um Indl-
víiluo, como abranger uma coletividade.
Lembrem-se — a propósito de sugestão
coletiva — "epidemias de suicídio", acei-
tas por uns, negadas por outros; que a
llístória registra: na Grécia antiga, en-
tre as jovens de Mileto (só sustada a
seguir sfiblo decreto dispondo, para
aquelas que se matassem, exposição, em
praça pública, dos corpos desnudos); na-
Idade Media, entre os monges de alguns
conventos ("actdla dos claustros");
mais recentemente, entre soldados japo-
níses vencidos.

HA SUGKSTAO K SUGESTÃO
Ponderável é a de alguns sistemas

filosóficos — Pllagórlcos, Platônicos,
Eclélicos da Escola alexandrina, Cínicos,
Bstolcos, Eplcurlstas. Exaltando o des-
prezo pela vida e glorificando a morte;
considerando o abandono (Ia existência
com Indiferença e, por vezes, como obrl-
gação ética — encaravam a auloqulrla
como fim natural, a que poderiam che-
gar. sem desdolro. Isso, sem falar nos
Schopenhauers — "filósofos do mau hu-
m0I." __ aos quais Qulnet atribuiu numa
"filosofia do nada e da desesperação"]

Também a dos poetas e romancistas.
Lembra Mira a influencia que persona-
lidades psicopállcas do brilhante lntell-
gência podem exercer sobre mentalida-
des débeis, através da Imprensa e da 11-
teratura, levando-as ao suicídio. Cítan-
do alguns, ao acaso, teremos: Ugo Fiís-
colo, com "As últimas cartas de Jacob
Ortiz"; George Sand, com "Indiana";
Leopaidl — "ei exponlente máximo dei
dolor universal", como foi chamado,
cuja obra seria uma invocação e suges-
tão da morte; Shakespeare, que em ai-
guns dos seus livros, detalha, minúcia
a auto-destrulção; Flaubert, com "Ma-
clame Bovary" Byron; o uranista Var-
gas Vila e outros.

Citação aparle merece Goethe e seu
"Werther". Madame de Stael denoml-
nou "wertherlte" à avalanche de sul-
cidios (mais de 30.000. só na Alemanha,
h época em que o livro foi lançado}
provocada por sua leitura. C. Nodier,
citado por Carlos de Laet, ...screveu:
"a pistola de Werther tem feito tantas
vitimas quanto o cutelo do algoz'."

Recorda Angel Garma, psicanalista
platino, que a canção popular .íúngura
•Schwemuthlsontag" (domingo tétricoi,
d? profunda tristeza melódica, deu lugar
ao suicídio de um moço, num bar. Os
jornais noticiaram o fato com grande
alarde. Resultado: centenas de pessoas
seguiram-lhe o exemplo, o que tornou
necessário proibir a música.

Fala-se, agora, na sugestão do mau
teatro, do péssimo cinema, de Inquallíl-
cáveLs novelas-de-rádlo — que a mor-
bldez de escrlhas ria rlhaltn, o prima-
rlsmo mental hotlvvoodeano c o detes-
tavel paladar de muitos radiautores le-
vam a efeito, através de produçfies con-
denflvcls, mas, para desgraça nossa, bas-
tante difundidas.
2 — SUGESTÃO PERIODI8TICA \

Extraordinário — escrevíamos, em
1947, em livro sobre "O Suicídio", edi-
tado pela Gualra, agora no quarto ml-
lhelro — extraordinário o papel da su-
gestão da crônica policial na pslcogêne-
se da autoqulria. Senão como "gera-
dora de suicídios" pròpriamentjj. dita,
mas como excitante ("desencadeadora"),
nos que andam atrás do rastilho de
pólvora. Agiria, pois, como verdadeiro
"mordente". -

Para argumentar, estabeleçamos pa-
ralelo. Abram-se, na seção competente,
alguns dos nossos Jornais equilibrados,
e ver-se-á que as noticias sobre ctmes,
suicídios ou tentativas são sobrlamer.te
descritas, em poucas linhas, sem <s-
càndalo, sem comentários desnecesíá-
rios. Faça-se o mesmo com qualquer
dos órgãos da chamada "imprensa ama-
rela": cabeçalhos espalhafatosos, rdra-
tos (vespertino carioca, uselro e ve-
zeiro nisso, chegou a publicar foengra-
fia na vitima "ainda sobre o lúmulo
da tem-amada..."), cartas, bilhetes,
etc. — tudo em meio a lite.aturo
chôcha. enfatuada, vazia.

Sí pessoa equilibrada, de med'ano
bom gosto, depara com aquilo, Kga o
pasquim para o lado e vai cuidar de
coisa mais proveitosa. Seja, porém,
predisposta —- é aqui que Delmas an-
riha ciclotlmlcos (90%) e hiper-emoli-
vos (1094) — e é bem possível o con-
tâgio.

Veja-se o que ocorre em relação ao
claneto de potássio (em especial sob a
forma vulgarmente conhecida por "for-
miclda"), que sobreleva, nas ?statisll-
cas, aos outros meios usados pelos au-
tocldas. Culpa da reclame que, das
suas qualidudes fulminantes, faz a crfc-
nica policial. Não só entre nós: no
estrangeiro também. Frisa Liçurzl á
vertiginosa difusão .deste tóxico, na Ar-
gentina desde que os diários pumica-
rão "a ancho de pagina", afirmativa
do perito dr. Pando, respeito a achado
toxicológlco nas vísceras do dr. Ray,
misteriosamente morto. "En poço Hem-
po", escreve, "este terrible 'óxi.-o d'*-
plazó todos los demos en Ia toxicolog;a
popular".

O malefício de .noticias assim torna-
se dia a dia mais sensível,' paralela-
mente a maior difusão dos jornais e
ao crescente Interesse que, pelas mas-
mas, evidenciam indivíduos sensibiliza-
dos pela idéia ysuícida ou portadores dr:"complexo Suicida".

(Conclui "na 2.» oficina)
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A CASA ENFEITIÇADA DE BONDADE
O Asilo dos Expostos da "Fundação Romão Duarte" — Obra piedosa das "Filhas de Caridade de

S Vicente" — Dos cuidados maternais do berço ao ensino técnico-profissional — 108 contos de sub-

vencão anual para sustentar 800 pessoas e cumprir as finalidades da instituição — "Bendito louvado

seia pela boca das crianças, pela palavra das mães" - O evangelho da caridade supera os instintos
3 je revolta — Os contrastes da cidade grande

Reportagem de PEDRO GOMES

VAI COMPRAR MOVEIS ?
Procure verificar nosos preços!...

Dormitório Mexicano c/ 6 peças CrS 4.750.00
Dormitório Mexicano c/ 10 peças CrS 6.300.00
Dormitório Chippendale c/ 10 peças CrS 9.800,00
Sala de jantar Bústico Mexicano c/ 12 peças CrS 7.400.00
Sala de jantar Chippendale c/ 13 peças Cr$ 7.õl)0.«O
Sala de Jantar Colonial Português, de luxo c/ 13 peças CrS 9.800.00
Grupo estofado c/ 3 peças ".'', CrS 3.000,00

MOBILIÁRIA IMBUÍA
Rua do Catete n.? 215 — Tel. 25-2497

REVISTAS AMERICANAS
ACEITAMOS NOVAS ASSINATURAS

MADÈMÜISELLE 
'! 

í^anô T.59,00 Mc Calis Magazine 1 ano 70,00
Harper's Zazaar 220,00 Ladies Home Ji 111,00
American Home, 74,00 Life 132,00
Vugue 471,00 National Geograghle 178,01)
Charm 110,00 Photuplay 151,00
lOmiuire 2 anos 207,00 Popular Mechanlcs 80,00
Glamour 1 ano 89,00 Mecânica Popular 120,00
House and Garden 168,00 Time (Aéreo) 300,00
Popular Science 97,00 Time (renovação) .» 250,00
Mc Calis Pattern Book 49,00 Better Home 2 anos 120,00

e de todas as demais revistas ame rlcanus, francesas e Inglesas pelos

menores preços, eom garantia de entrega. .. "iíí"".

Informações e pedidos à MARCEL BEERENS
AV. NULO PEÇANHA, 12 - Sala 1.019 — Tel.: 42-7346 — Kio

S CONTRASTES HUMANOS acen-
tunm-se no tumultuarismo das
grandes cidades. ENtremos de opu-

lência e de penúria, multas vezes re-
unidos no mesmo cenãrlo, saltam aos
próprios olhos desatentos, chamando-nos,
com insistência, a. compreensão da vida
na sua pungente realidade.

Nesta "Cidade Maravilhosa", cenlro
irresistível de atração para milhares de
brasileiros em busca de sorte benlazeja,
os traços contrastantes parecem mais vi-
vos e, não raro, emprestam à paisagem
humana tonalidades sombrias. Muitos
cronistas e poetas, gente de' casa è ío-
rasteiros, já têm feito inúmeras varia-
ções sobre o tema que, sendo em_si
mesmo melancólico, produz, entretanto,
uma riqueza inesgotável de efeitos. Em
lugar nenhum do mundo o arranha-ceu
e o casebre encontram-se em mais InU-
ma vizinhança. O mármore dos paU-
cios e a lntarla das "favelas" compõem,
freqüentemente, a mesma visão panorà-
mica da terra carioca.

E prosseguiríamos muito adiante se
quiséssemos analisar todos 03 contraste?.
— que eles são tantos! Pois esta e R
metrópole da prodigalldade e da indl-
gência, autêntica capital do Brasil na
sintese de insignlticAncias e magnttudes,
de santas nobrezas e erronias crassas.

DISCRECAO DA CARIDADE
Mas para felicidade nossa, as hostes

da lmpiedade encontram, nas suas avnn-
cadas as reações vivas dos soldados in-
venciveis do Bem, nquartelados em meio
ao aranhol da cidade enorme. Porque
ê=ses soldados não se engalnnam, nem
exaltam as próprias virtudes, pernvino-
cem quase sempre ignorados do homem
comum, a quem só espanta o exibido-
nismo da miséria deslavada e a imo-
destia dos erros.

E' mister que, para conhecê-la de
perto, procuremos a bondade no seu
reduto. Do contrário veremos, somente,
como vêem os curiosos e os luteis, a
curva das praias, a elegância ousada dos
morros ou a mendicância franca das
ruas. E' preciso, por exemplo, que se
nerca o filme picante de Importação
f ancesa ou o "footing" da Ouvidor
para uma visita cuidada a "Fundação

Romão Duarte", antiga "Casa dos Ex-
postos", num recanto aprazível da rua
Marquês de Abrantes." Pois ai está se-
diado um dos quartéis-generais da. p e-
dado humana, em pleno tumulto tia ca-
pitai da República.

ROMAO DE MATOS DUARTE

Pouquíssimo é sabido ria vida de Ro-
mão Matos Duarte, fundador «a antiga-
"Casa dos Expostos". Apenas que ei a
um português natural do Douro estabe-
leddoTa cidade do Rio de Janeiro pelos
anos do século XVIII. Tinha riqueza,
mas' contrariando os hábitos, dos portu-
guêses emigrados, nao constituiu família
por estas bandas.

Na época o Rio contava com uma po-
nulação do 20.000 habitantes e, segundo
escreve Escragnolle Dórla, < "as crianças
expostas pereciam nas ruas, nos adros
das Igrejas, nas praias, sem que a fe se
movesse, a esperança se apledasse e a
caridade as tutelasse. Rejeitadas pelo
coração dos progenitores, tinham a ml-
séria por cèFeM03~"TOva por ultimo
Berço. Delas so condolam a Misericor-
dia, um ou outro particular. De vez em
quando, a própria Misericórdia alegava
não ter rendas para sustentá-las. A
Câmara, essa não ouvia os gritos dos
enjeitados. Padecia de surdez adminis-
tra tiva, devida, lambem, cumpre reco-
nhecer, ã escassez de rendas".

Imprevistamente, a 14 de janeiro de
1738 o burguês Matos Duarte, a quem
esses fatos Impressionaram demasiado,
oferecia à Casa de Misericórdia 32 mil
cruzados, para a criação dos meninos
expostos na. Boda; O dinheiro seria clis-
pendido na compra de propriedades e
emprestado a juros com a finalidade
exclusiva de proteger os expostos. Três
dias depois, Romão recebia o pri.neiro
afilhado, um menino deixado na Roda
"embrulhado em cueiro de chita veide"

v$ ¦ Comprando uma das

nossas calças para esporte

ou para week-end, o senhor

comprará o que melhor

6e confecciona no Rio para

proporcionar o máximo

de conforto e bòá aparência.

Preços razoáveis e vendas

também a crédito.

Calças desde Ci$ 295,00
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e dele se féz padrinho e lhe duu o
nome.

De princípio o. asilo era mesma a
casa de Matos Duarte. Só mais tarde,
em 1811, ganhou sede e terreno pró-
prios. . Deu-lhes o terreno o tenente
José Dias da Cruz, "nas cercanias do
beco chamado corredor do Irem, nas
águas do Hospital Velho". O bom por-
t.uguês da Freguesia de S. Kom&o de
Carvalhosa, que morrera em 1754, pu-
dera, apenas, lançar as bases na cru-
zada humanitária. Conta a História que
a sua morte, foi lamentada por toda
a gente do Rio: Romão íinalm.-nte cm-
pobrecera de tanta caridade. Sufraga-
ram-lhe a alma com 861 missas. E
conforme sua última vontade, no iiiu
do enterro deram-se esmolas ao? pobres
concorrentes á porta da casa funerária
e aos presos da Cadeia. E ajaim, diz
Escragnolle Dórla, "cumpriu a Miserl-
córdia, obedecendo ao prezado irmão
que tanto pedia ao céu como dava na
terra".

Estava recomendado no ies„-ir.icnto
que, satisfeitos os legados, r=verlesse
às suas herdeiras — as meninas ex-
postas da Santa Casa, o- que -inda les-
tasse.

Nã.o se sabe, ao menos, iiide es'á a
campa de Romão Matos Düd.te. Mas
o seu nome não foi esquecido, nem re-
legada a sua obra. "Os homins conll-
nuam a conhecê-lo como se con n «sàsita
com êle, as mulheres a bendize io como
se o vissem, as crianças a amí-lo co-
mo se lhes fússe pai presente. Bendito
louvado seja pela bflea das crwriças,
pela palavra das mães".
A PEQUENA CIDADE SEM MACULA

Hoje, 27 freiras Irmãs da ordem f;an-
cesa das "Filhas de Caridade de São
Vicente", incumbe-se de dirigir o
destino da "Fundação Romão Duar-
te". A instituição ocupa um vasto ed)-
fíclo de três pavilhões, além de cnor-
me área onde estão localizados outros
departamentos seus, jardins e campos
de esporte. Ediflcaram-se ali, íffl ou-
tros tempos, o palácio residencial do
Conde d'Eu e o famoso Colégio Abi-
lio.

Entre Irmãs, asilados e funcionários
o grande edifício e suas dependências
abrigam 800 pessoas aproximadamente
E' bem uma cidade em miniatura, gia-
ças à sua população variada e a In-
tensa atividade que ai se desenvo,vi-..
Apenas nessa cidade ps vícios e os
erros do espirito humano não têm gua
rida. As franquezas da espécie íicim
para além do portão da rua Marquês
de Abrantes.

A finalidade preclpua da Instituição
é asilar crianças sem recursos, órfãs
ou filhas de pais nlmlamente pobres,
cuidando, desveladamente da tarefa de
educá-los, de lhes dar uma proflo.íão
e dignos meios de vida. Até ná pouco
tempo limltavarse .às crianças oxpo.4as

¦na "Roda", Mas o sistema foi aban-
donado por Inconveniente, fo.ite du re-
calques e humilhações para quantos sen-
liam-se anônimos na vida, rom a loa-
de- da razão. • '
. "Hoje aceitamos crianças tecám-nas-
cidas -até-4 -anos-, trazidas pcrã-próprla
mãe ou responsável que se comprometa
a trabalhar na "Fundação", assistindo,
pois, moralmente aos seus filhos — ex*
plicou-nos a Irmã Superiora Volsin.
Quando não, por ordem judiciai e obrl-
gatorlamente, todos os filhos dai mães
hospitalizadas na Santa Casa".
A "CRECHE": VIGÍLIA DA CIÍlNCIA,

DESVELOS DE MAE
As Irmãs Luisa e Helena levaram-nos

a correr o edifício cuja gravidade his-
tóricá aliada a uma exlrem.i modés-
tia dá-lhe cunho pitoresco e farta sim-
patta. Vimos uma coleção de móveis
antigos, doados por grandes Ueiieméri-
tos, guarnecendo as dependências do
pavilhão térreo. Uma das üe.nnéi'tas,
n Irmã de Santos Dumont, oferecau à
Instituição peças de mobiliário do ge-
nial brasileiro. No salão de visitas ro-
demos admirar magníficos quadros cie
tema histórico.

Os berçários encontram-se instalados•io 3.» pavimento. Neles alojam fe S70
crianças, até o máximo de 4 anos. A
Irmá Edilia, dirigente do serviço, mos-
trou-nos todas as dependências, inciu-
slve áreas para brinquedos e recieio.
Como algumas das seções Ü3fHÜdèrVi de
morosos reparos, por falto de verba su-
flclente, a capacidade das '.'creches"
acha-se sensivelmente reduzldi. Poderia
atender, em bons condições, a um nú-
mero duplo de crianças.

— Graças aos cuidados extremosos
do dr. Elias Teixeira, adl.intnu-nos a
Irmão Edilia, a taxa de, mortalidade Joai-
xou muito, desde 1043, e hoje é quase
inapreciável, atendendo à circunstância
de- que, comumente, recebemos as cri-
ancas 

' 
num estado precarlssimo de

saúde. Em 194R, por exemplo, tivemos,
apenas, 23 falecimentos. Há meses sem
óbitos. No geral a mortalidade decorre
de debilidade congênita, de nascimento
prematuro ou de bronco-pneumohia. O
dr. Elias Teixeira e os demais médicos
da instituição não poupam esforços pa-
ra salvar as crianças mesmo em estado
desanlmador. Também os cuidados se
exigem com absoluto rigor : o aleita-
mento é cientifico e a esterilização é
perfeita. Contamos para isso, dentro
das nossas modestas possibilidades, com
aparelhamento completo: estufas, au-
toclavcs, esterilizadores para roupa, in-
cubadoras, aparelhos para banhos de
luz, etc.'

E com que reaursos contam para
Isso ? — perguntamos.

O governo federal nos auxilia com
90 contos anuais e a Prefeitura com
18 a toda instituição, que tem outros
serviços e departamentos, além do ber-
çário. E' certo que não é n bastante,
pois precisaríamos de ampliar as nos-
sas instalações, fazer compras de mn,-
terial, preparar outras seções de gran-
de utilidade, etc. Contudo não nos fal-
ta o apoio dos caridosos. Vivemos ra-
zoàvelmente — graças a Deus e ã ca-
rldade particular. Ademais, os serviços
industriais da casa proporcionam algu-
ma receita para enfrentar os gastos
normais. Se ao menos aprontássemos
as salas que estão sujeitas á um lento
reparo, poderíamos aumentar a capa-
cidade de recepção. A média que já foi
de 50 crianças, desce, atualmente, a
15".

Ajudas substanciais não têm sido
negadas, pelos poderes competentes, a
instituições de recreio ou esportivas e
quantas outras se dedicam a objetivos
menos benéficos, A União e o Muni-
cípio precisam de considerar que a as-
sistêncla financeira prestada à "Fun-
dação Romão Duarte", situa-se muito
aquém das suas reais necessidades e
não corresponde aos utilissimos servi-
ços que ela presta no setor da nossa
assistência social.

A título de curiosidade fomos infor-
mados de que só com o consumo de
leite a instituição, gasta 12 mil cruzei-
ros mensais 1
MUITOS FICAM. ALGUNS VAO... MAS

VOLTAM SEMPRE
— "As crianças ficam nas creches

até os quatro anos, prosseguiu o Irmã
Edilia", que, por sinal, é diplomada
pela Escola de Enfermagem Ana Nérl."Em seguida descem para o Jardim de
Infância, onde iniciam o curso prima-
rio, sob a direção das Irmãs. Atual-
mento 303 crianças freqüentam as 3
salas de aulas que possuímos. Findo o
curso primário, meninos e meninas to-
jnarh destino diverso. -Elás;.vãos -para os
cursos de costura, dactllografia, .cull-
nârla, serviços domésticos e prendas
em geral. Eles -itáò—jearft—«fr"oficinas,-
onde aprendem um "õltcioTUpográfln,;
marcenaria, alfaiataria, padaria, sapa-
taria, etc. Mas podem freqüentar es-
colas a ginásios noturnos, fora da ins-
tituição, que lhes dá, nesse sentido,

Conclusões à SIS Congresso Infanto-
Juvenil de Escritores ' "

Á poesia, o livro didático, o rádio, o teatro e o
jornalismo foram os temas sobre que versaram as
teses — Numerosas sugestões apresentadas pelos

jovenâ escritores brasileiros

plena liberdade. Nas oficinas os rapa-
zes dispõem de mestres adequados e,
hoje, vários deles já são os (mestres
das novas gerações".

Aos asilados não se impõe limite de
idade para habitar a casa. Saem quan-
do querem ou quando lhes obriga qual-
quer circunstância superior. A Irmã
Volsin nos fala, mesmo, de um asilado
de !)4 anos que ali permanece ainda.
Os rapazes que saem a enfrentar a
vida Ia fora, náo deixam de voltar
aos domingos e feriados, pois eutâo se
sentem como num verdadeiro lar. onde
nada lhes falta, conforto nem consolo.
Materialmente a Fundação lhes facul-
ta, ademais, serviços médicos, farina-
cêutlcos, odontológlccs, dirigidos por
competentes e dedicados profissionais.

Esta.casa parece que tem feitiço,
confessou-nos a irmã Gertrudes, num
largo sorriso do satisfação. "Eles" vão
mns voltam sempre..." Apareça o se-
nhor por aqui. num desses domingos...

E' o feitiço da bondade — re-
matamo3.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A educação do asilado completa-se na

pequena indústria que a instituição
mantém, a. custn, de doações e rendas
próprias. Os rapazes são instruídos por
bons mestres, vindos de fora, mas to-
dos afeiçondos á missão que lhes in-
r.umbe na casa. Não são poucos os
operários saldos dessas oficinas que ho-
Je integram e mesmo comandam servi-
ços industriais na cidade.

Ficamos sobretudo impressionados
com a tipografia, aparelhada com exce-
lentes máqinas é capaz de produzir os
melhores trabalhos de arte gráfica.
Jornais, livros, revistas de luxo, em tri-
c.romia e outras publicações que clr-
culam regularmente, no Rio, saem das
oficinas tipográficas da Fundação Ro.
mão Duarte. Rapazes que, de outra ma-
neira, estariam abandonados à sorte,
sob o domínio do vicio ou do crime,
fazem movimentar os linotipos e as.de-
llcadas máquinas Impressoras, em be-
neflcio da coletividade.

A sapataria, que executa serviços de
suprimento para a Santa Casa e de-
mais instituições pias, também pode
classificar-se como uma das melhores
desta cidade, no seu gênero. Dispõe de
máquinas modernas e os operários da
instituição fazem jus aos esforços dos
mestres. Fabrica-se um tipo "stan-
dard" de sapato, mas a oficina conta
com todos os elementos para trabalhos
de grande porte.

A padaria, a alfaiataria, a carpin-
taria, etc destinadas, igualmente, ao
fornecimento da Santa Casa, nada fi-
cam a dever aos estabeleementos con-
gêneres modela res do Rio.

AS VITÓRIAS DO BEM
Essa é a bela obra social e humanl-

tária que as Filhas de Caridade de
S. Vicente realizam exemplarmente,
com a modéstia própria dos bons.
"Muitos ficam; outros vão, mns voltam
sempre..." O Evangelho da caridade
supera os instintos de revolta que por
acaso pudessem habitar o «oração dès-
ses engeitados da sorte.--Nesta- "Cidad8--Maravilrrostt"-.-os con-

Jràstes parecem Tmips .vlMis.TTdaavín o
què pode a perversidade-cínica contra
as fortalezas do Bem, guarnecidas, na
discreção rio seu retiro santo, contra as
Incursões da impiedade humana ?

Realizou-se, nesta capital, de 11 a 17
de corrente, o III Congresso Infanto-
Juvenil de Escritores,

Na oportunidade, noticiámos o de-
senrolar dos trabalhos, de que parti-
ciparam jovens de vários Estados.

Hoje, publicamos as conclusões e su-
gestões dt referido certame,

RESUMO DAS CONCLUSÕES
Essas conclusões foram as seguin-

tes:
SObro o nhsmilo «A poesia, a criança

e o jovtm»: a) A criança e o jovem
gostam de poesia, desde que ela se
adapte a seus interesses e a suas ca-
pacldades; b) não é preciso que a cri-
anca compreenda a poesia no seu sen-
lido - racional para gostar dela.

SObre o assunto «Livros didáticos de
hoje»: a) Os-livros didáticos não de-
vem ser padronizados; li) é urgente à
baixa de custo do livro didático; ç) os
livros didáticos devem ser mais cuida..-
dos, Isto é, feitos tecnicamente. •

Sôlirõ o assunto «Radiníünizaçno e á
Uteratufa lníantl-.Tuvenil»: a) O mer-
cantilismo que reina atualmente nas
nossas emissoras é prejudicial: hl as
novelas sensccionallstas prejudicam a
iormação moral ria infância e da ju-
ventude. d a música é indispensável
nos programas de rádio para crian-
cas.

Sflbrc o assunto «Teatro para crian-
çns e lóvérts»: a) O teatro e*duca. en-
sina a'adnuirlr boas maneiras e gran-
de dose de auto-domínio; b) o .teatro
auxilia a expressão, aumenta os cnnlie-
cimentns históricos e alarga os literá-
rios; cl i-.ào se deve elogiar demais
a criança e sim estimulá-lrt.

Sobro õ assunto «Jornalismo por cri-
ancas e jovens»: 'a) Os jovens de-
vem ter jornais diferentes dos rias cri-
ancas; b) o jornalismo por crianças
deve,-sèr orientado pnr educadores: O
os jovens tem necessidade de um jnr-
nal'onde possam publicar suas criações
literárias.

Foram a- seguintes as sugestões do
111.5 Congresso Infantl-Juvenl de es-
critores:

Sôhre a poesia, a criança e o jo-
vem: a) seja organizado em todas ns
capitais do país o I.» Salão Estariual
de Poesia Infnntl-Juvenll, assim como
nas cidades do ihterior; b) que para

fiste trabalho seja conjugado aos es-
forcos das respectivas Secretarias dt
Educação a colaboração de pais a mes-
três, através de uma campanha pré-
via de esclarecimento das finalidades
do mesmo salão, pela imprensa e pelo
rádio, ou em conferências promovidas
nos estabelecimentos de ensino prima-
rio e secundário por poetas e proles-
sores locais; c) sejam premiados os
melhores trabalhos de cada salão cs-
ladual, depois de julgados por uma
comissão de poetas e professores lo-
cais entre ns cópias não identificadas,
recebidas ao lado das que sé destinas-
sem fi exposição. Sejam publicados os
trabalhos premiados em uma Antologia
dns I'01-lan crianças do Brasil, para
cuja apresentação, disposição c sele-
ção seria convidado um poeta' ou co-
missão de poetas de renome nacionais
d) «cja organizaria, paralelamente, uma
exposição de poesias paru crianças;
e) sejam estas poesias julgadas e as
melhores publicadas numa Antolotrla
Toétlca para ns crianças do Brasil:
f) seja convidado para apresentá-la e
organizá-la o mesmo poeta ou comls-
são de poetas a quem for . conferida
a organização ria Antologia dos Poe-
tas crianças do Brasil! g) o Congres-
so solicita ao governo a criação d<
cursos para o cultivo de poesia e en-
eu.o da arte de declamar; h) o Con-
gresso solicita à Imprensa a publica-
cão mais freqüente, tanlo em revistas
como em jornais, de poesias como In-
centlvo nos jovens. Essa publicação
deve ser de poesias clássicas e moder-
nas, mas não acadêmicas.

Sobro Livros didáticos de hpjè: Dlrl-
sriram os jovens á Mesa da Câmara
rios deputados o seguinte oficio: «O
III.» Congresso Infanto-Juvenil de Es-
critores, que congrega jovens de vários
Estados rio Brasil, e que se realiza
de onze a dezesseis de julho do cor-
rente ano, decidiu, com a aprovaçáo
ria maioria, encnminbar a essa nobre
Câmara o seguinte memorial:

Considerando o alto custo que apre-
sentam no momento os livros dldá-
ticos; considerando que este elevado
•teto ne rieve à obrigatoriedade do
uso do papel nacional na confecção
do livro didático; considerando que

(Conclui na 2.» página»

Empresa de aviação desejando ampliar seu

quadro, procura moças brasileiras, tendo o curso

ginasial ou equivalente, que falem inglês e fran-

cês, com idade de 20 a 28 anos, desembaraçadas e

de boa apresentação. Resposta para 11.769 neste

jornal juntando referências, endereço e fotografia.

|"¦¦&!** OLIVEIEiV LEITE
--^E^-a-maior-distribuidora, atacado e varejo~-frx T>ltaÇÀ M0NTE CASTELO, 33

(Antig-o Largo do Rosário)
(Próximo a» Largo de Süo Frnncisco).

Banca para conserto
de Rádio

Vende-se por preço de ocasião.
Ilua da Alfândega, 100.

E' FÁCIL

GANHAR DINHEIRO
NO INTERIOR E NOS

ESTADOS
Temos uma oferta que Uie
renderá CrS 80,00 ou mais,
ao dia, em horas vagas.
Mande-nos ainda hoje o seu
endereço sem compromisso..

BEX STUDIO
Caixa Postal 1616 - S. Paulo

mm

MÓVEIS
ESTOFOS E

DECORAÇÕES
Para residências
e apartamentos
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DR. JOSE SECAL
OlltUKCHAO III.NIISTA

Asalstento da 1'ollrllnlrn Geral do Illo
de Junrlro

Brntlatn da rrufc-ltiirn
ICAIIIS X

Atende a qimliiuer hora dn nii'tc
VU.AÇA IHIUIIE DE CAXIAS, 8

apiirlnnienlci 204

Casamentos - Cesli-
does-

Procurações, Passaporte», Natn-
rallziiçõeí, Registrei de diplomas.
Marcas e patentes, Prefeitura, Re-
cebedurla, etc. Tratar num J. üil
nuelra, A av. Marechal Fliirinno
n. 13 — l.V andar. Tel.: 33-3810,

diariamente.

CLÍNICA
HOMEOPÁTICA

Doenças Crônicas
e nervosas

Dr. Moura Brandão
(Docente da Escola de Medicina

e Cirurgia)
O doente tomará remédio duas

vezes ao dia.
ALTAS DINAMIZAÇoES

Uua S. José, 85, s. 404 — 42-S593

ELETROLAS
E 

' '
i^.

Perfeito serviço de garantia e
assistência técnica. Cumpre mar-
cas afamadas para sua seguran-
«a. Nós temos modernus modelos
de R. C. A., Philips, Olimpic,
Phllco e lindo mostruário de rá-
dios pequenos ultimamente chega-
dos, que vendemos a longo prazo.
CASA GLORIA — Rua Sete de
getembro, 86 quasl esquina de
Avenida — Telefones 22-1)444 e

42-4834.
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Coictasões do III...
(Cunclusão da 1.» página)

est» obrigatoriedade vem bcnoficlar
poucos proprietários ria Indústria do
papel, cm detrimento de milhões de
estudantes brasileiros, Já de há . multo
sobrecarregados com taxas e altas
monsalldades, além, de náo existirem
no território nacional escolas públi-
cas em número suficiente; vem pe-
rante vv. exclaa. sugerir se façam
leis, ou lei ja feitas entrem em vi-
gor, a fim do quo os livros didáticos
possam ser impressos cm papel de 11-
nha dágua que, como 6 sabido, não
paga Impostos, igualando-os nesses
privilégios aos Jornais, barateando as-
sim o seu custo e deixando-se o uso
do papel nacional para os demais li-
vros que nâo . sejam didáticos, visto
que esses' não têm uso obrigatório.
SOBRE "A RADIOFONIZAÇAO E A

LITERATURA INPANTO-JUVENIL"
a) — Solicitar aos escritores e edl-

toros para que elevem o nivel da 11-
teratura lnfant.o-Juveníl; b), — Soll-
citar aos diretores de estaçõos radio-
fònicas para que primem pelos bons
programas; .-o). — Instituição de um
concurso de histórias com a partlci-
paçio de crianças e Jovens de 10 a
20 anos: . d) — O Congresso deve
entrar em contato com os govornan-
tes a>flm de interessá-los pela ofl-
clallzação de uma campanha saneadora
da literatura infanto-Juvenll; e) —
Envio de uma moção ao Congresso
Nacional com o apoio da Ordem dos
Advogados, A.B.I., etc. etc, no sen-
tido de ser. regulamentado o artigo
51 da Constituição Brasileira; f) —
Os programas infantis devem ter co-
laboração de crianças orientados por
adultos conhecedores de psicologia e
pedagogia; gl¦. i—. As . novelas musicais
devem ser intercaladas com pecas mu-
slcals; h) — Deve ser feito um apelo
aos senhores pais para que fiscalizem
à formação moral dos! Jovens, através
dos programas de rádio; i) — os com-
ponentes do III Congresso Infanto-Ju-
venil de Escritores devem-'¦ dirigir-se
aos diretores da. estações dè rádio de
todo o Brasil, para que, os mesmos
cedam uma.hora de sila programa-
ção, por semana .dando; oportunidade
aos Jovens de, dirigidos por pessoas
competentes, participarem desses pro-
gramas.
SOBRE O TEATRO PARA CRIANÇAS

E-JOVENS
a) — Fazer com que os pais com-

preendam o progresso do teatro e ve-
Jam que nele os filhos váo encontrar
o ambiente para sua vocação; b) —
Melhorar os teatros nos colégios, e
isto por iniciativa dos estudantes;
c) — Estudar as possibilidades do tea-
tro ambulante;, d) — As escolas , mu-
niclpáis',. devénv lutar ' para- obter um
teatro, . onde, .com auxilio do governo,
realrzar^se-iam espetáculos .-. apresenta*
dos -.pèlás companhias :' teatrais forma-
das-em eadà' escola* e) — .Nos ,:,col*-
gios deve-se -incentivar o gosto) pelo
teatro entre' a Juventude, :criando-se
um grêmio teatral em todos os - meios
estudantis. Quando passível cada grè-
mio deve ter o seu palco; fl — Por
meio do "ballot" e da opereta deve-se
procurar incentivar o gosto pela mu-
sica- g) — A pintura dos cenários de-
ve ser feita, dentro do possível, pelos
próprios atqras para que estes venham
a ter. um .certo: .conhecimento; da çin-
tura; h)'-sà-As, companhias de^teatros'devem''prócüra'r.'.-.enp.ènar: peça*;-de. -pre-

leroncla inacionais'.:-,-,espeçlajaj 
'para a

juventude; il '-* 
.0 governo- deve inter-

ferir seriamente na moralização de
nossos teatros públicos; J) - Em todas
as cidades onde íósse possível, deveria,
ser criado o "Teatro do Estudante ,
para que os alunos de todos os cole-
gios pudessem representar

"CLÍNICA DE SUICÍDIOS"

DEN'
Preços ao alcance de todos

PALADON
DESDE CR$ 300,00
CONSERTA SE RAPDIO

QXJAI.tèlER DENTADURA

Clínica Dentária
Luiz da Silva

RUA DA ALFÂNDEGA, 220 -
Sobrado

Para
realização desta obra deverá ser soll-
citado o apoio financeiro do governo
municipal.

SOBRE O JORNALISMO POR
CRIANÇAS E JOVENS a

a) — Nas cidades onde não houvesse
Jornais, .infantis; -as comissões/ e xfutl-
vas dos Congressos Infanto.-Juvenis de
Escritores deveriam editar um Jornal-
zinho, não só para propaganda do
Congresso como para divulgar a lite-
ratura infanto-Juvenll: b) — Os Jovens
devem se organizar e ir aos grandes
Jornais para conseguir um suplemento
com a sua colaboração; c) — O Ins-
tltuto Nacional do Livro reservar.a
uma verba para premiar os melhores
colaboradores dos Jornais infanto-ju-
venis. «,

(Conclusão da 1.* pagina)
Suicídio original, pouco comum, ou

mesmo habitual, merece dessa >ua im-
prensa, exagerada, minuciosa divulga-
çâo. Observam-se, a seguir, veíiladei-
ras cópias, em série, cio mesmo —
Iguais nos meios, Idênticos até no. um-
blente que o autoclda cuidadosamente"prepara". Ellminou-se, tempos ctrás,
nesta capital, uma mulhor, pelo (jàs Ue
Iluminação. A seu lado — Junto ao
gato de estimaçüo, que fêz ju isiko
fosse com ela na mesma "vlagsm" —•
foi encontrada conhecida revista (por
sinal da mesma empresa do citado. ves-
pertino autor da fotografia "ainda-, sd-
bre o túmulo.,."), aberta nas páginas
que mostravam fotografias, em ponto
grande, de duplo suicídio, por meio
idêntico,' dias antes ocorrido — e que
a aludida revista se esmerara em n í-
nuclar. Observava-se, nas menores fi-
llgrunas do preparo e da exocuç.io, cvl-
dente I preocupação de que tudo 'saísse
igualzinho!"

— "CLINICA DE SUICÍDIOS"!
Ora, tais reportagens escandaiosds,

essas descrições mórbidas, essas íoto-
grafias, a transcrição romanceada das
cartas (nâó raro "retocadas" por jrr-
nalisla da casa...) — tudo isso, per-
petuando-se na memória do público,
constituiria — paia empregar ^x;>ies-
sao JA. usada, ao sou tempo, pelo mes-
tro ilustre que foi Lcgrand du SauMe
— verdadeira... "Clinica de suicídios".

Se tão nefasto o papel dessa ímpicúi-
sa inconsciente — que faz éscànda>o,
tece romances, dramativa-eventos, i-ce-
tlza fatos tão tristes — por que agiria
ela assim? Sem dúvida — que "razfio"
outra teria? — visando aumentar a ti»
ragem, intensificar a venda em mc*:o
ao mais deplorável dos públicos lei-
tores.

Exerca-se, embora; a sugesláo mais
em relação ao meio empregado do que
à decisão mesma de matar-se. Atue-,
não importa, apenas como "escôrva",
no suicida potencial'— portador da
"llbirio rhoriendi", que acalenta a 1 leia
de ítuto-eliminar-se, a espera de sim-
pies estimulo, que o noticiário lhe traz,
ou da "certeza" da eficácia, de.,deter-
minado meia; Efetue-se de uma ou
outra-.'maneira — uma coisa não pa-
dece duvida: poderá levar criatura hu-
mana a matar-se!

— 0 REMÉDIO
Conversando, certa vez, com famoso

jornalista sobre essas coisas todas, me-
recemos-lhe o mais paternal dos sor-
risos, seguido dè taplnha amável nas
costas, tudo fechado por chave. d'oiro
da mais arredondada das sentenças:"Ora, meu .amigo, que culpa caoe -a
pobre Imprensa-! «Querem mata-se, náo
querem?.'Que .'sç-tnatem!" ' ,'" -

Opirííao,.ldêh)tiç»,'V» de alguém que,
em determinada.--província sulina, anda
travèstido de''léglstá. A seu ver, nada
melhor que dar. de: graça, bôa dose de
íormicida a cada provável candidato à
morte voluntária — "para que morra de-
pressa e não nos dê muito trabalho!»

Pensam assim — e é direito que lhes
cabe, embora — opinião nossa — de-
vesaem ficar sob vistas atentas de psl-
àuiatra. Pensam assim — mas. não
será um pensar humano. Nem correto.
Nem direito.. 

'¦; • ,. ¦
Haverá, abjque-se diz",.-estranha fau-

na dei.armamenl.isttts;.'rlí>.-iirib'is longas e
algibéiras lhsohdâ'VelSJ-.que;aniassem ml-
Ihões, lndlferenles'"i."sah''gúeira,.ap luto,
às lágrimas, ruínas e catástrofes que
esses mllhCes lhes custam. Por isso que
— «business is business, and war is...
business!»

Esta, ao que parece, a divisa do
«boss» desses periódicos que exploram o
masty taste> do homem de rua. Tirem-
se mais jornais; mais jornais se ven-
dam! O preço — em vidas humanas, em-
bora — o preço não importa!

DetendenT-sè, quando atacados. Citam
até o Sclpio Sighele («Literatura e Cri-
mlnalldade»), para o qual pouco vale-
riam medidas coercitivas proibindo aos

j- 

Jornais noticiários espalhafatosos e co-
mentârlos cm torno a crimes è suicidlon
sensacionais. Por Isso que «a Impren-
sa reflete e iifiò cria os gostos da mas-
sa». «Dal, tor o «Mornlng Herald» qua-
sa fallrlo por haver adotado essa ori-
entação» — argumento do aludido SI-
ghele.

Em que peso o nenhum valor da nos-
sa opinião, nfto pensamos Igualmente,
para não citar jornais outros, igual-
mente decentes.

Ai eslá DIÁRIO DE NOTICIAS, com
seu noticiário de crimes, suicídios e ten-
tativas (é.;. bastante ciar uma vista
d'olhos eni ; «Várias Ocorrências»)': só-
brio, sucinto, discreto — e sabe-se que
prospera.

O que ninguém, honestamente discute
é que a falta de publicidade — espe-
cialmente no que tange aos suicídios —
evitaria «atualização de processos
mentais em predispostos, nos quais a
Idéia suicida se acharia numa espécie
de estado enérgico permanente».

Razão de, convlctamento nos filiar-
mos à corrente que clama, da parte de
quem de direito (Isso, é claro, sem antl-
pático cunho de «imprensa dirigida», de
triste, mas' recente memória), as provir
dências abaixo.

Rcstiinjam jornais e revistas re-
pòrtàgehs sftbre suicídios.

Não lhes dêm lugar de evidência,
nem o cunho romanceado do agra-
do de aleuns plumlllvos.•. Pròcure-se evitar divulgação de no-
mes e retratos de suicidas.
Faça-se o mesmo em relação aos
meios empregados,

Nfto dêm, em hipótese alguma,.pu-
bllcldade a cartas ou bilhetes dei-
xados.

Dlr-se-á que Isso não resolve. Que o
probltiiuu ú oulru bem mais sério. Que se
a verdadeira causa rio sulcidln reside em
anormalidade psíquica (Escola pslqulá-
trlca), ou encontra sua cspliencSo em
fnlóips sociais, econômicos' (Escola so-
álólósicâ) — providências deste, tipo de
pqueo qu mesmo nada adiantarão, '

Nao discutiremos méritos' c derricrl-
tos de uma e oulra Escolas (se bem
adeptos da primeira). Concordemos nls-
to: ;modidas, como a» acima apontadas,
ajudarão, em multo, a profilclxla do sul-
cldlo. Basta ver o que, com elas, seconí
seguiu nos Estados Unidos, Japâbe
outros -países civilizados. ' jj

Na pior das hipóteses, não custa nada
experimentar! , • .

RAIOS X
i.\DU)l)IA(iNí>STICO E «ADIU

TERAPIA PROFUNDA

Prof. Manoel |gj^jpBií
DR! UU itUíKIKO

(na Senudur IJántas, 4S B. Apto.
JOÜ — TeU.: 32 0442 e 42-1387

"Compram-sn 
prnlarlai, iiorcelana*. ens-

tais, pintura», irtins, mnrflm. Pise para
papel», móvel» do JacarandA. Caía-se
n valor da antigüidade. Casa Anglo-
Americana Antigüidade Ltda. — ""a

.da Assembléia n;'í3r. *,

{Telefone: 22-9664

Pinturas e consertes de geladeiras
Consertos, reformas, recondiclonamento em

fechado ou aberto.
ENGENHARIA H. BETZ

Rua raula Freitas, 88-B ¦— Tel

qualquer marca,, t.lP0

LTDA. ¦¦¦¦: J--^
37-1770 - Copácah&fln,

DISCOS A CREDITO
A Rádio Elétrica Mundial. Inaugurando as novas instalações de

sua Seçàu de Discos, aumentando a sua discoteca o ampliando suas

confortáveis cahines, convida o público em geral, a lhe fazer uma

visita, aproveitando a bonificação especial de 15%, durante c0 dias,

concedida a quem apresentar êste anúncio. Aumente sua dlaiMera

adquirindo os discos de sua preferência pelo nosso sistema isCarnet

de Discos», para pagamento em 10 meses. •;. :'

RÁDIO ELÉTRICA MUNDIAL v

RUA DO CATETE, 107 ~ -FONE 25-0663.

MB. C . WALTON m • í
AMERICAN TEACHER

SISTEMA ESPECIALIZADO PARA ENSINO DE INGLÊS —

RÁPIDO — EFICIENTE — INTERESSANTE (Aulas ilustradas),

Rua Antônio Vieira, 17 :— Apartamento 304 - Leme -r Esquina
da Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

NA R I Z" ¦© E FER,IU>:
TIRA O CHEIRO DE SUA GELADEIRA

aiMBMBiB«BWlB*lá»ll»»aW«*WW«WO«JIP«aWPPWP»a»

COLCHÍO
VENTIUDOdeMOUS

^¦¦¦»"¦ •¦¦¦¦¦¦¦»¦¦•¦¦¦>»

l'aSnl C'« 1.800,0»
,Uelro Cr$ i,,M)é0

V , ,' i. ¦ .-

CAMPANHA POPULAR
_...

Sem entrada e sem fiador
GARANTlÀr-ia^ÀNÒa

fmm:mf\iW^- is-oioii • ^s-sw^odsiãh

Uma revista moderna
p Brasil

W""»l"|lMMI|||ijB;. ¦;;;
NlSTE NÚMERO \Sw^^aF^Hl H3 S

Palpitante reportagem sôbrâ o ^f^^^^^^^^©^pÍ^|^^^M9B- ::
"Teatro de Bolso", magnífica- 'WÊ^^^^^Ê^^^ÊM^Ê^^S^^L

mente ihiftradn, sob o título: ^^^^^^^^^K^pillli^^^HtMi

0LÉST!AS D0SPU1$6ES
Tratamento especializado da Tlll^EKOÜLOSE. em.todaa *a .suas 1
íl^maaV^DÍtV^HEKNANl NEÍMI^»^ AssemlíJcvia, 9739»!^4

Telefone 42-11749 — De Z às 6 horas. ^
 íi ..in. nji.y iqnwi

Mantendo a mesma leveza e vivacidade
dos números anteriores, GUÀIRA de

tJj^fip^^^heia de outros assuntos
igualmente interessantes e oportunos,
dentre os quais se destacam:
Perfil dos Grandes Campeões ? Heitor
dos Prazeres ? Montevidéu que eu vi

: * Senhorltas do Brasil.
Leiam "GUA1RA" ãe Junho. GÜA1EA *.
uma revista, que vale a pena ser lida.

REPÓRTÀGFKS - CURIOSlDAfíES •
ARTIGOS - CRÔNltASZ;ÜfrÁji4DAS

- RÁDIO - ÇULIKÁRI.4 - CONTOS.
MODAS - COLABORAÇÕES -ARTES.

9(l página» repleta» de excetmt.t
Jcitu-o para o recreio espiritual.

PO».EÇO cm 3JQ0\à
mwmmmt
. , i .

•JiiuMiiiiauj uuij.,1. im i i
^Sèí;

..«.".'.'^j».i'i,i.i..'. ãaaBwaate

FESTA
EM CASA?fpS/

r v«„a»

Tel. 32-5554

DR. A. A. VILLELA, Doenças do Coração
' Chefe do Serviço de Cardioloitia da I'ollcHnlca Oeral

AV. RH. BKANCO, 277 S| «07 — TEL. 2U-8250 — Tel. resld : 25-214^
Consultas com bora mnrcadu: das 14 horas em diante.

DI. VASCONCELLOS CID
DIAGNOSTICO PRECOCE DA GRAVIDEZ

Rua México, n. 21 - 19»
andar - Sala 1.901 - Tel.:
32-7709, terças, quintas e
sábados, 16 às 18 horas.

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Fará os diplomados ou nao diplomados em contablllrtade, infoi-

maçoes pnra todos os enderêQoB do interior dos ITstacioa. Carta com
«Jr$ 2,Uü ae seios, do correio para resposta. — tóSCULA Ohà vjoícUüK-
CIU lü c.:ikNC1AB — Caixn Postal 3.024 — Rio de Janeiro. — KeRlhtro
de dipiornad de escolaa de comércio ou superior. Kua l.v de M.arco. «V
— l.v andar — Tel. 23-46HH. Prot. JLuperclo íõnr.eatío — Expediente
das 10 na 17 boraa. Aceito procuraçfio do interior do paia.

ir. Éo Macedo JJtstOrhlua HOxuaiM — Viaa uri-
nàrlaa — Ulnec<il«Kla — 8lfllu?

Hleniirrauia — Cura rápida
Quitanda, iO - 2» andar «-

Das 9 às 12 e das 14 às 19 horas - Teleícinc: 22-3051.

DR. ARMANDO AMARAL
CIKUKUIAO

ConaultArlos de Clinica ClrArrlcar .
Rua Araújo Fôri» Aic->;re, 10 - 3» — 42-22(10 — Edifício PArto AleRi-t
Rua Conde de Bonfim, 149 — 28-5235 — Casa de Sndrtc Santa lerc/lnlm

VIAS URINÁRIA5
Doencaa aexuals — Endoscoplas

DR. ALMEIDA CARDOSO
Av. Rio Branco, 128

10.» and. • 42-8242

Automobilista - Atenção
AUTO - SOCORRO DIA E NOITE

Atende-ae deaeni;tilc<>s lucall, hervlçiia de lunternelro ~ Plniuraa
Vidrarei ri- — Capotelro — etc. — Telefoneai 3a-230« • a8-02,10.

DR. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
< Unira Medira — Molfatlsa da nutrlçfto — Dlalmte — f Itera gaa-
trlca — Muereati, ele. — Tilhugeni iliioclenal — n<i n„... — Metahn.
liamo baaal. í.ona.: Itua I'arui;iiai, ft - milirailu — Teli Jll.ílftfl. —

¦ Wiarleinenle, daa 10 Aa IM horaa. - » . ' '

atí; (M 3.000,00
Compnmm tarlaa mIQUÍRM par» alallíf »1« MltUfli »»r»em »m

|tt<(qu«r eal»»l«», A» i(ua/'|M»f intui», inaairm MilmAn» * enijieiiiiiiiiaa
fa|«»i»a A t.ali» # #l« intuiu»»' iJlaíflnila, iiieamn em Mtlêrul, «•

im. mao iosé sportblu
im iniM'llal. IHM.W1Ü hoiumih.

Il»«*l# - H»»hí#IM*i01* i!i»i>'i*t, ;,..,,.„:;;.:•.-- ?#ã *t»S*4m >*##*•*«
a II» ..- #p.ie *!* l,i M '<*•'• * Hsê-.-i fê#*t*

Assegure a comodidade a seus pés com o

'NOW'SAPATO

O seu bom humor diário... começa pelos pés

1 /
^vf

li 'V
-i^áiv.

»*-^ V >*»>">^r \̂i

Pés bem calçados... com sapatos fiéx&eis-:-e':í^ você
uma garantia de satisfação e bem estar.'Sapatos incômodos, apertados...

oprimindo os movimentos do pé... significam pés doloridos
durante todo o dia. Para assegurar todo o conforto e

firmeza a seus pés... para que o Sr. não se
assemelhe a um gigante com pés de barro... calce

o sapato Brúmmell... o sapato
7 v 

*sf 
'-\ cientificamente desenhado...

>C >^*\ . jâBBk. dentro das mais modernas
J&íkí ^"^ -^**^ A**mÈbár%Ê linhas da elegância mascu-

lina... agora apresentado

/[ 

iifâ^ ^<^. '^^W^^ê^SÊS^W^. com exclus*v»dade, pela
) ^^^^mvíS-^^^^^^Mlii^^^^>. A Exposição Avenida.

¦> íMl'" ?' SÍfc:'Í^S©SS^^**ft:''r '•-^'VjfÃÍ^BB^^S '

Ji^Sa^PraHP^HI

00 ""^Jtolj^^i^}'¦' A,'V!'''éfvMJ

Sapato Brúmmell "Sport". Ca-
murça importada. Sola intei»
radeborracha "Látex".Muito
flexível. Em havana ou beige

Plllilll' ^ y&l! ^IPll

Sapato Brúmmell "Mocasin".,
Macio como uma luva. Camur-
ça importada. Sola de couro ou
borracha, Em havana ou beige

cr$ 270, °°

Sapato Brúmmell "Napolitano".
Legitimo cromo alemão. Florão
na biqueira. Todo jorrado em
carneira. Em preto, marrou
a» havana 

CR$ 35^

Batia asr um rapat dirolio para tor crAdlto na A fxpofffflo

»#»«*< <f«

O Sapito r.i miiiiii 11 é fabricado por¦ . .(.mi... - iii.i eom oa famoftoa ero>
..... ¦ 1 *..... -
'Inclua (ia 11....!. 1'.-. M." ¦-• i.' "1- f..
ram idrallratloi faiiualvmiiciitti para
A I Kp"»»».»" Avi'lllll.1.

^P^l^aW\' ^/Á M ;'l

vJtgãwlSigk. vCTo^ct?'^ ftflSMB^ • 6ç+ .:*-»h'-''°'y^-'\

AvifiiDA ffQi êào mt
Ima *»aa dt r«upa» • irfigtfl v •» - iicuitii*'

Sapato Brúmmell "Clitalco".
Camurça importada. Todo
forrado em carneira, Em
marrem ou havnnacm :iao,m

I-

/
SM
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ALFAIATARIA

CAMBRAIA SANTA BRANCA
forrado do mesmo tecido

De CrS 1.280,00

c« 1.080,60

Tropical "Rio clualba"
diversas tôres

De CrS 785,00 por

(gg*?*»**"'" CrS 690,00
40 pAVIWE^TP

-,¦¦-¦..;..

LINGERIE
Camlsoladeopalaistanv
pada.' De (rS 68,00 por

CrS 59,00

ESPORTE

1?'?;S$K ''
¦ataííaMIutómNlMa*^^

30 pAVifrlEKTp

Soutien de seda (Ino aca-
bamento. De (rS 18,60

por CrS 15,80

MOVEIS

*' 3?jÇ. »,.jf'f3l/Mím
A,' !/&:<&!&&£% ?J

/f, *\4í£.HmiW8*'SL^A «««"Tf

/¦£Müi&8l&sUBuÈ&r

-:

(apa de gabardlne double'
face, Impermeável
De CrS 295,00 por

CrS 268,00

CAMA E MEZA
_____ C.arnlcSo de mesa, puro Unho

duírnlc-o de cama bordada em vários dese- adamascado, 1,50x1,50 com

M ¦ Casal de CrS 195,00 por 169,00 UySgfâ P'

Solteiro de CrS 145,00 por H8,00 ClS 178,00

. - '

mn

a''-:fíí-:í'ii-:í:s:í:-:í«íÉ;í^K^iSÍSíi'^¦av; •'.!>" ,;;;>" ¦.••'.*.'¦• -...v-vv '

AC
— «¦ ¦¦ i_i_ aaamaiai X^^rff!^^^/r^f^-:j^:/-\Jr

Moveis estofados, nossa fabricação. 1 sofá
2,15 x 0,85 x 090 • 3 assentos, almofadas __

soltas com molas internas • 2 pol- DECORAÇÃOtronas, almofadas soltas com
molas internas, coberto
com tecido francei
De CrS 11.000,00

crs 8.395,00
1. 

¦;¦;¦;:*

lÉI-llKl^lllil- ¦ t,m
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MODAS

- 1

m%

LJl_11 _-——

CrS
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Vestido de Ia, em cores lisas •
xadrez todos os tamanhos

De CrS 228,00 por

145,00

Marquiiette de otlma qualidade
com 1,45 ds largura em côr creme

De CrS 50,00 por

CrS 42,50

m
MALHARIA

Blusas de Rayon, de diver-
sas cores. De CrS 125,00

78,00

Pulover da melhor IS diversas
cores e tipos. De CrS 98,00 por

78,00

SÕBftE

míMZ^^  ¦  ^^fe^iMd

ARTIGOS PARA BEBESiilSOÊÉ^

m

mèèÊèèèSèèBÈ
^P^»_%^SS__l^_SS8^ralaaa___

(on)unto de IS xadrez. Vestldoi
com bolero em lindas cores.

De CrS 145,00 por

CrS 98,00

CAMISARIA

Pijama de flanela fustío em
dive.sas cores.

De CrS 98,00 por

CrS 90,00

ãÊÈÈÈm*_£___r ^UKSssSSkS^í'w.-^%

PERFUMARIA

K¦'¦' _ ^_!so?*«_s/3
*. • .•l^^Va-^-.WV-a-»-»-

_r^-v*^*' '¦'•¦¦"_#

Meias soquete
fio duplo diver-

sas cores.
De CrS 8,80 por

CrS 6,l

dnmm

Camisa branca, co.
,' ii" larlnho fixo com bar-

Pijama tecido resistente cores batans, tecido de su-
lisas com frisos na gola. erjor dualidade'.De CrS 75,00 por / , , _c ftAcn on D: (r$ 65,0° porc,s 59'80 cs 43,00
NOVIDADES

, Ouarda-chuva
com cabo forra-
do de couro em

dlvrsas cores.
De CrS 98,00

por
p.e RR flfl Len501 de 3«" wni dl-
»•* ou»uu versas motives e .cores

De CrS 48,0} por
GrS 36*50

Sabonete Palmollve giganta

De CrS 4,00 por

CrS 3,60

Colônia de essência Suls-
sa Flor de MacS, Crepe

da China e Lavanda.
De CrS 25,00 por

CrS 15,00
Cinto de Anca tipo
ameflcano, lustroso
com fivela dourada,

em diversas cores
De Cr $25,00 por

BOLSAS BIJOUTERIA

CrS 13,50

/**£$&'

%ti:: ,,k

MEIAS
Meias Nylon"Du Pont"

cores da moda
De CrS 32,00 por

CrS 24,50

Colar de pérolas da
Tchecoslovaqula

Lote de Bolsas de
CrS 200,00 até
CrS 500,00 por 1 fio de (rS 30,00

crs 15,0b ;o;o*st25,op
CrS 65,00 (,j 60,00 por
CrS 95,00 $5000
CrS 125,00

:;<**'

**~ **^TÍS â^BiaA aamafltt ^^^ i^^^„
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Nosso grande esto-

que facilita uma escolho

acertada e por preços

que só aparecem dua*

vezes por ano í

M-Àl

¦#:¦¦:¦¦¦' V

&?*

MfSÁPlüMOÁ II 0.1 E
V. TOIMIM Oá MA*

VEJA A SURPRESA DA MESA REDONDA

CUd
"SEU MAGAZINE"
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PAVIMENTOS RS
SU5S CRDESS

2 AMPLOS ELEVADORta
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Df MODAS S. A
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OUVIDOR, ESQ. GONÇALVES DIAS

O QL/£ HÁ D£ MFíWOf? P4/?A SUA ELEGÂNCIA E SEU LAR

MOVO N/ D U T K L . S'2-OI -'l »
w»«j*|j»iw nimlmiémm*'

1li,Wí

m

m
SU

-I-.IÍ8

¦
^rh

i

^1

4
.,,.,-v.,-r,...JÍ-,*-.,. ¦-'-¦.--:.-.:.,..:- l,K^.---^--*;.vW;!&W^^ »^^»il^i|*aiaft'l»W»»ll%iiaillil>WII|W



íüí

¦»*

!

Quinta Seção — Quarta Página
npr-

CALDEIRAS
pa RA INDÚSTRIA

(Fabricarão Norfe-AmQrkana)

Domingo, 24 de Julho de lQdd
PTÂ^IO 
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(COMBUSTION ENGINEERING) dispõe cJô om carp»
especializado de técnicos capacitados a estudar, desenhar o
montar para você qualquer tipo de usina geradora de vapor,
prestando a mais completa assistência técnica durante e depois
da instalação pronta.
As caldeiras poderão ser providas de fornalhas ou de equipa*
mentos de queima apropriados para os seus combustíveis e o
seu rendimento poderá ser aumentado mediante a instalação de
economizadores e de pré-aquecedores, aumentando assim, o*
lucros de sua indústria.
Escreva ou venha visitar-nos. Teremos a maior satisfação em lhe

prestar toda a assistência e informações que desejar, sem que
isso represente para você um compromisso.

60 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM RESOLVER PROBLE-
MAS DE QUEIMAR COMBUSTÍVEL E GERAR VAPOR

COMBUSTION ENGINEERING LTDSI
RIO DE JANEIRO

Av. Erasmo Braga, 227-4.° s/403/7
Caixa Postal, 3525

Te/. 32-8846 e 32-9644

SÃO PAULO
Rua 7 de Abril, 34 - 6.*

Caixa Postal, 3079
Te/. 4-1467

¦MtíHittfi |H»iM.iil»Hi«n»

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: 43-9204

%M0$B\
EM MINA DE OURO

um pequeno espaço
instalando a famosa

máquina de fazer
pipocas

Jf
Veja só que eoisa fantástica!

Com apenas Cr$ 1,00 de milho você
pode fazer Cr $20,00 de pipocas. E a
freguesia chega expontâneamente, presa
pelos olhos... pelo olfato. Pick-Pock 6
sensacional. Faz pipocas e... lucros.
Ótima para bares, cafés, confeitarias,
parques, logradouros públicos, etc. Peca
prospectos. Vendas a prestações.

Cia. LILLA dè Máquinas INDUSTRIA i COMERCIO
Fundada »m 1918

RUA PIRATININGA, 1037 - Cx. P. 230 . S. PAULO
OFICINAS E FUNDIÇÃO EM GUARUIHOS - S. PAULO

TEMOS TAMBÉM: Torradores e moinhos para café.
Engenhos para cana. Máquinas de picar carne para
Indústrias e açougues. Motores elétricos e outras má-
quinas para fins comerciais, Industriais e agrícolas

2150 Arco-Artvsl

TEMIL oferece:
BRITADORES "SKODA" — Tcecoslovaquia, intei-

ramente de aço, de duplo eixo, em rolamentos, para ca-
pacidades de 3 a 50 m cub. por hora.

BETONEIRAS "VOEGELE" — Alemanha, de 150,
250 e 500 litros.

MAQUINAS PARA ASFALTO "HUTHER" — Ale-
manha, para estradas de rodagem e aeropostos.

BALANÇAS AUTOMÁTICAS "CHRONOS" — Ale-

manha, para ensacar cereais, farinhas, etc.

MAROMBAS A VÁCUO "HAENDLE" — Alemã-

nha e todas as máquinas e acessórios para cerâmicas e

olarias.

ESTOQUE rEHMANENTE - SEBVIÇO DE TEÇAS

DISTRIBUIÇÃO K HF.nnrcSKNTAÇAO EXCMRIVA

wBÊBkw

»

distribuidores exclusivos de:

SABIN ST. GERMAIN & ASSOCIATES INC.

convida todos os interessados a visitar sua exposição

de máquinas operatrizes do seu Departamento de

Máquinas © Equipamentos Industriais, no salão â
> ''¦ "'-"V¦'':''

Avenida Presidente -Wilson, 113-A (Edifício Brasília)

üscritório t

Rua Mexieo, 11 § 9** • S/ 902 - Telefone 32-6830

SIRVA MELHOR SEUS"
CLIENTES E::v -
AIMA ÍC0N9MIZE!

COM O NOVO

FURGÃO F0R0S0N
1 9 4 9

^^g^J
I Ao lançar os seus dois rioy©»,^»--

e notáveis tipos de tüígac-, .tf -
rord-"ngl6s 1949 apresenta o

15-.vmais-eíicien'.e tt_ãnúfirg&&03gjjj
¦ ¦<' tnércial. Nova economia; gran- ,,

de rendimento e fácil manejo.
Venha velos o quanto antes

Representantes:
Oonavau DbvIb & Cia. Ltda»

Rua Teófilo Otonl, 38
Rio de Janeiro

INGLÊS

(RS 35.500,00 e CRS 43.500,00
COM FACILIDADES

0 Ford-lnglês ê o carro, europeu
mais-vendido m> Brasil.. :'.,.

i n i t* J ].:___,). L;, r&%WRÊÍJ*%^m[*ú^*m^m% BOÍB»*

y

A ESCOLHA
DO TIPO ADEQUADO DO ROLAMENTO
bem como o modo correto de sua aplicação dependem
tanto da carga ocerrente como daB exigências que so
impõem a cada caso. Uma solução conveniente e eco-
nômica requer, naturalmente, profundo conhecimeto das
características dos diversos tipos de rolamentos.
A experiência mostra que os melhores resultados se
conseguem mediante uma colaboração intima entre os
construtores de máquinas e os técnicos peritos da SKF
cujos serviços estão gratuitamente à disposição de seu»
prezados clientes.

llP

mm
MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM GERAL

TORONTO - CANADÁ

r.wÂicizr-tíi. oü t.K' —-- 'í-t^i-'

RUA MÉXICO, 31 C *KS$MS
Tel. 32-2824 - Rio 

"^""«^

Ant-Arluti SS
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REPRESENTANTE NO DISTRITO FEDERAL'.

DISTRIBUA ORA DE AUTOMÓVEIS STUDEBAKER LTDA.

RUA SÃO CLEMENTE. 81-83 - FONE 46-1414

* * *

Em exposição na nosso loiai

TRATOR "PONY"
O ideal para lavouras pequenas e serviços

leves em fazendas.

FORNECIDO COM O SEGUINTE EQUIPAMENTO:
Arado de 1 aivéca de 12". cultivador e grade com 10 discos de 18".

C/untec/ílr
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NERVOSOS
4D((IMIl. l.i*nimi,, UltOihln» *»»»••**

rit«tiifiii n O. fBltr 4* ín-mi-.rl»
nwflaK,

DR. J. GRABOIS
Wfitnhrn <» <v<irlrlt fui Ui* i-». ¦
inflral Mudr •>« •nrlal l»ur* — Nu»
•LVAKO «,'iM 41 ii»irt.nil'»
i íi riu., iMim — IX « aixfar
Rala* I M* '<6ft - reirf»»* %1 tf
— lll.MHin.Dlf rt. f tt II • á* \* ftl

¦* Mru.

CR$ 200,00 POR MÊS
ELETROUJX

ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PO'
V'«nd«mui abalau «Im «nlipin, ti vl»t« mi n imti:u praiUi «' ««"•""''

¦ íi diiU anim. K.-iiH ii-iim,,, !•,,., o interior •¦ outro» i •' "l"'

Imporíndorn o Exportadora Wiluon Mant» LtHfl
AVENIDA 1'ftr.ftlMKKTK VAHIiAS, 4ífl'ft* nnitnr, ««In <""

i 11fí- H, r. ii,.,, Iirlmiiiin-
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SEU RÁDIO PAROU?
TELEFONE PARA 37-1770 OU 26-4683

rinde encontrará «b melhores téenloos, especliilii-udos no ?istranitelro,
consertam ki»ii iipnrAlho nu próprio dornlclliu, com Kiiruntiit, sejn

¦ Europeu mi Americano — ENGENHARIA H. BETZ, LTDA

«Viu.*! aa

Domingo, 24 de Julho de 1949

EXTRAÇÕES DENTÁRIAS — CR$ 35,00
Badiogiafias — Ci$ 10,00

Dentaduras modernas com Çf$ 300.00
Agora podeis tratar seu» dentei e pagar em dez meses

ORÇAMENTOS GRÁTIS. — I'eçam Informações sem compromissos, n

SeSii Odontolíifrlea da organização Médico-Dentária Renascença. —
Av. Rio Branco, 114, 4» andar, sala 44.

A verdade sobre os acontecimentos verifica- EXTINTORES DE INCÊNDIO
dos no Corpo de Bombeiros

Quebra-se o tabu — Como se conta a verdadeira história do desfalque na
Caixa Beneficente dos Sargentos — Novas declarações do tenente Hum-

Coniinuamos a ouvir o tenente Hum- I boldt <Je AqUinO - qUe PaESar8m P,,° C°r,,° *'"
boldt dç Aqulno sobre os aronlecimen- *» _^'iii*i
tos verificados no Corpo de Bombeiros: lamente, Ue outubro de 1339 ota».*»s

— "Foi o DIÁRIO DE NOTICIAS, era que aquele oficial assumiu o cargo
em sua edicao de ia di. junho de 194&, de M8«*or, (Mfôti^lW» a fren-

que - em circunstanciada reportagem te, tíílâs as dificuldades «ram oi»s«s
sob o titulo "Recime de terror no Cor- por ile aos associados que buscavamsob o turno, «egime u»^^.. L ,„u„ rg ncfIcios ou empréstimos a -jue

A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.
ICaS CSÔnlCfflS AUTOHEMO-TEHAI-IA I'OR FBO-

CESSO PRÓPRIO
nrrrKAS DO ESTÔMAGO e DÒODB.NO SEM OFEKAÇAO. <(>ntenas de ea(,os
i cura em .10 dias). COWTÉá FtGAUO. REUMATISMO. ABTB(Tltó
tsASMA VIAS UBINAK1AS. BEXICiA. PKOSTATA. DOENÇAS OAS SE-

NHOKAS. ECZEMAS. NERVOSO. IMPOTÊNCIA.

DR. A. RODRIGUES NOGUEIRA

Bull dn Carmo, 6-6°, salas «1118 « «07 Tel.: 42,4847. Nas »•#'£«&&
cUtas da*, íl os 11 i», nn. terças, quintas o sábados, dns 13 fis 15 horas,

sua Senador Dantas, 1Í8-.0, 4", sala 410. Tr.1. 22-8B59. Nas sesunr.as, quartas
? «èsrtM, das 17,30 em diante. Kua da Carioca, 0-1°. Nas terças, quintas i
LSE dás 0 às 11. CONSULTA POPULAR - Cr$ «0,00 - DAS 9 as 11
MDB Consulta íl don.lrlllo - CrS 150,00.

40li§A|5 DE COSTURA ?
A CASA ALMEIDA

vende de mau, e de pé, com rs
rantla — Faz consffrtos e refor

mai» gerais — Troca e ooniprn

as velhas, mesmo quebradas

J. ALMEIDA
ANIHAl. BENEVOU), 1S2

FONE: 82 líÚSO 

SUA GELADEIRA PAROU?
Consertamos com a máxima urgância qualquei mar»

ca: NORGL. CROSLEY, PH1LCO, WESTDWHt»USE
KELVINArOR, etc, com um ano d> garantia certificada

com os nonsots técnicos especializados no estrangeiro ? a

mais moderna instalação para conssrtai máquinas ter

chadas.
ENGENHARIA H. BETZ LTDA.

RUA PAULA FREITAS, S8-B - COPACABANA (Po»to 3)
TELEFONE 37-H70 

po dç Bombeiros" — quebrou o tabu
que na cerca de 15 anos envolvia eíjsâ
corporação. O fato teve larga reper-
cussão; à vista do conceito de qüé a
mesma goza nó selo do povo, cnciiendo
de espanto a opinião pública habituada
a encarar com estima e admiração os
soldados do íoijo — "os disciplinados e
ordeiros elementos de uma corporação
de que o carioca se orgulha e que jul-
guva amparada e prestigiada pelas au-
toriüades a que se acha subordinada,
credora, sqmpre, de uma administração
digna das suas tradições « dos lnesti-
máveis serviços que presta à colem i-

A verdade, porém, em face daquela
reportagem que não foi e nem podi»
serroniestada tembora tivesse merecido
um pretenso desmentiam assinado pur
37 oficiais do Corpo,, que 4sse jornal
publicou na edlcaô dé 8 de Julho dar
quele ano) t que a corporação estica
entregue a uma adminlstracap que
"ameaçava desagregar e aniquilar uma
gloriosa tradição da cidade, onde a lo-
me, a opressão, hum nações . e o 177
brandido como chicote", justificavam a
"revolla branca que lavrava na disü-
píinada! heróica e estimada corpora-
CâAnésar 

das Informações daqueles oll-
ciais que em manifesta infração dos
mecéltos militares, vinham, coletiva-
mente e de público, defender * elogrw
r uessoa e a administração do então
comandante6, 

"coronel Aristarcb Pessoa
a reportagem estampada nesse matu
tino alcanepu apoio completo di tonsl-
derável número di PÇ^soas, M
oficiais e praças do Corpo de Bombei-
rn< além de ter dado origem a ,va=lB
corretÒondência favorável àquela Inicia-
^"contendo mais denúncias, «: W

cões conforme fiz ciente o DIA«;ro gft
S?OT'iaAS. em Sucessivas publcacões
que pulverizavam, por °ut,r°'at10' °

Memorial do Corpo de Bombeiros.
-O DINHEIÍIO DA ÇAIXÀ 

DOS
SARGENTOS"

Sobre o caso da Cálxa M 
^m^fc

futno^^ie^ &&<W#

PARA EXIGÊNCIAS DO

CORPO DE BOMBEIROS

Brldtres corftas e conserto» de dentaduras em 90 ;minutos.

5â?f ROCHA - Av. Marechal F.or.nno, 210 - Bobradu.- -

Tel.: 23-3959 e rua l.opcs de Sousa, l. — Tel.. «J-inio
(Praça da Bandeira). ¦'

ENTO.
PORTLAND INGLÊS, 50 QUILOS

M Pauiker -- Rua Buenos Aires, 48 — Sala 50»
Tel: 23-2593.

«^MBM-WBBMB^MB dB-uiw*-*» ,  '
-——rr-—. I

BALANÇAS PARA BEBÊS

ALUGAM-SE
AV. N. 8. DE COPACABANA, 9»» - LOJA E - rEl^. VMW

.... „,,»WV*)WI'TIJl«HI*»™ T"">*™ '*
IjmmàmUÊlimm i ¦ im-J".'" • ¦¦¦•¦'—,

informantes qu? ° 
f^Dü.OO (cem

"^cruzeiros),%Mm* «» W-jf

comandante". ,'..,, h„
Como se sabe 

TsoantÇ 
aW do-

dinheiro dos seu«.fsrr,S",r' pessoa to-

Gom efeito, fo Wm.$ èplgrál*

que vêm se passando na •-"* 
d-d n0

fleènu dos pr8elos'h.ffirdos as-
íuturo Prejuízos ^fndh0çr4|0rm0 medld»
sóciados, ísl? c°mflm 

de aclutfUr o»
moralizadora ij» $$jj% rèsol-
interesses dos meBm0» *™, 

«níricé rMi
ve suspender as °pÈr^degignar a to-

missão consl ulda do mw u
pereira, capU|o_ dr»^ *»»F Joíl0

tinham direito.
Isso não obstante, era assim que b'j

proriuhclava o coronel Aristarco Pai-
soa, èm boletim n. 71, de 28 de marci
de 1940: ..."este comando resolve apro-
var os estatutos organizados pela co-
missão nomeada... etc. Em consequên-
cia, haverá no dia 15 dé abril próM-
mo, elelçOes para nova diretoria, curi-
splho fiscal e comissão de balanço, que
finalizarão os seus mandatos am se-
tembro de 1941".

Depois de tecer uma Sfirie de con-
SldèracOes em torno de sua morclim-
dora medida, "Intervenção enérgica da
Administração do Corpo, a fim de evl-
tar em tempo sua falência total", s. s.
permitiu-se ainda fazer advertências,
para concluir: "êsle comando, por tudo,
gspera que a Gai?a Beneficente d»s
Sargentos enverede por outros rumlis
rria|s. condizente? com seus fins, sob
pífio de vir-se obrigado a tomar me-
didàs mais' driis(icas e talves definiu-
vai. Entrèga-se, à Caixa referida có-
pia dos çstatutos ora aprovados, para
os devidos fins".

Realmente, enveredou. De outubro de
1940 a setembro dé 1046, período re-
lácionado pfclo capitão Francisco
Ferreira Lima e constante do seu re-
látórlo que fól queimado pelos sargen-
tos, a Caixa acumulou no bolso dos
seus administradores major José Fui-
génclo da Silva Filho e major Fran-
cuco Cavalcanti de Albuquerque, re-
formado do Exercito e primo do coro-
nél Aristarco Pessoa, que exercia na
corporâiào o cargo de vice-diretor do
ensino do Corpo, "exatamente, Cr$ ....
139.347,00 (cento e vinte e nove mil
trezentos e quarenta e sete cruzeiros e
noventa centavos). Essa importância,
segundo o relatório a que me refiro, no
ouriò desses anos, depositada numa ca-
sã bincâri» aos juros de 4 Vs fi> ren-
dérla Cri 24.56S.20; e se emprestada
âos afsoelados dá calxá, aos Juros de
12 %' %o §no, rçnderla Cr$ 102.795,60.

Gabe essipalar qiie, $ó em 1942, con-
forme bóiétim 

"n.o 69, dé 24 de março,
Isto í. três anos depois de sua lntérven-
ç|to, é que o comando resolveu rèstabe-
lecer as operações de empréstimos, na
base dos novos estatutos, é cumprida
rigorosamente a lei de copslgnações. à
qu» praticamente anulava essa résolu-
ção, de vçz què os associados, na sua
maioria, se encontravam lotados nas
consignações oficiais dé Què cogita a
citada lei. Segundo os dados fornecidos
pela Contadória, eram nessa dita de
CrS 79.706.30 em mãos dos sócios e de
Cr$ 78.927,40, em depósito, os recur-
sos da Instituição.

Ò major Fulgênclo contra quem nada
tenho dè natureza pessoal, foi 'apenas
uma vitima das circunstâncias, uma es-
péclè dè válvula pela qual so esvaia o
dinheiro da sociedade. Os tesoureiros

que passaram pelo Corpo de Bombeiros,
a partir dé 1933, quando oll chegou o
então capitão Francisco Cavalcanti de
Albuquerque, eram compelidos, pratica-
monte, a satlsfazê-lo com vales. E fo-
ram esses vales, na Importância de
Cr$ 25.000,00, que o tenente-coronel
João Martins Vidra, o prestimoso e
Incondicional auxiliar do coronel Aris-
tarco Pessoa, apressou-so em cobrir, es-
tando de posse também, de uma pro-
mlssórlá no valor de Cr$ 15.000,00, lm-
portâncla com que concorreu também
paro reparar o desfalque, consoante a
relação que publicamos domingo próxl-
ino passado,

Por outro lado, a dilapidação dos dl-
nhciros da Caixa poderia ter sido sus-
tada se a partir do instante em que o
atual diretor da Contadória, major Ma-
nuel da Costa Guimarães, assumindo o
cargo de pagador, tivoBse cumprido as
determinações . do boletim n.o 282, de
7 de dezembro de 1928, isto é. deixado
de fornecer mensalmente, ao major,
importâncias' variáveis de CrS 8.000,00
a CrS 10.000,00, a renda da Caixa,
constituída de mensalidades e indenl.
zações de empréstimos das quais se fi-
zera depositário, com o beneplácito do
coronel comandante, o citado oficial.

Caldo o comando do coronel Arls-
iarco Pessoa, só um ano depois pude-
ram os sargentos remediar a situação
de sua Caixa de Beneficência, conse-
guindo do coronel Adalberto Pompillo
que se realizasse no dia 7 de outubro
de 19411, uma Assembléia Geral Extra-
ordinária, na qual se discutiram e apro-
varam novos estatutos, Assembléia que
voltou a reunir-se no dia 14. para posse
de nova diretoria, sendo também eleita
uma comissão de associados, inclusive
três oficiais, para normalizar os bens
da Caixa e respectiva escrituração.

Compelido, nesta altura, a cobrir o
desfalque que praticara, em vista das
circunstâncias acima acentuadas, valeu-
se o major José Fulgênclo da Silva Fl-
lho do auxilio dos seus colegas de
administração e de alguns camaradas,
conforme relação aqui publicada, os
quais, consentiram em assinar supôs-
tos empréstimos, levados âs suas fl-
chás. mas na vçrdade para resolver
na "intimidade da corporarão" o des-
llze de um dos homens de confiangn
do coronel Aristarco.

Um detalhe deve ser ainda acentua-
do: o pecúlio de que tratam os esta-
tutos da Caixa de Beneficência dos
Sargentos do Corpo de Bombeiros crês-.
ce ã medida què aumenta o capital da
instituição. No período ém que esteve
nas mãos do citado major Fulgênclo,
os pecúlios foram pagos no limite de
CrS 5.000,00, quando, desde 1945, de-
viam de ter sido aumentados até ..
CrS 10.000.00. O fato, como se vê,
redunda em considerável prejuízo para
as famílias dos associados falecidos.
Estou, no momento, empenhado em re-
lacionar os mortos cujas.famílias foram
prejudicadas, certo de que ao coronel
Augusto Imbassal .não faltará ocasião-
dè reparar os' -males -: ocasionados por
um seu colega, "em comando anterior
ao seu", mas que lhe cumpre reparar .

DIRETAMENTE DA FABRICA:

Sociedade Técnica dé Muterlal contra Incêndio Ltda. — Rua MonCorvn
Filho, 58 — Tels.: 43-0111 e 23-4087.

Nova Friburgo

HOIEL ENGEKI
(Tradição e conco.to)

TEMPORADA DE PVKIAS
Diárias com Cr$ 60,00
Inf. c| Mcyer p| tel. 49-»*»»

Seu rádio foi inutilizado por curiosos ?
V. S. tem uma eletrola ou rádio «le alto prece e qualidade, precisando de consertos? Jf

foi V. S. vitima de algum Incompetente ou rurlòso? im«„t« n»
B está agora Interessado em consertá-lo, reformá-lo ou ía*er um» montagem * ,tal™*t« nür

va com qualquer número de válvulas, e estilo éom facilidade de papament»? Jerslldo Cerqueir.

ex-tccnlco da S. A. Philips do Brasil e Isnard & Cia. .,,„*,.. j.
Consertos em qualquer eletrola ou rádio americano ou europeu em quaisquer condições de

defeitServiços 
tecnicamente perfeitos, garantidos e rápido». Pequenos consertos, fazemos a q>

mlcillo. Orçamentos a domicilio em qualquer bairro a CrS 20,00 (vinte cruzeiros).

Telefones: 48-1680 e 28-8136

A UNIÃO COMERCIAL
A CASA QUE MAIS BARATO VENDE

Ferragens — Louças •—• L,AJ\l(Jv.«A9 &X. Lindos faqueiros — Mui-
tas miudezas para pre-

sentes.

Aparelhos de porcelana Qêsso calcinado pava dentista -r-
— Artigos de restau- Quilo: Cr$ 2,80.

rantes TELS.: 22-3939 e 22-2437

H!i

-•wSiiW Jura» '.xSSWWíiS

Companhia Internacional de
Capitalização

Sorteio de amortização do mês de Jüffio

Na Sede da Companhia, & Avenida Nilo
Peçanha, 12 - 6» andar, reallzar-seá
dia S*. SÁBADO, AS 12 HORAS, o r.or-
telo dé amortlzaefio dos nossos titulos,
referente ao mês de julho de 1949.

Concorrerão ao mesmo todos os título» em vigor naquela data.
Os títulos em atraso poderfto ser reabilitados até ás 11,30 horas do
dia du sorteio, na Caixa da Cia. à Av. Nilo Peçanha, 12, 4? andar
BI422-4R; na Agência Suburbana, & Av. Amaro Cavalcanti n. 1871, sob.
(em frente à Estação de Engenho de Dentro) em Niterói à Fraca
Floriano Peixoto n. 18 (em frente à Prefeitura).

I

CÁLCIO BABY
INDISPENSÁVEL NA DENTIÇÃO DAS CRIANÇAS

Indicado por DR. WITTROCK

Pedidos a ARAÚJO FREITAS &OA
lheiro Saraiva, n? 41 41-A

Rua Conse-
rTÓ DE JANEIRO.

Gonçalves Ra™,0?' nuoi}s*»,Vt5 . """o o tenente Manuei u*
Amaxlmandro. 2.» W'« a oficial,
Costa Gulmaraese »niepa*a qrgi*-
Domingos da íf'.W^íAjíos que .««lh"»1

correspondam a »n*tJ?*glda 4 eielcio
Caixa, devendo ser proteoma

s^s»i

DENTADURIS ANATÔMICAS
como se fossem os seus próprios dentes

Estabilidade e segurança perfeitas. Çgnfetagf 
"m%r^

Iguais às superiores. Conserta-se qualquer dent.dura em 90 ml

nutos. Bridgès partidos, para o mesmo dia. Av. » F

rlano, 1, esq. da rua Miguel Couto, ao lado da B/«fe^jSgf
Rita, próximo à avenida nlo Branco. Tel.: 43-8137. DK. SOUbA

BIBE1RO.

Ora, a vfd^raandinl* "Aristarco
alegados pelo c.°.m£naDfeVde lm, <*
penoa n&q Pr0«dl»ratêrmoV do boletim
cwIomW«? àSfefflás»! no comando
n o 282, de 1 de "-«""-"ò ',rett,, dando
Ao coronel MaxtotóQ^aM"?^ i&ra
gucko a um 

eXéCUcapuVq WM
encarregado o Mt?.;ílSloí rèlac onâ-
Dlas vieira, »6%af'f"jèra determl-
dor. com aquela W$ rt | diretoria
nado nue, n5o oW«
continuar em exer^ >£- t;do 0 ?o-
ções. passe, gM^ a ppnta-
pitai do referida Caixa v .^

íto exceção, tàdas (¦• tomar
nmKírias. devendo í 

^onl-açao i in -
em conslderacSo a«ct« E(nIdi0
ciada na C8i";dop%ado». »t necfs-
Dias Vieira, tendo, cr 

g 
.* ,

.*.;„ nntrns livros . i"'" i.-i ria

PREÇOS ESPECIAIS SÓ ESTE MÊS

FOGÃO A ÓLEO "POPULAR"
SEM TORCIDA — GARANTIDO — DESMONTA VEL

Demonstrações sem compromisso
Preços populareb — A vista e a prestações

SEM ENTRADA
VENDAS SO NA FABRICA

Av. Presidente Vargas, 917 - 1' - Tel. 23-4,fi3

Assim, u«"¥ £¦.-£¦ ¦....», depositado
Caixa dos Sargentos «t»v a 

|PV J*,
ná Contadória do Corpo;q «nuSfllandb-M

comentos *g / 
S0B 

requerimento»

ACEITAMOS
COSTUREIRAS

'com prática de oficina, porém aceitamos, também, pes-
soas que tenham habilidade para costura.

APRENDIZES
aceitamos moças de 14-16 anos, que serão orientadas por

técnicos especializados

Fábrica de Vestidos EFECE
RUA MARQUÊS DE S. VICENTE N. 83 - GÁVEA

ALDA GARRIDO

cepc&o dos PecalU5V,"" i,aixa-
^l°e8-sea SF* Wk

iaixado por sua 
'^^%^J

dos vencimentos, além de Sntaçâo) %»
dlcamentose etapa oes _
dos emprístlmos wcu 1 «^ part0
tutos. ou seja, de cri ,

do pecúlio.

emprésiimos obed«te« » 
hosplta, de.

inscrição os suxliiospy em b<?,t.
corriam de baixa consrg . para
Um do C0,r.P°.ne.0q"ra despachado me-
parto e enterro sú *?ra " 

^enhuma ra-
diante documentos legal»."?" p±moa
?8õ tinha o coronel A™^™dt,irml-

para intervir, como mtçr f . 
^ nf).

nando lncuslví quf ie out g.^ enloSi
vos estatutos Jt 

rfcg» urtm orf>a-
e. o que i ma's.5Kl k Celx*. como
nizados por «t'"^ &i3nto P.rel-
era o caso &£!ffi'farmácia do Cor-
ra (enlSo diretor «.f^à, Martins
po) e o capitão «-..^^ „,,»(», ro-

Sa°sseerUe>m demonftrPr ,?
A absurda provld*nc'J,£Í "wphkn-

do coronel ^lst^c,°„PcS. dT inicio
do os dinheiro» de«"» 9»^ ^ capitfto
entreRue. ao então P^a rdlj.a.sé dé
.ToSo Martins Vieira. Que^ w? m(y
passagem. 

'MmfiRm 
propósito»." vi-

bldade e honestidadei oe i v
nha, mais 'ard». corne w « « 

^
tar «números Jjr»^ ^ prevla o

4WW/i*WI!l!!MWWOPW».TO^».^.^*^*»*M^H*»iiwg«^ i»*>t>m>t»^»mjj'i"».» »^ .—

zados na parte posterior do ^J»|§pIlW^i^v>^ J
espaidar e êsíe, luiiibaiídu übíu- í

%
. íl

II

•*% -*£®* '¦•tf?

^ /II.IIA OAWHIIK»
" 

j»im»»í v" *¦ ¦• "*'' —¦•»»- ^mmim*»m»

No RIVAL
HOJE — Vespernl h» 10 horas,

MMftei â» 20 e 22 horn».

"0 Baneto é o
Candidato"

3 tilim dr A Tiirrmlii, uiliipliiç»ii
,U Hoherlii Hul* ' •*• Wnndrrltjr

CUtliíA IT.VA l»A TKMI'1MIAI»A

tfüHA KOMANClt?...
«EMA PüLltlCAt...

\ i •im i vr.iii

ma» ao
irr.iuuiiroo, ã tod—

iíoclàdo», irrrmedlkvtuwnte prtjudl
câdT, Pela drOtlr.imedlda

romandanle P"**:,,™', gítfSÍ/í*ÚÍ
nlo total da In*»»»"1»0:,!.1.,, «tludl-

A comissão nom1**<,;n„ •depol». *P«"

„ntava m n0"« 'V 
," c.rc.av.m !<V

ijplio Vi»iri no .ari* d» ..*I*'."r. *

X>« "*n » 1ir#Ho d# l»v«r par» .«i»
BMènrH nnriillivl O* IHrn*. «tV!iim»r.
,m[ , rupiul d* m»Uki»«t Cai** 4«
fi»ri*aio». D*t» • irt*t,ui»riM", «••

„ .-¦... mimm*m«*mmi*»m»im

\)\\\m
%f^^^ty

tas dos dedos, pu-
xam-se os ferrolhos locali-

zados na parte posterior do

espaidar e êsíe, tôplbaiidO iiáíu-

ralmente para traz, forma a cabeceira.

Depois é só suspender a almofada do assenrr»,

que se desdobra, completando a cama. Assim, sem esforço,

transforma-se a poltrona Drago num amplo e confortável leito.

Sofá fama
. «,* &
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CONSTRUA
teu, LAR

S,fRANCISÇO
(^€BÈ^ue^*£ste£àrtia)

-.-MRRENOS: ::;
Local de grande futuro, valorização rápida. E', sem
dúvida, a mais linda de todas as praias da Guanabara.
Grnde facilidade de pagamento, SEM ENTRADA,
longo prazo — prestações mínimas. Lugar privilegiado
para uma moradia ideal e encantadora. Condução fá-
cil, certa e rápida. Informações diretas com o conces-
sionário de vendas, à rua do Carmo n. 6 — 4? andar

Salas 406|7 — Rio — ou no Saco de S. Francisco
Hotel Balneário — Estrada da Cachoeira n. 40 —

com o Sr. Dias.

COPACABANA . Lido
Vendem-se ótimos Apartamentos com varanda, 2 quartos, 1 sala, foa-
nheiro completo, cozinha, quarto de empregada e W. C. por Cr$...
250.000,00, sendo CrS 100.000,00 A vista e o restante em prestações
mensais de Çr$ 1.500,011, financiados pela proprietária, à rua Ministro
Viveiros de Castro. Vêr c tratar: Tel.: 27-4300, das 11 às 15 horas.

TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASAS
Com pequena entrada e o resto a longo prazo, adquira um ótimo

lote para a construção de sua residência ou repouso de «week-end»,
no mais belo recanto do Município de Duque de Caxias e financiado
Vela companhia que idealizou a forma mais perfeita e completa <U
Irteamcnto. 1'rocúre salier, com urgência, os detalhes, indo pessoiu-mente ao escritório do dr. Vasconcelos, ã Avenida Rio Branco ns. 10ú

e 108, 12? andar, sala 1.206.

ANCH TA
DISTRITO FEDERAL

Vendem-se lotes a praio
longo, com 12 mts- de fren-
te, por 34 a 47 de fundos,
à rua da Pavuna, esquina
com a rua Macaíba, próxi-
mo da estação de Anchie-
ta. A rua Teerfi eíetriciíia-
de, água e arborização.
Constrói-se nesses lotes,
desde que o pretendente
tenha financiamento para
a construção.
ADMINISTRADORA
FLUMINENSE S. A.

Rua do Rosário, 129, l>,
23-5514 e 43-8110

PETRÔPOUS
Veiiil.-inos
"etililfriria
mü, no
situaria u

excelentes
à* verflii,
UAI luto
mil

lote» para
«»«n 1 uno

IIKLVICTIA,
metros dn •staiftii,

|ft tendo agiia, luz, esgoto ,„u»calcadas. Facilidade ,lc .acamen-
to. informai-ne» mais detalhadas
com VASKAK LIDA. AvenidaErasmo Hraita. 2« — in .. ,n-dar — Sal» 1 008 - Telefones:

22-85BJ e 22-11103.

PETRÓPOLIS
Lotes de 10, 11 e 12 coutos, sem

foro, isentos de impostos no l'AK-
QUE RIO 1»A CIDADE. 7 ônibus
à porta. Prestações a partir de
Cr$ 100,00, sem juros, pelo DE-
CRETO 58, com 211% de entrada,
facilitada.

MANGARATIBA
Magníliciis terrenos de praia <a

praia tem 1.200 metros de exten-
i&o), planos, ua CIDADE UAL
NEAR DE MANUAKAT1UA, com
Água encimada e luz elétrica, ruas
«rburlzudas com coqueiros anões,
tudo pelo UEORETO 58, planta
aprovuda pela Prefeitura. Preços
camaradas, prestações a partir de
C'r$ 212,50. Serviço rodoviário dl-
reto, em novembro próximo —
BIO-MANCJARATIISA cm 2 horas.

VILA PALMAS
(Ramal de Vassouras)

Maravilha a 2 1/2 horas do Rio,
com trens e lltorlnas liem em fren-
te aos terrenos, na estação de
Palmas, com puBsusens a CrS 2,50
até Var.Ki.urns — cidade de turis-
mo e veraneio. Nossos terrenos
estâc Junto ao grande

LAGO AZUL DE PALMAS
Podeis reinar, pescar, tomar ba-
nlms de Cutihóelrú ua linda

CASCATA «Ví:U DE NOIVA»
ótlni transporte ferroviário. A

melhor água potável e o melhor
clima do Brasil, a 500 mis. de
altitude. Todos os materiais de
construção, no local.

lutei cssanti casa de campo, poi
77 coutos, parte fliiitui-liiila. i.(l
TK» a ( 1-5 4 00(1.00, em pnjjunien
ttni niensiils', de ( r* 100,00. sem
juros.- rum escritura definitiva
Imediatamente

VILA YOÍ.ANDA —
MENDES

l.**« tnitfOS de * rilfcu», Bildl
Om, U I r» M 0110,00 niilu K««H»
rum 311 de klinu, o rfnlunle .,
Itiligu iiiii/ii, min jorim, num et,
i il.iii ¦ fll llllllll II 1 ¦ IM lll« dll
l.llíhl, nnlliu», "i:nu em iiiniilii
Mil» \ I I» li IIIIO.UII ruiu UI',
'i< «mu il priiliflssAriMk ilr I u
1011,0», MflHurN lliuilliilii MIA
lOi.AMlt # ii'» liiiirfu rinilin
rlsi ífi»||iii«, («nu iiiiiUi* i' mi
finilmih'4 4hi'ii»i,i* nu iniui m
0'U!l..« Klliiul»* mi pi» du W Ulll
,l lilfllhll

Oíílji, Ht*vm
4» lllfi iHi %" i ii (U

It (Ijlla lillâ

TERRENOS
LOTES E SÍTIOS

Juntu a florescente eslueao
de JOSÜ' BULHOlüs, nu muiucl-
pio de Nuva Iguaçu, a uma nu-
ra da Av. Kiu branco, vende-
mus magnHlcus lutes e uelus
sítios, a partir de Cr? 10.000,00,
em prestações mensais de i.i*
100.00 sem Jurus. Água, iuz
Ônibus, 20 trens dlanus. Pra-
tar cum o sr. Nulascu, à Av.
Hio Branco 117 — 3" andar —
Sala 309 — das 9 às V2 horas,
e*cetu aus sábados. 1'eleíune:
43-0792.

Vende-se com facilidade «le pana-
mento a rua. Silveira Martins, 101,

esquina com Benta Lisboa, de frente, em» ? andar, com snleta, uma de

iantar, grande varanda, dois quartos, sanitários completos, nmplu
ciisinlia, quarto de emprefriuln com banheiro o arca de serviço com

entrada indeppntdente. Ver no local, com o porteiro. Tratar com o sr.
Juvenal, à Avenida 18 de Maio, 738, 7.» andar, Edifício Darlte.

TERRENOS EM CAMPO GRANDE
Sem entrada c sem juros a partir de Cr$ 800,00 mensais, afi.ua, luz;
construção Imediata, grande jfrupo Escolar da Prefeitura já funcio-

nando no local Tratar na Firma J. Cavalcanti; Si Cia. Ltda.
Av. Marechal Florlano n. 21. - 2? andar - Telefones 43-1012 e 28-3404.

CASA E TERRENO DESDE CR$ 25.000,00
de entrada e mais 60 prestações mensais de Cr$ 550,00
Sala e dois quartos assoalhados, cozinha, banheiro, etc. .Ni com ar-

rnamento, ásiia o luz. Estrada asfaltada ate os terrenos. 00 trens ele-

tricôs diários; Estação de Paciência. Distante 1 hora e 10 hinutos

da Central. Informações: tel. 82-0108, de 8 às 0. A noite e domingos
20-2180. Aos dominiros no local. Condução Rrátis.

TERRENOS NO DISTRITO FEDERAL
A partir de Cr$ 29.000,00, em longo prazo, com todos os
benefícios urbanos: água, luz, trens elétricos de 20 em 20
minutos. 30 minutos da Central e a poucos de Madursira.
lupa Imobiliária Ltda. Av. Antônio Carlos, 207, S| 402-C

— Telef. 22-3696.

TERRENOS A LONGO PRAZO
SE AINDA NÃO COMPROU SEU TERRENO VISITE

ANTES O "PARQUE FLORA"

Em NOVA IGUAÇU, com água, luz e força, alamedas ar-

borizadas, praças ajardinadas pela CASA FLORA; 3 linhas

de ônibus. Lotes desde Cr$ 9.000,00," a longo prazo, sem

juros e com pequena entrada. Posse imediata. Constru-

ção livre. FLORA CONSTRUTORA LTDA. Av. Rio Bran-

co, 137 - 10* and., sala 1.011 - Fone 22-3845, diariamente.

ILHA DO GOVERNADOR
Terrenos de fronte para as praias Freguesia, Bandeira, Cocotá, Barão

e Felônlas, desde Cr$ 25.000,00 até Cr$ 170.000,00 em 00 prestações
sem juros, com água, luz. telefone e arborização a 30 minutos da

Praça Mauá. Informações e vendas a rua Evaristo da Veiga, 16 s. 008
,- Tel.: 48-1047 com CARLOS ALBERTO.

GRANDE ÁREA EM JACAREPAGÜÂ
Vende-se uma grande área em Jacarepaguá, medin

do três milhões de metros quadrados, em local de ótima
situação, terra fértil e salubre, apropriada para pequenas
granjas, colônia de férias ou sanatório. Água em abun-
dáncia. Tratar com ADMINISTRADORA ERVÍTOR Ltda.,
á av. Presidente Wilson n. 164, sobieloja, no horário de
10 às 11 e 16 às 17 horas.

VENDA DE COLÉGIO
Vende-se um curso de grande reputação, òtimamente instalado, quase
em frente ao Col. Militar e em excelentes condições para ser trans-

formado em futuroso ginásio. Aceita-se também proposta para formar
sociedade. — 48^5206. : ¦

QUER VALORIZAR SEU CARRO ?
Troque-o hoje mesmo por uma casa ou

terreno. — Telefonar para sr. Oliveira —
Fone: 42-3812.

SÍTIO EM PETRÓPOLIS
Vende-se bairro Indaiá — Rua Tenente Paladino, 408, 5* mts. frente

x 210 fundos — com 2 casas,, sendo uma ampla de modernas instala-

ç,-,es _ 3 dormitórios — armários embutidos — 2 salas grandes — va-

randa — 2 banheiros — ótima construção — com ou sem móveis,

preço de ocasião. Informações no local ou pelo telefone 23-4002 — Rio.

CASAS A PRAZO
i

Com pequena entrada inicial construo CASAS POPULARES, a

jartir de Cr$ 20 000,00. Também vendemos terrenos a prazo. Para
•esidências de maior corfõrto, preços acessíveis, à. vista e a praz.ii.
Detalhes com SR. ANTÔNIO — Rua Evaristo da Veiga, 16 - 11?

andar - s|1108-A.

CASAS TIPO AMERICANO
Para casal com filhos menores, sólidas, de tijolo e. cimento, construi-

mos por Cr$ 30.0(111,00. NOTA: NAO SÂO Pltft-FABRICADAS.
Informações; VASKAK LTDA. — Tel. 22-8501

Terrenos no continente e à beira-mar
V. S. pode sem compromisso c despesa alguma visitar us

aprazíveis lotes de terreno situados no RECANTO DA BOA VISTA,
distante apenas 3 quilômetros e meio por mar de PAQUETA', e
possuindo os mesmos privilégios dessa ilha. — Lotes com mais
de 000 metros quadrados a partir do Cr$ 10.000,00 sem Juros e em
prestações mensais. Procure hoje mesmo mais detalhes c Informa-
ções com — SA' — na Av. Rio Branco — 18-18? - s. 1807, ou re-
meta este anúncio h Calva Postal 4.442, c aguarde o nosso con-
vite com maiores detalhes para visitar o loteamento. O lote muls
distante fica a 500 metros da praia.
NOME: 
RUA ...!'........!.....'.'.'..'.'.'.
Telefone  BAIKO ..!!!.!."]

MOVEIS
Vendo por motivo de viagem

dormitório e sala de jantar com-
pletos, de Imbuía, com 23 peças',
preço de ocasião, ver e trotar a
rua Professor Ortiz Monteiro, n.
292, apto. 102, Jardim Laranjeirus

ADQUIRA SUA CASA. PRÓPRIA

j3»K-»w '*rZní**>m^* ifi&ytf

ADQUIRA OU CONSTRUA

A SUA CASA PRrtriSIA, cm

qualquer bairro desta cidu-

de, inscrevendo-sc cm nos-

so PLANO DE CONSTRU-

COES, pagávcl em módicas

prestações' mensais, a sa-

ber :

Valor das casas
com ou sem

terreno

Cr$ SO. 000,00
CrS 00 000,00
Cr$ 70 000,00
Cr$ 80.000,00
Cr$ 00 000,00
Cr$ 100 000,00
Cr$ 150.000,00

VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS

Antes de receber
as chaves

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr»
CrS

150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
400,00

Depois de receber
as chaves

Cr$
Cr.?
Cr.$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

480,00
570,00
«12,00
708,00
804,00
1)60,00

.440,00

O Grupo compor-se-á apenas de cem candidatos, com direito,
a construção da Casa Própria, garantida o resgate a partir de 24
meses e restituição integral das importâncias pagas no término do
contrato ou em qualquer hora, no caso de falecimento.

Companhia Construtora da Casa Própria
AV. PRESIDENTE VAIUJAS, 417-A, Si AND. — Grupos 307 e

808 (Fiscalizada pelo Governo Federal — Carta Patente n._l02).

Construção própria para fábrica
ou depósito de mercadorias

Concreto armado, pé direito 7m, área construída 85Um2,
terreno 1.050m2. Avenida Brasil. Vende-se, preço de
ocasião, facilita-se parte. Inf. Avenida Rio Branco, 311,

6", S| 631, com Romão e Oliveira. T, 42-3812.

QUINTINO BOCAIÚVA
Vendem-se as últimas casas da rua Colômbia, 233, c|Il — IV e VIII,
com 2 quartos, saia, cozinha à gás e dependências, com jardim e
quintal. Dois minutos da estação. Grande facilidade de pagamento
pela «Tabela Prlce». Vêr no local, e tratar á Av. Itio Branco, 91 - 7»

andar salas 4 e 6. Tel: 23-5201)

TERRENOS E< CASAS A PRAZO
TERRENOS — Vendemos, em vários subúrbios do Distrito Federal,
a partir de 25 mil cruzeiros, especialmente Jacarepaguá e nas
proximidades a partir de 0 mil cruzeiros em 5 anos de prazo.
CASAS — Construímos em terreno particular para entrega em
00 dias, a partir de Cr$ 20.000,00, com dispositivo para futura am-
pliação — Cr.Ç 5.000,00 de entrada e prestações mvnsais de CrS
334,00. Temos projetos para todos os preços. Informações precisas
na TUPA IMOBILIÁRIA LTDA. Av. Presidente Àtòniti Carlos, 207,
49 andar, salas 402-B e C — Tel.: 22-3006 (Esquina com avenida

Nilo Pecanha)

M E IE R
ÓTIMAS RESIDÊNCIAS — SOLIDA CONSTRUÇÃO

Vende-se à rua Capitão Rezende, 448 — casa II — Apartamento, 201 e
202, com 3 quartos, sala, hall, cozinha ã gás, 2 banheiros e quintal.
Bonde e ônibus ã, porta. Grande facilidade de pagamento (sistema
Prlce). Tratar à Av. Rio Branco, 91 — 7» andar s|4 e 6. Tel.: 23-526»

HADDOCK LOBO - APARTAMENTOS
Oportunidade rara de adquirir ótimo apartamento com
frente para a rua do Bispo, a 70 metros de Haddock Lobo,
com varanda, saleta, boa sala, três espaçosos quartos, gran-
de cozinha, banheiro com "box", dependências de criada,
etc. Plano de absoluta garantia para o comprador, depó-
sito em banco com pagamento na proporção do andamen-
to da obra, sem risco de interrupção. Tratar com o dono
e incorporador. R. Uruguaiana ri.'. 118 4? andar Sala 401-2

TERESOPOLIS
Terrenos e sítios localizados na zona urbana do Alto de
Teresópolis, com ruas pavimentadas, luz e água, magní-
ficas vistas. Faça uma visita ao local, dirigindo-se à Car-
los A. S. Rego, à rua Evaristo da Veiga n. 16, sala 908

(esquina de 13 de Maio). 42-1647.

DO GOVERN
TERRENOS A LONGO PRAZO, SEM ENTRADA E COM

ENTRADA INICIAL, POR PREÇOS ANTIGOS DE
«ANTES DA 1'ONTE»

Vendem-se magníficos lotes de terrenos prontos pura receber cons-
trução, a preços de antes da ponte, próximos ã marges da es-
trada, da ponte e também casas acabadas de construir, cujas pres-tações são equivalentes ao aluguel. Informações e plantas, com
Romão e Oliveirn, à Avenida Rio Branco n. 811  o.v andar 

sala 621 — Telefone 42-8812

'* '* 8IKÍI

Apartamentos à venda
SANTA TERESA

EDIFÍCIO ISIS — Alte Alexandrino, 680. Apartamentos a partir
de CrS 210 000,00. Financiamento de fl0'/o.

COPACABANA
GUSTAVO SAMPAIO N. 104 — (Inicio de construção) Apurtainen-

to* a partir de (r$ 250 000,00. financiamento de 80%'.
FLAMENGO

EDIFÍCIO 1'MAO (Inicio de construção) — lluu lluiirque de .Macedo
30. Apartamento! a partir de Cr* 12.1,000,00. Financia-

inenlo de ;>o , ,

CENTRO
RUA I.KAMUIO M \n ir. i>ni| du rim dn» AndriiiliiN, (ContiIruçAo

iidliiiiladH). Apiirluineiilon \i pitrllr dn Cri llí) (11)0,00 F|.
nanelarnenla de n\\%.

Trotar diretamente com on ConMtrutore*,
llli ui pui;iili,i ,•• o I- im. mi I, mIi.ii

CONSTRUTORA A. J. BRITO S. A.
MIA MÈKWAh 41 - V ANDAH

A

CONSTRUTORA LANDOES LTDA.
tem o prazer de participar aos seus amigos e clientes que se mudou para

a sua SEDE PRÓPRIA

Salas 901 a 908 — 9* ANDAR — do mesmo edifício, AVENIDA NILO PE-
ÇANHA N. 26, bem como a mudança de seus telefones — REDE 42-7367
onde espera continuar a merecer a c onfiança que sempre lhe foi dispensada

Domingo, 24 de Julho de

'VvkUmm M Mil i M.7«10

INDUSTRIARIOS - MARiTiMOS = COMERCIÁRIOS
Acham-se à disposição dos Associados dêstus Ins-titutos, diversos grupos de cnsns, no bairro da Vila Ter-

rabraiil, cm Senador Camarn, no Distrito Fcdoral. So-nador Cnmará é a primeira estagio depois do Bnngu, Otrem elétrico faz o ptrouno em 48 minuto»,
Oi preço» -..íi•: para m caiei de 2 quarto», Cr$,

110,000,00 « para a» «¦;¦•..¦. dl 8 quarto», Cr$ 100 000,00.U doNftinto mamai polo ItiNtituto »i«i«i pttia a» caiai <l« 2 quarto», Cri H0O 011 ii
para a» i\u 8 quarto», Cr» 000,00, iprotl madamint«,

O» a»»ocfa«lo» Iriterenedoi tlavum flompiripir noi aurltòrioi da

 T E It M A IJ R A S 11,
» «uiii.1.1 nn. Hmuiii, m

iirii»

»* miam Mu 0i», .ii ui -- i. »i.. M$n»u»iu,u» h» *K*«nrf ii>( hi.i »i.,i.(Im,i*i| ,m tiHrtiliii lumm», d um 4"#. hIhtti HU 411 M,um 'IHI4M4H t>, »l *» M»-«l'»«4*

»M I»m II Ihihh

•miimmm -v.r -tism: t

q|

ILHA DO GOVERNADOR - FREGUEI
'1'í....-..•><» nr/ivlnui n t*HÍu líniht lirillíl. ixinln Ha K.... 'Terreno próximo n esta linda praia, ponto de l>tu_.iH i

ótima rua. Vendo este mnicnifico lote planu. Aren
«nlli"ti»,,

n'!m
1'reço: 05 mil cruzeiros. I'ara mais Informações; ru» ,iu

n. 10, sobrado, das 10,30 ns 12 horas, diariamente, Elias * 
*

ou na illiu, ii praia dn Quannliara, 1203 — \U|
S*Kl

AVENIDA DE CASAS
Estou autorizado por um grupo de capitalistas paia
prar negócio direto com proprietários. Inf. detalh
quantidade de casas, os respectivos cômodos, ruai
mero, preço e as condições. Negócio resolvido rái— Resposta para a Caixa Postal 1247. .

MÉIER
Prédio — Vendo, a rua Basilio de Brito, 81, casa 2, com a
amplos, quarto para empregada, ampla cozinha a gás, ba k""'
completo e área, tanque. Preço: 130 mllc ruzeiros. Entrada í ¦
mil cruzeiros e o restante financiado por 10 nnos. para visit 

"
favor procurar no n. 80 dona Maria, e mais inforniacôen »
da Assembléia, 10 — Sobrado — Tel. 42-0877 — Sr. Elias, daiiir

as 12 horas. Nesta avenida só tem 4 casas. 
' '^

TI JUCÁ
Amplo apartamento vasio, à rua Hadock Lobo, B20 -.
3" andar —• Apt? 301, esquina de Campos Sales, venj
este magnífico apartamento, com 2 quartos, 2 salas ci
zinha, banheiro, tudo amplo, dá frente pars 2 ruas, com
uma bela varanda. As chaves na portaria, corri o st
Josias. Financiamento, 70%, por 10 anos. Entregauà
diata. Mais informações, à rua da Assembléia, 10 «.
brado. Tel.: 42-0277 — Elias, das 10,30 às 12 horas

Aceito ofertas na base de 280 mil cruzeiros.

Sítio - Teresópolis ¦• Prí
Sítio VANELY — 3 alqueires

Vendo este magnífico sítio cc|n uma confortável resi>
iência e mais 1 casa também confortável e outras pata
empregados, aviários, grande depósito com moradia ni
parte superior,. muita mata, 2 nascentes formando ca.
choeira, pomares, lagos, pocilgas, vários carramanchòej.
aróximo aos lagos, plantações de ortaliças, muitas it-
i/ores frutíferas, muitas flores, estando a residência prin-
cipal secundada por um belo patamar, 10 minutos dis-
tante da estação, ótimo e adorável clima. Fotografias
e mais informações, à rua da Assembléia, 10, sobrado

Tel.: 42-0277 — Elias, das 10,30 às 12 horas.
Base 800 mil cruzeiros. Aceito oferta.
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MEIER
Prédio — Vendo, à rna Basilio de Brito, 84, casa 3, com S quartoi
amplos, sala, quarto para empreenda, ampla cozinha a gás, tu-
nheiro completo e área, tanque, Preço: 130 mil cruzeiros. Entrada

de 30 mil cruzeiros e o restante financiado por 10 anos. Para vlil-
tar, é favor' procurar no n. 8', dona Maria, e mais infnrmnçôii

à rua da Assembléia n. 10, —.'sobrado — Tel. 42-0277 — '"Si. 
Ellai,

das 10,30 as 12 horas. Nesta avenida só tem 4 casas.

ANDARAI - GRANDE PRÉDIO
RUA BARÃO DE MESQUITA
Próximo à Praça Saenz Pena

Vendo este grande prédio com 2 pavimentos, porão ha
bitável, G amplos quartos, 2 grandes salas, copa, cozi
nha, despensa, banheiro completo, mais 2 quartos na
parte externa com serventia para empregados. Sólida
e ótima construção, lugar muito arejado e saudável.
Entrego vazio. Em terreno para duas ruas. 10x71, sen-
do a linha dos fundos que dá para outra rua larga para 23
metros. Preço e para visitas com o nosso cartão, à rua

da Assembléia, 10, sob., tel. 42-0277. Elias, das
10,30 às 12 horas.

M:4
lm.

ILHA DO GOVERNADOR - FREGUESIA
Terreno esquina: Vendo este magnífico terreno a 100
metros da linda praia. Rua Apiaçaba, esq. de Gomen-
dador Bastos, com 15,50 por 33 de fundos. Preço 150
mil cruzeiros. Informações à rua da Assembléia, 10,
sob. Tel. 42-0277. Elias & .Nunes, ou na Ilha, praia
da Guanabara n. 1.203, com o sr. Nunes.

LEILÃO - GRANDE PRÉDIO VAZ?
ENGENHO NOVO

De 2 pavimentos, à rua Bela Vista, 85, precisando de
benfeitorias, com 4 salões, 8 quartos, 2 cozinhas, 2 quãf-
tos de banho, copa, despensa, tanque, varanda, afastado
do alinhamento da rua, terreno de 16,50 de frente por
22 de fundos. F. Salgado. Tel. 42-0277. Venderá em
leilão, terça-feira, dia 26, às 16 horas, em frente ao

¦ ! ' mesmo. 

1K
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ILHA DO GOVERNADOR - FREGUESIA
Vendo grande prédio palacetado, conv 2 pavimentos, «
100 metros da praia. Rua Apiaçaba n. 49, com gran-
des cômodos, varanda de inverno, salas, quartos, 2 ba-
nheiros, copas, cozinha, despensa, etc, entrego vario.
Preço 600 mil cruzeiros. FaciUto 50% e o restante em
10 anos. Ver no local e tratar à rua da Assembléia, 10,
sob. Tel. 42-0277. Elias & Nunes, ou na Ilha, praia da

Guanabara, 1208.

LOJA AMPLA-CENTRO
ótimo ponto, magnífico negócio, longo contmto, préxto"
¦o Murcudo Municipal a dn Cantartlri, Vtndo «»»>«""
mgf&M, btlefa, loírti, balinfM, lldilò rin oia ii»»««»,p
«mhiIi«».|(|i,, t„m „riMMjl, nimli d(t ntpufor^ muiíi vr
rltfdid», bm do nê§6i\o I tom ooo.oo, Mui» Infòfi*
«o*» h ruM «In A«MmbUii( 10, »„h , ,i.,- |0,N0 k» \1 NerU

i;ilii» — Hfkti Htméu i-1- Mim*
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TIJUCA
Prédio — Cottípro cm ruas trans-

variai". "° rnlnlmo coin 3 «l«»r-

tos. até 3ml m" <r"zelr,",> negnelo

dlréto com o proprietário. Cartas

D» Caixa Tostai 1247, dando todas
as Informações.

COPACABANA 
— Vendemos il.

ru» Santn Clara, 18, prox,lmo da

Av. Atlântica, no Ed. MAKY-
LAND, em f'nnl o* construção o

para entrega prevista para no-

vembro, «s últimos apartamentos

disponíveis, compostos de varanda,

dimR salas, 4 quartos, banheiro

Ingle» em côr, cozinha, quarto e
w, ç. pnra cmprefrada, Areai de
serviço. S6 dois apartamento» por
andar, nmbos de frente, servidos

por dois elevadores. Preços a par-
tir de Cr$ 540.000,00, com parto
financiado pelo IAPC. Tara ver no
local, procurar sr. Antônio. Ven-
das diretas com os incorporndores
_ Avenida 13 de Maio, 33, 15?

andar — Sala, 1.58)!. .

ÓTIMO PRÉDIO
Vende-ta um Klcardo de Albuquerque.,
a. rua Alrohaca n. 311, rua recente-
mente calcada, prédio ciun 2 pavlmcn-
tos, tendo o quartos, 2 salas ¦• outras
dependências e homba daeua. Cnnstru-
Cftn solida em centro de criuulr turre-
no com multas Arvores frutíferas. Fa-
clllln-se o pagamento. Tratar dlretn-
mente com o proiirlctarlu, a Avenldn
Rio Branco, 01 - 7° andar, salas 4 e fi

— Tel. 23-o2flf>.

Terrenos a prestações
ir.ti-e Caxias e Merití, entre
Sova Iguaçu e Belfort Roxo,
Niterói, ilha do Governador,'i-ça informações sem com-
oremisso. Travessa do Ou
/.dor, 36, ao lado do eleva
to*, leleíone: 23-1010." —

Süva,

Comitês de senhoras em todos os dls-
fritos da cidade

Completa fiscalização de menores ^- A iniciativa
do curador dr. Eudoro Magalhães

K
ATENÇÃO !—NO VA IGUAÇU

Boa oportunidade! Vendo belíssimos lotes de terrenos, a lonjço prazo,

em 80 mesèsi sem Juros.'Entrada' Cr$ 1.000,00. Prestáçíies Cr$ 200,00.

Posse Imediata a construção livre. Ver e tratar à av. Nilo Peçanha

b. 23, 5' and., sala 13, em/Nova Iguaçu, diariamente, com o sr. Freire

ZONA INDUSTRIAL- PORTUÁRIA
SAO CRISTÓVÃO í

Vende-se âi rua Santos Uma, 21,,.. e 23 terreno com. seis prédios, com

1.886 metros quadrados, próximo ao Cais do Porto. Informações no

local com Frederico Amorím ou' pelo tel: 28-5SH0

O Curador de Menorus, dr. Eudo-l
ro Magalhftes, enviou ao juiz dç Meno. jres o seguinte oficio, cuja providência
íol aprovado, por aquele magistrado:
«Exmo. sr. dr. Juiz de Menores w-
O 1.» Curador de Menores, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vis-
ta que, nosto Juízo, exerce, igualmon-
te, as funções de Curador de Oríãos
e de Família, competindo-lhe, assim,
promover todas as medidas necessárias
à proteção dos menores jurlsdlclonados
ciêste Juízo, ou que precisem da su*
aç5o, vem expor e sugerir a v, è.\.,
o seguinte:

Existem, presentemente, confiados a
terceiros, pur Intermédio deste Juízo,
seja mediante tutela termo de guarda
o responsabilidade, com ou sem solda-
da, ou simples termo de guarda provi-
sórla, centenas de menores de ambos
f.s sexos, na maior parle retirados
dos nossos institutos de proteção à In-
fancla. Esses menores, no entanto, dft-
do o vulte sempre crescente do movi-
mento do Juízo, e a notória detlciên-
cia de se-J pessoal, nüo tem merecido
a necessária assistência de nossa par-
te, como e do conhecimento de y. ex.,
nao obstante os termos imperativos do
art, 54 do Código de Menores, o qual
dispõe que «os menores confiados a
rnrtlrulares, a Institutos ou associações
ficam sob a vigilância do Estado, re-
presentado pela autoridade competente*.
O mesmo Código dispóe, contudo, no
art. 126, parágarfo 3.v que «as fun-
ções de vigilância e Inspeção podem
sei exercidas por funcionários especiais,
sob a direção da autoridade compe-
tente».

APARTAMENTOS
Cr$ 155.000,00 — Vendem-se, a partir deste preço, apartamentos com

todo o conforto moderno, com saleta de entrada, srtla, 3 quartos, ba-

nhelro completo, cozinha, iv.l e. com chuveiro para criados, etc., na

rua Getíilio n. 193, Todos os Santos. Façllita-se 50%. Locai servido

por todas sa conduções (ônibus 33, bondes Cascadura e Engenho de

Dentro e todos os trens elétricos). Tratar no local, das 9 às 11 ou

das 15 às 16 horas, na rua S. José, 74, loja, com o sr. Araújo.

INDUSTRIÁRIOS
CÀSX's"rJE 

'vWÀ''-',Í00% PÍNAííClÁmS ±' tfò" ANDARAt

Sinal de Cr$ looÒ.ÒOè o reitínte1 em prestações depois dà entrega

das chaves. Preços a partir de CrS 99500,00, tendo sala, 4ois quartos,

banheiro, cozinha, terraço de serviço e quintal. Plantas e inscrições

& rua da Candelária, 19 - 49 andar - Sala 8 — Tel. 43-74T5.

COPACABANA ¦- Posto 2
Vendé-Se^ertodo tido,'ótimo Edifício de cimento armado, ter-

rano 1Z X 28, com 6 andares, com 22 apartamentos de: grande varanda,

2 quartos. 1 sala, banheiro completo, cozinha, quarto de empregada,
W. C.; «hall» de entrada com 2 quartos, grande porão e terraço, ande,

poderão ser edlfIçados mais 4 apartamentos.
CrÇ

Treço de ocasiàu: 32 apartamentos a Cr$ 330.000,00 .... 5.000.000,00

2 lojas a Cr$ 200.000,00 400.000,00
2 quartos a CrS 170.000,00 340.000,00

ToU, ,...'...;  5.800.000,00

XOTA: i Deve-se levar em consideração que tem ainda o purão
e um «and*,terraço, para a construção;dei mais apartamentos, o que

representa valor!'-*Pára vêr'e"tratar, telefone: 
'WUâêtf, das 11 *¦ 15

horas;'-'--'- * '•-" "* "? '"""" iA 
T 

'"'  ""

CASAS PARA 1NMISTMAR10S
Pagamento com ob aluguéis a partir d» entrega das chave», em Hl-

glenôpolis, a 20 minutos do centro da cidade, flnlbus à porta, luz,

água e gás, casas em ceptro de terreno, com dois quartos, uma sala,

varanda,; pM^^t^ reservou
alguns lote», para^{^us^riiiylos.^eçebenpo .o ..Instituto oa pedidos a

partir de, !•> de agosto. Aceitamos inscrições. Visitas ao terreno den-

tro de qualquer horário. Pequeno s.lpa| de reserva. Entrega em 12

meses. Rua Santa Luzia, 685-11' - Grupo 1.101 — Ininterruptamente,

de 7 fts 19 horas.

COPACABANA
Vendemos a poucos metros da

avenida Atlântica, no Edifício Ma-
ryland, à rua Santa Clara n. 18

a 22, em construção acelerada e

para entrega prevista em novem-
bro deste ano, apartamentos de 2

salas, 4 quartos, banheiro inglês

em cftr, cozinha, quarto e W. C.

d» empresados, varanda, área etc.

go dois apartamentos por andar,

ambos de frente. Waponlvela:
aptos. nos. 701, «01, BOI, 1102 e

12rj|  Preços a partir de Dr»

540.000,00. Parte financiada em.

15 anos pela Tabela Priee.. Ven.

das diretas com os incorppradores,

r construtores — Avenida i^fte

Maio - 23 - m Sa,aI' V,2,".)*
1.534. (I^ntrad.-. pela^ ¦¦•» 

J-""'
Kdlficlo Darke. Telefona 42-811. •"CÃSÃ^ncÃl^

Vende-se boa casa para fa-

müia numerosa, em terreno
de 10x50, à rua Mem de Sá,

65, ou troca-se por aparta-
mento com garage no Rio de

Janeiro. Não se aceita in-

termediário. Ver e tratar no
local.

Legião Portuguesa
28 dèMaio'

De ordem do sr. presidente e

de acordo com a alínea B doar-

ligo 78 dos Estatutos, convoco os

srs. do Conselho Deliberativo para
se reunirem na sede, pelas 20 ho-

ias do próximo dia 28, a fim de

eleiíerem a nova Diretoria.
Kio de Janeiro, 18 de julho de

1949" 
HOMERO TRINDADE MA1A '

1,9 Secretario , . ¦<

Lembraria, .assim,, a v. ex., que,
(•èm prejuízo das -atribuições dos iun-
ciònarlos do .lulzo, lôssem também de-
lugadas essas funções a senhoras de nos-
sa socladade, am número de 10 em
tada um do» distritos da cidade, as
quais, segundo depreendi de conversa
a. respeito com algumas, estão, como
sempre, prontas a cooperar conosco,
dispostas, assim, sem remunerações ou
vantagens de qualquer natureza, a dar
o melhor de seus esforços — produto
apenas de seu inigualável coração —
em prol da causa da criança, essa
causa que empolgou o povo dos Esta-
dos Unidos, de tâl maneira que levou
n conde Kuyserling a afirmar que, mais
do que preocupação, há ali a mania
da criança.

Venho procedendo a rigorosa lnspe-
çflo dos asllòs e estabelecimentos con-
côneres da cidade, para oferecer a
Vi ex.,- afinal, circunstanciado rela-
tórlo, mas sinto em empenos que, com
encargos outros da Curadoria, oferece
esse serviço e, mais do que Isso, as
dificuldades de uma lnspeçíio perma-
tiente, como seria de desejar, para que
dela se possam colher os resulstados
objetivados. Dai o alvitre que faço,
tefto como estou da dedicação lnexce-
dlvel que poderemos esperar da ação
dessas senhoras não,, só na visita aos
menores- confiados, fi terreiros pelo ,l«l-
zo, como na Inspeção simultânea . dos
asllos e estabelecimentos da mesma na-
tureza., \

Por outro lado, poderão as mesmas
senhoras sindicar de tudo que se passa
em seu distrito, seja quanto a meno-
les abandenados, nos termos da legls-
lacSÒ especial," dando-nos comunlcaçiio
do que constatarem, seja quantu a exls-
têncla"' de asllos clandestinos. Será pa-
ra nos, a meu ver, um serviço relê-
vante, digno da maior gratidão. .

Sc v ex. houver por bem aprovar

a sujestSo que ora faço, ainda que a

«tule da experiência, estou pronto a

superintender a composição desses; co-

mitês distritais de senhoras cnnperadoras
So Juízo de Menores, orientando so-

bre suas funções. Solicitaria então,
a v ex.. se dignasse oficiar ao sr,

Prefeito do Distrito Federal, no sen-
*do 

de obttr de s. excia. um* «rU
ridade com a relação, por distrito, dos

íogwSouíST públicos nele .compreendi-

dos. ......
cniirltaría ainda, determinasse v. ex.

ao ?Cart6 fó ^'apresentação 
de uma

tela o sob-guarda,'definitiva ou provi
sórla. ou sob ío'dad»' com a M!;!:'ação 

dos responsáveis e seus endere-

ços,
Anroveito a oportunidade para relte-

rar à v «x., os meus protestos do
L".-.* Í;,p«o a consideração, (ass.)

"Processados os poli-
ciais espancadores"

ACUSADOS TAMBÍM OS GUARDAS
MUNICIPAIS NOS.' 1133 3.1053

Sob a. epígrafe, aclmi, publicamos,
ontemi' b' éhcarnlnhameritò ao. Juiz da
Décima Quarta Vara Criminal dos au-
tos do processo instaurado contra os
investigadores de Policia.. Climérlo de
Almeida,- Jonas de Oliveira Pinho e
Djalma Rodrigues de Sousa, acusad.os
de terem espancado o «camelol» Ju-
tandir Cavalcanti Gomes, quando o
mesmo se achava, há tempos, venden-
do' igravatas, çiandestlnarnèntp,, pa,.,ru»
dn Ouvidor. Ontem, estêve;"em , nóssü
redação a vitima, Jurandlr Cavalcanti
Gomes, residente na rua Sorocaha n.
279, em Botafogo, que nos declarou
r,ão ser «cámelot» e sim «vendedor
«mbulante», não ter ficado ferido por
haver se atirado ao chão quando da
sua prisão, como foi noticiado e, ii-
nalmente, acrescentou que ál4"1 <J°S
policiais acima citados, também foram
seus espancadores os guardas municl-
pais àe números 1133 a 1053^

Recreativismo
UNIÃO GERAL DAS ESCOLAS DE

SAMBA DO BRASIL

O presidente da UGESB convida, por
nosso intermédio, os representantes das
escolas de samba filiadas a se reuni-
rem em assembléia geral deliberativa,
de acordo com os Estatutos, em seu
artigo sétimo e seus parágrafos, na pró-
xima quarta-feira, 27 de Julho de 1949,
às 20 horas, na sede da «Banda Por-
tugal*. 

':,; .' ; ' ;¦ .: ..
-Considerando o grande interesse que

tem a diretoria, em deliberar sobre
uma série de medidas que visam ao en-
gi-andecimento e desenvolvimento das
atividades recreativas, espera o cnmpa-
recimento de todos os representantes das
Escolas, pontualmente, a esta reunião.

ORDEM DOS TRABALHOS: — 1" rr>
Leitura da última ata. 2» — leitura do
expediente. 3' — Como"deve ser feita
a distribuição dos prêmios. 4» — Ex-
pedienle diário... 5» — Assuntos gerais.

PINTURA
Encarrega-se de pintura de apar-

lamentos e obras. Chamados para
firma Pedro Facob. Tel. 48-7062.

HKMORKÕIDAS — PROCTOLQGIA
DR. HOKACIO CARRAPATOSO

Av. Nilo Peçunha, 151 - 0" andar — Tel.: 22-4.10.'

Compro Enceradeira
Perfeita ou defeituosa, mesmo

Incompleta compro, pagu bem.

Telefones 43-2864 o 48-7820.

Fará escrever com Mw'perfeição...,
'ESTERBR00K,

a caneta-tinteiro com
a ponta melhor adaptada

iÉlSl àSUA
caligrafia pessoal»

•j

NA 1SCOLHA
NA SUBSTITUIÇÃO \HJ
... V. S. SÓ TIM
ISTO A FAZIR .

Menores»

MEIAS NYt-ON
A CASA UKANO eptâ vendendo
as afamadas meias Dupont fíylon
51 desde 25 cruzeiros o pap. Rua
Santana n. B4 , (perto dá .igreja
Santana) j Tel.: 48-1489 TEMOS

JOGOS NYLON

IJ0KN0A8 UO BBTOMAHI» O If IK8-
TINOB, MOAIHI K NBKVO8A8

Prof. Renato Sousa Lopes
«•• «*«i«i n na. a .1 v*i< B«lifl«l»

Bllnena, (Iss 1» H" 80 horas.
Telefone 22-7222...

DR. LYRA PORTO - Ocuüsía
Kdlficlo Darke de Matos

Av. 18 de Maio, 28 17.» - S| 1740
2ía., 4»s., e fitit. — 18 às 16 horas-

Teí.: 42-1996

DB «
Clinica — Aparelho digestivo: do

enças do -fígado, Intestino»
estômago, etc- .;,.',; ¦

Jt^ii 'VI' »¦> """'•»• >?T>*,*i»*
Av. Çiraça Afanha, 206 n Salae

202|20S -r Tel.s 22-9268

LOTES a vista e a longo prazo
Vendè^l^tjnmcqiilÁ»!^^ í0la'
ria), próximo à estação, e.com várias linhas de ônibus

para a cidade. Ruas calçadas, com água, lus e esgoto, plu-

vais. Medem 360 metros quadrados. Aos sábados e do-

rningòs o vendedor encontra-se na Estrada Engenho da

Pedra, 615, ap. 4, das 9 às 14 horas. Nos demais dias

: pelo telefone 23-3347, com o Sr. Cai-los.

Empresa Exterminadora

CUPIM
Exttnç&o completa e 

'imunização

garantida, aplicada em P^los,
móveis, planos, livros etc. Em-

mes e orçamentos grAtls. -^Beu

miro Lourenço. Rua Pedro Alves.

191), tel.: 43-4481 -- Rio.

Terrenos em 60 prestações
JARDIM DAS ACÁCIAS

Estrada B!o.-«Uj-Paulo,. K, 40, entre Campo Grande e Escola de

Agronomia. Apenas uma prestação de entrada a mais as despe-

sas-dé contrato. Fosse imediata. Loteámento completamente ur-

banlzado, com todas aa ruas prontas. Local em franco período
de valorização. Visitai diárias ao loteámento em caminhonetes

próprias, Venha, ao nosso escritório ou peça um representante

d» Companhia èm sua residência, sem compromisso..

OSA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL S. A.
Rua dp Rosário, 111 - 5.' — Tel,: 43-9993

«1SUJI.A CINKI.AMHA

DACTILOGRAFIA
EM 1 MBS

Em mfiqulnaa modernas «om

diploma. Aula» das e a» ií

horas. Mensalidade desde Cr,

40,00, Prepaia-se para .
concursoB.

K." SUNAOOK DANTAS. 71-1.'

I

Dr. Artluir H: - Braenbaum
linr.NOAP INTERNAS — NUTK1ÇAO
— EXÂMFS PERIrtUICnS OE i4fiI)E

Eftáfcln e curso no Hosn. Bellpvue,
Nova Vork i/

í)làrlan:<n|e, de 14 i» 18 *>fJJ
Bua IJcbrct, 23, salas ltll/12

Fone 42-30(11 — Re».: ^6-8119

Or. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO 1>A SOC1E1JAIJE JU

SEXOUJfilA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
ROA 4>0 ROSÁRIO. BB — »B ¦ ' *fi "

•'¦:'d;'e;sq;üite s j
E OUTROS ASSUNTOS JiE FAMÍLIA

DR. SILVEIRA
. ADVOGADO

Só trata da especialidade. Custas
e honorários em condições a

combinar.
Sta. Luzia, 276, si 503 -=•

Tel.: 28-5319

Tuiíiòrèfc é Çâiicer
Raios X e Radhim
Dr. von Dollinpr da Graça
EXAMES PERIÓDICOS. EM TO-
DAS' AS IDADES, PAKA PRE-
VENCAO CONTRA O CÂNCER.
Observação no Memorial Hospital
do Cnncer ,—,, Nova Yprk — Re-

gressou dos Estados Jíniidoji. As-
seinbléla, 98 — Kanltz. 4 horas.
"Hora marcadaf^-39^B»«a«»««7'a**r8i.

Vai ao domicilio. .

L-^—^———B
S9»*»J»mmmmmmmmt.mmm

NOVA AURORA
TERRENOS A PRESTAÇÃO SEM

ENTRADA E SEM JUROS
BAIRRO SAO JORGE - Lot.a em frant. à «¦»¦«»«•¦ «•»''»»¦• 

JjJX.ram. próximo m Wturá Mau • *l*títm\ZJ5!ffb%*£, -
pr-.tu.-ft.-i. ma va» - V»lorl»acAo rápida a- Conduçfti» h»r»,a ~
Conitruc"» fácil - W • '"»»•' "" lwti ¦ "ui "'frl.ír"* ut
firma rniir AUI/INO é CIA. I-TDA, - Av. Rio Hran.u, 91

E«|»i»n»»<» Territorial a Aitrlfiil* U<lu.
mw»pm»i»»»m*»»mHÊm»t>mmmtMWa»*ysmmmmm

\\

TEATRO DO
ESTUDANTE

Sonho de uma
noite de verão"

de Shakespeare
Tradução de Castilho

Direção: Ruggero Jacobbi
Cenários e figurinos:

NILSON PENA
Música: Mendelssohn

HOJE
Vepperal às 16 horas e à

noite às 21 horas
no

FÊNIX

Máquinas de escrever
(À vista e a prazo)

A v|»ta e • em prestações vendem-se
máquinas í* escrever novas • remns>
truldas. de varias marra» c*tamant><i»
de carro, - inalupIvB pnrlptels- Hreco»
niodlro» e completa garantia rte fua-
f|«namento. 1.AUHAK - Bua fln lln»

víatir, ?! rs Loja.

DOENÇAS DA IDADE
CRÍTICA

Trat. e urofla. dns dlsiOrblos tinSilroB,
sexuais e nervosos dn cllniat«r|n da mu-
lher è do homem (cllmarnlatrlal) —
(«edlclna preventivo da velhice einleo-
íiiniátlea, periódica de oseudn-saos

malnres de 40 anos (07% «ri-
V. Paiiche.

Dr. Mariano de Moraes
RT7A DO CARMO, 9, — U* andar.

"í"
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cinema g STunaqeiii
a tSomiciPío

Bloôronco-9Mfaíi.lO
VUM t 22-4591

I T A I P ü
XOTES EM PRESTAÇÕES DE OR$ 100,00

,i. im íVI IINMHI. um Ui\p »« UMBU I»»»" » •'««•triiÇi.» n* "»»» lUWl ""'.«'
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PlflCMüELO, 134
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V. S. escolhe entre
os tipos de

pontas mais variado»
do mundo a ponta

EXATA... colocando-a V. Si
mesmo na caneta.

:.-:.^

&:ei ©o1tf"
m

»%
vK O MAIOR FABRICANTE AMERICANO DE CANETA»

Excelente Material Para Escrever Desde 18SS

<*>'

m

' <i (í :-: 1 y

$
mi

9?

Em caso de estrago V, S.
mesmo pode substituir a
ponta de sua preferên-
cia — adquirindO'a cm
qualquer loja especiali-
zada neste ramo.

?lpos da Panta» Numerados

Basta empurrar a coroa para fazer sair mediatamente a ponta do lápis

\**

Contem dois pés de lápis ... o des-
gaste da ponta é automaticamente
compensado .. . fácil de manejar.
A sua poma patenteada mantém o
lápis firmemente cm posição ...
eliminando a "instabilidade" e o
"cinperramento". Pode ser obtida
cm seis cores para combinar com a
sua caneta-tinlciro ESTERBR00K.

-,.-.. ¦ >'

- eis o que vende
rV LIJTZ FERRANDO

LUTZ FERRANDO só oferece o que há de melhor em

qualidade, quer sejam óculos, máquinas fotográficas, movei»

asséticos. quer sejam instrumentos científicos, microscópios,

aparelhos cirúrgicos e de raios X.

Especializadas em instrumentos delicados e de precisão, as

casas LUTZ FERRANDO sabem dos inconvenientes dos pro-

dutos que não correspondem ao que deles espera o comprador.

Há 70 anos servindo com honestidade aos cientistas, ao»

médicos, aos técnicos e ao povo, LUTZ FERRANDO, adquiria

a reputação de casa conhecedora do ramo, que só vende

artigos que possa garantir.
Ao adquirir os óculos para seu filhinho, a aparelhagem para

um hospital ou um simples filme para má-

quina fotográfica nas casas LUTZ FERRANDO,

V. está comprando Qualidade garantida por

uma reputação que anos ganharam e decênios

consubstanciaram.

Você sabia .. •

que sòmsnre em 1883 foram «presen-
fados, n» Koya.' Sociofy. em Londres,
«-» primeiras series de 30 fotografias de
um cav.ilo om corrida ?

qw isso marcou o inicio do cinema r
<jue, de meia hora de exposicio, a

fotoirafia já atingiu a perfeição da fixar
uma balo saindo do cano de um futil"om 

a velocidade de UIO.000.000 de
teí unilo ?

'Aí

ÓPTICA • F0T0CRr.ru - RAIOI X • CIRDIOI •

QUÍMICA - ELETRICIDADE MÉDICA - MATEMÁTICA

LUTZ FERRANDO >»<na f I

ÓTICA l INSTRUMENTAL CIENTIFICO SA.

Ca.a Matriz. RUA DO OUVIDOR, 88 Rio d. Janeiro

Flllalii Rua Gonçalv»! Dlai, Â- Hllalu

Sâo Paulo Av, N, S, Copacabana, 576 R « c I f •

Parto A!»flr# Av, Rio Branco, 142 Salvador
KhvUhmíí «málnnoft l>»r* • ini#rhaf .-—a—

wawiMa'
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artigo PROFESSORES DO COLÉGIO PEDRO II
ORGANIZAÇÃO — EFICIÊNCIA -

SUCESSO
Cursou: 1'HKI.IMINAH para ns nliimin nem has»
INTUNSIVO em I un '{ ani»» U*ninei> em ou
tuhro e Janeiro. Aula" pela manhft, à farde e i
noite. — ATtSNKU 1'KIIKO II - Av. Pre». Var-
cas, 8fi0, enq. da Av. Pauso». — Tel. 43-B.1II».

CURSO GO'SC II
O QUE OBTEVE O PRIMEIRO LUGAK NOS EXAMES OO ARTI-

GO »1 REALIZADOS NO CObftUIO l'EI)RO II, EM 11)48
Srta. JENNV KE/ENIJE HUltIM, clusslflcuda em primeiro lugar

entre todos 
"oi 

candidatos inscritos.. E inuis a seguinte relacflo par-
ciai de alunos do CURSO GOSCH, aprovados: Altamiro Fiel (Col.
Pedro II)), Domingos Loureiro (Col; Pedro II), Ifèrnando Cláudio dn
CoHtu (Col. Pedro II), llelnir. llatiil» (Col. Pedro 11)-, Joaquim Ca-
valeiro (Inst. Educ. Niterói), Heruani de Almeida (Col.'. Pedro II),
Jorge Kibeiro (Col'. 1'Pdro II). José Araújo (Col. Pedro U), José
Kígo do Nascimento (Col, Pedro II), l.ac.v Brito Cordeiro (Col, Pe-
dro II), Nélio Brasil (Inst. Educ. Niterói),' Maria de l.ourdes Sa-
raiva (Col. Pedro II), Muxlmlano Martins da ltiic.lia (Col. Pedro.11),
Nll/.a Antunes Kels (Col. Pedro II), Ivone Angélica de Oliveira (Coi,
IVdro II), Mário Bento Kiiffmio (Col. Pedro II), Cecillo Trigo (Col.
Pedro II) e Antônio Salvatores (Col. Pedro II). .Turmas em um e
dois anos, respectivamente.
¦',-.'O aluno só efetuará qualquer pagamento, se npós um mis de
estudo estiver completamente satisfeito com o nosso sistema' de en-
sino. Mensalidade: Cr$ 110.00 Matricula: Cr$ 50,00. Aulas em quatro
horários. Horários especiais paru pessoas que exerçam serviços de
plantão. .
CliKSO GOSCH — Direção do professor WI1.SON GOSCH —- Kua 7 de
Setenihro, 63, Sv nndar (Entre avenida Kio Branco c rua da Quitanda)

11 v v ; P^^SP^^^UWU|§1|
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Vj* Ju» O» Av
DIREÇÃO DOS PROFESSORES: Bayard Boiteux —

Deborah Toledo Fonseca í
ENGENHARIA ARQUITETURA

FILOSOFIA DIREITO
Turmas pela manhã e à tarde — Aulas particulares
RUA rlAOOCK LOBO, 417 (S&LAS DA FRENTE)

COLÉGIOS REUNIDOS
(CUKSO PRIMÁRIO E ADMISSÃO)

INSTITUTO NAZARÉ*, R. das Laranjeiras, 477 Tel.: 25-2895.
com Interna to exclusivo para meninas.

INSTITUTO SAO PEDRO, R. Tereira da Silva, 40 Tel.: 25-0157,
com Internatu exclusivo para meninos.

FILIAL, R. das Laranjeiras, 255, Tel.: 25-75815. ExcIubívo
para Jardim de Infância.

INTERNATO, EXTERNATO E SEMI PÍTÉRNATO
Diretora: Maria da Conceição Werneck Menezes

Fundado o Movimento
Unificador dos Es-

tudantes
A REABERTURA DO RESTAURANTE

¦ DA UNE Ê UMA DE SUAS
REIVINDICAÇÕES

Comur.icam-nos:
«Ceílói de que ns transformações

político-sociais que se desenvolvem em
nossa pátria, conseqüência da fasa his-
tórica quo atravessa a Humanidade,
exige de nós uam sólida união, união
essa que só à possível com ima classe
estudam L coesa e consciente de seu
poder no estado nacional; um urupo
de jovens universitários e secundários;
verlíicandr os prejuízos que têm chu-
sado a classe estudantil ns infiuôn-
cias polltíco-partldáiias, levnndp-n h
cisão, como o 6 de janeiro eqm a
perda do restaurante e violação da
UNE.; cientes de um órgãn regenc-
rador, resolveu fundar o «Movimento
Unificarioi dos Estudantes», organismo
que teré por fim a defesa de nossos
Interesses, a nossa fortificarão como
fator real na evolução social do pais
e a guarda de nossa tradição do lutas
democráticas..- ¦

Inlcinlmente, como reivindicações, le-
vantarí -o «Movimento Unificador», a
campanli" de,: ,,.,,-,

. Reabertura do restaurante dn UNI',;
dn criação do Lar Nacional do Es-

tudante: ... ,
da edição de livros didáticos pela

Imprensa Naiconal:
por uma . lei que determine a pre-

sençn de um. representante jniversitd-
lio, junto a." Comissões de Educação e
Cultura dn Lecislativo. semure -me for
apresentado projeto de lei, referente
à classe estudantil.

Nesle manifesto, declaramos que o
«Movimento Unificador dos Fisjudan-
tes», baseado nas disposições legais
cNlsIentes. puihárfi por todoes os meios
possíveis, pelo coricracnmento gera] dos
estudantes, independente de concepções
política: e religiosas. .

Advogando êsles princípios, hipote-
canr-s nnssn soIliTaiiodarie an III Con-
gresso de Esludnnles. reunido ça cidn-
de do Salvador, capilal do Rstado da
Bahia, firmes de oue será "rcehiia
com satisfação a notlria do «urRimenio
do «Movimento Unificador dos Estu-
dantes» ,' ...

Capital Federal, 14 de julho
1949

Hélio Dantas. Imira Montes Valeria
Tlto LIvlo Cavalcanti. Édino
José Ferreira Almeida e
rals Emeri*.

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos

Rádio — Curso para principiantes
L. A. R. T.

Novas turmas com início em agosto próximo'. Aulas
tarde é à noite, com número limitado de alunos.

Garanta a sua matrícula
CURSO DE REPARAÇÕES (em organização)

Faça-nos uma visita sem compromisso
Laboratório de Aperfeiçoamento Rádio-Técnico

Av. Presidente Wilson, 194 — 1? and. S|l|
Esplanada do Castelo v;; ;íl/;.ví^ .

de

Ruas.
Milton Mo-

Aprenda inglês rio

Instituto Brasil Estados Unidos
CURSOS SERIADOS PARA TODOS

OS ADIANTAMENTOS
'" Curso de inglês técnico para médicos -

Matrículas abertas de 5 a 27 de Julho
Solicite informações:

RUA MÉXICO, 90 - IO.9 — TEL.: 22-6013

Faculdade Nacional de
Farmácia

CONCURSO DE BOTÂNICA AFLI-
CADA A FARMÁCIA

Segunda-feira, 25, às 13 rioras, terão
Início os trabalhos do concurso para
o provimento efetivo da áledra. de
Botânica Aplicada à Farmácia da Fa-
culdadc Nacional de Farmácia. A ço-
mlss5o examinadora é constituída pelos
seguintes professores: Mário Taveira,
Osvaldo de Almeida Costa, Aníbal Re-
vaull de Figueiredo. Luis Emldio de
Melo Filho o Tycho Olilio Machado.

Comunicam-nos: -j-\'. [¦¦'.'
«A Campanha Nacional de F.ducan-

dárlos Gratuitos prepara os documentos
para a Inspeção de 3 glnáisos no Es-
tado de Alagoas. O movimento, na-
rpiela , unidade da ; Federação, conta
com a colaboração das pescas de des-
taque na sociedade, c com a orienta-
ção do padre Teófanos de Barros e
deputado Aurélio Viana. As cidades
buiefiaeldas pela Campanha serão Pai-
meira dos índios, Santana do Ipane-
ma e São José da Lage. 0 governa-
dor Edmundo de Macedo Soares e Sil-
va, desetando prestigiar o movimento
em prol da democratização rio ensino,
solicitou em mensagem, ã Assemliileja
Legislativa a quantia de CrS 40.000.1)0
para pagamento aos professores e as-
slstência social aos alunos do Glnft-
slo Felisherto rie Carvalho, Instalado
no hairn proletário rio Barreto.

No próximo dia 29 será comemorada,
em quase todos os Estados Io Brasil,
a data da fundação da Campanha
Naiconal rie Educandários Gratuitos.

Departamento de Saúde
Escolar

INSPEÇÃO DE SAMjEDK PROFES-
SORES PARTICULARES — Alice Fi-
dalgo. Araci Maria Teixeira, Célia Ma-
cliado do Carmo, Emldio¦ Domeles ¦ 1-er-
reira, Florenlina Nogueira, de Sousa,
Leda Risolela Ferreira, Maria Lúcia
do Vai Pereira, Maria Olímpia Carva-
lho de Oliveira, Marinete Werneck de
Azevedo Coutlnho, Solange Maria Can-
luália de Araújo — Compareçam para
o -exame rie raio X., (abrcugraria), no
Instituto Médico Pedagógico, a praça
Guilherme Guinle, s|n., segundas, qual'-
tas e sextas-feiras, às 12 horas, ler-
ças e quintas-feiras, ãs -8 horas, apre-
sentando prova de Identidade.

— Submetam-se a inspeção de sau-
de, segundas, quartas e sextas-feiras,
ás 12 horas, terças, quintas e sábados,
às S horas, nos seguintes Distritos de
Saúde Escolar.

TERCEIRO DISTRITO DE SAÜDE
ESCOLAR — Rua da Glória, 20 — Ma-
ria Aparecida do Amaral, Maria Cristl-
na de Oliveira, Nair Ana Pessurmo de
Melo, Nilraldo Domingos, Rui Barbosa
Teixeira, Alsira Gonçalves. Celeste Ro-
drigues Pinto Guimarães, Fernando An-
tônio Batista, .lida Maria Jurema de
Melo Matos, Iracema Pais. ., •' ¦

SÉTIMO DISTRITO DE SAÜDE'ES-
COLAR — Avenida Melo Matos, 34 r~
Maria A. Melra Meneses de Oliveira.

OITAVO DISTRITO DE SAÜDE ES-
COLAR — Rua 24 de Maio, 931 — Ma-
ria Dulce Leal, Neusa Machado de Al-
melda, Uliscs Fluminense da Silva, Sil-
vio da Silva Moreira.

NONO DISTRITO DE SAÜDE ES-
CC-.AR — Rua Arquias Cordeiro, SOS
— Maria Lúcia Barcelos Martins, Ma-
rilu Barcelos Martins, Moacir Antó-
nio Figueiredo, Murilo Creso Lira, Sa-
lomão Augusto de Oliveira. Olga Pires
Garcia, Stelina B. de Oliveira,. Vilma
Gravina, Eugênio Graça, : Dinah | íla-'
mos de Oliveira, Dulce 

'de Oliveira
Eneias. Dulce Martins Lamas, leda Cor-
tines de Freitas. Laura Pires Martins.

DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO DE
SAÜDE ESCOLAR — Praça Barão da
Taquara, 45 — NIcia Freitas Gulzan.

Nesta capital, o 6.p aniversário: dó mo-
vlmento terá caráter de solenidade,
havendo, pela manhã, o lançamento da
pedra fundamental de um ginásio na
Penha, em terreno cedido pelo sr.
Plutarco Salgado, e,. à noite, sessão
solene». .;

Escola Nacional de
Belas Artes

A Coi.gregação da Escola Nacional
rie Belas Artes ria Universidade do
Brasil, em sua última sessão, npós
uma alocução de saudade proferida pelo
professor Flexa Ribeiro, seu presi-
dente, pelo passamento rios professo-
res Samue1 Martins Ribeiro e Honório
ria Cunlib e Melo, membros ua Con-
gregação, e João Turin, escullor, fêz
Ian,çar erc ata de seus traoalhos um
voto de pesar por esses acontecimentos.

CONCURSO DE PERSPECTIVA,
SOMBRAS E ESTEREOTOMIA

Para conhecimento dos interesados,
a secretaria da Escola informa que
o encerramento do concurso para o
pvovimenU. da cadeira rie Perspectiva,
Sombras e Estereotomia deverá veri-
ficar-se no próximo dia ?,1 de se-
tembro.

Uma escola rural para a
Estrada de Cachamona^

em Campo Grande
O suplente de vereador Mléctmo da

Silva solicitou ao prefeito Ângelo Men-
des de Morais .através de um memorial,
a construção de uma escola do tipo ru-
ral- ha Estrada' de Cachamona, em
Campo-Grande. Alega a falta de esco-
Ia naquela vasta região e apresenta, ao
mesmo tempo, uma declaração, de doa-
Cão de uma Brande área rie terra fei-
ta pelos proprietários dás . terras do
«Parque Santa Helena» an processo foi
anexada, ainda, unia planta rios terre-
nos em questão, indicando o local onde
deverá ser construída a escola, podendo
as crianças de Cachamona aguardar
tranqüilas a concretização do pedido..

ORGANIZADOR DE- PROPAGANDA
Reputada firma- atacadista desta prnea oferece- excepcional „„„,.. ,
dade a pessoa do capucidude nolma da média no setor dr, propaíaS'
nue tenha Idéias próprias, muita iniciativa e conhecimento de |Z,'
suficientes para manuseio de catálogos, folhetos etc. redigia,,, hv '
Idioma. Cartas com amplas.Informações sfibre,experiência o p^et(.„:5l!,

endereçados ao n.' 12170 na portaria deste jornal ei

DIREITO E FU0S0FU
LATIM - f^^P^9^^fP^^^.^--r'; Arnaldo Belluel ,

TRANCES -:E8théí';.;'yVernecJt..r- INGLÊS v Eros GruUuwsld

Diariamente dás l^aslò horas, com exceção dos sábados
C.E.S.A. — II* .Hatldock Lobo, 417 (Snlns da frente)

CONFERÊN

Taquigrafia, Portitpês e DatiSografi
Rn a

CENTRO TAQUIGRAFIOO BRASILEIRO
Eficiência absoluta — Direção do prof. Paulo Gonçalves

Álvaro Alvlm n. 27, 5» andar, sala 50, ou praça Floriano-n.
."'¦"   U? andar, grupo 6 (Cinel&ndla) . ,,i,r,u. .-

S5,

SALAS DE AULA
ALUGAM-SE

Tratar com Prof. Rocha. Av. Graça Aranha, 81, 12? andar

ESCOLA UNDERWOOD
PRAÇA SAENZ PESA, 35 — 3? ANDAR

DACTÍLOGRAFIA (com máquinas novas em ambiente
adequado)

CURSO BÁSICO — incluindo confecção de cartas co-
merciais, balanços, tabelas e treinos de velocidade

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO — especialização em
quadros estatísticos, ofícios, certidões, portarias, etc.

TAQUIGRAFIA — Método eficiente de rápida apren-
dizagem.

Funciona das 8 às 22 horas.

INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS
RUA BARÃO DE MESQUITA, 51U-516 — Tel. 38-3057 (Sede própria;

Direção dos Profrs: Horácio Veiga de Almeida e Mário
Vr.iga cie Alme.ida

Matrículas abertas
Cursos:

Dirunos e noturnos,
Jardim de Infftncla,
Primário, Admissão,

UactiliiKrafin e
. OINASIAL

Aceitamos trunsfp.-
rências para o

Ginnsinl

Bi il

Vai: Educa teu filho.
Tuas lágrimas ou
teus sorrisos futuros
íiuiln dependem do

ambiente que hoje lhe
deres. Escolhe, pois:
Hoje ha tempo, ama-
nha será tarde e de-
pois... Impossível.

GRATIDÃO A CONFIANÇA QUE NOS TEM SÍDO DEPOSITADA

GINÁSIO DISTRITO
FEDERAL

DA S. U. E. S C.
Sob Inspeção Federal

ADMISSÃOCURSO
1»Jm,/Ío «IktIíih iih iimlríiMiJnK purn novns

tuifnaü
HmiivUi',H(m tOüfJfl* H»/im 2J horai

PHAÇA MA RKP0BLÍCA, íla
JMM,al|ii«.1Jl|.aai<ii»wliitr.rl

ARTIGO 91
Nào va pelos anúncios! Verlfiquo se os professores sfto competentes
e se nâo falham às aulas. Tire a prova e vá eutau assistir qualquer
nula do Ártico 81, na Escola Urftnia. Mensalidade: Cr$ 110,00. Dlre-
C&o do professor Cardoso tilho. Rua 7 de Setembro, 107 • Tel. 22-S773.
Vendem-se libretos do Art. 91, Dactilografia e cópias à máquina.

VESTIBULARES -1950
MEDICINA — FARMÁCIA — ODONTOLOGIA —

AGRONOMIA

CURSO $ SALVADOR
R. MÉXICO, 98, 6' - S| 609 — TEL. 22-451 %

Reservam-se vagas, sem qualquer compromisso ou oaga-
mento para as nova? turmas (6* e 79) a iniciai tm

julho e agosto.

DOMINGOS DE NOVA1S NEVES —
hoje, às 19,30 horas, ao ar livre.
Junto à Estação D. Pedro II, expli-
cará as seguintes palavras do Evan-
üelho: "Eis o cordeiro de Deus que
tira o pecado rio mundo". (João 1:20).
O povo é convidado.

MINISTRO ANIBAI, FREIRE — No
próximo dia 27, às 17 horas, no Si-
logcu Brasileiro, sobre: "A vida e a
obra de Joaquim Nabuco". Essa con-
feréncla, faz parte rio "Curso Joaquim
Nabuco", promovido pelo Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro.

ESCRITOR ÁLVARO DE LAS CA-
SAS — Amanhã, dia 25. no auditó-
rio da A. B. I., sobre o tema:"Nuestro mundo y los otros". .Esta
conferência terá o patrocínio do em-
baixador da Espanha.

SR. ARMANDO CORTESAO — No
dia 28. do corrente, às 10,45 h.oras,
na Biblioteca do Palácio . Itamarati,
sobre o tema: "Ideais e realizações
da UNESCO".

ESCRITOR VÍTOR VISCONTI —
Amanhã, dia 25, no Clube da As-
ronáutica (rua Álvaro Alvim, 21 —
lflo andar), às 21 horas, abordando
o tema: "Simon Bolívar e o Exército
Libertador". Este ato será patroci-
nado pela poetisa venezuelana, sra.
Josetlna Rogés de Almeida, em prós-
seguimentq às comemorações do mês
da independência da Vèriezúela.

IGREJA POSITIVISTA DO. BRASIL
Será realizada hoje,' às dez horas
da manhã, no Templo da Humanidade,
à rua Benjamim Constant, 74 (Gló-
ria), uma conferêncie • pública, sobre
a Teoria do sentimento: personalida-
de, sociabllidade, moralidade.

DR. MÁRIO JOSÉ' DA COSTA —
Realiza-se, amanhã, na União Es-
pirita- Suburbana mia' Hermengarda,
13 — Méier), sobre o tema: "Tudo
no mundo material . e . espiritual é
vida". <;-. ;..- .!'¦¦

JORNALISTA WILLY AURELI —
ÊSse confrade, redator-chefé de "A Epo-
ca", de São Paulo, diretor da Associa-
ção Paulista de Imprensa e cheíe da
Bandeira Plratinlnga, fará, no proxi-
mo dia 26, às 16,30 horas, no salão
nobre da' Sociedade Brasileira de Geo-
grafia e a convite desta, uma con-
íerencia subordinada ao tema: "Ob-
servações sóbre os sertões do Brasil".
Acompanhará essa- conferência uma In-
teresüante exibição cinematográfica.

DEPUTADO MUNHOZ DÁ ROCHA
— "OLIVEIRA MARTINS" '— ensaista-
político" — E" o tema que o deputado
Munhoz da Rocha Neto desenvolvera
na próxima aula ' do Instituto de Es-.
tudos Portugueses Afrânio Peixoto
(Fundação José Gomes Lopes), cio 1,1-
ceu Literário Português, amanha, as
17 horas. Entrada franca.

REV. J. M. POLICARPO — Hoje,
às 10 e às 20 horas, na Congregação
Evangélica da Missão Crista, a rua
S. José, 63, segundo andar, sobre.
"O fundador da Igreja": e A vicia
eterna". As 17 horas, ao ar livre.
Junto à Estação D. Pedro II, e às
18.45 no largo da Carioca, sobre. Co-
mò se reter o avanço do pecado e
"Porque Deus nào nos ouve , respec-
tivamente.

REV EUCLIDES" DESLDANDES —
Hoje ãs oito horas, na igreja da

Transfiguração, na ilha do Bom Jesus
sobre o tema: "O homem de Deus e
o homem terrenal"; e, as 11 horas,
na lweia da Trindade, ã rua Carolina
Mele? 01, sobre o tema: "Haverá ai-

coisa impossível para Deus?

Centro dos Professores
do Ensino Técnico

Secundário
O presidente do Centro dos Profes-

sores do Ensino Técnico Secundário
convoca os membros do- Conselho Di-
retor desta sociedade para a sessão
ordinária a realizar-se amanha, às
16 horas,

OURO - PLATINA
o jóias, compramos pelo justo va-
lor. K. Gonçalves Dias 84 terc.

anil.¦ — S. 303.

AN. S. DAS GRAÇAS
Agradeço uma graça alcan-

cada.
CHIQUITA RIBEIRO

Regularizo em curto prazo, toda
documentação necessária. Rua
México, n. 148- s|701. Tel.: 22-7975

J 
¦. . »,,'¦.' ¦ ¦

M. S. Esteves, ex-representante dus partidas de Unho belga; cumu
nica.as exmas. noivas e famílias que está. vendendo partidas em
tipo Unho, das melhores fábricas, para enxovais completos para nu7
vas e famílias/ exclusividade de mltiha firma. Diretamente da» (4*
bricas aos consumidores. Fazemos dçmonstriioõcs a. domicílio iera"
compromisso. Vendas à vista e a lónjro «razo. Pecai informações i1 Kua Camerino n. 106 - sobrado. — Fone: 431-7407 — ri0

DESENHISTA (Propaganda}
Oferecemos colocação permanente e de futu«

ro a rapai? ou moça que «ai|ia copiar á traço, em
Nankin, pequenos òbjetosivniáquinas etc.

Mesbla S/A egao -oe
RUA DO PASSEIO, 48/54

anda
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Dr. Pedro de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS E

URINÃRIAS ,Rua do Uosário, 98 — De' 1 às 6.

GOMPBA-SE TUDO
Koupas usadas. Máquinas de es-
crever o de costura. Enceradeira, e

tudo que represente valor.
.Telefone: 43-7180

MNCOLN ZEFIR
Vende-se um 4 portas em ótimo

estado, facilita-se o pagamento.
Tratar Jl rua Sete de Setembro,
,18B- com i> sr. Luiz.

(Fundado em 1935)
Diretor: Dr Victor Carlos da Silva (Professor do

Colégio Pedro II)

ARTIGO 91
MATRÍCULAS ABERTAS

Terão início a 1? dè agosto as aulas de novas turmas do
CURSO BÁSICO, para dar as noções indispensáveis aos
alunos que pretendam ingressar em fevereiro do próxi-
mo ano nas turmas intensivas do ART. 91 para os exa-
mes de outubro de 1950. Turmas pela manhã, à tarde
e à noite no horário de 8 às ,10,20, das 14 às 16,30 e

dás 19 ás 21,10 horas.:
Informações na Secretaria, das 8, às 21 horas —

RUA DA ASSEMBLÉIA, 14 - 1? e 2? andares —
Telefone: 42-3463.

CONCURSOS E OMÂSIO (ART. 91)
V. ESCRITURAMOS - Para Ministérios Militares,;. IAPI, IPASE, OASP ~

cum 'i orolessfties du DASP è piúvas ptdafcóglriit.
i. AR'1'KiO Hl — sin 1 e i anos — com us ineinuies resultados nos unimos

exumes nu Colégio 1'eflri' II — Cr$ 1UO.IX-
S. UKlt-IIVE — aulas orientadas pur i comissários piolessoies, que mlnl«-

traram no ultimo concurso em IU43 — Ur$ 1Ú0.0Q.
4. AUMlhhAO — Aulas diárias, -curso rápido e tiem orientado.
5. PRIMÁRIO PAKA ADULTOS — 1'urmas sô para mocas e mocos, nrecos

populares, sem lôla: Cr$ SHI.UÜ r CrS HO.OH.
». INULEh e HORlUlillES — Km turmas e partlcularei — CrJ 1UU.OU.
CURSO CARIOCA - Avenida Rio Branco, 147, 2.* andar — Tel. 42-1144.
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temas:
A Justiça dl-

INSTITUTO MERCEDES DANTAS
RUA CONDE DE BONFIM, 683 — TEL. 38-6754
ADMISSÃO — COLÉGIO MILITAR E INSTITUTO

DE EDUCAÇÃO
JARDIM DE INFÂNCIA — PRIMÁRIO — ADMISSÃO

Internato — Semi-Internato — Externato — Educação
Física — Piano e Violino — Bailado

Um bom colégio para uma boa educação
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VEN ARC. NEMÉSIO DE
DA - Hoje, ás 10,30 e às 20 horas
na igreja do Redentor, a- rua Haddock
Lobo, 258, sobre os seguintes
"Não só de pSo..."
vina e a humana .

REV. RODOLFO" RASMUSSEN r-
Hole ás 10 e às 20 lioras, na Igreja
de3Sáo Paulo, à rua Mau*, 96. Santa
SSrMi Rfthrn os seguintes temas: "O

batismo na morte" e "O crente e seu
irmão".

REV. G. O. KRISCHKE - Hoje
à5 16 horns, na capela do Lar <n.,

Matilde de Oliveira, a rua- Camplnho,tão
Càn-
sfibredldo Beniclo, 199,

um tema evangéUco.

SR. FIRMO ALVES - Hoje as 20
horas na Capela do Bom Pastor, à
?ua Carlos da Paz. 243, sobre assun-
to bíblico.

PRÓTESE
Aula» teóricas e práticas. Tur-

ma em organização. Edifício ba?-

Ue. — Av. 18 dfi Maio. n. 23 —

19.» andar — Sala 1024-A.

dultos
Turríí2-

OUra paia
Método rápida s fã:!',
oara alunos dos cursos - gma-
sial, clássico, clentlflc» e convh
c.al. Aula» de fonétlca inçle^í.
instituto Peterwn, Conda "ii

Bonfim, 690 - Tel.: 38-&JH/»

13BPOSJLTOS
L, - Cr$ 10,80
L — Cr$ 14,50
L — Cr$ 19.3J
1. - Cr$ 24,00

14 ctms - Cr? 23,M
16 ctms. - CrS 2H,òO
18 ctms. - Cr$ 36,00
20 ctms. - Cr$ 44,00

14 ctms. - CrS 16,SU
16 ctms. - CrS 19.S0
18 ctms. - CrS 23,00
20 ctms. - CrS .31,00
22 ctms. - CrS 35,00

TAMANHOS

E PREÇOS — ALUMÍNIO EXTRA!
5 % Li - Cr$ 31,00
7 L - Cr$ 41,00

JOGO COM b
CRS 138.00! gÊSS^g 

^^s^~T\

1H ctms. - vjr$ 23,00
20 ctms. - CrS 26,50
22 ctms. - Cr$ 31,00

1 i-i — Cr$
%.L — CrS
L — CrS
L — Cr$

15,00
19,50
28.00
31,00

14 ctms.-CrS S.bO
16 ctms, - CrS 10,50
18 ctms. - CrS 12,00
20 ctms. - CrS 16,00
22 ctms. - CrS 20.50
21 ctms. - CrS 22,01

I VvrviW iJ! ctas- - CrS 10,50
/ WI//T/ 14 ctms- -Cr5 12'5Ü

>fc*- -J \r 16 ctms. - CíS 17.50>*—' 18 ctms. - CrS 20,50
i2
14
16
18
20

ctms. - Cri
ctms. - Cr$
ctms. - Cr$
etnia. . Cr$
ctms. - Cr$

Colégio Juruena
JiircUm dn Infância —
Primário — AdmlwuM»
— 1 .iuii- •" — (üiinhlco

0 Cluntifiüo
AdKITAMOH

THANSPBRÔNCÍAÍ
V, *\u it i.M"*. hhí

COM 30 PBÇAB
N 1 - CrS 268,0'J
N. 2 — CrS 83H.30
IS, 3 — Cr* 36h,00

22 ctms. - CrJ

_ APARELHOS
Jt-ÂKA JANTAR

GRANITO INGLÊS
PARA 6 PESSOArt

CBS 470,00

12,00
15,50
21,00
25,òú
29,00

CrS 1,20
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Terá como adversário o América, no estádio Guanabara
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Rio de Janeiro, Domingo 24 de Julho de 1949 — 6." Seção

Irá o Fluminense
Enfrentará o Canto do Rio no Estádio "Caio Martins"

O quadro do Botafogo que, além
de ser o detentor do titulo de cam-
peão metropolitano de futebol pio-
fissional, desfruta, no momento, a
posição privilegiada de lider com
dois ,1ogos e duas vitórias, ira com-
bater', no principal ,1ôgo da rodada
de hoje, o aguerrido conjunto do
América.

A peleja, certamente, deverá ofe-
recer satisfatório espetáculo ao nu-
meroso público que irá assisti-lo no
estádio do Fluminense, êste ano
campo oficial da agremiação rubra.

Comparando as duas equipes que
se vão encontrar, de fato, vemos
nos campeões maior classe e, em-
bora considerando que os amerlca-
nos são combativos e cheios de en-
tuslasmo, não ciemos que o "pia-

card" deixe de favorecer o qua-
dro botaíoguense, lnconteslavelmen-
te mais armado e pieparadíssimo
para tentar repetir a proeza do
ano passado.

Mas, o ardor dos americanos dão
ao jogo um colorido especial e,
acreditamos, os alvi-negros muito
bem deverão jogar para vencer o
prélio.

"PERFORMANCES" DOS
CLUBES

BOTAFOGO
Bonsucesso 4-0
Olaria - ... 4-0

AMÉRICA
Flamengo 2-1
Bangu'"."-V ...,Y" . *.',*..:'• * l-s —
Fluminense • .'"• • ¦ 4_5 '.'''

O JUIZ
Dirigirá o jogo o sr. Mac Flier

íon Dundas.
OS QUADROS

.AMÉRICA: Osnl — Joel e Mun-
dlnho — Hilton, Osvaldo e Gam-
ba — Heitor, Ranulfo, Dimas, Ma-
neco e Jotglnlio.

BOTAFOGO: Osvaldo — Gerson
e Santos —.. RUblnho, Ávila e Ju-
venal1 — Paraguaio, Geninho, Cé-
sar ou Plrllo, Otávio e Bragulnha.

PROVIDÊNCIAS DO AMÉRICA
PARA O JOGO DE HOJE

Para o jogo América x Botafogo,
a realizar-se no estádio do Fluml-
nense F, C que é o campo ofi-
ciai do América para a temporada
de futebol deste ano. solicita-nos a
direção desse clube que seja infor-

Torneio início de
tênis de mesa

Reallza-se, amanhã, às 20 horas,
em ponto, na sede do Orfeão. o Tor-
neio Inicio do Campeonato de Tênis
de Mesa, segunda categoria, por
equipes, estando assim organizado o
programa dos jogos:

lo — Olímpico A x Olímpico B;
2» — Vasco x Fluminense:
3» — Madureira x Vencedor do

primeiro;
4» — Benflca x América;
5« — Orfeão x Flamengo;
6» — Vencedor do segundo x Ven-

cedor do terceiro;
7» — Vencedor do quarto x Ven-

cedor do quinto;
$a — (Final) —Vencedor do sexto

x Vencedor do sétimo.
O campeonato terá inicio no dia

28 do corrente.

Quadro do Botafogo, favorito do clássico de hoje
atravésmado ao público esportivo

deste órgão o seguinte:
1„ _ os sócios do América fica-

rão localizados nas arquibancadas
da curva, ao fundo do campo (on-
tre a parte social do Fluminense
F. Clube e as cadeiras numeradas),
os quais deverão estar munidos da
carteira social;

2p _ O ingresso ao campo ficará
distribuído pelos seguintes portões:

PORTÃO N. 1 (rua Álvaro Clia-
ves) — Sócios do América e porta-
dores de cadeiras numeradas;

PORTÃO N.'3 (rua Pinheiro Ma.
chado) — Portadores de permanen-
tes e os surdo-mudos;

PORTÃO N. 5 (rua Pinheiro Ma-

e Ingressos dachado) — Policia
Federação;

PORTÃO N. 6 (rua Pinheiro Ma-
chado) — Geral;

PORTÃO N. 7 (rua Pinheiro Ma-
chado) — Arquibancadas.

3» — As três provas obedecerão
ao seguinte horário:

9 horas — Juvenis;
13,15 horas — Aspirantes;
15,15 horas — Profissionais.
4? — Os ingressos serão vendidos

aos seguintes preços:
CrS

Cadeiras numeradas. . . 60,00
Arquibancadas 15,00
Geral  7,00
Militares  3.°°

O Fluminense irá jogar, hoje. em
Nlleró, enfrentando a equipe do Canto
do Rio. Se bem que o conjunto Ir -
color possua maiores valores indivl-
duais, nao resta a menor duvida ile
que o quadro cio Canto do Rio, no
seu granindo de *Calo Martins», au-
merita a sua produção e se torna um
adversário ardoroso; e combativo, em
qualquer circunstância.

O quadro do Fluminense ocupa o
segundo lugar e, ainda mantém-se In-
virlo. Empatou com o Bangu, IA em
cima. e venceu o SSo Cristóvão e
América, por 4-0 e 5-4, respectiva-

Os nlteroienses começaram empatan-
do com o Madureira por 2-'J e, de-
nois, perderam para o Flamengo , e
Olaria por 6-0 e 3-U, respectivamente.

O JUIZ
Foi sorteado para dirigir êste-.jogo

o sr. Artliur Ford. que, esta tarde,
lera uma boa oportunidade de reabl-
litar-se da sua última e infeliz atua-
CÍi0' 

QUADROS PROVÁVEIS
FLUMINENSE : Castilho — Findara

e Lorerizo - índio, Valdir e Fe de
Valsa — Santo Cristo. Dicli Carlyle
ou Silas. Orlando e Rodrigues.

CANTO DO RIO : Joel — Alcides e
Manuelzinho- Carango', Edéslcle Ca-
nelihha — Hélio, Raimundo, Geraldi-
no, 'Valdemar e Almlr.

Peleja favorável ao Olaria
Atuará o São Cristóvão na rua Bariri

Programa da Semana

SÁBADO -I

| #tf¥* m *t. (.1 rife " "
t£'-i WF '¦*»¦¦¦ *• - W •' í::' SK, '

füTEBOl
CAMPEONATO OI.ASSISTA

Leop. Rallway x Leandro Martins
¦ José Silva x Suerdick

Luporini x Sul América
Ferreira Pinto x Janér

M. Fluminense X Standard Elétrica

Defensores do Canto do Rio
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Uma, intervenção' do guardião Milton, do Madureira

EQUILÍBRIO DE FORÇAS
Bonsucesso e Madureira lutarão em Con-

—— semeirò Oalvão
Conselheiro Cal-fjj

hoje, um cotejo"No campo da rua
vão ser.'i travado, . .
equilibrado entre o Bonsucesso e o
Madureira'.." Tudo Indica que n peleja
será renhida, dadti a tenacidade das
duas equipes disputantes,

O Madureira, na sua única exibição,
empatou com o Canto cio Rio, om
Nit.en'.!. A equipe leopoldinense dtepu-
tou"duas partidas. Na primeira bri-
lliou ao ser vencido pelo Vasco, ape- .
nas, por 2-1 e. na segunda, perdeu :
para o Bota togo pela contagem de
4-0.

O JUIZ

O sr. Lowe seríí o árbitro deste In-
teressante cotejo.

QUADROS PROVÁVEIS
:« : MADUREIRA : Milton — Welier e'""' 

Gbdofredo — Aratl. Herminlo e Ml-
¦¦:&$ "Ciro — Betlnhb, Rubinho, Orlando,

Jorge e Osvaldinho.
BONSUCESSO : Alvarez — Borra-

clia e Amauri — Cambui, Vítor e
Gato — Cidinbo, Roberto, Wilson,
Cola e Tôto.

Horários e preços
jogos de hoje

Para os J"RÒs oficiais de hoje vi-
gorara o seguinte horário:
Profissionais
Aspirantes
Amadores

15,15 horas
l.'!,15 horas

9,30 horas
O? PREÇOS

I DOMINGO

Inaugura-se a temporada aquática oficial
Esta manhã, em Niterói, o certame^J^^^J^J^SÍ

O São Cristóvão visitará, hoje, o
Olaria, para disputar com ésie sed
có-irmao um jogo oficial do certame
da cidade.. .

O Olaria venceu o Canto do Rio
por 3-0 e baqueou diante do Botafogo

Diretoria da AACE
Em assembléia geral realizada re-

cente, íoi eleita a nova diretoria da
Associação Atlética Cultural do En-
cantado paia o biênio 19411-51, tendo
como presidente o sr. João Louren-
ço da Costa Filho.

A diretoria eleita ficou constitui-
da pelas seguintes pessoas:

Presidente — João Lourenço da
Costa Filho.

Vice-presidente — José Paullno da
Silva.

lo secretário — Fernando Veineck
Alexandrino.

2» secretário — Ourival da Sil-
velra.

V> tesoureiro — AH Cabia.
2» tesoureiro — José Tavares da

Silva Sobrinho.
Procurador — João Maia dos San-

tos Matoso.
Diretor de Cultura — Odilson For-

rét.
Diretor de Esportes — Paulo Bas-

tos Rodrigues.
Diretor de Publicidade — Josil

Santos.
A posse da nova diretoria verifl-

car-se-á no próximo dia 15 de agõs-
to, data do aniversário da fundação
da Associação Atlética Cultural do
Encantado.

Equipe do S. Cristóvão
por 4-0, enquanto os sancristovenses
furam vencidos pelo Vasco, Fluminense
e Flamengo, pelos 

'cscores>-. de 11-0,
4-0 e 6-0, respectivamente. ¦'•¦'-

Os locais deverão ser os vencedores
do prélio.

O JUIZ

peleja o sr. WllllamDirigirá esta
Martin íBilb.

QUADROS PROVÁVEIS

S. CRISTÓVÃO : Rubens — Llno e
Torbis — Rômulo. Buáu e Pelado —
Lino II, J. Menta, Zezo, Paulinho e
iieginnldo.

OLARIA : Odair — Osvaldo e Ha-
rolclo — Amaro, Moaclr e Ananlas —
Alclno, J. Alves, Maxwell, Mical e
Esquerdlnha. . ¦'-

FUTEBOL
CAMPEONATO UK PKOFIS-

SIONAIS
FLAMENGO x BANGU

Na Gávea
BONSUCESSO x FLUMINENSE"
Ém Teixeira de Castro

VASCO X CANTO DO RIO
Em S. Januário

AMÉRICA x Si CRISTÓVÃO
Nas Laranjeiras

MADUREIRA X OLARIA
Em Conselheiro Galvâo

C I C L I S M O

Prova Alto da Boa Vista

Novo guardião para
o São Cristóvão

Chegou, ontem, à. F.M.F. o
passe do guardião José Martins,
do Noroeste F. C, de São Paulo,
para o Sã.o Cristóvão. Ontem
mesmo foi regularizada, na enti-
dade, a situação daquele jogador,
que poderá, poia, fazer sua es-
tréia no jogo de hoje, com o
Olaria.

Sei'á inaugurada, esta manhã, a
temporada aquática oficial de 49/50.

Na piscina do estádio Caio Mar-
tlns, em Niterói, a Federação Me-
tropolltana de Natação realizará o
certame dedicado aos amadores In-
fanto-Juvenis, sob o patrocínio do
Icarai.

Os dez clubes filiados participa-
rfio, devendo as 25 provas do pio-
grania proporcionar disputas inle-
ressantes.

O Icarai, com uma equipe muito
numerosa, 

'deverá 
triunfar fàcllmen-

te, seguida do Fluminense e do Ti-
jucá.

Da' parte técnica não se espera
muito, pois a baixa temperatura
vem influindo paia que os nossos
nadadores não estejam ainda com
sua forma 

' completa. Do qualquer
maneira, poréiiii .éspera-se quo o
certame se revista de brilho, não
lhe faltando o Incentivo do público
nlteróiense, que por certo acorrerá
ao magnífico tanque olímpico.

INSCRIÇÕES PARA O SE-
GUNDO CONCURSO

Amanhã, na sede da F, M. N.,
Serão encerradas as inscrições Para
o segundo concurso, reservada ã
classe ¦ de-'adultos e que será .rea-
lizndo no dia 7 de agosto, sob o
patrocínio do Tijuea, na piscina de
Condo de Bonfim.

Militares (gerall
Geral 
Arquibancada
Cadeiras de 2.' .
Cadeiras de 1.» .
Juvenis 

CrS
3,00
7,00

15,00
40,00
60,00

3,00

Estabelecido c programa da Medicina Esperta
Resoluções tomadas no VII Congresso Internacional, reunido em Praga

Lausanne o próximo conclave de Fisiologia e Psicologia

Brasil Inglaterra <^a^f^^
Fabricação nacional, ccim fios genuinoa INGLÊS. A CASA HA£'P\
nmndciu fabricar um lindo tropical cm sela lindas efires. Oferece

como reclame, corte» do 8 metros n CrS 450,00. Run Alcindo
Guanubara, 17|21 — F. 42-1402.

FABRICAM-SE JÓIAS
A Fábrica de .Tóloa «ESSER I/TUA.», à, av. 1'reeideiite V..r«n«, 2.1SÍ1,

1' and . telefono 4.'-4nfi, vende: 1 relógio com pulaclra de ouro 18 kl.,

»arantldo, para nenhum, por 1.500 cruzeiros; 1 aneld* -0»»^^J
brilhante, para aenlii.ra, por 450 cruzeiro»; um relógio com pulseira
de ouro Í8 kl., garantido, parn homem, 1.000 cruzeiro». Conaertn-ce e

«•„,..„ „.,h encomenda nualquer Jóia de ouro ou platina. Fabrlcam-iie

jóia» em geral, eapeclnlmente colara» de ...,r.. pura l.on» pr.-co». I reçu
especial pnra depósito e revendedores.

ADVOCACIA TRABALHISTA E CRIMINAL
DK. GERALDO WILSON NUNAN
Itaritórioi Kuii Buohoi Alru», 17 -7» andar T*l«lro>«ii

lUmidfincia - 4H-278H - Bwrltóno ¦

VIAS URINARIAS E HEMORRÔIDAS
htiVHÂ» OU iHfikUM* l'Mrt-|'Af*H »'»Vi>l»i: iii. • Alá

Trafamenfo tâpido om ]Q ínjeqogs intramusoolares
. . .. ta * .1 ... i fi* %

\)\\, MARIO ftí^VBI"'"
l|«i«* (l«,l .1- - '»»Hl'»M

i» lu
lii

ê*t 1 »• •

f í !i»i4>i'

O Comitê Olímpico Brasileiro
vem de divulgar as resoluções to-
madas pelo VII Congresso Interna-
clonal de Medicina Esportiva, reall-
zado recentemente cm Praga. In-
forma, ainda, que o Congresso In-
ternacional de Fisiologia e Psicolo-
g|a Esportivas terá lugar cm Lau-
sanne. Suiço, de 6 a 10 de setem-
hro do corrente ano, sob o patro-
cinio do Comiló Internacional da Me-
dlclna Esportiva e da Associação
Nacional Suíça de Educaçfto Física.

Para informações e inscrições, o
endereço ê o seguinte: "M. le Dr.
Fr. M. Messerll, Dirccteur du B.
j p_ s. _ Villn Ihilios, Cliemln
des Balns — Lausanne — Suíça."

RESOLUÇÕES DO VII CON-
GRESSO

Publicamos, a seguir, as Resolu-
çoes do VII Congresso Internado-
nnl de Medicina aplicada n Educa-
çfio Física e Esportes, realizada em
Praga:

1) O programa dn medicina es-
portlva comporta:

a) (1 estudo cientifico das' ca-
ractetistlCBR morfolôglcas e
funcionais do Indivíduo em ro-
lBÇttp com OS diversos overcl-
rins físico» (ginástica, Jogos e
eipüftos);

b) dns roacOei tiliil^glciiR do or-
Kiiuisnío widin ou doentio Sllll-
m^llilo nn exercício fluleo e ft
i'iilil|ii'tlçno;

c) em deduzir *»"» limlies flilo-
IciginiN o ns nllerocfiei pain-
logicns enniecutlvRi (etlolo*
gln, piilonnilii);

d) piwlsnr ri dliignAstlni e « le.
nilipiiUea dns «Meiiu;fti>s mun-
nlrsi i> fiiii.l..ii«l» de in dem
iiiÁiilni.rliniiilcrt i|iw podom
i#r oi iinn»»ciii#ncl»l

«I hMiI.»'I»",«i m>l4lllidii m liBdOi
|i« i.lllldi.ii'

\t At, , iii.iII./ik* il» i|iHiiio *
|M.i|il|i|An |.'H.| 'íHi'» HMI d'ik
W|Hi»l»">
"* | . III. I|i'.t> fl » I'. IM'»

,),.: ml ,)),,» |l|«.ll> I. KJr.lll ,l«
A i.í, ÍJlj,l l.| ij.|.it ii|i|.| i.iii

,%,,.¦ i »».'|.t \v\H% ))»!'ll| I-"1. »'« '

,,..i .t.f,,iif,t i»^(.r( fml; i. -¦•.-' '
iilil

2) O VII Congresso Inlernaclonal
de Medicina Esportiva recomenda a
crlaçfio e a organização em cada
nação de uma associação ou federa-
ção mêdico-esportiva, seguindo a
realização-do programa adotado;

3) A resoluçRn destinada as Fe-
derações Internacionais de todos os
esportes (F.I.F.A., F.I.N.A., L.
I.H.G.. etc):

Um médico especializado em me-
dlclna esportiva acompanha os es-
portlstas ao curso do seu trelnamen-
to e deve estar presente também ãs
competições. Consideramos que, co-
mo é fácil concluir — cada equipe
esportiva que faça uma viagem de

duração mais longa (em seu pro-
prio pais ou ao estrangeiro) seja
acompanhada por um médico que
os tenha acompanhado no curso do
treinamento. Pedimos rigorosamente
a todas Federações esportivas que
o médico faça parte de cada dele-
gação.

4) O Congresso aceita as dlretrl-
zes para as competições da juveh-
tude, apresentadas pelo professor
Kral, como hase d* diretrizes de-
flnltlvas e pede a todos os medi-
cos interessados em educação fislea
e esportes submeiô-las a uma espe-
liêncln e Informar à Federação In-
ternacional de Medicina Esportiva
os resultados."

r

Uma feliz oportunidade
para cada pai e mãe

Garanti a Miíiile de vossos .ilhiis in-
teVimndo-iiF no Colégio São Paulo.
Cllnm saiiibérrlmp, allmentafiãò íprla,

ãKini cxrclciiti>, cursos efic.ientlmiimosi
Jardim dr> IiifAnoln, primário, udiniB-
rSo, uiiiâslo. comercial, ãurlcmlturá,
mlislcn, inntiirn, costura, -.nfermasem
prrili^ii. Hcceliemos crianças do alto
tratamento. O pri'.,-o tabclndci fica ao
alcance d> qi'mlc|üer fiincliinárin u ope-

rárlo pnrn mnuter seus filhos
Informações devidas: Kua Visconde do
Kio Branco n. 1 (Traça Tlradenten)

Vlcençn,

Associação Brasileira de
Propaganda

assembléia: gebal
A Associação Brasileira de l'ro-

pagandu pede o compareçültènto dn
toclos os seus associados ã. As-
scmliléln Geral que deverá rea-
•¦iZHr-se. âs IR horns do clia 29 do
corrente, sexta-feira, em sua sede
«ocial à rua Alcindo Guanabara,
j7j2l „ n,^ andar, para, tratar
dos seguintes assuntos:

a) Eleição da Diretoria paro o
biênio l!149|51i

I,) _ Relatório cia atual Dlre-
toria.

Defensores da equipe favorita do Imiaí

Em agosto o início do curso de árbi—
tros universitários

Seis estudantes de medicina já inscritos
para a primeira experiência do Colégio

de Árbitros

VOCÊ SABIA, LEITOR ? NEM NÓS...
Embarcada secretamente uma delegação
brasileira de cinqüenta atletas para a

disputa da Lingíada, em Estocolmo
Por incrível que pareça, o acaso sua Importância

lovou a nossa reportagem n mber j çvnpia publlo' 
'

quo se encontra em Stnltolmo, na
Suécia, uma cleleguc;n.o de, prova-
Víliiienle, c:nic|UpiiÍH áUat&8 birn
HÜeiroa, pnrn a illainitii .Ih Lin-
fjiniln, a qual tèrà lugar entre 27
da julho e 13 d" iirAsIci, PoIh é
IhIci Someiile n acnHci tra» n prt-
lillco notloln de um í»i<> lUic |>«'h

Convocado o Conse-
lho de Julgamentos

dtt;FWB
0 i 'iiimnlliii d» ,luln«nienl"* 'lu ¥*>
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niPiecia a mnls
;a„c. mim a pnniici-

dade. parece, que, fts vêzea. atra-
pallin, em certos cnRos, como pro-
vAvelmenie neses, em que a nonsn
Escola de Educação Klsica Es-
portes' orgaplsa uma ¦ielegiiçAo
du oinquenta m*itibro> a 'i níandu
para o estrangeiro...

Nnn seria, por ventura, motivo
de satisfação, « mesmo dé 011411-
Um pnrn Imlos nós, >mner '|u«
num cleleKniiflu dn hIIhImm Irlii
runourini' au liitaiesnuln Milaina
da HiieiluV Porqua, eniau, fMf.or
ns iiiiIsnm por lielifls 'Ias niitl-
iins'' guniits «•lr«nli««iii '|u»níu
VDtMUIlTlR B8USU lill »í)Onl*Hlrfl»ll«
lu! H»rh <|iie vai li#M»f( uesin». '•
lefitlll» li''» sn^lltilililiOS HH '1'llf'í
lil«li«i.»|. dliK ciiMcli lilllillm»"

Alelll (lu Hi»l" H I .l«iíl«'ls *
llljjll |l^<* lie ((Ill4slllí« i,HM.<
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r ,,,(„„ riu M^i^iii «,|!,i! t"""
, ,., H j, i(I ,; 11, i, 1 - i>iiM n ilil *.>.

\)iii: ja»i r.-i UmHH <'»"«*
tintimnt-,

Estilo bastante adiantados oa
trabalhos rio Colégio de Árbitros,
na organlzáçtto de um .-.urso es-

peciál para universitários, Segun-
do apuramos, jâ sobe a seis o
número do inscritos para o re-
ferido curso, cujas aulas serilci
iniciadas nos primeiros dias de
aprósto próximo.

Os seis candidateis sfto estudan-
t«n Ho Medicina e seria apraiaan«
tados lia próxima quinta-feira no

prcaldeiite da K.M.F., w. Vnr-

pas Neto. Preterida o llretor do
Cole-lo de Arliüvos limitar aos
atuais Insrrilue, a llluln de ex-

perlencla, o primeiro curso pre-

paratório de árbitros com ele-
mentos recrutados nos meios ul-
veraltálros.

Eloglàvel InlelntlVB.

SÃO LOURENÇO
Se fftc a S. Lourenço, hempede-

se 110 Ponto (.'lilc Hotel. Iiirnntes-
tftvclmente n mal* próximo fts
fontes. Alimentação «adia, nhiin-
diMitn e variada, Nova adminls-
tracAu. niftrlns de Inverno CrS
iin.no Incluindo alimentação, in-
fornuiciies no illo — 25-8112, mm
Miiiliiini fnlar.nns.

{ fi cia. míwnm )

( (DRY CLEAN/NGJ \ ¦

I h APANHA E <S
: ,( ENTREGA h

1 a roupa a domicilio, 1

j \ em todos os bairros /
i residenciais. V

k tel. 48-7878 /
A Agência-. Av. Atlântica,554 7

Ir tel. 37-8089J
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S«xta Sc.cão — Spgundi DIÁRIO DE NOTÍCIAS

HULHA É A FAVORITA DO "CLÁSSICO JOCKEY CLUBE

A reunião de hoje no Hipódromo Brasileiro

Domingo, 24 de Julho de

DE S. PAULO"
^ar &%t ^a? ^r 3^r r^r ^ ^ a*r

PALPITES DO "DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Scarface — Alpino — Guaruman
Lear — Bar El Ghazal — Nuvem
Abdin — Segundito — Pioneiro
Saratoga — Edelfa — Jaboticabá
Apuvo — Caxambu — Guaraz
Cacuri — H. Prince — Saquarema
Hulha — Itaim — Pracinha .
Malandro — Furão — Grão Mogol

O programa, montarias ofi-
ciais e cotações para hoje

Programa de 8 carreiras -Montarias oficiais e cotações - NossasinformaçÕes e o programa em revista

PBIMEIBA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E DEZ MINUTOS —
PRÊMIO «VINTE E UM DE JU-
LHO» — 1.400 METROS
CRUZEIROS.

1—1 SCARFACE, F. Irigoyen.
2 LÍRIO, V. Martins . ...
3 PANTAGRUEL, J. Porti-

lhõ 
3—4 ALPINO. P. Coelho . .

5 GUARUNAM, I. de Sou
sa . 

«—6 TATUHY, D. Ferreira ..
7 TOROPI, não correrá . . .

• 40.000

Es. Cta.
55 27
55 35

55
55

55
55
55

60
35

40
40
30

SEXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA MINUTOS

PRÊMIO «BARÃO FALLON»
1.600 METROS — 28.000 CRU-

ZEIROS.

Ks. Cts.
58 22

544 80

50 50

52 40

SEGUNDA CRAREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS
— PRÊMIO «LEOPOLDO I» —
1.800 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS.

I—1 LEAR, O. Ulloa . .
2—2 BAR-EL-CHAZAL, Fran

cisco Irigoyen
3 CALIFA. R. Latorre

3—4 CAMELOT. L. Rigoni
5 NUVEM, L. Mezaros

4—6 IGILHO, O. Serra .
7 RUROR, D. Ferreira

TERCEIRA CARREIRA
TORZL HORAS E DEZ MINUTOS
— PRÊMIO «MARIE LOUISE» —
1.600 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

l_l DYNAMO. E. Castlllo . .
2—2 PIONEIRO, O. Ullôa . .
8—3 ABDIN, L. Rigoni . .

4 HARAMUN, F. Irigoyen
4—5 SEGUNDITO, B. Ribeiro

6 CARINHOSA, J. Tino-
co

Ks. Cts.
55 18

1-
55 22
55 80
55 60
53 60
55 70

,. 55 70

AS QUA-

B E T T l.N O

1—1 CACURI, L. Rigoni . .
2 LORCA, L. Mezaros ..

2—3 DONAIROSA, I. Pinhel-
ro . 

4 HUNTER PRINCE, F.
Irigoyen

3—5 GUANUMBI, não corre-
rá

6 CAORÊ, A. Aleixo . . .." ESTALO, não correrá ..
7 LESTE, não correrá . .
" ITORORô, P. Coelho ,.
" SAQUAREMA, E. Cas-

tillo 

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E VINTE E CINCO
MINUTOS — PRÊMIO «JOCKEY
CLUB DE SAO PAULO» — l.fiOO
METROS — 80.000 CRUZEIROS.

58
52
58
.56
52

60

30

54 80

Ks. Cts.
56 22
52 30
58 30
54 50
58 40

Es. Cts.
56 50

58 60

37 60

52 60

56
56

20
50

QUARTA CARREIRA — AS QUATOR-
ZE HORAS E QUARENTA MINU-
TOS — PRÊMIO «ALBERTO I» -

1.300 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

Es. Cts.

1-1 SARATOGA, D. Ferrei-
ra 

2 ALêA. P. Coelho . . .
2—3 JABOTICABÁ, L. Meza-

ros 
4 AMARALINA, não corre-
rá

8—5 EDELFA, O. Serra . .
6 CAVIUNA, I. Pinheiro .

4—7,.MILÜ, R. de Freitas Fi-
ilhò'.?. -. '••••;•¦•-,-••
MÉDIA LUNA, J. Tino-
co

CATAUA, L. Rigoni . .

56 40

B E T T I N O

1—1 ABAFA, L. Rigoni . .
2 NEVER LOOSES, P. Si-

mfies . ; <
MARFIM, O. Fernan-
des . . ...;;...........

4 PRACINHA, V. de An-,
dracle . . . .-,_......¦.....:

2—5 DONREMY, E. Castlllo.
PALMEIRAS, não cor-
rerá 

ZODÍACO, S. Ferreira .
" OMAR, R. Latorre . .

3—8 LUETZOW, D. Ferreira
LOOPING. J. Carvalho.

" BOZAMBO, não correrá.
" SAQUAREMA, não cor-

rern 
44-10 MUSTAEA, L. Meza-

ros . .:. . '¦• ....'..•••••
11 HULHA, O. Ulloa . .,

" ITAIM, L. Lelton . ...
" HEREMON, X. X. .. .

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS — PRÊMIO «PEGUN-
DO CONGRESSO PANAMERICA-
NO Dr' ENGENHARIA» -- 1800
METROí — 28.000 CRUZEIROS.

56
56
56

70
35
60

58 50
57 35

60 —
il 100
55 100
57 35
58 60
58 —

56 —

56 gO
61 30
62 30
52 30

No Hipddromo da Gávea teremos
hoje mais uma reunião hipica em
prosseguimento da atual temporada
ãe nosso turfe. Como prova prfnd-
pai teremos o "Clássico Jnckey
Club de Sao Paulo", na distância
de 1.600 metros, para animais «a-
eionaií, onde a parelha HULHA-
ITAIM está. eleita a favorita.•

46ai.ro os leitores encontrario as
Mossas costumeiras informações e as
última» "performances" dos pare-
Iheiros alistados «o

PROGRAMA EM
REVISTA

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E DEZ MINUTOS —
PRÊMIO «A'INTE E UM DE JU-
LH0» — 1.400 METROS — 40.000
CRUZEIROS. •
— POTROS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, SEM VITÓRIA NO PAÍS —
PESOS DA TABELA, COM DES-
CARGA PARA APRENDIZ.•

SCARFACE, 55 quilos. — No dia 19
de junho, na areia úmida, em 1.2U0
metros, sob a direção de Francisco Irl-
goyen, com 54 quilos, foi terceiro para
Lear e Nacar, derrotando Real, Sarga.-
ço e Burgos. — Seu estado é de gran-
de apuro. — E' a forca da carreira.

LÍRIO, 55 quilos. — Estreante. —
E' um filho de Timely que velo de São
Paulo com fracas atuações. — Somente
como grande azar.

PANTAGRUEL, 55 quilos. — Estrean-
te. — E" um filho de Pantalon que
está bem exercitado para estrear. —
Poderá formar a dupla. :•:•¦-. v-j

ALPINO, 55 quilos. — No dia 5 de
junho, na grama leve, em 1.000 me-
tros, sob a direção de Emidio Castlllo.
com 54 quilos, foi último para Vicen-
tino, Real, Burgos, Toropl, Belmont
Park e Islete. — Algo melhor. — Pas-
sando para a areia poderá figurar na
dupla. i. , .

GUARUMAN, 55 quilos. — Domingo
último, na grama leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Justinlano Mes-
quita, com 55 quilos, foi quarto para
Nacar, Toropl e Islete, derrotando Ju-
nior, em regular atuação. — SA me-
lhoras acusou em seu estado. — Poderá
ser o ganhador.

TATUHY, 55 quilos, — Estreante. —
E' um pernambucano, Mino de Tatul
que está em boas condlçOes para es-
trear-. — E' candidato respeitável.

TOROPI, 55 quilos. — NSo correrá.

SEGUNDA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS

PRÊMIO «LEOPOLDO I» —
1.500 METROS — 40.000 CRU-
ZEIROS. . •

ANIMAtS NACIONAIS DE TRÊS
ANOS, SEM MAIS DE UMA VIT6-
RIA NO PAIS — PESOS DA TA-
BELA.

- 
^ 

" 

* 

- 
" 
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EDELFA que voltará a ser apresentado em Soas condições -de treino

yS? ?*5Ç ^ST d&? 3»^ 3»^

A

QUARTA CARREIRA -AS «UATOB-
! ZE HORAS E QUARENTA MINU-

TOS - PRÊMIO «ALBERTO I» —

1.30-» METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS. •
-.ÉGUAS NACIONAIS DE OU A-
TRO ANOS, SEM MAIB Dl UMA
VITÓRIA NO PAIS -PjfOSDj
TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZ.

SARATOGA, 56 quilos. - No dia 9
de julho, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Domingos Fer-"
reira Sobrinho, com 56 quilos, escoltou
Draga, derrotando Jaboticabá, Egle.
Amaralina e Milú. - Vem de ótimas
atuações.. - E' a fftrça da carreira.

ALÊA 56 quilos. - No dia 17 de

abril, na grama leve, em. 1.500 metros,
sob a direção de H. Alencar, com 55

quilos, foi riécimo-prlmelro P^ftWà,
Darkness, Magoa La Mallnehe. Edo-

puva. Ararl. Vegada, Dabá Vespa. Ma-
rlnhelr». derrotando Jurujuba Jaboti.
caba, Má, Mllú e.FEB. -.Vem de ira-
cas atuações. — Não acreditamos no
seu êxito.

JABOTICABÁ, 56 quilos. — No dia
9 de julho, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Lagos Meza-
ros,' com 56 quilos, foi terceiro jmra
Draga e SaratoRa, ...derrotando Egle,
Amaralina e Milú. - Vem me"|f"n-
do. — E' candidata a ser cogitada.
— Serve para formar a dupla.

AMARALINA, 56 quilos. - Não cor-

DE ONTÊl
Notícia levantou a principal prova
Realizou-se na tarde dè ontem, no Hipódromo da Cácta] - «.

corrida da presente temporada. .''¦''/. ' ."Um 
programa composto de oito carreiras /oi cumpria-o, oeuífaM,

como prova principal a carreira destiMdd à* potrancas itacioii«i.T
três anos; sem vitória no 'pala; em 1.400 metros, com 40.000 Jüg*
de dotação. A vitória pertenceu a 

jotranca 
NOTICIA, que. ^ JJ

ANDORRA e CHO-CHO-SAN, em fácil esUlp, sob a direçià L jZ
Rigoni, qiie a dirigiu', acertadamente. í, 

"»"•

Foi o seguinte o resultado técnico da corrida de ontem, na Gd^.

PRIMEIRA CARREIRA -r- ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS ANOS QfE »,.„
TENHAM GANHO MAIS DE 50.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE íi?
MEIRO LUGAR — 1.400 METROS - 22.000 CRUZEIROS. rw'

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEI03

l.o PARKER, 55, L. Rigoni.
2.» HÉLICON, 58, A. Barbo-
sa

3." SALLIN, 45, I. Pinheiro .
4.» RIO NEGRO, 53, J. Graça
S.i GRAND LORD, 55, E.

Cardoso 
6.' FLIM, 52, J. Portilho . .
7.' CATITA, 49, J. Tinoco . .

10.292 24,00 . 12 3.873 _.

7.076
4.858

536

5.671
1.274

S78

34,50
50,00

456,00

43,00
192,00
279,00

13
14
22

23
24
34
44

1.145 -
2.267 -
1.03S'-'

2.233: —
4.210 _
1.622 _

403 -

35,00

UlW
59.00'159,(0

' 60,M
: 32,01

13,(0
.333.00

B B T T I N O

=16 80
56
56

60
60

QUINTA CARREIRA — AS QUENZE
HOR*S E QUINZE MINUTOS —

PRf.MIO «BARROS MORETKA»
— 2.400 METROS — 48.000 CRU-
ZEIROS.

1—1 GUARAZ. L. Rigoni . .
2—2 APUVO. D. Ferreira . .
3—3 CAXAMBO, F. Irigoyen
4—4 DOM JOSÉ, O. Macedo.

5 CALOURO, P. Coelho .

E«. Ots.
60 1S
56 35
50 35
50 40
49 60

1—1 MALANDRO,
.ro

Il Pinhel-

2TÒIAM ANT.-íDí:-' 'EerreiraV
3 ITAÍ. ¦ não- correrá- >.' ';• ¦;•

2—4 NATIVO,' O. Macedo .
BONGY, J. Tinoco . . .
CAVADOR, S. Ferreira.

3—7 GR AC MOGOL, P. Coe-
lho 

8 STARAYA. não correrá.
T HELPER, R. Latorre .

10 CAIRO, C. Moreno . .
4-11 PURY, J. Portilho . . .

12 GUAPEBA. não correrá.
13 FURÃO. P. Tavares . .

" DIOLAN, E. Castlllo .

Es. Ots.

56 30
Wm 70' 

48"
50
50
54

60
80
60

6052
54 —
52 50
50 70
52 50

.52 -
58-' 35'54-85

N. dá, R. — Carruit-as tfo "boiílii?",
— Sarío — Sétima — Oi<at-a.

ORTOPEDIA DR. ENÉAS BALESDENT
PDATTTPAQ D» Hosp. Servidores (IPASE). Ex-Cir. H. AcJ^
JcKAHJIXAO dentados. Radiologia óssea. Ralos X a domicilio

Av. Rio Branco, 277 - 8. 707. — Diàr. 1 âs 3 hs. Teleíoness — 22-8688,
32-5140, 38-7406.

— Tel.JlfoFERTfl PrliHEIPIL^^llJI
¦ pnRB o Smtyfâ*
^^p Binóculos franceses e americanoi

POR APENAS ?^^^aÍf

cr$260, (^Kljl
I— p^^^^l ft^^i

nnr
II, f»

LEAR, 55 quilos. — No dia 19 de
junho, na areia úmida, em 1.200 me-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullfla.
com 54 quilos, derrotou Nacar, Scar-
face. Real, Sargaço e Burgos, demons-
trando boas qualidades. — Seu estado
é de grande apuro. — Para derrotã-lo
terão que correr muito. .

BAR-EL-GHAZAL, 55 quilos,•= — No
dia • 29 de maio. na grama leve cm
1.400 metros, sob a direção . de Fran-
cisco Irigoyen, com 54 quilos, escoltou
Espantoso; derrotando impávido. Torpe-
do e Dom Navarro, em bom estilo. —
Sua forma é perfeita. — E' inimigo
respeitável. '

CALIFA, 55 quilos. — No dia 2 de
julho, na areia pesada, em 1/400 me-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullôa.

%:om 55 quilos, foi último para Mira-
piara, Ibera, Furor e Moka. — Está
bem preparado mas a turma e algo
forte. — Somente como grande azar.

CAMELOT. 55 quilos. — No dia 3 de
julho, na areia pesada, em 1.200 me-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullôa,
com 55 quilos, derrotou Real, Crato,
Livramento, Júnior. Islete, Burgos.
Nàgi e Chefe em bom final. — Está
bem exercitado. — Serve como azar
para a dupla.

NUVEM. 53 quilos. — No dia 26 de
junho, na grama leve, em 1.000 metros,
soo a direção de Lagos Mezaros, com
54 quilos, escoltou Jutlandla, derrotan-
do Cyclamen, Mirapiara e Nevasca. —
Mantém boa forma mas a turma é algo
{0rte. — Somente como azar ou para
o "placé".

IGILHO, 55 quilos. — No dia 25 de
junho, na grama leve, em 1.000 me-

Dr. P. JORDÃO
OniUROUn-DENTISTA

Comunica a mudança de seu con

sultoriu, do edifício Odeon para

à roa México. 31 — lC.t — 3.1002

tros, sob a direção de Jlstlniano Mes-
quita, com 54 quilos, foi último pára
Cabo Frio, Vicentino e Califa. — tieu
estado pouco modificou. — Há advor-
sários melhores na carreira.

FUROR, 55 quilos. — No dia 2 de
Julho, na areia pesada, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Domingos Fer-
reira Sobrinho, com 55 quilos, foi ter-
celro para Mirapiara e Ibera. — Seu
estado é de apuro mas a turma é algo
f0rte. — Não acreditamos a não ser
para um "piacezlnho".

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZf. HORAS E DEZ MINUTOS
— PRÍMIO «MARIE LOUISE» —
1.601 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS. * -

• — ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS, QUE NÃO TENHAM
GANHO MAIS DE 200.000 CRUZEI-
ROS EM PRÊMIOS DE PRIMEIRO
LUGAR NO PAIS — PESOS DA
TABELA, COM SOBRECARGA E
DESCARGA PARA APRENDIZ.•

D1NAMO, 56 quilos. — No dia 12
de junho, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de Emidio Cas-
tillo, com 58 quilos, foi quinto para
Pablo Xepur, Arlró e Porungo, derro-
tando Roval Kiss, Ganges, Marrocos e
Hong-Kong. — Está bem preparado
para este compromisso. — E' um dos
prováveis na luta final.

PIONEIRO, 52 quilos. — No dia 10
de julho, na areia pesada, ern 1.800
metros, sob a direção de Salomão Fer-
reira com 52 quilos, foi último para
Abdin, Hivon e Segundito. — Algo me-
lhor. — Talvez regule com o Ullôa.
— Vale arriscar.

ABDIN, 58 ullos. — No dia 10 de
julho, na areia pesada, em 1.800 me-
tros sob a direção de Luis Rigoni. com
55 uilos, derrotou Hivon,-Segundito, e
Pioneiro. — Anda tinindo. .— .Na plsla
de areia sua "chance" é positiva. —
Há fé em seu triunfo.

HARAMUN, 54 ullos. — No dia 2ã
de junho, na grama leve. em 1.300 me-
tros sob a direco de Justinlano Mes-
uita com 54 ullos, foi nono para Ma-
landro, Segundito, Fandanço, Guarani-
zinho. Porungo. Heremon. Peplto e Ab-
dln. derrotando Hyperhnle, Royal Kiss,
Pablo e Sassiado. — Tem corrido pouco,

mas acusou melhoras. 
'— E' um bom

aar se a corrida for no gramado.
SEGUNDITO, 58 uilos. — No dia 16

de julho, na areia leve, em 1.600 me-
tros, sob a direço de Luis Rigoni, com
57 uilos, derrotou Velho Rico, Hivon,
Jacomi, Fla-Flu, Ganges, Pury, Hyper-
bole e Porungo, em bom estilo. —
Continua em plena forma. — E' ini-
migo respeitável.

CARINHOSA. 52 ullos. — No dia 2S
de junho, na areia leve, em 1.600 me-
tros, sob a direço de Anéslo Barbosa,
com 54 uilos, foi nono para Lôrca, Inca,
Never Looses, Camerlno, Saquarema,
Queite, Comendador e Caoré, derro-
tando Leste. — Nada tem feito ulti-.
mámente. — Não acreditamos no seu
êxito.

0 inicio da reunião
de hoje

A reunião de hoje tem o
seu início marcado parn as
13 horas e 10 minutos,
quando será disputado o
prêmio "Vinte e um de Ju-
lho".

Na azeia
A corrida de hoje será

realizada na pista de areia,
com exceção do Grande
Prêmio "Jockey Club de São
Pauto", v

0s "forfaits" 
para a

reunião de hofe
Até às 18 horas de ontem

haviam sido entregues os se-
guintes "forfaits":

— TOROPI
— AMARALINA
_ GUANUMBI
—ESTALO
—LESTE

6—PALMEIRAS
7— BOZAMBO

—SAQUARÇMA (Séti
ma carreira)

— ITAI
10 — STARAYA
11 — GUAPEBA

EDELFA, 56 quilos. - Nojila^a?
de junho, na areia leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Orlando Serra,
com 55 quilos, foi oitavo para Egle,
Draga, Rama, Jaboticabá, Edopuva.
Mágoa e Juparanã, derrotando Gavlúna
e Luarlinda. — Mantêm bom estado.
— Na distância é adversária a ser co-

gltada. — Bom azar.
GAVIONA- 56 quilos. - No dia 2 de

julho, na areia pesada, em 1.400 me-
tros sob a direção de Pedro Coalho,
com 54 quilos, foi último Paraálrlsh
Star, Atrevido, Lord Polar, Iturbi,
Mondar. Urublxaba, Místico, Grão Pará
e Rama. —Mantém boa forma. —

Como azar não é para ser desprezada.
MILÚ, 56 quilos. —. No dia 9 de

julho, nà areia pesada, em 1.60O me-
tros-, sob a direção de Leopoldo Benltez,
com 56 quilos, íoi último para Draga,
Saratoga, Jaboticabá, Egle e Amaralina.
— Nada tem feito ultimamente. — So-
mente como grande surpresa.

MÉDIA LUNA, 56 quilos. — Estrean-
te. — E' uma paranaense, filha de
Mlssissipi que está em boas condições
para estrear.

CATAUA, 56 quilos. — No dia 9 de
julho, na areia pesada, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Luis Rigoni. com
56 quilos', derrotou Luarlinda, Poranga,
Alcalina, Craeóvlá, Dona Elza. Opala,
Madrugadora, Solarlna e Suassui. —'
Nesta turma nada deverá fazer. —
Achamos dlficil.'

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUINZE MINUTOS —
PRCMIO «BARROS MOREIRA»

2.400 METROS — 48.000 CRU-
ZEIROS. •

ANIMAIS DE QUALQUER PAIS,
DE CINCO ANOS E MAIS IDADE,
•HNDICÁP" — PESOS DA TABE-
L/C; COM DESCARGA PARA

¦ . APRENDIZ. ¦ • • •

Não correram:
CHAMPAGNE, GREY PETER ' .- -

e JAEZ.

PARKER n.» 4, rateiou na ponta Cr$ 24,00. A dupla 24, ratelou Cri32,00
— PLACÊS: — Do n." 4, CrS 13,00; do n.o 10, CrS 16,00.

CARACTERÍSTICAS DE PARKER: — Masculino, alazão, tels inot, fo
Grande do Sul, Figaro em Aldonza, de propriedade do Stud Paraná.

ENTRAINEUR: — Salvador Antonuccl. .. -,.. ;._ ",**•?•'

TEMPO: — 91" 3/5. í ;.*£.. .'£?'*£ -.ftj :.'•
DIFERENÇAS: — 'Três corpos e 2 corpos. • ¦'

MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 514'.640,0O,-;V -, '*;;¦£• ¦;¦•¦f.
Pista de areia pesada. ''.';'. ...".._',_....- '_.'

•dv

Bo;

coi

PB

Ia

B<

ei

M
SEGUNDA CARREIRA — ÉGUAS NACIONAIS DE QUATRO ANOS. SEM VI.

T'RIA NO PAIS — PESOS DA TABELA — 1.400 METROS - 28JW)
CRUZEIROS.

VENCEDOR DUPLAS B
POULES RATEIOS POULES RATEIO! I

1.9 CRACÔVIA. 55. A. Neri 2.0S2 93,00 11 2.753 - _m R£ .
2.9 SARAMBÜ. 56, D. Ferrei- v.-, .- • •

ra 2.556 76,00. 12 3.877— 35» 1
3.9 MADRUGADORA, 56, José _.„. ¦ : '.' 'V 'Jf^: ', 

,C1,:.., „„l
Portilho 1.708 — - 114,0tt.- 13 3.614—- 35,00 BH

4.9 PORANGA'. 53, I. Pinheiro 12.673 ,-,.;¦ :èj§#y! «. >ff".--¦ »,» I
5.9 OPALA, 53, J. Graça . 3.361 :-v ; 58.100; 23-;_ 389- - 3M,Ü) I
6.9-LANbBREEZE,53;_J:_Ti. ^ _ 

' 
?-£ -._ 

'I

7-,TFilhoLZA'.56'..R:..d? 1.609- 120,50 34 620- ffiJ*• r"no 44 443 - 311,(0 tv1'!*
Não correram:
ALCALINA e AZOTINA.

• CRACÔVIA, n.9 6, rateiou na ponta CrS 93,00. A dupla 13. rateiou CrSJS.M.
— PLAC6S: — Do n.' 6. CrS 45.50; do n.9 2, CrS 40,00.

CARACTERÍSTICAS DE CRACÔVIA: — Feminino, alazão, quatro anos, RU
Grande do Sul. Crater em améVia, de propriedade do Stud Uruguaiana,_^

ENTRAINEUR: —Girilo de'Sousa.
TEMPO: — 92".

DIFERENÇAS: — 1 corpo e 2 corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 446.050.00.
Pista de areia pesada.

TERCEIRA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO ANOS. huí
NAO TENHAM GANHO MAIS DE 30.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS Dt

' 
PRIMEIRO LUGAR NO PAIS - 1.500 METROS — 22.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

22-4817.

Me

Ejtes elenantei
binóculos
eitojo sio ideais
paro o Svveep»tnkel
Chrgoram para você,,.
t podem ser adquirido»
«gora pelo preço raro.
«cípeional da Cr$ 260,

«penai. Aprovníl» •••»
ofVfi*-'! • rwlliof orn-

pra i|Uf voei poda (»i*t,

ICA PRINCIPAL
4 ttllifiPtl èll€» 6» (lOàOI

UMA CARTA DE SÂO
PAULO

A ASMA E* TÃO FÁCIL
DE CURAR!

Maa não se Iluda
com reclames es-
palha fotosos. Exijí»
o remédio que cura
dô fato: PIRASMA,
com está maravi-
lha, você dirá co-
mo eu «Sofri 19
anos de asma, mas
graças à FIRASJIA,

estou curado».

IGNACIO D'A»IATO

BUA UOS PESCADORES, 171
CAMBUCI — SAO PAULO

PIRASMA
Acaba com a asma e fulmina as
bronqultes. E* a mata recente des-
cobwrta cientifica americana, asso-

ciada com plantas brasileiras.

PIRASMA
Mata a asma do papal e acaba
com a bronqulte de aeu filhlnho.
— Nn" ís;rn&;ia» •¦ nrogarlas ou

com os fabricantes 1
MAIIIA BOKDA, 44

SAO PAULO

¦ 1

A corrida de hoj
Na corrido que hoj» será realitada

em Cidade Jardim o programa é o
seguinte:

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS — 1.600 METROS — 20.000
CRUZEIROS.

QUILOS
58

, 58
. 56
, 54
. 54

5^ ^ar, v#§|

em Cidade Jardim
QUARTA CARREIRA — AS QUATOR-

ZE HORAS E TRINTA MINUTOS
— 1.500 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

CIPô. L. Gonzâlea . .
HONOS. M. Signorettl .
RIH, W. O. Silva . . .
CASIOTAURO, A. Altran.

8 PAGODE, O. Reichel . .

SEGUNDA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E TRINTA MINUTOS -
1.400 METROS — 20.000 CRU-
ZEIROS. •

QUILOS
ACADÊMICO, J. Pinheiro. 58
CAI-CAI, Greme Júnior . F8
ANORA. R. Zamúdlo ... 5õ
ASTUCIOSA, J. V»Z . . 56
ARIPUANA, R. Urbina . 54
MORENA, A. Cataldl ... 54

TERCEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS — PRÊMIO "JOSÉ

S. QUINTA REIS" — 1.400 ME-
TROS — 60.000 CRUZEIROS.
— PISTA DE GRAMA.*

QUILOS
ARAGUAYA. I>. Qcnzalez. 55
CAMPEADOR, A. Zamú-
dio  g

GALANTEIO. P. Vaz . . 55
MAGANAO, O. Rosa ... 55

dt. Bjaima Eiitesio
Laboratório de anAllses — Alergia
— Aama. — R. Evaristo da Veiga,
16 — Sala ftOfl — Tel.: 22-41*8.

JANOTA, L. Gonzalez .
RESERO, M. Slgnoretti
AMOROSA. L. Osório .
BONECA, Greme Júnior
LUCKY (•), R. Urbina

QUILOS
. 56
. 56
. 54
. 54
. 54

(•) — ex-bugnon; %¦:.

quinta carreira — as quinze
HORAS — 1.500 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

^Binócutoí
m V

ÔT
Um IwftM Al»#»y

,\-^y, 
.^.¦.-^¦^¦¦^¦¦-^ »««»»»«*.««>»¦ m» ^¦¦.;,-.,,^.----^>^^'t*i^^»ss»slim'

a AaSot^) ,Í"1 mm ^^^

^n i«^^T
*^mwW£Kfm**W**&&&3*^^ : § ¦ -----

QUILOS
ESQUILO, R. Zamúdio ... 56
FAKIR, O. Rosa .... 56
JÚPITER, L. Gonzalez . 56
KAKT. P. Vaz . . :. ..•..'.'. 56
SALGUEIRO.,S. P. Rlbel-
ro 56

SEXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS

1.000 METROS — 35.000 CRU-
ZEIROS.

PISTA DE GRAMA.

QUILOS
CAROL, A. Uobrega ... 55
GUAPIRUVO, L. Lobo . . 55
INCLITO, P. Vaz  55
JAVALI. O. Relrhel  55
TOPAZIO IMPERIAL, R.
Urbina  55

JAMINDA, L. Gonzalez . . 53
POMPEIA, R. Zamúdlo . , W

SÍTIMA CARREIRA - AS DEZES-
SEIS HORAS E VINTE MINUTOS
— 1.300 METROS — 25.000 CRU-
ZEIROS.

CHAMACK, M. Slgnoreltl
OONZO, R. Urhm* . , .

(3 JACUHI, r. Rohrfiro , .
(4 CANCIONKRO, fir#m« JÚ<

nior ,,,,,.,
ABANKnO, J. N»wlm«n.
Io ,,,,,,,,,,,;

1'IIIATA, O, Rm* . , ,
T TIIRIRA, L, CPrnmin ,

AI/CITA. I.. '. -1-« , , .
DAIUfllKO, R, C«tr*l»

QUILOS
, .18

H
88

1 d2

, Rfl
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GUARAZ, 60 quilos. — No dia 3 de.
julho, na grama pesada, em 2.400 me-
tros, sob a direçSo de Omárlo Reichel.
com 58 quilos, foi quinto para Blfr Red,
Carrasco. Teddy e Canler, derrotando
Gulzo, nao correspondendo ao esperado.
— Melhorou algo. — Poderá ganhar
desta vez.

APUVO, 56 quilos. — No dia 10 de
julho, na areia pesada, em 2.200 me-
tros, «ob a, direção de. Justinlano Mes-
quita, com 58 quilos, foi último para
Eperlan, Carnavalesca, Dom José e Mú.1-
tiple.' — Outro que melhorou. — Vai
correr muito. — Vale arriscar.

CAXAMBO. 50 quilos. — Domingo
último, na grama leve, em 2.000 me-
tros, sob a direção de Justinlano Mof-
quita, com 51 quilos, derrotou Canter,
Maran, Gulzo. Violalne e Luciíc-. —
Mantém excelente estado e na distan-
cia é competidor respeitável.

DOM JOSÉ. 50 quilos. — Domingo
último, pa.grama leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção-de Ollvio Macedo,
com 53 quilos, .foi último para Cld.
Nero. Carnavalesca, Pallna e Peuwa.
— Mantém a forma anterior. — Poderá
figurar com exilo. — Azar viável.

CALOURO. 49 quilos. — Nn dia S de
julho, na arrla pesada, em 1.80O me-
tros, sob a direçSo de Luís Rigoni, com
55 quilos, derrotou Sonada. Tmacinada.
Insólito, Laturno. Rumoroso. Heliida,
Itaquati e Pracinha. — Vem de boas
atuações. — Na areia teria mi ita
"chance".

8FXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA MINUTOS'— TRÉMIO «BARÃO FALLON»

1.500 METROS — 28.000 CRU-
ZEIROS.

B E T T I N G*
ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-

CO ANOS. QUE NÂO TENHAM
GANHO MAIS DE 150.000 CRUZEI-
ROS EM PRÊMIOS DE PRIMEIRO
LUGAR NO PAIS — PESOS DA
TABELA, COM SOBRECARC-A E
DESCARGA PARA APRENDIZ.

m

CACURI. 58 quilos. — No dia 10
de Julho, na areia leve, em l.snn me-
tros, sob a direção de Luís Rigoni,
com 58 quilos, escoltou Lumen. derrO.
tando Saquarema. Leste, Comendador,
Birigul e Estalo, em boa atuação. —
Só melhoras aemou em seu estado. -
E' comnetldor respeitável.

LÔRCA. 54 quilos. —. No dln 3 d«
julho, na areia pesada, em 1.I5O0 me-
tros. sob a direção de Jusliniano Mes-
quita, com 54 quilos, foi último uara
Never Looses, Inca. Blrlgui, Lumen,
Camerlno, Leste, Guanumbl, Luva «
Ilororó. sem nada fazer. — Mantém
o otladn. — Pòislvsl como azar.

DONAIROSA, 50 quilos. — No dia 10
de julho, na areia pesada, em 1.500
metros, sob a direção de J. Vltorino.
com 52 quilos, derrotou Iraplranga,
Llpe, Harem. Never Falls. Irerê, Fe-
mural. Clbnlena e Betraro, em bom
estilo. — Sua forma t excelente. —
K' Inlmlca r»»p»lt*l,#!

HUNTER PRINCE. 52 oulloi. — Nn
dln 16 de Julho, na areia leve, em
1.600 metros, »nh a direção de Francis-
ro Irigoyen, com Kfi qulln«, derrotou
Iraplrancn, Irerê. liarem. Olymn'H,
Linda Donn • Xlrlural, em fnrll estilo.
— Cnntlmin em boa» ronrtlçfle». — Po-
der* ganhar nnvnrnenle,

OUANUMBf, BK quilos. — NHo cor-
rera.

CAOnf:, 52 0.11H01. — No dl» 25 ri«
Jpmho, im «rela leve, em 1 BOfl metro»,
•nn a dlr»cllo d» Adir Aleixo, com 81
oullof, foi olla\n'par/i L«r<-a, fura, N#>
ver Lnníe», -Camsrlno, R«qiwr#W«,
Quelta » comendador, fj#rrnt«npln Oarl>
uniu.» • I.mi». má r.\4 hem movido. —
H» »r»l« «plsrla melhor,

K»TAI/í, M nullrt», - N»o W-
l#i*

l,K*Tr! ft>1 íiuilo», — NHo iorr#rA,
1 ini"p|pp'« *¦'.' qulim, mm Hu •!'• n d*

iulhn, n« atei* ..•'.•!• aro I ¦-'.'• m*>
JrrNi, *<>•* » rtir#**o A* P»p1io 0#iiio
pfun A) AMIlO*. (Al "•••• par» 1 •• >•
\.,-,*> lm», Miriiul, Liim»ii. <**»>m|iiho
f##l#, (iu*mmm 1 Imi», á$ftn4i'H>in
lAtf* *' A«d* *** * >*9 if*m*4<» 4
um é* w»»»**.»!*

§f\tMiAH¥Má M Wlim m Hn 41»
Ia Ai )<#iM m nH4 )**#, tm I t»v
MM!»* *'»i * dHf't» 4» RlfiHiM !'?«
l,;|». itMi 14 »i'J)i'f.' M tUfêílH fnH*
í m'4ê * (?»iji*i 4tí*'''*>>•"'¦ í*»'» 1 •¦
u#i,4fii-i » ftWlWS fc litlitHà. W| »»-i

5.855

9.915 30,50

1.» JALNA, 56. í. de Sousa.. 12.536 — -24,00
2.« EL ALAMEIN.':51, J. Tr-

noeo . ;.'•¦
3.» ARSENAL, 58, A. Barbo-
sa

4.» SEU ANICETO, 55, E.
Cardoso 

5.» HURACAN, 54, R. Lator-
re  4.059

6.? AMIP. 58, R. de Freitas
Filho  1-361 — 228,00

11 2.302 -

52,00 12 12.935 —

13 832

4.169 "3.00 22 3.645

90,00

1?,M

261,00

60.00

75,00 23

24
34

923 — J36.M

2.791 —
473 -

78.00
460.00 fc

NSo correram: .• • •.
BATEL, CHERIE e NIGHT .,., . „ •.
CLUB. • •

JALNA, n.' 3, rateiou na ponta CrS 24,00; A'dupla 22, rateiou CrS 65.00.
— PLACÊS: — Do n.' 3, CrS 19.00; do n.° 4,. CrS 19,00.

CARACTERÍSTICAS DE JALNA: — Feminino, castanho, cinco anos, RIO-dl

Janeiro. Killaney em Boracita. de propriedade do sr. Newton Tõtsch.
ENTRAINEUR: — Miguel Gli.

TEMPO: — 98" 3/5.
DIFERENÇAS: — Focinho e cabeça.

MOVIMENTO DO PAREÔ: — Cr$ 688.150.00.
Pista de areia pesada.

w::

QUARTA -CARNEIRA .— ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO ANOS, QUE NiO

TENHAM GANHO MAIS DE 75.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS, DE.PW'
25.000 CRUZEIROS.MEIRO LUGAR NO PAIS — 1.400 METROS.-

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

22.040
6.932
8.653

2.830 —

1.» GUELFO, 56. L. RlgOnl ..
2.1 HAftEM, 53, P. Tavares.
3.» PIAUÍ, 58, L. Mezaros . .
4." NEVER FAILS, 54. Inácio

de Sousa 
5.» GALARIN, 54, S. Ferrei-
ra  1-984

6.» MÀROSCA. 49, I. Pinhel-
ro  6.932

7.» CIGARRILHA, 47. J. Ti-
noco . •¦ -9-16

16.00
51.00
41.00

93,00

12 9.466 —
13 4.644 —
14 8.00S —

22 474 —

— 179.00 23 1.52S —

51,00 24 2.508 —

— 375,00

lü
! -
IPI©

24.00 \mm«oo ¦
2S.50 m\

183.00 I

¦gi;oo

33 162 —
34 - 1.369 —
44-¦•". 446 —

1.387.00
16S.0Í
51X00

GUELFO, n.» 1, rateiou na ponta CrS 16.00. A dupla 14. rateiou CrS 28.50.
— PLACÊS: — Do n.« 1. CrS 11.00: do n.» 6. CrS 11,00. % '

CARACTERÍSTICAS DE GUELFO: — Masculino, castanho, clhcò áoos, SU

Paulo. Zurrum em Earreta. de propriedade do sr. E. T. Fernandes,-. .
ENTRAINEUR: — A. D. Monteiro.

, TEMPO: — 89" 3/5.
DTFERENCAS: — Três corpos e focinho.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 766.100,00. . . ..
Pista de areia pesada. 

•,':'-¦' *¦ -;'•¦¦

QUINTA CARREIRA — ÉGUAS NACIONAIS DE 4 ANOS SEM MAIS Dl

DUAS VITORIAS — 1.400 METROS — 30.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

4100
51.50

190.00
lS7.nO
3100
so.oo
70.00

1.330,00

ALPINA, n. 6, rateiou na ponta CrS 78,00, A dupla 34. rateiou CrS TO.Oft

Plücès: da r., 8, CrS 30,00 e fiu n. â. Crà ôã.üú.
CARACTERÍSTICAS DE ALPINA: — Fednlno, castanho. 4 anní P«M»p

'leruel en. Bola Treln. de propriedade da sra. Fllomena Gallsrt da Silva.
ENTRAINEUR: — Pedro Guiso Filho.
TEMPO: — 89"1|5.
DIFERENÇAS: — Peicnço c 3 corpos. . ,
MOVIMENTO DO PAREÔ: — Cr$ 849.300,00.

l.o ALPINA. 56. S. Ferreira ..
2.0 JABOTIA'. 55. N. Mota ...
3.0 PARK LANE. 58. F. Irl-

goyen 
4.o V. 56. E. Vieira 
5.0 DRAGA, 56. L. Rigoni ....
fi.o HARPIA, 56. D. Ferreira
7.o TAHIA, 56, A. Barbosa . ..

5.377
6.950

14 410
5.377

11.875
10.70-1

3.202

78.00
60.00

05 nn
7S.O0
35.00
30.00

131.00

12 5.619
13 4.436

14 1.205
22 1.225
03 7 o<;2
24 2.893
33 2.488
44 172

SEXTA CAWtEIRA -
DUAS VITORIAR

EflIJAS NACIONAIS DE 4 ANOS E SEM MAIS ti

1.41X1 METROS — 40.00(1 CRUZEIROS.

VKNCKDOR
rOlIl.B» RATEIO!

1» NOTICIA, 88, V, Rl*>ml
3.» ANUCiftlA, ftb, f, |rl«<pyi?n
,11 Cllri fiUH %KH, M, t„ t»4<

lllo ,.,, .,,,,,,,,.,,.,,,,
41 maviu. m, n, »e.p....
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êi riUf to, A Harlim»
t»»U.«M«, I, Prtllllho
«"l^iU IVMkflh, M u,
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Pensamentos esportivos
«De nada adianta um quadro de futebol fazer quatro «goal»s, »e o

adversário marca cinco» — FÁBIO HORTALIÇA.
1 

* 

'* 

' 

' ¦

«Não se pode exigir que um Ford tenha a classe de um «Ki.j.s
Koyce» - QUINGAS GIIIMABAES.

.¦>•"¦'¦'•". »#*•.¦»¦'¦•¦

«Chamam o box,; de nobre-arte, por que, os lutadores trabalham
tom luvas de pellca»..— PASQUALITO SKGRETO.

¦ 
- -' * 

* *

«Em futebol, unia mesa redonda não é outra coisa senão um bate-
papo entre camaradas quadrados» — GASTÀO CHARUTO.

«No dia em que o Vasco jogar cum o Botafogo, haverá, na certa,
labaredas e faíscas.»— OTÁVIO 

'POVO.
* *

«SA existe uma coisa melhor do que marcar um «goal»: é fazer
BOIS». — ADEMIR. * »

«Para mim, o ulcool-motor é o melhor combustível para fazer fun-
elonar o apito de um juiz de futebol. — MB, FORD...ECO.* *

«E' preferível levar um «furo» de jornal, do que um furo de faca
n« barriga». — KN.ÔA FURADA.

SE ¦oi; a]
| Mr. Ford, na di-
| fecão'do-jogo Flu-
l.mlnense x América.
|,'cometeu uma sé-

• rie de ' «barbeira-
geíis» .<I)os jornais.'-"'... ¦' I— -— 1

j aiu.uu. ruiu talhou tanto nas
Laranjeiras, que, acredito, estava sem
gasolina.— Qual o.quê! Para mim êle «driblou»
muito e fêz «zizue-zagues», porque, le-
vava «cornbuslvel» demais...

Aquele "goal"...
«...É no domingo eu teria
Sido um- homem feliz
.Sr depois de findo o jogo
puditfse agarrar o juiz!...»

FAUSTO DE ALMEIDA

Artiguete com alfinete
Os nossos colegas de imprensa e os

comentaristas das estações de rádio sao
os únicos culpados por aquele elevado
número de penalties consignado . no
transcurso rio jogo de protissionais entre
o Fluminnese- o o Amírlca, por terem
cognominado Mr. Ford de «Rei do penal-
ty>... O nosso amigo não quis perder
o cartaz e marcou o que viu e o que
nao viu. Agora, riu quem é a culpa do
estrilo de tricolores e rubros? Eis aqui
a resposta: Todos aqueles que chamam
o Ford de «Rei do Penalty».
Mentiras futebolísticas
Heleno vive na maior harmonia den-

tro do Vasco da Gama.

O Bonsucesso combinou o .iôgo com o
Rapld para tirar a barriga da miséria.• • *

O Madureira tem um grande quadro.
Em três rodadas só perdeu um ponto.

No bonde
O -César íêz um negócip da China

Ingressando rio Botafogo..'. ' ¦'. .'-'. .
Será que casou com uma chinesa

milionária? j

Bangu, 2 x Vasco, %
«O Bangu tem Iiom time,
Mas, nossa sorte ê sublime,
A ela tiro o chapou.
E riflo é pois, disparate
Se eu dizer que o empato' Pr'o Vasco cnlu do céu!»

ALMIRANTE

; Ligação errada
Alô! Alô! De onde fala?
E' daqui mesmo. Pode dizer.
Eu desejava conversar corri o Gato.
Como disse?! Aqui nao há gato nc-

nhum e, ainda mais, nunca vi um bl-
cho desses falar.

Ora bolas! Náo seja Idiota! Enttto
chame o Totó.'. — Aqui também nflo temos nenhum
cachorro chamado Totó. o meu' cáo
chama-se Blrlba e nunca falou no te-
lcfone.

O senhor é um maluco!
Quem é louco é o senhor! Nflo es-

tou com bom dia para brlncadclraras.
—; Espera ai «velhinho»: náo estou

falando com o Bonsucesso?
Qual nada!

O senhor quer é falar com o Jardim
Zoológico!... . *•

Charadas "xaropes"
.Toga futebol (3)
Trocando-se uma letra è remédio pa-

ra a febre (3).
Conceito: DelNou a Gávea para ir para

outro canto do Rio.
Kespostn: QUIRINO-QUININO.

Primeira sílaba de um clube subur»
bano (1).

Primeira silaba invertida de um grê»
mio vizinho (1).

Çoncoltjo: Q. que dá um Jogador quan.
ilo falta á úm treino. ¦'¦

Resposta: BO-I.O (Bonsucesso e Ola»
ria). * * *

.Tulz de futebol íl')..
Quem responde som sem ser vlslo (2).
Conceito — Veiculo barato.
Resposta: FOKD-ECO.•
Primeira silaba do nome de um ex-pre-

slclcnte (1). .
Onde os passarinho nascem (2).
Conceito: Joga mais com a cabeça de

que com os pes.
Resposta: GE-NINHO.

•
Com «D» ê «crack do atual clube do

Diabo (2.)
Com «S» já foi astro futebolístico de

antigamente, no mesmo clube (2),
Resposta — 3IMAS-SIMAS.

São Cristóvão
Os «santos», dentro do certame
Vflo prossegiilndo mui bem,
Pois um dia perdem o jogo
E no outro... perdem também.»

CASTELO PRETO

"REI DO PENALTY"

WÊÈÊmSSEmmim m JL lÈmmM *1feV mÊÈ
W&ÈÊiÊw&mmmlÊÈt ¦¦ ¦"iSEjI ^^fâÊst {§¦- * W®

¦aa»fi»a£iin í ¦ ii1111ü ií„,,«¦ i11wiiíiiwmiím4»i,í»,»¦ i... .w-I&üi^^^^i^p' 
— Cala:àj>6cá, "palhaço"! Mesmo que eu, nao metesse as mãos, Mr.

Fori\a marcar o'"pcnalty"!...
— Por,:qUè você fêz "penalty", desgraçadort... •

SAXÂO DE BILHARES
íor motivo de 

'término 
do contrato, vendem-se 12 monas de rinonWe»

Brunswick, em Mimo outado, e nccnnérlos, por preço baraÜNslino.

Aceita-ie oferta. Endereço: Av. Af. Pena, 750, B. Horizonte, Mina».

«I.INICIA
DE (JHIANCA8

c lio» : AV. Ik de Maio ii, — l.v uiiüai -
i » «»Oi s""' 1H ~ í»e»j«iiida», niiartai* e nextan it.iruit

i*prm HuMiaLVÜ £••«<< •>•'"¦» - 1>I ; '¦' «071 - Kiiu Smirc»
r#b*. »»«""" [.**,:-j| r„Btn> j .. | t ,ndHr . oa|H •(,) iiTaçi

Haciu 1'enni Têrçua. iiulntuf P sfilniiloh di
. I •• 8 hora*. — He» t Telefone IH AO70

LUXOU RÁDIO
"O REI DOS RÁDIOS - O RÁDIO DOS REIS"

vimicm n granda «xpinlc*** da i imhí. U niati famum rAdlo rJuru»
pi>u. h niuiiMiiH .íifiiinir*, dr. i.Kiti e I d« vitrola». Pegam um» d*,*
iiM.iiKiiifftn da *<.'aruiu» vltrnlu rum II «nhulii», t HlliifulMiile». lua
»««n • rudi» «Mwlnit* mJcfVBlItrlflai <•¦¦•'•<* »» marriiili». Toea*dl«i'o»
l.l \«Hi liumui, M ..|i. i.i.m». |ih!»u|» niMK(i*lii'u, liilertiMlim ti* 10
mlnului, .ii»...*. nil»liiradii». Amillin» t.VMUl imtu I.WHl dlnui.

i..n.«.i di* i.i.iiii.. ufi.iic. rum I....IMI da fáliriia.
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A ARBITRAGEM: 0
A arbitragem pelo sistema diagonal ê recomendável por muitos

aspectos, embora haja juizes què' prefiram o sistema unilateral, de-
fendendo-o com argumentos pouco convincentes. Os adversários do
referido sistema alegam que a presenga do árbitro entre, os jogadores
provoca perturbação e náo raro a bola é Involuntariamente Interceptada
pelo juiz, retardando jogadas e anulando esforços, nas zonas em que
o movimento c sempre Intenso. Além disso — este é outro argumento
— colocado lateralmente, o árbitro-poderá ver melhor os casos de
Impedimento, porque estará em condições de abarcar maior parte du
setor em que se verificar a jogada. Afora esses dois argumentos, tidos
e havidos como principais, os defensores. da arbitragem lateral copsi-
dèram-na melhor porque, geralmente, atuam do lado da sombra...• # ,

* , *
Quando' aqui esteve George Reader, mestre Incontestável da arbl-

Iragem, esses argumentos foram destruídos logicamente, numa simples
demonstração gráfica por êle. feita no ginásio do América F. C. Através
da colocação em diagonal, o juiz se encontra quase sempre no local em
que se desenrola a maioria das jogadas de Importância, ou bem próximo
dele, tornando-se, dessa forma, mais fácil a observação dos lances do
jogo e de certos recursos empregados pelos jogadores, que, por sutis,
multas vezes escapam à observação do árbitro que se encontre mais
distanciado. Uma vez que os juizes trabalham de acordo com os fiscais
de linha ("llnesmen"), adequadamente colocados nas Unhas laterais, c
de tal modo que, desde que desempenhem eficientemente sua função,
poderão exercer maior controle do jogo, colaborando com o árbitro. A
posição lateral para o juiz é, por vários motivos, contraproducente.

*
*, *

O esforço que a arbitragem lateral exige: do árbitro e maior do
que o Imposto pela diagonal, com a desvantagem de nnc lhe permitir
estai', na maioria dos casos, mais perto do lugar das jogudus Quando
os nossos juizes e fiscais de linha adquirirem suficiente conhecimento
e a indispensável prática da arbitragem em diagonal, veremos melhor
a superioridade dela sobre a arbitragem lateral. E' preciso, porém,
que, desde agora, os-árbitros brasileiros se dediquem ao estudo pro-
fundo do sistema aqui Introduzido por George Reader e aprendam a
trabalhar em combinação com os fiscais de linha, que não'devem ser
elementos sem vivacidade dé espírito, sem grande mobilidade, apáticos,
como soem ser, até agora, os elementos em atividade no futebol na-
cional. Há tempos, sugerimos que os juizes ingleses fossem aprovei-
tados para Instruir os brasileiros, de.modo que estes se tornem auxl-

PROBLEMA
José BRÍGIDO

llares prestlmosos e eficientes, capazes de, em caso de urgente necessl-
dade, usar o apito com segurança e eficácia. Naturalmente, os árbitros
britânicos não ficarão eternamente no Brasil. Devemos pensar nisso e
estabelecer, sem demora, bases para o futuro, de modo que o nosso
futebol não sofra abalos nocivos, quando náo mais puder contar com
o concurso dos "reíerees" Ingleses. .

¦

Os nossos juizes são geralmente muito teóricos, mas pouco práticos.
Papaguciam ns leis do jogo com extraordinária facilidade, mas ira-
cassam q'\ãitSò têm que pôr em prática o que elas determinam. A
questão do' 'hands" (toque) continua sendo um problema, porque os
árbitros não observam o espirito da lei, que manda punir exclusiva-
mente os toques propositados, nunca, porém, os toques Involuntários,
os conseqüentes de ação reflexa, isto é, de movimentos involuntários
e Imediatos a excitações exteriores. Exemplifiquemos: se um jogador
percebe que a bola se dirige.paia uma parte melindrosa do corpo e,
por ato reflexo, procura desviá-la, o árbitro não deve puni-lo, porque
sua ação se exerceu Independentemente de sua vontade. Entretanto,
tomos visto juizes nacionais e estrangeiros que, por comodidade ou má
observação, e outros por Ignorância, apitam sistematicamente nos casos
de toques Involuntários. *

*
Outro assunto que deve ser esclarecido é o dos trancos. Alguns

juizes britânicos que aluam no Brasil às vezes punem trancos lícitos,
dados sem violência e à razoável distância da "bola em jogo". Nós
mandamos vir árbitros de fora para nos ajudarem a resolver, ou me-
lhorar, nossas arbitragens. Se eles apresentam as mesmas deficiências
que os nossos melhores juizes, não estaremos aproveitando como deseja-
mos a experiência e o-fraquejo que constituem, ou devem constituir,
a credencial mais Importante de tais árbitros estrangeiros. Uma das
condições indispensáveis à formação de um bom juiz é lhe dar "mucha
cancha", Isto é, muito trabalho prático no campo. Um instrutor deve
acompanhar a ação do candidato a árbitro, outro, a do candidato a
fiscal de linha. A cada falha, deve mostrar a maneira correta de agir,
apontando logo o erro ou a deficiência, não deixando de esclarecer
com simplicidade e profundeza a importante questão da. interpretação
dos textos, mostrando aos candidatos que é positivamente errada á su-
posição, hoje generalizada, dé que cada qual deve ter a "süa inter-
pretação". E' por isto também que a arbitragem continua sendo o maior
problema do futebol.

Na Europa não se acredita no ¦ansEiiin. Ia a R va wajhí >dk¦ B jüm. vs mm ¦•**•

¦ ¦ ¦

0 Campeonato Sulamericano (oi ganho sobre mediocridades, porque a Ar-
gentina não compareceu e o Uni guai se apresentou fracamente...

Os nossos bons amigos italianos"não acreditam" no futebol brasl-
lelro. Pelo menos é o que se in-
fere de uma reportagem publicada
em "II Cálcio liustralo", de Ml-
lãp, datado de 9 de junho último,
sob o significativo título: "II Bra-
sile ha vinto 11 Sud-Amerlcano,
ma l'ha vista brutta coi Para-
guáy"... Isto, em linguagem ca-
rioca, quer dizer: "O Brasil ga-
nhou o Sulamericano, mas se "£S-
trepou" com o Paraguai"... £

Assim começa tal reportagem:
"L'assenza deH'Argenllna e Ia ''ri-
mediata" partlclpazione dell-Uru-
guay con una formazione senza
assi hanno Indubbiamente prlvato
dei prlnclpale Interesse il XVI
Campionato Sud-Americano, orga-
nizzato per Ia seconda volta dopo
27 anni dalla Confederazlone brasl-
liana degli Sport, a Rio de Janeiro
e a San Paulo." Podemos traduzir
aslm êssé trecho: "A. ausência da
Argentina e a precária participação
do Uruguai com um selecionado
fraco tiraram o principal interesse
do XVI Campeonato Sulamericano,

As atividades do
Departamento de

Imprensa Esporti-
va, da A. B. I.

O D. I. E. recebeu dos clubes e en-
tldades vinte e quatro oficios, além dos
oitenta e três relativos a posse dos
novos dirigentes. Pela direção foram
expedidas sele notas clrculares.

No último domingo de junho, por
ocasião da disputa, do Torneio Inicio,
associados do DIB fizeram entrega de
onze flêmulas do Departamento aos
clubes disputantes como também da
«Tnça João Teixeira de Carvalho», con-
quistada pelo América F. C.

Outra medida da direção foi ade
cuidar da quitação do débito a Con-
federação Sul-Americana' de Cronistas
Esportivos, cuja sede atual é erri Bue-
nos Aires. Em virtude da dificuldade
de cambiais, há três anos que esse pa-
gamento não era efetuado.

O DIE teve oportunidade de re-
ceber o pedido de filiação da Associa-
cão dos Cronistas Esportivos de Ala-
goas, que se íêz representar pelos con-
frades Gebes de Melo Medeiros, Edson
da Rocha' Falcão e José Millto. A di-
retoria aprovou o pedido, que terá a de-
cisão final entregue a Assembléia Ga-
ral.

Os prêmios dos concursos du aim
de 1948 já foram entregues aos seus
ve: fedores e estA em pleno andainen-
to o Torneio de Palpites de Futebol dH
atual temporada. Quarenta associados
concorrem a Taça «Herbert Moses de
19-19. Como nos anos anteriores a di-
recão do referido concurso está entre-
gue ao associado Diocezano F. Go-
mes.

-- A fim de conhecer o ponto de vis-
ta dos membros do Departamento sobre
os problemas da classe, a diretoria rea-
lizou amplo inquérito, cujo término se
avizinha. Foram distribuídos noventa
e sete questionários, tendo sido devol-
vidos cinqüenta e seis. Até o fim do
corrente mês, espera-se que todos os
associados tenham enviado as suas res-
postas.Desde o dia de sua posse, a Dl-
retoria vem mantendo entendimentos pa-
ra que se processe a fundação da no-
va entidade, com o desaparecimento
conseqüente das atuais. Foram realiza-
dos reuniões entre elementos da ACD,
com o objetivo de conceber os porme-
nores. As Assembléias Gerais das duas
entidades aceitaram, cm princípios as
bases para o acêrdo, que será feito
dentro das proposta» que ditaram n
Idéia das reuniões dos dirigentes do
DIE e da ACD. Até o fim dn corren-
le mês, o assunto deverá ser estuda-
do pelos Interessados.

organizado pela Confederação Bra-
sllelra de Desportos pela segunda
vez, depois de 27 anos, no Rio e
em São Paulo."

Em uma legenda sob a fotografia
da seleção brasileira vencedora do
sulamericano, lê-sè:' "Una forma-
zione dei Braslle, che In assenza
dell'Argentlna ha vlnto 11 "Sud-
Americano" dopo sparegglo con Pa-
raguay", etc. (Uma seleção, do
Brasil, que, graças à ausência da
Argentina, venceu o Sulamericano,
depois de empatar com. o Para-
gual."

Para os europeus, geralmente, o
que conta é o futebol argentino ou
o uruguaio. Embora os brasileiros
houvessem feito brilhante figura no
certame mundial de 1938, sua classe
não possui entre os europeus o
prestigio . adqulrjdo por argentinos
e uruguaios..; í f

, CARTA. PATRIÓTICA E
©¦|*|ÍS -:íVIGILANTE i'?- ["*

, Um patrício nosso, cujo nome não
temos autorização para divulgar, en-
viou-nos a revista acima citada e
ò "Corriere Sportivo", acompanha-
dos da seguinte carta, para a qual
chamamos a atenção dos dirigentes
do futebol brasileiro:

"Caríssimo amigo. Mando-lhe a
revista e o jornal inclusos, qup tra
tam com desembaraço dos esportes
italianos. Poderá ler, logo nas 2» e
3» páginas da revista, quanto pen-
sam os estrangeiros do futebol bra-
sllelro. Numa palavra: para eles o
Brasil venceu o campeonato sula-
merleano porque só achou pe]a
frente mediocridades. Quando en-
controu um melhorzlnho (o Para-
gual !) caiu então o campeonissl-
mo... Só venceu depois porque...
porque era o "dono da casa"...

Bem. Digam lá o que qulse-
rem... O certo, porém, é que, re-
almente, nfio nos devemos Iludir
com os nossos feitos ante os fra-
cos. Oxalá não façamos "figura
feia" no campeonato mundial de
1950. Se não nos prepararmos con-
venlentemente para Isso, será Inú-
til, e a nossa reputação esportiva
no exterior ficará abalada por
muitos anos. Consideremos que so-
mos-os "patrões" de casa. Portan-
to, teremos maiores probabilidades
e, consequentemente, também, maio-
res responsabilidades...

Para forçar q inicio da prepara-
ção do quadro representativo bra-

Talheres de Cristofle
Vendem-sn. faqueirog o grande quantl-
dadu de talheres, juntos ou seuarados.

Ocasião. Rosário, 146, sobrado.

"0 PODER CURATIVO DO SANGUE"
Livro cuja leitora 6 de real utilidade nos doentes do» puimoe», da iiele,
du estômago, ao» nervoso», diabéticos, envelhecido», ate, DISTKIHM*
ÇAO (JHATUITA. - Clinica do UU. ÜI.IVIU MAKTlNfci — Avenida
Beira-Mar, a. 216 — Apto. (MM — Hio — Das 14 às 18 horas. Kemrsoa

moilliintp nnvio dR8 dcspesHH postal». Or$ 8,00 em «elos.

m
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OS ARTIGOS D,0

WÊmÊÊ
O Trio da Semana é oferta do Leão D'América
aos seus inúmeros fregueses — artigos perfei-
tos que satisfazem totalmente e a preços muito
mais baixos que seu valor real. Com o Trio
da Semana proporcionamos aos nossos com-
pradores uma boa aquisição, seguindo o prin-
cipio que rege todos os nossos negócios: —
Honestidade 1WÊKZC'' Honestidade 1 ^\í|

JÔG0 SALADA ou sorvete com 7 pe»
ças, branco, de 0r$ JSjStTpor CrS 27,00

Dr. Alcides Senra
CIltUIKilA — I.IM-XOUIC.IA E

PARTOH
Av. Itio Branco, n. 217, apt. AO?

rum»: ftt-IORR

sllelro, em boa parte tal tarefa
está nas mãos nos nossos' prestl-
mosos Jornalistas esportivos, por-
que, geralmente, eles previnem,
alertam, corrigem, curam, animam
e ajudam a construir a vitória ai-
mejada. Adeus, caro amigo. Cor-
dlal abraço do patrício "

ENFRENTEMOS A REALIDADE
Não devemos censurar os Itália-

nos pela opinião manifestada, a res-
peito de nossa vitória no sulamerl-
cano. Suas palavras têm certa dose
de razão, porque as equipes concor-
rentes não foram mesmo grande
coisa e o quadro brasileiro teve em
seu favor as condições que geral-
mnete beneficiam os locais: ambl-
ente familiar, aclimação completa,
torcida absoluta, etc. Nem sempre
o nosso 

'quadra 
revelou classe, tan-

to assim que teve vitórias sem lur
cldez, embora,, depois da desagrada-
veli•¦.-surpresa-' do primeiro jogo com

•o. •Paraguai; hoúyessç" arrazadó -a
seleção guarani,' 

"mesmo 
sem uma

exibição cem por cento perfeita.
. Devíamos,-a estas horas, já ter
uma idéia do que pretendemos fa-
zer quanto ao selecionado brasilel-
ro para 1950. Desta vez a nossa
responsabilidade 6 grande e teremos
de enfrentar adversários categoriza-
dos, alguns dos quais, como Itália-
nos, suecos e ingleses, já se encon-
tram em preparativos.

.A C. B. D. já tomou as pri-
metras providências quanto à obser-
vação de locais para a concentração
de jogadores. Nós acreditamos que
a entidade máxima não pare, ago-
ra, um momento, mas que, daqui
por diante, os trabalhos se multl-
pllquom, porque, como organizado-
res do Campeonato do Mundo, te-
mos o dever de nos apresentar em
grande forma técnica e física. Para
esse fim, precisamos cuidar dos
elementos indispensáveis à observa--
ção e seleção dos jogadores mere-
cedores de figurar no "scratch" na-
cional. Nada de favorltlsmos, nada
de clublsmos. Pode a C. B. D; es-
tar certa de que, de nossa parte,
faremos quanto seja necessário pa-
ra ajudá-la a apresentar ao Cam-
pennato do Mundo uma equipe bem'
preparada, física, técnica e psicolo-
glçamente. O Brasil precisa vencer
o Campeonato e só poderá vencê-lo
se se preparar para isso, não es-
quecendo que vamos ter os maio-
res jogadores da América e da Eu-
ropa em nossos campos.

Dra. Hercilia Rocha Pltta-
Clinica de senhoras e crianças:
Puericultura pré è post-natal, ,av.
Mio Branco, 277, .sala 1.409. Oik-
riamci.te das 14 íis 17 horas. Edl-
ficio SSo Borja — Tel.: 32-5449,

DR. SPINQSA ROTHIER
Doenças sexuais « urinárias. I>a-
vagem endoscópica da vesicula.
Prôstada. R. SENADOR DANTAS

N.' 45-B —' Tel.» 22-3?67.
De 1 às 7 horas. '.

DR. ATAULFO MAR11NS
ESl-KCIAI.ISTA

Bronquite asmática
Bninquite crônica
COMPLICAÇÕES

QUITANDA, 20. S. 401 — 22-0049
¦ De' 2 às 6, exceto sábados,
ótimos resultados desde 1929

ASMA

12 COPOS brancos, lapidados. Em
caixa, de Cr$£0>Gc7porCr$ 33,00.

48 Peças aço Inoxidável Hercules,
super-pesado, modelo de luxo.
6 Colheres para chá, 6 sobreme-
sa e 6 sopa,-6 Garfos para so-
bremesa e 6'mesa,-6Facas, Idem
-De OS820, por Crí 675,00.
Neste modelo, vendemos peças
avulsas e estõjo, para compor ta-
quelro.• - Náo confundi-lo com outro, mais
leve e barato, por nós (ã ofertado.

Estes preços vigoram
SÓ nos diasSÓ nos dias /

[25-26-27-28-29 e ZO/
N^^^ de JULHO ^^^^

!O LÍDER DOS PREÇOS BAIXOS!
Sempre os melhores artigos aos menores preços.

^$t.-?$m wmm,mM H-Ajy^m

NO AMOR

COM
BmHANTINA

Dr, Euríco Costa VIAS URiNaw*í.S
HRMORKÔIDAH
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CAUTELAS
Compram*!* pagando u juitn

valor NM síiim-iid- dn prt*
•uns «tu» pruvrm aua Idoiinltfndn.
Hum ¦-.¦H.I.I..I liutitas B7, «m fran*
ta !' 1'iiUii l.inIIdllll.íi I .nlii.l ~
•I.I. l-.r I ' -,'lf.

Imposto de Renda
i.ni'i|ii..i.|in. ..<...,in.,..H..i

U ' "¦"¦ -I'.-'" CáMaf. !'"
Multo, n, J4H, Ij 70i

Sim! A Brilhantina COLGATE é o se-
grpdo do êxito de muitos homens, porqu? a
E.jhantina COLGATE é a única que conti; i
KOLASTEROL — o novo ingrediente que c'á

vida e beleza aos cabolo.',
tornando-os mais atraentes
às cadeias femininas. Bii-
lhnntina COLGATE conscr-
vn o penteado perfeito e
alinhado — da brilho o vigor
aos cabelos.

LGAt
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¦ Çolgate I
VOCÊ É QUEM BRIIHA

SP«2âS ¦FJ4\*.

COLGATE'

Lll»»sa
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ALGUMAS DAS CARACTERÍSTICAS

DAS BICICLETAS MONARKl

WÍKmwÊÊà/\ IM
\<^S^i -^'-MarB aaanuHrâããããããaBBT/¦aaãBBBBBV AaaV^J aWflnn •* âaV^M\ AW 1/ ^kV % A\WMpT.iYjrW W B^laaaal LaaW BLUaW aWVflHisR \ WR \Í\»T I «'"A

tWm\fl W&MZB aVaVr //1811 PA Í/SaU k'^ l^A //\

CORRENTE PROTEGIDA — Uma peça Inteiriça

de alumínio protege a corrente. Não suja nem

prende calças ou saias.

PEDAL ANATÔMICO Mo-

narfr, pafenfeado. DESCAN-

SO MONARK para equili-

brar a bicicleta em qualquer

logar. CAIXA DE FERRA-

MENTAS de alumínio, con-

fendo todos os acessório*.

GRANDE DURAÇÃO. CÔ-

RES: grend, verde claro, ver-

meifto, cinza e verde escuro.

A VINDA NAS
BOAS CASAS
DO RAMO,

Mmonark
Diiliibunloimê nneliiêivoíi

CIA. CIPAN
«IO 01 MMIIIOi
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Inalações - Penicilina - Sfreptomicina
ASMA INKKÒyiOSA, UKONt{Ul'l'lÜ6>. SIN UblTJSI», OOliuELlu. MJi,
Aparelhagem mndernit. DK. HHlTOlt PAIVA — Kua Santa J-.U7.la,
n. mi — Saiu 601 - Diariamente das 8,8(1 an II linrna — liifnrmnçoefl

pelo tel.: 27-4441 - Av. Copacabana. «40 — 11» andar — Tel. 91 HÜ44.

BE >'

RENAULT 1 1949
PRONTA ENTREGA

EIS AS VANTAGENS:
* MOTOR TRAZEIRO

* 100 QUILÔMETROS COM 6 LITROS
* CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS

* CHAVE QUE FECHA A DIROTÃO
* FREIOS HIDRÁULICOS

* 4 PORTAS

PREÇO — CR$ 34.000,00
FACILITA-SE O PAGAMENTO

Mecânica em geral, especialidade em RENAULT

AUTO MODELO LTDA.
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 23

Tels. 45-1132 e 25-6050

A CORRIDA DE ONTEM
(Conclusão da 2* pftfrlnn»

CARACTERÍSTICAS DE NOTICIA: — Feminino,
Paulo, Klng Salmon em Coleta, de propriedade do sr. A.

ENTRAINEUR: — O. Feljo.
TEMPO: 89"3|5. '
DIFERENÇAS: — Um corpo e melo e 3 corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 856.850,00.

castanho, 3 anos, Silo
J. Peixoto de Castro.

l.o MAVILIS, 58, P. Slm6es ..
2.o ARROZ DOCE, 54, D. Fer-
relra

3.o JUSTO, 58, L. Rigonl 
4.o DENBIRU, 51, L. Coelho ..
5.0 MISS HENRIETTE, 51. C.

Moreno
6.0 HÜRON, 54, G. Costa 
7,o DESTEMOR. 51, I. Pinheiro
8.o PENEDO, 51, A. Alelxo ...
9.0 MANEADOR, 51, S. Fer-

relra .'¦

Nfio correram: CARLOS MAGNO,
MONTE CARLO, APOTEOSE
ESTAMPADO.

...a"'

iIS NACIONAIS DE 8 ANOS E MAIS IDADE
) — 1.500 METROS — 25.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

14.775 — 33,00 U — 1.271 249,00

5.625 — 87,50 12 — 5.204 61,00
24.445 — 20,00 13 — 5.403 59.00

875 — 563,00 14 — 11.120 28,00

796 619,00 22 393 806,00
12.H14 40,00 23 2.390 132,50

829 594,00 24 5.346 59,00
1.256 392.00 33 434 730,00

661 — 745,00.. 34 — 7.235 44,00
44 _ 800 396,00

anos, Pe.r-
e S. Mime.

MAVILIS, n. li ratelou na ponta GrS 33,00. A dupla, 12, ratelou Gr$ 61,00
Placês: do n. 1, CrS 14,00, do n. 5, CrS 14,00 e do n, 10, GrS 12,00

CARACTERÍSTICAS DE MAVILIS: — Masculino, castanho, 6
nambuco, Sunderland em Corena, de propriedade dos sr». M. Cflmpps

ENTRAINEUR: — Mário de Andrade.
TEMPO: — 96".
DIFERENÇAS: — 3 corpos e 3 corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 1.056.430,00.

ESTÁ COMEMORANDO
11 ANOS ESTE -MÊS '

A JOALHERIA BESDIN
Começou a sensacional venda que, para festejar seus
onze anos, está fazendo, este mês, a JOALHERIA BES-
DIN, oferecendo grandes qualidades e pequenos preços:
MEDALHAS DE OURO A PARTIR DE  I Cr$ 20,00
PULSEIRAS DE AÇO I*ARA RELÓGIO  Cr? 25,00
RELÓGIO DE PULSO, PARA HOMEM, DESDE ..-CrÇ 60,00,-
DESPERTADORES GARANTIDOS, DESDE, ...,.: „;Cr$ fô.QO
RELÓGIO PARA HOMEM, AÇO, 15 RUBIS: .....y.^CrS 210,06,
RELÓGIO PARA SENHORA, FOLHEADO À OUR.Ò í;GrS 245i(j0
RELÓGIO PARA HOMEM, FOLHEADO, Id RUBIS 

"Cr$ 285*00

CROXÓGRAFOS FOLHEADOS, DE 17 RUBIS ..;. Cr$ 625,00
CRONÓGRAFOS DE OURO, 17 RUBIS  Cr$ 1.150,00

APROVEITEM ESTA RARÍSSIMA OPORTUNIDADE,
QUE E' UMA SO' VEZ POR ANO

RUA DA CARIOCA, N? 85 — Junto à praça Tiradentes.

12,00
83.0(1

23 —
24 —

3.687
9.039

33,00 34 — 2.003

32,0G
13,00

59,00

l.o HILARION, 52, F. Irlgoyen 17.671 —
2.0 ESTERITA, 47, J. Tinoco 2.576 —
3.o ESQUECIDA, 45, I. Pln-

helro 6.404 —

N5o correram: UMORISTICO, BEL
AMI, PELELE ê CHACHIN. ',

OITAVA CARREIRA — ANIMAIS ESTRANGEIROS -r PESO" ESPECIAIS —

1.600 METROS — 22.000 METROS

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAo
POULES RATEIOS

HILARION, n. 2, ratelou na ponta Cr$ 12,00. A dupla 13, ratelou CrS
Placês: N&o houve.

CARACTERÍSTICAS DE HILARION: — Masculino, castanho, 4 anos,

gentina, Full Sall em Hialina, de propriedade do sr. Eurico Salgado.
ENTRAINEUR: — J. Zunlga.
TEMPO: — 102"3|5.
DIFERENÇAS: — 4 Corpos e 5 corpos. •-:'. V
MOVIMENTO: DO PAREÔ: — CrS 413.800.00.

MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS: — CrS 5.591.320,00.
CONCURSOS: — CrS 550,00. .
PISTA de árela pesada.

Ar-

RADIOGRAFIA DENTAS» A CB$ 10,00
DR. M. HERNANDEZ PEREZ — Cirurglâu-dentista — Av. Rio
Branco, 188 - Si - Sala 804 - Diariamente, das 13 à» 20 hs. Tel.: 22-4966.
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Por isso sBo mais eficientes
e duram mais!

• Para todos os fins.,, para todas as necessidades,
Goodyear oferece um tipo de mangueira especial!
Por isso as camadas de borracha, o número de lonas,
o grau de flexibilidade, o peso, o revestimento in-
terno e externo., tudo é estudado ponto por ponto
pelos técnicos da Goodyear para dotar cada tipo de
mangueira com cs requisitos adequados a cada tipo
de trabalho.
Use mangueiras Goodyear, exatamente construídas
para o seu serviço, que lhe proporcionarão maior
rendimento, eficiência e durabilidade.

MANGUEIRAS

GOOD/YEAR

SUCÇÃO Dl
ÁGUA, ÓLEO I

GASOUNfc

ÁGUA QUENTE
VAPOB

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Hoje
Estilo da plantão, hoje, as seguintes:

, ., ., ¦¦ i a ii ¦ "™\ "li i i I 
"" "" ' ''"" '

i i... ¦-

Lavradlo 50
S. dos Passos 236
América 229
P. Ernesto 88
Mem de Sá 178
P. Vargas 3.163
V. Rio Branco 31
Had. Lobo 1

. Arist. Lobo 229
M. e Barros 890

Matoso 15
Catumbl •' 6

. Catumbi 121

. P. Vargas 3.850

. Santa Maria 6
Salv. de Sá 77

. Catete 280

. Glória 80

. P. Américo 73-à
Laranjeiras 131

S. J. Batista 14
. Passagem 141

B. Mltre 642
. Vol. Pátria 152

M. Cantuárla 8-a
. J. Botânico 12
. S. Dumont 142
. Av. Cop. 2U9

Sta. Clara 127-a
: Vise. PlraJá 616

(loja 4)
Sousa Lima 16-c
S. Campos 119-a
Av. Cop. 493-á

. J. Nabuco 20
M. Qultérla
Av. Cop.
Âv. Cop.
S. L. Gonz.
S. Cristóvão 566
Gén. Sampaio 42
Piratinl 591

. S. Cristóvão 1.233
O. de Melo 677
S. Januário
Des. Isldro
C. Bonfim
C. Bonlim
S. F. Xavier 268
C. Bonfim 29!)
Av. 28 SpI. ?¦! ¦
Av. .28 Set. 326
B. Mesquila ....
B. Mesquita 540
B. Mesquita 786
V. Sla. Isabel 4
Itabaiana 3-a
Vise. Àbaelè 34
S. F. Xavier 665
A. Bergamini 345
A. Miranda 38
Aquldàbã 150

A. Calre 302-b

65
74

7-a
152

706
21
98

832

-A. Cordeiro 310
. A. Carneiro 65-a
-B, B. Ret. 156-a

B. Campos 128
Cachambi 357

(2.» loja)
D. da Cruz' 476

-J. Ribeiro 197-b
S. F. Xavier 993
29 Outubro 7.304
24 dé Maio 428
P. Januário 267-b
M. Rangel 328
Mons. Felbc 504
V. Carvalho 29
Maria Passos 114
Topázlos 71

C. C. Meneses 4
-Aut. Clube 3.834

E. Otavlano 286
-Jo&o Vicente 667

C. Machado 1.556
Slrlcí 8-b

29 Outub. 9.377-a
E. da Silva 417
G. Machado
Cel. Rangel

-Gita
Itacámblr»

M.. Rangel
Pça. Nações
Bonsucesso 233-ã
Av. Democ. 363-b
C. de Morais 560
Barreiros 614
Uranos
Uranos
L. RSgo
A. Mota

490
85

4-a
104
178

94

1.037
1.3S5

414
23

- André Azevedo
48

824
2.130
1.541

Romeiros
-L. Rego'

Montevldeo
L. Júnior
L. Júnior

-B. de Pina 750
B. de Pina 1.309

-Av. A. Nav. 530
Estr. P. Velho 86

B. Marcial 385-b
C. Benlclo 4.152
Sta. Cruz 404
Correia Seara 35
Eng. Novo 48
Av. C. Vasc- 181
Estr. Rio Pau 30
M^ranguá 4-b

F. Borges 22
Estr. Monteiro 4
Pça. 3 Maio 9
S. Camará 29
P. Freire 71
Paranapuã 162

V. Rio Branco 31
L. dá Carlorç 10
L. da Carioca 12
Had. Lobo 1
Arist. Lobo 229
M. e Barros 89(i
Matoso 15

. Catumbl b

. Catumbl 125

. C .-iaiés 1U a

. Catete. 'Mb,
Laranjeiras 16i

. M. A br Amei 21.8
Áurea 30

Alice 7-a
S. 'lemente 94

Humaltá 149
João Lira 84 a
M. S. VlMOtt 18
D. ,;,err3ira 64-a
G. ('ólidord 2
M. '2antun)-la b-a
Vol, r^trla 545
Av. 'Jod. "4
AV; C0p. 726-à

. Av. "00. 945-r
B. Kibiiro 646 b
S. OamiJOs ÍJ3
M. yjuttérla 65
Tonéléiros 21^1 a

S. L. Gnh?. HHb
S. Cristóvão 829
S. Cristos ao (?4

Bonfim 351
. S. Januário 168
. O. de Meio 677

G. íontlm 98
C. Bonfim 619
Boa .'Isia 105

Amanhã ;:
Estarão de plantão, amanhã, as se-

guintes:
F. Esquerdo 71-a
Av. J. Rihpiro 5
'' Ooiaj
J. dos Reis 54b
J. Cortines 9»-à
29 Outunro l 4C,
24 de Maio 1.007
24 de Maio 1.8Ç3
Mons. . Hllx 504v. Carvalho ''29

-Topázloç :' 71
G. C. »tehems 4
Maria ?assr» 114
Aut. Clune i SkA
E. Jtaviano 

' 
286.

-João V -ante 6f>7
C. Mama Io 49n

. C. Mnchalo l.SFf;
-Slrlcl b-b

29 JÜIunro 9.377
M. tlangel i
E. da Silva 417
Cel «-{aieei Sft
Gita ¦'•' :' 4-a
V, .Çiãrvrtlho rtlH
G. Ma^Xyftll i, 4í<8
Av. vi. t'orlt 14
C. rle MntaiS I4Ú
C. Mendes 200
L. >?«Ro ??

. L. Kêgo 411
João Rego j4l
Eng. lJ°ilra 5Hi

C. de Meio 3MJ
Nicarágua H4f-

-L. Júnior 1.976
. 8. de P'na. 8!»b b

Itablra . e!9
M. honrado S84
V. Uagaih. 226 ã

-C. Senlclo 4.152
T. Fraenso 4.115
Av. C. Vasc. 46
Santíssimo 13-n
Japnara Ali

= Ca.ialbii <J
. F. Burges ^

i. iiiioso 12b
. ljOpes .«loura 6b
. P. Freire 73

P. da Maria Si1".

- S. F. Xavier 420
221
344
758

P. Munes
Av. 28 Set.

B. Mesquita
B. Mesquita 1 039

Leopoldo 314
Adriano 97
A, ..'avaie, 2 103
B. B. Retiro 495
Cachambi i54

D. da Cruz 264 b
2 de Maio 742-a
E. Passos f.

móvel mm
Cama-armário numa s6 peca. Ven-
de-se preço de ocasião. Rua da

Alfândega, 109.

Dr. Alvarenga Filho
CLINICA DE US1ANCAS

Cons. Kua Araújo Pftrtn Alegre,
70, aaluu 814|1IS — Tel. 1ÍZ-6HS4 —
Diariamente de I às 4 hurau,
exceto aiif> aábndus Reald^ncia
- Tpiefones; 3B-8088 e S7-5S88.

Dr, Bayard Lucas de Uma
Clrurgia-Uinecolog;ia-Obstétricla

Edifício Calógeras — Rua Santa
Lu7.ia, n. 685 — Sala 1.104, das
9 ae 12 horas. Tela.: 32-8623 —

41-0537.

r '.nnui-ji-M- nu
aperfoltua-ir
tudat <w JJ|hm>
.ir letra. I'rr-
fnrhrm-sr •
¦•nnfurrliinum-
ae : rtlplnjnu.

Meuaitarna r i-prKHiiiiiinua ArtJMJrn*
lljjnn Ternlro de Calljcrafla fundado
*m l»í« Praça rirartent»». 14, í.» —

Talernnei «2-1X79

^fff^^myfiiasmÊsWts\^L\t^»mi^

Academia Brasileira
de Coreografia Vaslav
Veltchek da União

das Operárias de
Jesus

DIRIGIDA POR VASLAV VELT-
CHBK DA ÓPERA COSOQUE E

GhAKELET DE PARIS

I.» — Classe dos principiantes
i.i — Classe dou adiantados
8.* — Classe dos profissionais
1." — Classe da dança enrac-

tcrlstlra
5.» -• Conferência» Bsnjannls.

.Matrículas obtrtat na Acade-
mia, !i Praia d« Botafogo, n. (24

Domingo, 24 de Julho de ];Vy

DUlaCINA - ODILON
TEATRO REGINA

tAr condicionado perfeHo — Telefone 32-5817)

wo.TE em VÉSPEUAL, t» 16 horas, e à rtoite, às 20,45 horas' 
4.» TRIUNFAL SEMANA DE

SORRISO DE GIOCONDA
^«p.!^«---^^0rgS5-o7Kír de °d,,on Azeved°

O MAIOR ACONTECIMENTO TEATRAL DOS CLTIMOS TEMPOS!

ntITrrv. „,.„ diriEiu «SORRISO DE GIOCONDA», tem na grande peca o maior e mais com.DULCINA. <>ue..^lefllu *° 
carrP,ra artística. Maior do que em «CHUVA»! Maior do que £

plexo P^^g^Xd,"»» em «AMOR»! Maior do que em «SANTA JOANA, ^ 
«m

AMANHA - Descanso to Companhia - >? feira _ «SORRISO DE GIOCONDA» _ A seguir-

tut^a 
"ovltodPe^sensacional:, 

«BAR DO CREPÚSCULO», de Arthur Kocstler, trad de Odilon 
ggg

¦ — .'¦.. "'^zi^^^^^i^^Mi^MnjrTifinTiiinTiiiiaiíill llff»»*^

SWEEPSME 1949-5 MILHÕES
DE CRUZEIROS

íM BBa^SlMlf

<laaaaMaPalBB^--'>'" fítV&Sfffí
9J^^^^^i^íii^S»sVà 4.

' -^

/ li
5^ cuiK/nJüdLcu

^ 

'¦

apresenta as últimas novida-
des da moda masculina para o

séu conforto... para a sua ele-

gância... para a sua economia!

Examine
nossos preços
Verifique a qualidade dos noa-

sos artigos!

Terno tr- picai. Paletó com 3 bo-
toes nas cores: cinza, marinho,
beige e marrom R90,oo

Terno ile casimira, Pré-encolhida,
em lindas cores, em todos os ta-
manhoç, aviamentos de l.a qua-
lidade  '.'[¦. 950,oo

Terno de gabardine côr natural
í.ino.oo

CAMISAS s Cambraia, punho
simples, branca  40«oo

P*£$?

: I

T? íi

j^l^S^^^ Marquisete, punho sim
pies, branca ... 65,oo
Marquisete, extra, pu-
nho simples, branca ...

120,oo

Tricoline extra ItfO.oo

Linho irlandês 220,oo

m

,íír

Seda animal.. 250,oo

PIJAMAS: "Lemo",

cambraia em cores li-
•as e variada» 185,oo

WBff \:'\aÍs ml

WL^ÚmiÂtM

Cambraia "Japí"..
210,00

Tricoline extra, cô-
res lisas com vivos

2i0,oo

e variado sorti-
mento de gravatas,
ijuccõs, lenço:, CS'
pas, sweaters, etc.

p^.I^av^'^
VtMDA I OUI^A Itl et StTtMMO

CAMINHO CIRIO 01 LL t C H H I; i A E ECONOMIA I

M
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Dr. Octaciho Gualberto
UKOLOU1A

Tels.: 22-1311» o 37-7164.^IstõjcTkêrn
Vbnde-«e desenho, rígun de lai.-ulo e
nutíu» aparelhos, Juntos ou separados,
orniiiao, à- rua do Kouurlo, l*ft, sob.

liCsêbastião de Azevedo
nuK>CAt> ti OPEItAÇOES NA OAB-

GANTA, NAKIZ E OUV1IIOS
gcgunriau, qnartan e sextas-feiras, de
j ai * e tèiQai- e quintas-feiras, de 4

às 7 hnrns.
cons : Kua Ouvidor, 10!», sala UUB.
Telefone: 4X-HMH — Res.: 38-ZB18.

ESTÔMAGO, INTESTINOS, FtGADO,
UIAüKIES, «.•BhrilUc.lJlL

... BMIMATISMO

Dr. Prado Franco
ehefe do serviço da clinica medica do
Bnapltal 1a Cruz Vermelha Brasileira
praça floriam», 45, O.v and tel. 42-R814

Residência: — 47-1321.

PEDICIJRO
Reg. no l)ep. Nac. de S. Pública,

ao de 10 até às 18 horas. Calos, era-
vos, esponjas, parasitas, unhas encra-
vadas, verruga, plantar, Joanete, ar-
dínrta, massagens, lndolor e garanti-
do. Gonçalves Dias, 30-A, Junto à
C. Colornho, Sala 42. .—• Tel.: 42-90(11.
AMBAL P. RODRIGUES.

ROUPAS
USADAS

Venda a uma casa séria que lhe
pague o Justo valur. A Tintu-
raria Aliança, rua Visconde do
Bio Branco, 12 — Tel.: 22-5551,
paga-lhe por um costume até 400

cruzeiros.

A reunião de hoje no Hipódromo Brasileiro
ma.
mero

(Conclusão da
— ótimo reforço

2» página)
para o teu nú«

LÕÇSO HU
A VENDA NAS CASAS

«O CRUZEIRO»
«A ESCOLAR»
«O GTJAKANY»
«ARCO ÍRIS»

fFEITÕ SVRPR€£NÇ^NT€

Sf.TI.MA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E VINTE E CINCO
MINUTOS — PRÊMIO «JOCKEY
CIBB DE SAO PAULO» — 1.000
METROS — 80.000 CRUZEIROS.•

B E T T I V O
— ANIMAIS NACIONAIS DE QVA-
TRO ANOS E MAIS IDADE — PB-
SOS DA TABELA, G0M SOBRE-
CARGA E DESCARGA. ¦.•

ABAFA, 56 quilos. — No dia 3 de
Julho, na areia pesada, em 1.600 mé-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullôa,
com 57 quilos, derrotou Mygala, Boiinê
Amie, Nell Gwynne e Esquecida em bom
estilo. — Seu estado é excelente. —
E' adversária respeitável.

NEVER LOOSES, 58 quilos. 
'—. No

dia 3 de julho, na areia pesada, em
1.600 metros, sob a direção de Osvaldo
Ullôa, com 52 quilos, derrotou lnca,
Birlgul, Lumen, Camerino, Leste, Gua-
numbl, Luva. Itororrt e Lôrca. — Vem
de boas atuações, mas a turma é algo
forte. — NSo gostamos.

MARFIM, 57 quilos. — No dia 9 de
julho, na areia pesada, em l.SOO me-
tros, snb a direção de Luis Rlgojii, «vim
58 quilos, escoltou Rio Verde, derrotan-
do Edúnio. Omar e Harley. — Só me-
lhoras acusou em seu estado. — .Serve
para b "placé'!. .'

PRACTNHA, 58 quilos. — No irli.1 3
de julho, na areia pesada, em. 1.800
metros, sob a direção de J. Vltorino,
com 47 quilos, foi último para Calouro,
Sonada, Imaginada, Insólito, Laturáo,
Rumoroso, Heliada e Itâquati. — Man-
tém bom estado. — Poderá figurar
com êxito desta vez. — Vale arriscar.

DQNREMY, 57 quilos. — Estreante.
— E' um alazão filho de Caaimbé que
vêío de São Paulo em multo boas con-
dlções. — Levam de barbada.

PALMEIRAS, 60 quilos. - Não cor-
rerá.

ZODÍACO. 57 quilos. — No dia 26 dè
iunho, ria grama leve, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Salomão F?rrei-
ra, com 55 quilos, derrotou Polin. As-
sombro, Winning Post, Jeca, Omar, Ja-
carandá-Assu, Marfim, Hastàluego, Edn-
nlo e Tahia. — Seu estado é de apuro
mas a turma é algo forte. '— Não
acreditamos.

OMAR, 55 quilos. — No dia 17 dê
julho, na grama leve, em 1.600 metros,
sob a direção de Emidio Castillo, com
58 quilos, foi sexto para Serra Dágua,
Frontal, Meliante, .Tacarandá-Assú è t'0-
lln, derrotando Edúnló. — Tem corrido
pouco ultimamente. — Não gostamos.

LUETZOW, 57 quilos. — Nó dia 10
de julho, na areia pesada, em l.fiOO
metros, sob a direção de Francisco Iri-
goyen, com 57 quilos, escoltou Sarai-
vada, derrotando Jequitinhonha e Mus-
tafá. — Seu estado é de grande apuro.
— E' competidor respeitável.

LOOPING, 58 quilos. — No dia IO
de abril, na grama pesada, em l.QOQ
metfos, sob a direção dé J. E. Ullôa,
com 51 quilos, foi dérimo-segundo para
Cid, .Tahú, Palina, Consultiva, Holícar,
Negrusa. Effendl, Heliada, Champion,

Prlncé Igor è Oleander, derrotando As-
sombra e Dona Sofia. — Veio dfi Sào
Paulo bem preparado. — E' íáhdldaio
a ser cogitado. — Azar viável.

BOZAMBO, 88 quilos. — Náo cor-
rerá.

SAQUAREMA, 56 quli09. — NtoWr-
rerá.

MUSTAFA, 56 quilos. — No dlá 10 dè
julho, na areia pesada, em 1.600 me-
tros, sob a direção dè Lagos Mézarns.
com 56 quilos, foi último pi\r« Sáral-
vada, Luetzo\v e JerjuitlnHonhâ. — Na-
da deverá pretender nesta lurmá. —
Difícil.

HULHA, 61 quilos. — No dià 10 rie
julho, na grama pesada, em 1.600 mé-

sob a direção de Osvaldo Ullôa.
53 quilo;, foi terceiro para Tiro-

e Loretta, derrotando Magali, Pai

GRUPO DE ESTUDIOSOS DO ESPIRITISMO deseja en-
trar em contacto com médiuns de todos os efeitos para tra-
balhos científicos experimentais relacionados com espiritua-
lismo. Cartas para a portaria deste jornal para o número
11.788, dando endereço para serem procurados, e, se pos-

sível, telefone.

INSTITUTO ULISSES PERNAMBUCANO
Serviço Médico-Pedâgógíco

Orientação psicológica e reeducação de crianças e adolescentes que
no lar ou na escola necessitem de cuidados especiais. Diretor médico
residindo no próprio estabelecimento.

Ensino individual ou em pequenas classes por professoras especla-
lizadas. Trabalhos manuais. Recreaçôo\adequada.

INTERNATO — SEMI-INTERNATO — INTERNATO

Consultório — Gabinete de Psicologia
Estrada Velha da Tijuca, 054 (Alto da OBóa Vista) —

Telefone: 38-6653

tros,
com
lesa
melrás, Garbosá Bruléür, Pèuwà, My
gala e Sonada. — Anda tinindo. — E'
a favorita da carreira.

ITAIM, 62 quilos. — No dia 12 de
junho, na areia pesada, em 1.800 ma-
tros, sob a direção de Nilson Mota. com
50 quilos, derrotou Carnavalesca, Fueha,
Dom José e Palina. — Vém dé ótimas
atuações. — Para derrotá-lô terlo què
correr muito.

HEREMON, 62 quilos. — No diâ 2
de Julho, na areia pesada, em 1.600
metros, sob á direção dé Osvaldo Utioà,
com 59 qullosl, escoltou Velho ftiíô, dtr-
rotando Abdln, Ségundito, HéspéM, Pó-
rungo, Fandango, Hypérbolç, Güátápa-
ri, Bongy, ítôyiil Kis» 6 Itfl, ^ Só
melhoras acusou em seu éstâdõ. — Sé
correr vai dar muito trabalho.

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS — PRÊMIO «SEGÍÍN-
DO CONGRESSO PANAMERICA-
NO DE ENGENHARIA» — l.ítJÒ
METROS — 48.000 CRUZEIROS.*

Ê E T T l -N G
m

— ANIMAIS NACIONAIS BE SSIB
/4.N0S B MAIS IDADE. QUE VAO
TENHAM G4NHO MAIS , DÈ
210.OOÓ GRViÊIROS ÊM PR$MtOS
DE PRIMEIRO LVG4R NO PÀl$ §
PESOS DA TABELA, GOM SOSlte-
GÀRGA E DESCARGA.* '

MALANDRO, 56 quilos. — No dia 2«
de junho, ria grama leve, em 1.300 mé:
tros, sob a dlrêç&o dè I. pinheiro, obra
47 quilos, derrotou Ségundito, Firidín-
go, 'Guaranysinhoi Fórúngo, Hèremàn,
Pèplto, Ábdln, Haramün, Hyp«rb'olé,
Royal KIss, Pablo è Sassiádq. — Sqi
forma é èxceíentel — É' competidor
respeitável.

DIAMANTE, 56 quilos. — No dia 22
de maio, na grama lívfj em 1.800 mèV
tros, sob á dirêclo de Domingo»; $4t-
reira Sobrinho, com 58 quilos, foi quáj>
to para Guçpeba, Gánjes * Grlo^Mo-
gol, derrotando Miss Henrletté, ít^ii,
Malaio e Cerro Alto. — Está berio
exercitado. — Serve como azar,

ITAI, 48 quilos. — Nâo correri.
NATIVO, 50 quilo». — No dií 18 de

junho, na areia pesada, em 1.2Q0 mé-
tros, sob a direção de Salomjo Fèrrslrè.
com 52 quilos, foi sexto par» Cantes,
Grão lviogòl. GàlhWaífi Oleg e Glbã.
derrotando Sasslàdo, Gerro Alto, Heleno
é Fulgor. — Seu estado é qorn. "—' E'
Inimigo a ser cogitado.

BONGY, 50 quilos, 
'f- 

No ala 2 (|»
julho, na arelaT pèsádá, em t.wd tné-
tros, sob ã direção dè Ollvio Macedo,
corri 50 qiillos, foi déclmd para Velho
Rico, Heremon, Abdln, Seguhdlto. I}es-
pérla, Porungo, fandango," Hyperbple e
Guatapará.' derrotando Royál Hiss e
Ital. — Mantém boa forma. — Na
distância é um aíar viável.

CAVADOR, 54 quilos. — No dia 2 de
janeiro, na areia leve, ein 1-^pO rflf-
tros, sob a' direção de Rpdü2lno de Frei-
tas. com 56 quilos, foi qüihto pira h-f-
liada, Marroéos. Arakreòn e Ponirigo,
derrotando Furioso, Rqy^l Ktss, Pabjq
e Foguete. — Volta bem movido. —
Somente cpmo grande azar.

GRÃO MOGOL, 52 quilos. — No OU
10 de tulho, na arélá pesada, em l.$00
metros, sob s direção de Pedro Coelho,
com 52 quilos, foi terceiro '»ará Olèg
e Guaranysinho. derrotando Jftaomi.
Dlolan, Helpér, FurSo è Cerro 41»o. —
Vem de boas á,tuaç6es. — E' .ima das
forcas da carreira.

STÀRAYA, 54 quilOS. — N»ò cor-

HELPÉR, 52 quilos. — No dia 10 d.e
julho, ria areia pèsadá, em l.SOfl rne-

tros. sob a direção de Juntlnlano Mes-
qultá, com 52 quilos, foi sexto píná
Olee, Guaranysinho, Grão Mügql, Jncoml
t Dlolan, derrotando Furão e Cerro
Alto. — Algo melhor mas não àcredi-
tamos no seu êxito.

CAIRO, 50 quilos. — No dia 19 dé
mérto, na areia leve, em 1.500 rrtetros,
9Ób a direção de Emldio Castillo, com
58 quilos, fót sexto pára Hipnos, Gaita,
Sult, Marmlteira é Arroz Doce, àírw-
tando Beri Hur, Hórà Certa, Camacho
e Caracol. — Velo «fe São Paulo após
dois rtlunfos seguidos. — Tem muita"chance",

PURY, 52 quilos. — No dià 16 . çje.
julho, ria areia leve, em l.SOO metros,
sob a direção de Valdir Lima,-tom 86
quilos, foi sétimo para Ségundito, Ve-
Ihò Rico, Hivon, Jacorni, Fia-F|u e Gan-
geè, derrotando Hyperbolé e Porungo,.
— Algo melhor, r- Ná pista pesada é
utri borri azar.

GUAPEBA, 52 quilos. — Não cor-
rerá.

FURÁO, 58 quilos. — No dia 10 de
julho, na areia pesada, erri 1.300 me-
tros, sob a direção de Adão Ribas, eoní
58 quilos, foi sétimo para Olég, Gua-
ránysinho, Grão Mrigól, Jácómi, Diolan
é Hélper, derrotando Cerro Alto, sem
nada fazer. — Mantém a forma artlê-
rlor. — Na areia é um bom azar. —
Na grama, nâo gostámos.

DIOLAN, 54 quilos. — No dia 10 dé
julho, ria areia pesada, ém 1.300 mé-
tros, sob a direção dd Emldio Castillo,
Com 54 quilos, foi quinto 

"para Oleg,
Guaranysinho, Grão Mogol e Jacomi,
derrotando H*lptr(, Furão è Gerro Alto.•*..«--' oué vâl melhor na -iríia. —

A'
Ôutrq

No gramado nfio gostamos.

A Light nos esportes
O «five», do Cometa, ti,ome com

que um quadro lighteano ^em dia-
putando o torneio de basqjelehol
do KlíiSJ., 

"está fazendo ,ionito.
Maijíem-pe o Cometa no certame,
tendo eliminado o quadro Oo Siri-
ney Rosse e ante-ontem, u do
BftndéirfinteB, da Panair. Weste
último- jAgo, os lighteanos, que
sao comandados por Túlio, ven-
céu pela expresiva contagem de'io?'á4,-. Éól á seguinte a 'oraiRçáo
doVCometa: rr- Sarmento 'fl) e
TjjÚJo-.-(6|); Valdemàr (10), Vicen-
te (V), Mainenti (10), Crua e Nél-
s;jp.' Resta apenas um logo —
com o quinteto da Leorjoldina,
para, classificar-se o vencedor da
série.

O Telefônica A. C. oferecerá
hoje uma. reunião dansante, na
ssdé da. rua Grègório Neves, com
inicio às 19 horas.

Dr. Murillo de Campos
DOENÇAS NERVOSAS

Fraca Floriam» n. 55. às 14 ho-
ras. — Tel.: 22-3293.

Dr. Costa Júnior
DR. FÁBIO PENALVA ÍIOSTÃ
DR. j; A. VILLELA PEllKAS

CLINICA DE TUMORES
CANr.Elini.Of, IA — RADIOTKKAPIA
Rüà México, 08, 4.». — Tel : 12-IBS7

ROUPAS A PRAZO?
Sim, a 80,00 por mes

Riachuelo, 67

Alfaiate Voronoff
Faz o terno velho, novo, vlrun-

do pêlo avesso. Tamhéin cona>er-
ta-se e reforma-se roupa, executa-
se costume de cas. e brim a feitio,
Rua, da Alfândega, 200, sob.

Dr. Rubens M.Cabral
(lil.VJIÍOK — NARIZ — KAHfjANTA
Kniit.iiti - Truiiiietu v Hritnquloa —
Corpos estranhos. I.arKo da Carioca,
5 (Kclltícv.i i n.iiii-a; - « v andar. —

Telefone 2Ü-02II»

DR. SPINOSA ROTHiER
Unençjii, sexuais e irlnâriaH. ta
ruBem enfliiHiíiplin Ju vesictila
Próstata — R. SENADOR i*AN

TAS 45-H — lei : Vt HS6V,'- l)f I às 1 luinn

Be . Renato Cortes
Raios X Abreugrafia

TOMOGRAFIA
EXAMES EM HKS1URNCIA
Kua Araújo Fftrtv Alegre, 11»— ».' and. Tel • 22 nsao

AGRADECIMENTO
HOSPITAi>ESCOLA S. FRANCISCO DE ASSIS

A família BEIRAL agradece o desvelado carinho dedicado

ao seu pranteado chefe João de Azevedo Beirai, durante

o tempo de seu internainento naquele nosocômio. Esse

agradecimento diz respeito, particularmente, a todos os mé-

dicos, enfermeiros, alunos, atendentes, serventes e demais

auxiliares da 15* Enfermaria.

à-
LADRILHOS
AZULEJOS
MOSAICOS "
LOUÇA SANITÁRIA

Companhia Comercial e Industrial Fiorencio

Av.

Loja e Escritório

Almirante Barroso, 97

Fábrica e Depósito

Rua Francisco Manuel,

1— ,

LM i A R Ir
Lavag

ERIA DO LAR S. A.
em a vapex. Preços módicos. Atende-se a domicílio.

61 - Telefones: 29-5256 e 49-4788

ESPLANADA DO CASTELO
Vendemos no Edifício Civftas, à rua México ns. 3 è 11, con-

juntos com 9 salas e 4 instalações sanitárias com área útil dè
224,00 e 321,00 m2 para ocupação imediata, com grande finanr
ciamento pela Tabela Price.

Informações diretamente com o proprietário è incorpora-
dor

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S. A.
RUA DO OUVIDOR, 90 —1.« andar

Ouçam às segundas-feiras, às 20 horas, nq, Ridio TuPh ®*
nossos programas.
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Agora voçé já pós9e trocar SII1S chapinhas em SEU bairro:
Centro

CAFÉ COMERCIARIOS - Galeria dos Empreg. do Comercio'-'¦;»¦ GQRRÍÍIO Vi'.V'«e íí^rjo,' 39
CASA DS SAO t?AULO - Largo 4e Carioca, 14
CAPE CAPITAL -J?raw Tiradentes, ã2
Alqe bar.- kv. iio^htKo.^n •
CAFÉ TRIBUNAL'- rua D. Manoel, 42

E spia nada
ÇAFE MINISTÉRIO - rua.Mexicp, ,128-B> " ESPLANADA • rua' Sarits' Luxiá, 533
SARADA A.C.M. • iua Àraujb Porto Alegre, 36
CAFÉ NOVO MUSfDD • Av- V.téi. Wilson, 164

Santa Térèza
CASA VISTA ALEGRE - rua Almte. Alexandrino, 328
CAFÉ E BAR MAUA • rjlè/Mifüí, 136^A

Copacabana
CASA IMPÉRIO - Av. Copacabana, 195
BAR VIRIATO - ruá Domingos Ferreira, 5
FRIGORÍFICO MINEIRO'.' rua Francisco Sá, 32-A

Ipanema
CASA ARÁPUA - rua Jangadeirqs, 28-C
CAFÉ E BAR RECÉNTOÇ'--.'¦«.» Vise. Pirajá, 627

L a b I o n
CASA éOM PALADAR - Av. Átaulfo de Paivra, 282-A
CAFÉ É BAR VITORIA • rüa Dias Ferreira, 480
CONFEITARIA COLIGNV . Av. Ataulfo de Paiva, 341-C
CASA FLAKEIs ¦ rua Adalberto Ferreira, 450

Jardim Botânico
CASA OLIVEIRA - rua Maria Angélica, 51
ARMAZÉM J. BOTÂNICO - riia Jerdim Botânico, 143
ARM. E CONF. BATUTA • rua Sambayba, á73
CASA SALGUEIRO - rua Humaita, 285

6 a v i a
CAFÉ É SAR RECREIO DA GÁVEA - Estr. da Gávea,
ARMAZÉM GOLF CLUB . Estrada da Gávea, 845
NOSSO BAR . E«tr. dó TambS, 23
CASA S. JORGE - Eítr. dõ Tambâ, 608
CAFÉ BELGA • rua Matquez de S. Vicente, 222

B o t a I o g o
CASA FAUSTO - rua $¦ Clemente. 16
ARMAZÉM CARIOCA -tua da Passagem, 162
CAFÉ CRUZEIRO DO SUL - rua da Passagem, 166
-, » '¦ LA SALETE - rua da Passagem, 180 .
BAR RIO D-QUKO ¦ rua Real Grandeza, 162
ARMAZÉM S: BENEDITO - rua Real Grandeza, 548
CONFEITARIA S. JOSÉ - rua Asais Büeno, 9-A

2472

U r c a
LAGUNA BAR • Av. Pasteür, 493
CLUB DA URCA - Av. JoSo Luiz Alves, 346

Catete
CAFÉ E BAR SELETO • rua Bento Lisboa, 71'»" OPERÁRIO • rua Gago Coutlnho, 37

L a r.an I e I r a s
SAR AMÉRICA STORE LTDA. • rua Cosrae Velho, 270
ARMAZÉM SILVESTRE • Lad. Guararapes, 153

T I I u c a
CAFÉ E LEITERIA NOVA TIJUCA . R. C. dç Bonfim, 877-B
CONFEITARIA ROYAL - rua S. Franc. Xavier, 115
BAR ESTÁDIO NACIONAL - rua Mata Machado
CAFÉ ESPECIAL . rua 8 de Dezembro, 127
ARMAZÉM S. SEBASTIÃO - Estr. das Furnas, 2.261

Maracanã
CAFÉ E BAR STA. LUIZA - rua S. Luiza, 493
ARMAZÉM NOVA AMERICA - rüa Costa Pereira, 137

B n d a r a I
MANOEL'ARI ALVES - rua Ernesto de Souza, 158

São Cristóvão
BAR BARÃO DE MAUA - Estação Barão de Mauá
CONK. NOVA FIDALGA . Praça da Bandeira, 53
CAFÉ SAO CRISTÓVÃO • rua S. Cristóvão, 1.137
ARMAZÉM BRASIL • rua S. Luiz Gonzaga. 64

TOCANTINS . rua Fonseca Teles, 141
TUPAN - rua Licinio Cardoso, 187
FLOR DA ALEGRIA • Pref. Olímpio de Melo 1234

CAFÉ E LEIT. 1.» DE MAIO ¦ rua Lopes Trovão, 50
J. GOMES SILVA . Gen. Canabarro, 44
CAFÉ E BILHAR CENTRAL - rua Piratini, 292

Saúde
ARMAZÉM SAO PEDRO - rua da Gamboa, 83

V a z Lobo
CAFÉ SÍO JORGE - Estr. Vicente Carvalho, 393

RIO VISEU »' 1.315
ARMAZÉM IMPÉRIO - Estr. Braz de Pina, 1.274

CAMPISTA • rua Cordovil, 372
CONFEITARIA 3 FLORES - rua Bulhões Marcial. 379
BAR FÁTIMA - rua Barão do Meígaço, 388
A MADUREIRENSS - Av. Marechal Rangel, 295

Jacaré
CAFÉ E BILHARES ÁUREO - rua Licinio Cardoso, 293• » E LEIT. SUL AMERICA - rua José Bonifácio. 1.091

Melar
CAFÉ E LEIT. RITZ - rua 24 de Maio, 613
ARMAZÉM RIO DA PONTE - rua Vitor Meireles, 174
CAFÉ BELA VISTA - rua Bela Vista, 119

.* PONTO DO LINS • rua Lins Vasconcelos, 631
PADARIA' DAS FAMÍLIAS • rua Dias da Cruz, 279
BAR GOMES - rua Dias da Cruz, 641
CAFÉ SAO JORGE • rua Magalhães Couto, 114

E BAR LONDRES - rua SSo Francisco Xavier, 226

Cascadura
CAFÉ E BAR S. JORGE - rua Cel. Rangel, 46
PAN. CENTRAL DE CASCADURA - rüa Nerval Gouvea, 439

Madüreira
POSTO JARI - rua Carvalho de Souza, 1
CAFÉ E BAR S. JORGE - Av. Buquira, 14

Taquara
CAFÉ E BAR ALIADOS - rua Cândido Benicio, 1070
ARMAZÉM S. CECÍLIA . Estr. Cafanda, 341

N. S. PSNHA . rua Domingos Lopes, 374
TomiZ Coalho: Padaria Toma Coelho) . Av. Joio Ribeiro, 762
Magalhães Bastos: Varejo da Ponte ¦ Estr. Magalhães Bastos

Riachuelo
ARMAZÉM S. JORGE • rua 24 de Maio, 919
CAFÉ E BAR TUPAN - rua Magalhães Castro, 6-A
Ricardo Albuquerque: Bar S. Bernardo • r. Pereira da Rocha. 143
GOSTA BARROS: — Varejo da Estação
ROCHA M J R B H D B : - Bar São Jorge • Estr. Ateai, 675

Piedade
BAR SAO JOAQUIM • rua Goiaz, 3,0
POSTO CRUZBIRÕ-DO SUL - rua Clarimundo de Melq, B34
A. CARLOS PEREIRA - rua Goiaz, 1.14!'.
ARMAZÉM N. S. CONCEIÇÃO - rui Pátria, 725

En senha tis Centro
CASA GUIKE2Á - rua Guineic, 4D9
DEPOSITO : Av. João Ribeiro, 272

%;*&/: ;/S'M-:-_ rVe-Iía T Hermes #f
CAFÉBRÉST. GAHGIA • rua Gcn. Lavãgst', 114
ARMAZÉM STO. ANTÔNIO - rua Jarinc, 168
ARMAZÉM BRASIL - rua Comandai, 447
CAFÉ E BAR PIRAQUARA - Estr. Intend. Magalhães. 3486

yIIc Militar
BAR SAO JOÃO - rua Codiara, 166
ARMAZÉM PINTO - rua Carrea Seara. 1

Bento Ribeiro
BAR S. JORGE - Estr. do Queimado, 297
ARMAZÉM CRUZEIRO ¦ Praça Monagua, 106

D e o d o r o
PADARIA E CONF. SAO SEEASTlAO rua 2 de Abril, 1

4.155CONF. ROSA DE MAIO . Est. Gen. Tasso Fragoso

Realengo
PONTO CHIC - Av. Sta. Cruz, 448
CAFÉ SELMA • Av. Sta. Cruz, 504
M. F. SILVA - Av. Sta. Cruz, 500
CAFÉ CRUZEIRO ¦ rua Barão do Triunfo, 275
BAR TRIUNFO • rua Barão do Triunfo. 335

Bangú
BAR MERCÚRIO • Av. Conexo Vasconcelos. 5
PANIFICAÇAO IDEAL • rua Manaus, 56
CAFÉ E BAR INDUSTRIÁRIOS . rua Belisario de Souza, 1
BAR CONCEIÇÃO- rua Limites, 606

Bonsucesso
ARMAZÉM ÁGUIA DE OURO ¦ Praça das Nações, 40
CAFÉ JERUSALÉM - rua Regeneração, 26

Ramos
M. FREITAS - IRMÃO - rua Dr. Noguchi, 186
CAFÉ E BAR ANTONICO - rua Uranos, 160

Olaria
CAFÉ E LEITERIA DAS FAMILIAS-rua Noemia. Nunes, 205
ARMAZÉM VEIGA - rua Angélica Mota, 498
CAFÉ E LEITERIA SPORT - rua João Rego, 194

Penha
DESPENSA N. S. DA LAPA . rua Panamá, 262
ARMAZÉM BOA SORTE, rua Couto 246
VIGÁRIO GERAL: — Armarem Central . r. Alvarenga Peixoto, 79

I R A J i : Armazém SSo Jorge - rua Major Medeiros, 38

fl n c h I e t a
CONFEITARIA SAO JOÃO - Estr. Nazareth. 2.470
A BRASILEIRINHA - rua João Vicente, 4
BAR COSME E DAMlAO - ma Limites do Barata, 100)

» OUITANDINHA - ma Maealba, 451
• NACIONAL - rua Arai, 867-B
> B ARM. PARA TODOS - rua Umbuzeiro, 167-A

ARMAZÉM STO. ANTÔNIO - rua Tte Lassance, 2

S a n t a Cruz
BILHARES SANTA CRUZ • rua Felipe Cardoso, IS
BAR N. S. APARECIDA - » 35
ARMAZÉM S. JOSÉ • rua Felipe Cardoso, 131

NÃO ENCONTRANDO AQUI O NOME DO SEU FORNECEDOR, PROCURE-O NAS PRÓXIMAS PUBLICAÇÕES
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FÁCIL! SIMPLES!
NÃO DÁ TRABALHO!

Junte 25 chapinhas e
troque por um coupon
numerado a ser sòrtea-
do em combinação com
a Loteria do dia 17
de Setembro próximo.
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1.» GRANDE CONCURSO

NO INVERNO OU NO VERÃO...
OÂ MAIOR SATISFAÇÃO !^PPH
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Serta Seção — sexta Fagtna DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Domingo, 24 de Julho de

BOCIOS — Cirurgia
JJR AMHSIO MllltAlb UtúÍHi

Av Mio recifha In»

Unguento Cruz
Par feridas, riartriin, frlelras d r/.eni»

Umini <¦ iili.rn.iiNriii o rii.to.

Modista de 1." ordene
Aceita fazendas

AIAXIMA I'KKi'tilC.10
Ouvidor, 11111 — K '¦' andar — snln HO»

Telefone 23-4272.

Dívidas Incobráveis
Quer receber oú vender? l'ro-

cure escritório técnico especializa-
do Rua Clinicai vos IMiih, li. 84,
salus «02-603. Telefone: 43-0771.

Pensão —• Avenida
Acha-se funcionando nu avenida Kio
Branco, 157, l.v andar, refeição faria
e variada ao provo de CrS li>.00: cie
segunda-feira li sanado, iilmAcn c jan-

tar; vinde experimentar!

Cintas para senhoras
Ncwa criacfio original ¦ de Mine. Peres
reduz ecim certeza 20 centímetros mis
niecllclas de. qualquer senhora, recolhe
a barriga o cnrrlKe os quadris. Bna
Baduck I.fllio, 304 - casa VA.- —

Telefono 38-0055.

DR. JACOB KIR2NER
CIltUIUHAO-UENTISTA

e KadloliiRlBla

Especialista em j dentaduras anatA-
Miras Sistema Americano Clinica de
Crianças. Clrurctln rios maxilares Ira-
tamento c<p "lorrOln e demais mol'i«-
tias da hora.

Cnns.: Praça Duque de Caxias, 8,
«pio. 205 Das 8 fts 20 horas —

Diariamente. Larga, do Machado.

Animado o certame
de Nilópolis

Prosseguirá, na tarde de hoje, o
Campeonato Nilopolltano de Fule-
boi, apresentando como clássico du
rodada o encontro entre Frigorífico
e Universal, sendo os demais en-
contros: Ideal x Nova Cidade, Pai-
meiras x Central e Oriente x Fia-
mengulnhò.

Para o encontro principal os dois
contendores apresentarão os seus.
quadros com" a seguinte constitui-
ç5o:

FRIGORÍFICO |i Crizollno; Sal-
guelro e Jack; Luis, Genlnho e,
BU1; Geraldino, Arlldo, Virgílio, Vai-
dlr e Nonato. '

UNIVERSAL —' Robson; Betinho
e Messias; Malaqulas, Cardeal e
Qulncas; Tonlnho, José Rosa, TI-
nhinho, China e Longulnhas.

JOGOS NOTURNOS EM
NILÓPOLIS

Anuncia-se nos meios esportivos
nilopolltano, que a diretoria do E.
C. Nova Cidade, de Nilópolls, esta
trabalhando ho sentido de colocar
em sua praça de esportes reíleto-
res. O presidente novacitadlno, sr.
Fernando Rodgeri, e seus colegas de
diretoria, multo se vêm esforçando
para que se torne realidade êste
acontecimento, que tanto engrande^
cera o esporte em Nilópolis.

Nova programação para o Campeona-
to Infahto-Juvènildé fênjs

Os jogos marcados para amanhã e terça-feira
Em virtude do mau tempo dei-

xaram de se realizar vários jogos
do Campeonato Infanto 'Juvenil-
Individual de Tênis, determinando
a entidade especializada a se-
gulnte e nova programação:

Amanhã,, às 15 horas, no Flú-
mlnense : Pedro Moaclr x Renato
Mano, o José Agnero x Luis Car-
los Almeida; as. 16.30. horas —
vencedor do jogo Josó Agnero-
Lionel , Agnero x Osvaldo Rocha
x Pedro Moacir-L.uis Carlos.

As ,15 horas — No Tijuca: Ro-
nald Moreira x Glaucio Soares e
Armando Terra x Osvaldo Graça
Couto. - .'•

Têrça-íelra, às 15 horas — ncj
Fluminense: Pedro Moaclr-Tere-
zihha Del Panta x Jill Dursward-
Alex Haegler e Ilca-Rlcardo Hae-
gler x Lúcia Eva-Luis Carlos.

As 16 horas — Final de duplas
infantis — Ronald Morelra-Osval-
valdocl Graça Couto x Gláucio
Soares-Arrriando Terra.

As 16.30 horas — Final de du-
pias masculinas, juvenis :' venceT

dor do jflgo José Agnero-Llonel
Agnero - x Osvaldo Rocha , x ven-
cedor dé Pedro Moaclr-Luts Cactos
x Alex Haegler-Ricardo Haegler'.
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA,
O TORNEIO NOTURNO ' TAÇA
LIGA BRASILEIRA DE ELETRI-
CIDADE E : SEGUNDA CLASSE

DE CAVALHEIROS' ;;;,v-':
Acham-se abertas as Inscrições;

para os campeonatos Inter-clubes
da segunda ciasse de cavalheiros
e Torneio Noturno Taça iA%-x
Brasileira de Eletricidade, até o
dia 1 de agosto próximo.

aVF-;-' M. FT. roga aos srs.
diretores dos clubes filiados a
fineza de fazerem as suas inseri-
ções dentro do prazo, a fim dé
serem organizadas as respectivas
tabelas.

Tijuca e Flamengo defende-
rão a liderança

Amanhã, a segunda rodada da parte final
do Campeonato de Basquetebol, da se-

—— gunda divisão
Como tivemos oportunidade de

divulgar, ontem, a segunda roda-
da da parte flnál do Campeonato
dé Basquetebol, da segunda dlvi-
são foi adiada para amanhã.
A noitada comportará duas gran-
des pelejas, sendo que Flamenego
o Tijuca defenderão a ¦ liderança
contra os quadros poderosos do
Fluminense ,e Vasco.'
"O local é o campo da Atiética

do Grájaú, funcionando nò con-
trôle as seguintes autoridades:

Aladlno Astuto e Noli. Couti-
nho,,'.juizes; Rubens Santos, cro-
nometrlsta; Artur Perez, aponta-

dor,' e, Luis Lins dè Vasconcelos,
delegado., . ¦;¦-/.-

Tijuca x Vasco será realizado
às 20.10 horas, e o Fla-Flu, às

¦21.20 horas.

19411 Se

Papéis para Envoltórios
CELOFANE — ALUftlINIO — CEI,ULÓI1)K INKXPLosivn'•¦FORMINIJÀS - CAIXAS -TRANSPARENTES - FlTliínV

V. S. encontrará pelos melhores preços na "

LOJAS DOS PAPÉIS TRANSPARENTES
15 — SENADO — 15 — Tel. 22-6296 ,

N
Aval

PERDEU-SE
Um anel de grau (Dentista) de

ouro, brilhantes o 1 granada, en-
tre Alte. Cocràhe e C. Zenha ou
no bonde Tijuca-Barcas, ho dia
22. Gratlf Ica-se bem. Telefonar
28-015(1.

leiai.^' •-;¦;" ^:-~ ::
"Beba no frio ou no calpr
"de segunda a sexta-feira,
¦"ajjeritiyò" de valor 'i"^."^).' -C
"boa aguardente"ABRIDEIRA»

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

A Pires de Azevedo & Cia Ltda
RUA CONSELHEIRO SARAIVA N.» 13 — 1.*'ANDAR

EM AÇÃO OS PUGILISTAS CARIOCAS
A próxima rodada do certame de veteranos

Terá prosseguimento na próxi-
ma terça-feira, no estádio Cario-
ca, ria avenida Passos, o Cam-
peonato Carioca, de Box Amador,
da classe dos .Veteranos. O De-
partamento Técnico da Federa-
ção Metropolitana de Pugilismo
organizou um bom programa, in-
cluindo amadores do C. •*. Vasco
da Gama, Madureira A. C, C.
R. Flamengo, A. A. Portuguesa

CONTRA-MESTRE BATEDORES E
CARDAS ALGODÃO

Procura-se competente para fábrica
nesta capital. Ofertas à Caixa n.? 12.132

neste jornal

MOVEIS ANTIGOS - LEILÃO
Liquidação do "Antiquarium" ao correr

âò martelo -:

MobáM^esçulturada para dormitório de casal -*- Tapetes
^'ersas- Porcelanas antigas - Prataria trabalhada; lustres
e lanternas de cristal — Pinturas a óleo de mestres na-
cioriias e estrangeiros, cristais em cores, vitrines, con-
solos, mesas, aparadores, oratórios, cadeiras e outras

peças de jacarandá, grupos de mogno. Rico lustre de

porcelana de Sévres, medalhões, jarras, jarrões e mais

peças de.Sèvres e Saxe, e mais peças conforme catálogo

publicado hoje no "Jornal do Comércio". Leilão ama-
nhã, segunda-feira, 25 de julho de 1949, às 8 horas da
noite, pelo leiloeiro César Leite. Exposição HOJE, das
14 às 20 horas. AVENIDA COPACABANA, N. 686.

CAPITALIZAÇÃOPRUDÊNCIA
AVISO

Comunicamos aos nossos amigos

e clientes a alteração dos números

de nossos APARELHOS TELEFÔNICOS

para os seguintes:

32-8044 Rede Geral
32-3632 Diretoria

storia Geral no Rio de Janeiro
Rua México, 168-4." andar

e 84 .Boxlng Clube; qúé cllsputam
ardorosamente o cobiçado título
d"5 campeão do certame.

Como em todos os espetáculos
promovidos pela F.M.P., -serão,
cobrados preços populares, sendo
mesmo livre o ingresso para as
gerais e arquibancadas, como
aconteceu na rodada inaugural
dá ¦ íiltinia quarta-feira, guando
o numeroso público presente pode
constatar o progresso rio nosso
box amador. São os seguintes os
combates: — Gaios — Madureira
x 84 ÍJ. C; Penas: — Vasco..,x
Flamengo; Leves: — Portuguesa
x 84 B. C; Leves: — Vasvo x
Flamengo; Médios: — 84 B.C..;
x V.asco; e Méios-pesados: — Fia-
mengo x 84 4B.C.

A pesagem e exame médico estão
marcador para amanhã, às 20 ho-
ras, na sede da entidade, à' rua
Álvaro Alvlm, 27, 2.», bem como •
no dia da luta, das 16 as 17 ho-
ras, no mesmo lócál.

Vai mudar de ares o
"temperamental"

A C.B.D. pediu à F.M.F. in-
formações sobre a situação do jor
gador Francisco Costa, do Canto
do Bio, cjue solicitou transierên-
cia para o Naiconal, filiado a Fe-
deração Rio Grandense de Fu-
tebol. Trata-se do guardião do
clube niteroiense suspenso sexta-
feira última, pelo Tribunal de
Justiça Esportiva, por 4 jogos,
por ter ameaçado ' «quebrar a
cara» do juiz que dirigiu o jogo
de.';, aspirantes Olaria x Canto do
Riô?'TÍÒ?cz a mudança .le clima
faça bem ao seu temperamento...

Ampliação da praça
,de esportes do

Olaria A C.
' Estiveram ontem no gabinete
do prefeito os dirigentes do Ola-
ria A. C. Álvaro da Costa Melo,
presidente; Lelbnitz Miranda, di-
retor do Departamento Jurídico;
Oton Silva e Sousa e José Santos
Cigarro, vice-presidentes e Silve-
rio Ferreira Simões, presidente do
Conselho Fiscal, que ; palestraram
longamente com o. general Men-
des de Morais sobre a ampliação
da praça de esportes da rua Ba-
rirl. O prefeito solicitou a < remes?
sa, com urgência, dos planos para
as desapropriações necessárias, os
quais, acompanhados de um me-
morial, serão apresentados ama-
nhã.

Curso Comercial Prático
Aulas noturnas, em 4 meses. Conta-
hiUdiulc, correspondência, orientações
fiscais e econômicas, lnscrlçües com
Ylnnliilm, a avenida Kio Branco, 117,
4.» andar, sala 405, telefone X3-5926.

InformacOcs, hoje, telefone 30-3234.

Já está à venda

tz««°«°.ititloi
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1.» edlcilo aumentada n melhorada.
Gula pratico o Indispensável a lodo
colecionador de selos nacionais, por
ser a mais completo catalogo de

selns Ja editado nn Brasil.
240 pftiinss — 460 clichês CrS 28,00

Interior: mais (ri 1,00

Filatélica Ariró
Trav. do Ouvidor. 3R — sal» 401.

Itlo de Janeiro — Brasil

DE 28 DE JULHO A 18 DE AGOSTO
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Linhos, sedas, estampados e muitos outros tecidos de

primeira qualidade — que SANTA BRANCA não mais

venderá em sua loja — ao alcance de qual-

quer possibilidade econômica, agera na
;. ; .''"¦'¦ : 

' '- '•'¦> '"'' ¦' 
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GRANDE VENDA ANUAL DE SANTA BRANCA,
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4 PREÇOS 28. 38, 48, e 58 cruzeiros o metro - 4 PREÇOS í*
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Lnuif^rjw.ão no próiimo mêe de agosto com "Effcravas do A^nor". Toda» a» gnuade» superproduções francesas serâp passadas er
{t# üÈPi ^---AR.-CONIMCMINAIIQJW^ ABSOL
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FAÇAM DESDE IA UMA VISITA AO '«HE ALVORADA" -RUA RAUL POMPEIA. 17-COPACABANA-P0S1O 6
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS Domingo, 24 de Julho de 1949
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Novo e mundialmente famoso barco "P. T."!
Avaliado em US$265.000,00 - Preço de venda US$37.500,00

r ¦ ; .KITV '-•¦-———-,
f !
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I)«««iiho «Vosper» conntruldo em Annupolis. (Janc> ue .;.,..... ,
de Mahagony de fundo duplo, tipo yate, 70 pés; todos os parafusos
de cobre. Construído em 1945 para q' governo norte-americano, de-
vido ao término da guerra nâo foi posto em serviço. A sua cons-
truçSo foi executada rigorosamente de acftrdo com as especificações
da Marinha Americana, tendo aldo oficialmente aceito após as provas
de praxe. Completamente novo, com menos de 40 horns de trabalho
das máquinas. Possui.12 carnal!, pala -passageiros e tripulantes)
apartamento completo para-o proprietário; Instalação de luz de 2.000
watts; refrlgeraçfto elétrica; sistema de aquecimento; rádio «navio
para terra»; sistema de extintores de incêndio C.02, dois quartos sa*
nltírlos com todas as instalações e tubos de cobre. Força motriz do
S motores Packard de 12 cilindros; velocidade superior a 00 milhas
borArias; navegação econômica com 1, 2 ou 3 motores; calado de
2Và pes na proa e 3V4 pés na popa.
Completamente equipado, pronto para ser entregue . em qualquer
parte do mundo,' ainda'nSo recebeu registro oficial. Encontra-se em
James River Basln, k 20 milhas abaixo da cidade de Bichmond, Vir-
itinia, Estados Unidos da América, do Norte. O preço US$37.500,00
Inclui, também, peças sonreasnlentes. Não se facilita o pagamento,
processando-se a venda, unicamente a vista. O seu atual proprietft-
rin, oficial reformado da Armada Americana, prontifica-se a treinar
a tripulação. Legalmente autorizado k exportação, poderá ser envia-
do para qualquer parte do mundo, utilizando-se de seus próprios
motores, ficando as despesas por conta do comprador. Para melhores
Informações, telegrafe, escreva ou telefone a Kenneth T. Mlller —

Petersburg 2197 — Virgínia — U.S.A.

CIMENTO ETC,
Saco 50 kls. Cr$ 35,00, avaria — perfeito, Cr$ 44,00. Polonês, Ale-
mâo, Inglês, Nacional, Tubo* galv., Ferro, Eletrodutos, canos de chum-
bo, arame, metaiA, tijolos, telhas, madeiras, tacos, etc. Pronta entre-
ga. Melhores preços. Aceitamos vendedores. «REAL» Av. Churchlll,
194 — s|U04 — Sr. Alexandre;.22-2233 e 32-7095 até ás 21 hs. Fora do
expediente e domingos, 25-4847 e. 25-3849. Despachamos para o Interior

ACO E MOJASmARA ,, AUTOMÓVEIS,
"';'.';: ôNIBfMfcAlTlllííHõES §ff§

Consertam-se e colocam-s* para • mesmo dia.
Preços especiais para ferreiros • revendedores.

Serviço de auto socorro dia e noite. Telefone 48-8717
Uharron Fábrica de mola* para automóvel*.

IRMÃOS FORTUNA .ft CIA. LTDA.'•¦- ' ¦ ^#í# &ÈÊÊ 'ÊÊí ÉÊikTrav. ;|W6 Comprida n. 18.-íelofone 48-8717 ¦— Rio
¦¦P—W -¦- ,¦.-•_'...' 
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CAMISAS sob medida
Fino acabamento

Apronta-se uma camisa em meia hora
Hábil modista, especializada, há longos anos, em camisa sob me-
dida, tendo multo trabalhado para as principais «Casas de. artigo-
para homens», da Capital, apronta rapidamente qualquer encomendo-
para a mais exigente clientela. Grande prática em modelos de cola-
rlnhos mais em moda atualmente. Camisas de Unho, de tricoline, etc.

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 8, sala 202 — Tel. 42-4730.

ÃRSÉNE LUPIN, no Distrito Federal ?
O famoso rei dos ladrões está entre nós
ARSÈNE LUPIN, LADRÃO DE CASACA

está... em todas as livrarias!.!.-¦'.. Pela primeira
vez em completa versão vernácula. Üm elegan-
te volume, Cr$ 20,00.

RAÇÕES BALANCEADAS
PARA O GADO LEITEIRO E SUÍNO

AS MAIS ECONÔMICAS E DE. MAIOR RENDIMENTO
VENDAS EXCLUSIVAMENTE AOS CRIADORES

MOINHO CARIOCA LIMITADA
Rua Almirante Barroso, 2, Sala 1.304 — Tel. 22-9232.

Domingo, 24 de julho
DEPARTAMENTO JURÍDICO.— Ho-

rárlo : das 11.30 às 12.30 horas, to-
dos os dias úteis. Advogados : drs.
Renato Otávio Brito de Araújo — che-
fe do Gabinete Francisco Mateus Per-
reira, Edmundo de Almeida Rego Filho,
Afonso Silva Ferrào. MArio Borges Ma-
ciei, Hélio Pinheiro da Silva, Nelson do
Nascimento Quedes e José de Ribamar
Campcllo.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Hora-
rio: dr. Braga Neto, das 8 .às 9
horas, todos os dias úteis; dr. Jorge
de Lima, das 12 às 13 horas, todos
os dias úteis; dr. Domingos Sérvulo,
das 14 às 15 horas, todos os dias úteis,
exceto aos sábados; drs. Abias Vieira,
das 19 às 20 horas, todos os dias útèls,
exceto aos sábados.

DEPARTAMENTO DE ANALISES —
Horário: dr. Silvio Rangel, das 15 às
16 horas, todos os dias úteis.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO — Ho-
rário : dra. Amélia Pinheiro de Al-
melda, das 9 às 12 horas, todos os dias
úteis, exceto aos sábados; dr. Jaime
Martins, das 12 ás 15 horas, todos os
dias úteis, exceto aos sábados, que é
das 9 às 11 horas.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro Sebas
Mão Freitas da Silva. Horário : das 12
às 20 horas, todos os dias úteis, éx-
ceto aos sábados, que é das 12 às 15
horas.

EMPRÉSTIMO INTERNO — Está
aberto o empréstimo interno, entre os
associados, autorizado pela Assembléia
Geral Extraordinária, para construção
da nova sede da Unifto. O empréstimo
será pelo prazo de 15 anos, vencendo
Juros de 6 (seis) por cento ao ano. A
quantia mínima emprestada é de Cr?
200,00, podendo, entretanto, o associa-
do emprestar maior importância, par-
celadamente ou de uma só vez. Para
se conseguir o fim almejado, a Dniáo
necessita da colaboração imprescindível
do prezado associado. Só assim tor-
nar-se-á realidade a construçáo da nova
sede social, que é rie vital importância
para os destinos da nossa sociedade.
Compareça à sede social, obtenha todas
as informações precisas e concorra com
a valiosa parcela que destinar a esse
fim.-

EM CASO DE DESASTRE O ASSO-
CIADO NAO DEVE FUGIR — Deve pa-
rar o carro e prestar socorro à vitl-
ma. Todos sabem perfeitamente que
ninguém mata seu semelhante por pra-
zer, e em se tratando de acidente de
trânsito há sempre atenuantes de de-
fesa, por isso náo precisa fugir. Além
da multa de Cr$ 200:00 de que 'trata
o Código Nacional d.e Trânsito, provikda
a fuga do Indiciado após pratipatio, o,
acidente, «penalidade criminal /Jlie.. é

VENDE-SE CASA
Pronta entrega — sala, quarto,

quartos, em avenida residencial —
140 mil cruzeiros — 25-5627.

ATENÇÂJO |
Fassa-se uma linda sala para

escritório e vende-se uma linda
Eletrola Colonial, automática pa-
ra 12 discos, tratar à rua da Cons-
tituição, 8 com o sr. Darci.

Auxiliar — Crédito
Firma atacadista admite pessoa

com alguma prática de serviços de
Importação e bôa redação em In-
glês. Idade: 25|35 anos. Salário
Inicial Cr$ ,2.500,00 — Cartas men
cionando experiência para o n.
121G9, na portaria deste jornal.

ATENÇÃO !
Decalcomanla para todos os

fins, tecidos, couros, cerâmica
etc; terreiros o letras para for-
mar letreiros, em cores e tama-
nhos — Gast&o Rezende. K. Con-
ceiçuo — 149 — 23-4980.

Trate os resinados
Ao primeiro espirro, dor de gar-
ganta ou dôr no peito, comece
imediatamente a tomar Satosln
em doses máximas,. — í-ecnmen-
dado pelos médicos Satosln des-
opressão, solta o entarro, desln-
feto, e acalma a tusse. Feia sua
poderosa açãn revigorante com-
bate a fraqueza deixaria pela grl-
pe, levantando rapidamente as fftr-
ças Procure em sua farmácia Sa-
losin — o dominador das gripes,

tosses e bronquites

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Reconhecida de Utilidade Pública por tíec. n» 5.135, de 26-9-1934.
Edifício próprio: rua ÉvarlBto da Vel-ja, no 130, sobrado. Telefones:
92-4595 e 42-4798. Expediente todos os dias úteis, das 8 às 20 horas, exceto aos sábados, que 6 das 8 às 15 horas. 
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Nrm mi ir de Min m.\a e aprowülaiido mis puni ns
mliiuins das suas horas d« Inlqa. ilcnlni di> .muro
tampo V V fislart piTlPlItimi-nlP mparlladn para

MONTAGEM E CONSERTO OE APARELHOS OE RÁfliO,
OE IELEVIüÍO, AMPUFICA00RES, EQUIP0S
OE CINEMA SONORO, OE RADAR, etc.

i nosso nioileinisKimo e exclusivo sistema de ensino por cor-
respwidêrie.la, baseado no método prático" Aprenda Kazendo*,
proporcionará a V S. um estudo ameno, agradável e fadl-
mente compreensível Para o seu treinamento prático lhe
forneceremos, Inteiramente grátis, um Jôgocompletude ferra-
rm-ntas aparelho de laboratório e peças para experiências.

DURAÇÃO MÍNIMA 00 CURSO: CINCO MESES
MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS

Este é o curso mais eficiente, rapino e prático, pois V S.
mesmo nem nenhum conhecimento prôvlo. ficará liMhlIlladn
em poucas semanas, a imiilinr com biscutts, multo inais
que o custo dos seus estudos

Decida ssu tuluro,
enviando ho|e mesmo o ecupon aúalxo devidamente preenchido.

ÍNKITUIO. BÁDiiP TÉCNICO MONITOR
Kllfl ulliliiMn. 1021 • CflIXfl HUSIfll 1796 • 8, PBU10
Ui thrutrir Hntuiln nnmut• mv grttii» ti lltl tOlHttO,
?niiwiínnhii' il\nlitt\*fíiu>HAl>l'l * mi TiXhKVIHÂOl
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aplicada com aumento. Cuidado com a
velocidade e a falta de freios. São de-
veres dos associados : parágrafo 9.° do
artigo 9.° dos Estatutos sociais : Corau-
nicar pessoalmente, exceto quando presoou acidentado, à Secretaria ou Delega-
çào, qualquer incidente, por mais in-
signlflcante que lhe pareça, dentro do
prazo de 24 horas, se o fato ocorrer
dentro do perímetro social, e 72 horas
se Í6r fora deste perímetro, a fim de
não perder o direito ao auxilio esta-
tuldo.

REFORMA DOS ESTATUTOS — Os
senhores associados poderão enviar,
por escrito, sugestões para a reforma
dos Estatutos que serão apreciadas pela
comissão nomeada para esse fim, de
acflrdo com a resolução da Assembléia
Geral Extraordinária.

NOVOS ASSOCIADOS — Em sessão
de 21 do corrente, foram aprovadas vln-
te e sete propostas dos seguintes can-
dldatos a sócios: Avelino Alves de Cas-
tro, Agenor da Cruz Caldas, Alfredo
Luís de Sousa, Almlro Ribeiro, Alfeu
Ribeiro Fernandes, Antônio Cândido
Ferreira Brandão Falcão, Antônio Quln'-'teiro, Antônio Soares, Custodio ¦ de
Paiva Dias, Donaldsori Schettlno Vaz,
Dimas Simões Castro, Edvaldo Bezerra
dè Lima, Ernesto Léo, José Aires Afon-
so Sobrinho,. José da' Rocha, José Ro-
drlgues, José do Silva, Llcínio Pontes,
Laudellno Vaz de Oliveira, Luís Vieira
de Santana, Moacir Moreira Mota, Ma.
nuél, Munhôes dá Lima, Tertuliàno Pan-
taleãó e Ventura Gonçalves Martins.

MALA DEIXADA NUM AUTO DE
ALUGUEL — ÀdisposiçSo do dono, en-
contra-se na sede desta União! ' u'ia
mala deixada no auto de praça n?mér.o
4-22-65 e entregue pelo motorista que
conduziu .passageiros do largo da Sé-
gunda-felra para a praça Mauá, no
dia 16 do corrente.

POSTA RESTANTE — Há cartas para
os seguintes senhores associados: Aris-
tldes Silva, Delfim Moreira da Silva,
Domingos Jerônimo dos Santos, José
Ferreira Louro, Manuel Antônio Lou-
renço de Figueiredo, Osvaldo Rocha e
Pedro Miguel Ferreira Filho.

Serviço do Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS .

, CHAMADA PARA O DIA 26 DO COR?
RENTE, ÀS 7 HORAS — Gerhàrd Atagust?¦Lio'»¦'¦ Ruth de Paula Joseph. Silvia Hí-
beiro- Miranda Carvalho, Carlos Màuró
Cabral Miolialângelo Grosso, Clóvls de
Vasconcelos Dantas Cavalcanti, Oscar
Cardoso Jasques Filho, Joaquim Vicente
de Lima, Jair Mendes de Freitas, Joa-
quim Cabral Guedes, Maria Franco
Werneck da Rocha, Joaquim Pereira da
Silva Júnior, Olímpio Gomes da Silva,
José Batista, Jarbas da Mota Abreu,
Dalmir Gomes, Mari Stoarna Morais,
Roque Sidney de Oliveira, Amaurí Wi-•n.lstskowskl Cruz, Persival Beríeyides de.
Azeredo, Hélio Laranja Magalhães BarT'.
reto, José Fonseca Filho, Ant'enór'Laúro
Francisco, Enoch Meneses da Silva, Otá-
vlo Henrique, Antônio da Costa Pais,
Rubem José Maria, José de Paula, Do-
raci Barros, José Dias Garcia, Mário dó
Oliveira Luzéia, Egberto Ferreira da
Costa, Hermógenes dos Santos Vaz, Fe-
lipe Peluso, Halon Vilaça Nunes, Irl-
neu de Sales, Manuel Gonçalves de
Oliveira', Aristides Cabral, Joaquim Si-
queira da Mota, Sebastião Go"nçalves
Batista, Raimundo Don.ato Baima, Rui
José de Barros, Alfredo Furtado^rréjiiá-.
Doellndo Moreira da Silva Pinto, Manuêi;
Rodrigues, Àderbal do Espírito Santo"
Moura, Sílvio Alfredo do Brito, João
Zancanele, Agenor Napoleão, Francis-
co Xavier de Lima, Domarei Pires.

CHAMADA PARA O DIA 27 DO COR-
RENTE, AS 7 HORAS — José de Sousa
Pinto, Augusto Otávio de Barros Del-
gado Odete Fonseca Pinto, Eli Carlota
Gieseler, Ivan Humberto Monte Mar-
quês, Izaac Andrade da Silva, Laura
Bandeira Aclóli, Orlando Sope Ancião,
Jãn Pletrzak, Beatriz Gonçalves . Pe-
reira da Silva, Isaura Tavares de Ma,-
tos, João Pessoa, Antônio Barbosa Só-,
brlnho, José Rodrigues da Silva, Áida-
nor Vieira da Silva, Murilo Queiroz de
Barros, ManuM Pereira da Costa, Mar
ria Falcão do Couto, Dllson Mário Gros-

si, Virgílio-Maroni, Cecília Dantas Or-
iando de Araújo, Nelson Meneses, Ali-
pio da Silva Lessa, José Olímpio Mar-
cellno, João Munlz Telo de Sampaio
Júnior, Oziel Vieira Pais, Bernardo Ne-
ves, Sebastião Ravanell, Ariel Macedo,
Olavo José Gonçalves, Wilson Pecanha.'
Agenor Nonato do Pilar, Enevaldo Les-
sa. DJnlma Henrique, da Silva,,. José Fà-:
ria Gomes, Everaldino Atanàsio, Ma-'
nucl Francisco Fortes. Joaquim ,'.José
de Sousa, Nlcoláu Sxofano, Feneloir da
Oliveira, Aurelino da Silva, Olímpio
Teixeira da Silva, José Moisés da Sil-
va, Sebastião Telxeli-a de Carvalho, Hé-
lio Monte, Agriplno Rodrigues da SU.
va, Alolsio Antenor de Sousa, Alcides
Castelo Branco Filho, Henrique Reis,
Washington rie Morais.

INFRAÇÕES REGISTRADAS
EXCESSO DE VELOCIDADE: — • C.

72757 - 740.17.
NAO DIMINUIR A MARCHA NO

CRUZAMENTO: — P. 1893 - 34429
37938 - 42248 -' 43267 - 101649 -
i?.n?; C. 61517 . 64273 - 64404 -

Bonde: 625 . 1723 - 1783 - 1.1)01 »
! -• 1976 -v 2012 . 2031 -

2060 - 2548. ônibus: 80855. Oficial
85077.
ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-

MITIDO: — P. 101 - 389 . 425 -
1026 - 2020 . 2112 - 3333 -
4224 . 4853 - 4869 - 5461 -
6094 - 6538 -' 7439 . 7987 -
8382 . 9078 . 9090 - 10533 -

11872 - 11818 . 12495 - 13230 -
13605 - 14068 - 14059 . 15100 -
1V771 - 15971 . 16831 - 16475 -
18450 . • 19043 . 23745 - • 24599 -
2T'1 - 26214 - 27359 . 28935 -
290088 - 29534 . 29627 - 30319 -
30367 - 31903 . 31955 - ¦' 31939 -
32004 - 32295 . 32948 . 32966 -
35476 -, 46233 . 36493 - 37148 -
37475 . 37647 - 47969 - 48102 -
38102 - 38435 - 38577 . 39807 -
41274 - 41356 . 42Õ65 - 43553 -
43941 - 45089 - 46229 - 46740 -
46894 - 47333 - 47618 . 47832 -
47962 - 49605 - 49479 - 51026 -
51102 . 50679 . 50699 . 10025 .

100164 - 103311 . 100342 . 101170 .
10410 . 101466 . 101575 - 102513 .
102605 - 102929 - 103089 . 103228 -
103466. Carga 62144 . 65055 - 69041 .
49361 . . 70455 - . 70704 - 71220 -
72903 . "77623 - 76838 - 77703 -
79483 - 79653 - 600161 - 600374. R. J.
27708. R. J. 3504. S. C. Í2202. P.

R. 3232. R. J. 16840. Oficial 90496.

44865 - 48260 - 48375 - 48785 -
48876 - 48932 . 49204 . 49239 -
50641 . 50689 . 50966 . 100185 -

100979 . 101090 - 102822 . - 193294 -
103043. Carga 606607 . 61984 - 62094 -
63472 - 64942 - 66847 - 69932 -
70591 . 73479 - 73497 - 75871 -

600797. ônibus: 80347 - 80468 - 8078 -
80375 - 81190 - 81542 . 81585 -

Bonde: 340 - 1805 - 1898 - 2564 . R.
J. 4110. R. J. 27341. S. P. 9610.
M. G. 63672. M. G. 53472. Oficial
88585 • 88240 - 86298 - 89769 -
90160 - 88189.
CONTRA MAO DE DIREÇÃO: — P.
215 - 609 . . . 619 . 1238 -

2801 . 3249 . 4762 - 5314 -
8201 . 9725 - 12368 - 12618 -

13696 . 14301 - 14429 . 14941 -
15223 - 17023 - 17322 . 17786 -
10587 - 19229 - 19444 - 19770 -
22941 . 24832 . 24837 . 26188 -
28642 - 27834 - 27975 - 28694 -
28724 - 29123 - 29912 - 29997 -
30695 - 320B4 . 32595 . 36196 -
36210 . 36451 - 36446 - 38442 -

i396Q3,- 38695 - 38933 - 41466 -
430Ü . 43775 . 43785 . 44516 -'44679<"í. 45786 - 45991 - 46850 -
47106 - 47778 - 48125 - 48294 -
49178 - 50501 . 51050 . 100530 -

101049 . 101110 - 101200 - 101250 -
101272 -101127 - 102231. Carga 60971 -
•63220 - 63466 - 63942 - 65241 -' 
65644 . 659.53 - 66694 - 67815 -
,68030-70158 . 70359 - 71091 -
71766 - 73588-. 73858 - 74698 -
75239.-- ..76266;-'- 77312 - 78915 -

600046. ônibus: • ,80/369. _ 90294 - 90121 -
88103' -- 89867- $-.'1)6629.

BUZINAR .FORA ;'DA HORA REGU-'LAMENTAR:'.— P. 16153. C. 75477.
FALTA-DE-fOLIDEZ: — P. 50764.

ônibus: 81055 , 81427.
EXCESSO DE LOTAÇÃO: — 80909 -

80103.
DOBRAR A ESQUERDA SEM ATIN-

GIR O PONTO CENTRAL DO CRUZA-
MENTO: — P. 3931 - 41181. C. 74855

600283.
FAZER USO DE APITO: — C. 69892

-78456. .'¦¦¦ .
¦¦ FALTA DE EQUIPAMENTO OBRIGA.

TÓRIO: —' C. 64300 . 65002 . 65850
73102 - -74512 - 75178. ônibus 81069
81504. vÊxp. 287.-
FAZER'" COTAÇÃO EM LINHA NAO

REGISTRADA: — P. 42043 - 48519 -
4S5Í9»1 

''•"»'"

ESTACIONAR NO PONTO DE TAXIS
ÂFASTANDO-SE: — P. 36525 . 45772

46636. S. P. 4530.
ESTACIONAR SOBRE O PASSEIO: -

P. 101891 - 102084.
TRAFEGAR PELA ESQUERDA DO

BONDE: — P. 45138 - 47540.
CONDUZIR PASSAGEIRO COMO

PINGENTE: — P. 38580. ônibus 81505.
NAO DAR PASSAGEM A R. P.: -

P. 100137.
/EXCESSO DE LUZ: — P. 49554.

..-FORCAR A PASSAGKM: —, P. 43983.',,CONDUZIR PASSAGEIRO SEM AR-
RIAR A BANDEIRA DO TAX1METRO:

P. 49701.
FALTA DE REGISTRO NA LICEN-

ÇA: — C. 68250.
TRAFEGAR NA FEIRA: — C. 62664.
APOSTAR CORRIDA: — C. 74714.
PARAR FORA DO PONTO: — ônl-

bus 80055.
FALTA DE TROCADOR: — ônibus

80905.
i^.pEIXAR DE ATENDER AO CHAMA-
I»]|HÍS— ônibus 81294.

'USAR PLAQUETA VERDE-AMARELA:
P. 34019.

INTERROMPER TRANSITO: — P.
1518 - 11312 12134 . 18468 -

20873 - 34501 34863 - 43947
44708 . 45583 47502 - 49617
49702 - 49141 60023 . 50712
50758 - 50836 50905 - 50978

100797. Carga 75805 - 78835 - ôn
81448 - 80480. Bonde 1708

2006 . 2572. R.

vmmm.im»titw\mmm*m*m

DESOBEDIÊNCIA AO SINAL: — P.
414 934 1425 - 2306 •
2805 3674 4426 . 4491 .
5183 5294 5525 . 7344 .
7833 9559 10247 11099 -
11557 13074 13276 13617 .
17525 18837 19370 20.1113 -
24647 28831 27091 28.176 -
29208 20255 20288 316113 .
35466 35638 35739 36700 -
38208 .18684 38660 4041111 .
40600 41072 43250 4.1787 -
42882 45049 45349 44038 .

VILA ISABEL
'¦il M M ~ IIMH.-l.

m n.iwriiip .i.p.ipi.p ,i„ ,i, i,,,,i,.
tiim «lifllille.»»» IiA wirnipitii, mil»,¦ ti «pi.ip- ¦ ,..p ,,i„ (tom banhtlru
il« ..........i. i u|« .iiiiiIp* Mui
rllldlil PrtrlIlIrMn AU", hlforiHH.
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IlUlHU) HU» HlêtlWl»», '!< 1'ihlll
t -h miMiNi t»»tli4*ftti»» w
tini 4» t'**t*li), iH SI lH*ij4)u A
I . itmii

f 1792
•23747.
.•'PASSAR A FRENTE DE OUTROS: —
ÒiilbUS B1026 - 81404 - 81544.

ANGARIAR PASSAGEIROS: — P.
40479 - 41351 - 41375 . 43846 -
46412 . 49100.

MEIO FIO E BONDE; — P. 2476 -
986B. C. 60601; ôn. 80535.

CONTRA MAO: — P. 3055 .
8661 - 24164 . 27796 - 36420 -

38519 - 45718 - 53519 - 45718 -
53248. C. 75236. Exp. 122. Ofloial

251 -' 86853 . 90651.
NAO ACATAR AS ORDENS: — j P.

617 - 1997 • 3123 . 95Í7 -
12276 - 16130 . 18811 . 21440 •
24925 - 26053 - 29590 - 40273 -
21371 . 31421 - 41496 . 42044 -
44038 - 44369 - 44644 . 45029 -
45154 - 45732 - 45910 - 46728 -
47496 - 47818 . 48199 - 48345 -
48464 - 48773 - 48813 - 49268 -
49354 - 49525 - 49525 - 49584 -
50826 - 50820 - 51076 . 51113 -

102831. Carga: 60943. 68050- 68050-
71073 - 75170 - 79566 - 79834 -
604317. ônibus: 81128 . 813370 -
81434. Oficiai: 88269 - 90347.
ALTERAR OS CARACTERÍSTICOS DO

VEÍCULO: — C. 65297.
CONDUZIR PASSAGEIROS: — Exp.

10. C. 67184.
DESUNIFORMISADO: — P. 42871 -

42215 - 44922 . 45414 - 49574 -
50990.
PLACA OCULTA OU INUTILIZADA:

— P. 25694. Carga 60730 . 76593.
ABANDONADO: — P. 102337 - 49061.

C. 70465. ônibus: 81367 - 81369.
COBRAR A MAIS DA TABELA: -

P. 45896 - 50298.
FALTA DE LUZ: — P. 18927 - 47618.

ônibus: 80286 - 81402 . 80593.
EXCESSO DE FUMAÇA: — ônibus:

80026.* C. 69691. ônibus: 80166 -
80233 - 80271 - 80278 - 80505 -
80573 - 80589 - 80653 . 80787 -
80833 - 80945 - 81015 . 81038 -
81069 - 81139 - 31146 . 81159 -
81166 - 81196 . 81200 - 81223 -
81238 - 81270 - 81272 . 81278 -
81303 - 81322 - 81341 - 81360 -
81366 - 81377 . 81401 . 81412 -
81414 - 81411 - 81446 . 81513 -
81514.
VAZAR ÓLEO NA VIA PUBLICA: -

ônibus: 80274.
FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE LO-

CAL: — P. 577S - 21588 - 27833 -
30907 - 33532 - 35251. C. 60-479 -
73340.

FAZER MANOBRA EM LOCAL PROI-
BIDO: — P. 28392.

FORMAR FILA DUPLA: — P. 2219-
17015 . 35003 - 40846 - 42507 •

C. 70860.
-. FALTA DE MATRICULA: — P. 40003

10I50S. Carga: 0435 - 69871 - 70904-
75670 ."79376 - 601358. E. 8. 1839.

P. E. 13371 -""64305 - 70904. P. E.
43577. P. E. 15633 - 15865.

FALTA DE DOCUMENTOS: — P.
20190. C. 64660

CONDUZIR CARGA: — P. 50450.
FALTA DE HABILITAÇÃO: — P. 6780.

Moto 284 - 316 - 818.
PARAR NAH CURVAS OU CRUZA.

MENTOS! — C, «4088.
RKCU8AI» PASBAORIROS: — P.

49135 - 50073 . 80107. !"",-; '•
l'AÍKIl 1181) D8 PAUAlSl-i'—' T,

7120, fí. 73300.
CHOQOWIt,,'- l'. 31367 . 43334 .

440711 . 4S7M • 4»M3- Ctrlt: 41194.
114017 . t!li:ill9 . 70|pVI . 7011» •
7IAM. onllmt: «1117 . 61356 .
DI6I6 . 6IÍ16 . «IM4. M«IpI'Ip l»U6*7, Nonofi m * m •
67 n-ii-i» m • Ml • 4*3 • 31*1 •

}4i« R ,1 •.'¦'¦nu OlMtí IM* >
mu . iiíio. »»m,

ATiwiMMrH'rrái< t, tm .
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4*4«y. himm #*i», m ri, i«t»<.

oí»#i t\w
Mm rw*t#»jf"*** ntnimviii * /um*

ti (* fil . (SiMí . |*-'il! #*M9í
Ml %!'"'*' JU& *m -*"*' * ^**t'

Plf-f/l tif I f I' ' '¦' *'H i*

Dr. Bernardo Grabois
Ouvidos, Nariz, Garganta e Olhos,

Consultôrloi Rua México, 168, ü.i and.,
sala 513. Diariamente das 14 ás 18 hn-
ras — Tel. 42-1424.

Di. Duarte Nunes
licenças dos ârg&a* génito ar i.arlos
«m ambos os sexos — HeinvirrAldos,
suas compliracAes — Das N a: 18
horas — Senador Dantas, 45, sobrado

Telefona 22-686S.

ATENÇÃO
Cia. Construtora com longa prá-

tlca è oferecendo amplas garan-
liaB e referências, aceita entendi-
mentgs com proprietários de torre-
nos liem situados no Flamengo,
Glória, Centro, Catete ou Botafo-
go para incorporações próprias ou
em sociedade. Solução rápida.
Guarda-se sigilo. Respostas para
a portaria deste jornal sob o
n.i 13128.

PRÉDIOS
\endcm-se em Nlterfii, dois pa-

ra residência, na rua Visconde de
Uruguai, e para negócio outros
doit> situados na rrra da Concei-
ção, próximo às Barcas, o melhor
lotai daquela cidade. Venda dire-
ta com os proprietários. Informa-
ções nesta Capital, com o gr.- Nes-
tor, k rua do Rosário n. 146, te-
lelune 43-2789, e em Niterói com
o dr. Adalberto, telefone 21-510.

cuRÂva
EPILEPSIA ?

Essa resposta pode ser dada
por várias pessoas que so-
friam de ataques epilépticos,
entre estas algumas em es-
tado bastante precário, e que
ficaram completamente livres
deste mal com o uso do co-
nhecido medicamento ANTI-

EPILÉPTICO BARASCH

ti

SERRAS
Circulares e braçais — Serras para engenhos

metais — Para máquinas
SERROTES -— TRAÇADORES
Preços vantajosos — Consultem

— %ua

A. LUIZ RODRIGUES
RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 37

Tèls. 23-4734 e 23-3194 — Rio de Janeiro

vw *

5." EXCURSÃO A PARIS
Saída do Rio em 30 de agosto, em avião.

Estadia em Paris durante 30 dias, em Hotel
de 1» ordem, quarto com banho, alimentasão
completa, regresso válido por um ano.

Cr$ 30.000,00' 
ANO SANTO 

*\
195 0

4 grandiosas excursões em meados de dezembro de 1949
janeiro, fevereiro e março de 1950.

7 dias na SUÍÇA, visitando : Genebra, Lausanne, Zurlch,
Dean, St. Morltz, etc.

12 dias na ITÁLIA, visitando: Roma, Nápoli, Caprl, etc .,
11 dias em PARIS. i.,

Todas as viagens sáo executadas em modernísslmos avifiei.
Estadia em hotéis de 1» ordem, quartos, com banho partícula/,
alimentação completa, excursões locais, gratificações, Impostos,
num total de 33 dias.

Uíj/- Çr$ 35.000,00 j
3 ou 10 prestações de Cr$ 3.500,00, cada. Pedidos, InscrlçSea*

e- Informações: '¦ .".£¦ ..__*

AGÊNCIA CAMILO KAHN j
AV. RIO BRANCO, 120, sôbre-loja.

Tel : 22-7056. — End. Telegr.: Catnilkahn. ";
RIO DE JANEIRO - ; .<- !

SEARS
ROEBUCK
vtÒÜÉRCIÒ

INDUSTRIA

* 1A
\

~——~—————.—¦ 4—¦

¦.!!

Veja que lindo Modelo....,
Gola de Faille em pé..,
Enfeitada com uma
Camélia branca...
Bolsos salientes de acordo
com a nova linha...
Prelo, marinho, marrom, clrm,
verde, maravilha e azul rei...
Tamanhos 42 i 50.

SEARS, ROIIUCK Pb 0OTAFO«O 400
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Stwta Seção — Uitava Fãgina DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Domingo. 24 de Julho de

Dr. José Carlos Gouvêa Costa
Itnlos X — IJurmçuH do -otiraoRti — Clinica medica — Elctrocardlo-
grafia — Mct. banal — Kua México, 41 — I8.v andar — Haia l._63

Edifício Clvlt.iin — Telefono: 3.-0870

LOTES DE UNHO DESDE CRS 8.000,00
3

Partidas do puni Unho belga uu Imitação nacional, curtes d« Unho
inundí-». para liomeni, linhus do diferentes lurjruruit pura cama o mesa,
faquelros de prata de diversos desenhos. Vendas à vista e t íonRO
«raso. FAZEMOS OEMONSTKAÇoES A DOMICILIO, SEM COM-

l"AOMI_SO. Enviamos qualquer mercadoria pura o Interior oeiu
UeembAlso Postal

FABRICA DE CAMISAS SOU MEDIDA

i_OTHAR, BERMANN & CIA. LTDA.
AVENIDA KIO BKANCO. 106/8, Salas !í07|8 — Telefone eí-diBa.

EHSIIO E CONSERTO DE RÁDIOS
Oferecemos ótima oportunidade para fnnclonArlos públicos, yeri-dedores, etc. O sr. agora poderá estudar pela manhã ou a tarde.
Matrículas abertas. Aproveite seu*tempo. Aulas de iniiiitiinciii,
consertos, etc. Knsino cflciônte. — OKEL — lillA DA- LAPA, 73
— 1.9 ANDAlt — TELEFONE 22-(ií)74. — Conserto de receptores
de qualquer marca. Absolata garantia e rapidez. Preços mo-

dicos. Serviço criterioso.
NOTA — Srs. rAdio-técnicos e estudantes de rádio. Temos uma

grande novidade paru vocês. Visitem-nos sem compromisso.

_flHaBWa_BBa-BaMBafi-i R*0 «acuo Ha_K_BBBBBB8KHBk

ram Stf**3 ^^^» II WàBB —M Í_Tpr^_HSwti_feT_^__slgT_3^ Es
B & BB ^âSa*Qff BB fl^B&pSWr^lPwpajiaJ., I lllIflEP^^ E
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Estranho como pareça
Por Emest Hix

c/Icamp ebma&meaéaB^AÍa^mjiÁM

WYí VIDRO HO VAUOK,OB'W/Mi fr&oooo-ms^fa .-
QU4 SEUS TrMB/)' fàftWh jr*&QS&ÊSfàai
ihj, PE5<3lJl<à_. "^7\y f!lSÍI||l|

OS<i $fc rlilS^/J!L~~'ê< • j[W iBlII
fi Pi?F9A .. POR amor H ||ljJaHR|

*• U . 1 M Oí —*| .nal, aMHal

\ EM etfAr?LEST0.\r
(S. CArtOUíNA) Á/NOA

SE REALIZAM TQR -
•VE/OS, èOBREtftfBMeiA OA
RAPE M£PIA>0 CAVALEIRO

PROCURA ENFIARA LfiN<?A NUM*
\RhOLA PRESA A UM POSTE

NOIVADO E PÍUSAO : — Nas Ilhas Solompn, á meiga.; prometida
em casamento fica presa numa gaiola até o . dia das núpeias. Esse
noivado "nas grades" pode durar trás anos ou mais!

Convocações
A. A. PORTUGUESA - Sâo

convidados os conselheiros deste
clube para, em sessão extraordi-
nária, se reunirem no próximo dia
26, às 20,30 horas, em primeira
convocação e às 21 horas em se-
gunda convocação para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do
dia:

a) — praça de esportes,
b) — interesses gerais.

MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO

Escrivaninhas, estantes, cadcl-
ras, cofre, jogo de poltronas, etc.
Vende-se ocasião. Rua da Alfàn-
deg-a, 100.

Consultas Ci$ 20,00
OLHOS — OUVIDOS —

NARIZ — GARGANTA
DR. FOKTUNATO ;

Consulta com hora marcada:
Cr$ 70,00 — Telefone: 22-3055.

RUA DA CARIOCA, « — 4v andar.
Das 13 ãs 18 horas — Diariamente.

\

^HHNN

BING CROSBY - DICK HAYMES
- ANDREWS SISTERS - ETHEL

SMITH - ART TATUM - ETC.

PROCUR'E-05 NAi

FXETROLUX « VENDO
1 enceradeira e 1 aspirador de 2.500 «.ruzetrus, por 1.700 cruzeiros, dos
verdes, com garantia e com todas as peças sem uso — Rua Teixeira de

Melo, 87. — Telefone 27-5201. — Praça General Osório.

Roupas usadas de bmens e senhoras
A TINTURARIA ALIANÇA compra. Atende a domicílio pelos teje-

fones: (2Í-4816) — (32-351«) — 32-7802
RUA AUGUSTO VASCONCELOS. 178 (CAMPO GRANOU)

e AV. AI EM DE SA', 103.

Enceradeiras Electrolux
último tipo de 1919, vendas à vista e a prazo e das verdes modernas
J3--1, com todas as peças, sem uso, Cr$ 1.950,00, com dois anos de
garantia. Aspiradores de pó, Espalhadores de cera elétricos, aiitomá-
ticos, etc. Rua Evarlsto da Veiga, 73 — Sobrado — FONTES &

BURICHE LTDA. — Tel. 32-2493.

Club de Natação e
Regatas

CONSELHO DELIBERATIVO
Ficam convidados os senhores

conselheiros para a eleição do pre-
sidente ilo Conselho Deliberativo e
interesses sociais, que se realiza-
rá em 2(i do corrente, ãs 21 horas,
em sua sede social. Outrossim co-
niunlco que, caso não haja nume-
ro legal, serã realizada em segun-
üa convocação no mesmo dia, às
2J horas e trinta minutos.

Rio de Janeiro, 21 de julho de
1910.

GERALDO MAGELLA
Secretário Geral

GELADEIRAS
Nós temos para entrega
imediata modelos 1949

COMPRA-SE TUDO
EncerHitelrBH, AHlHrudorcB, MAuUlDMi
MnttnvH. Ventlliulort», <írlstal», eto.,

Cimns completiiB. rasa »_'""•__

Tels.: 43-2854 e 43-7820

1?49

WÈÈÊ
i em pouco, tempo;
-cómrfàGilidacli3c'

WlAÇCtES EM DISCOS %
I COM GRAVURAS E H
lL TEXTOS EXPLICATIVOS J

Cursos cm 24 idioma»
Demonstrações e prospectos:

RODOLPHO ARDITTI
Av. Rio Branco, 108 sala 1101

PASTA
HnVCDSiHtiII É H0k BOHHÊIR0
FflRÍDE TUDO UM.ESPELHO
XVÍNDA.NAS FEIRAS LIVRES

NYLON E PANO-COURo
Para estofamento de automóveis. Ricas padronagens
ços excepcionais, n'A SUPREMA DE COUROS J T* Av. Passos) .__. ãPresidente Vargas, 949 (próx. a

fone 43-0607.

1 a_l«Ja_ — áfflafc 0\ MM»B <fl> ÉPi/PkFin [i)À'f_v -Jl»1 rnliCiBirRir wil KSfliAlinii^iyiBai^ avia üTOjo
E PAGUE COMO QUISER

FAÇA DO SEU RÁDIO DE MESA UM MODERNO
RÁDIO-VITROLA

r. OBERLAENDER
Rua Senador Dantas n. 117 - A — Telefone: 42-1169

Em frente ao Tabuleiro da Baiana

AUTOMECANICA BFIA UDA.
Peças e acessórios para automóveis

;"¦ Importação direta

Pneus e câmaras — Acumuladores — Gasolina
e óleos — Oficinas técnicas de reparos e reformas

RUA PIRATINI (antiga RUA BELA),
ns. 981 a 985tA — Tel. 28-7810

RIO DE JANEIRO

FÉRIAS ESCOLARES
HOTEL LONDRES — SÃO LOUREN^Q
Grande desconto durante período de Julho a Setembro.
Mais informações: Tels.: 42-1856 — 42-1857 — H. Paris.

Prof. HENRIQUE ROXO^S^^^g
nervosas. Largo da Carioca, 5, salas 107 e 108, nas ~as., 4as. e fias.,
das 15 ãs 20 lis. Tel.: '.33-6860. R. Gustavo Sampaio, 101; Tel.':'8Í-G518V

Norje com fecnadura no trinco,
rvelvlnatur, Prilicü, • Leonaid, .tiiu-
son, Wéstinghouse'de-4 — 6f— v
8 __ lü » 11 pés cub. Vendas a
prazo e garantia lega.i de 5 ano?.
Para sua segurança, compre mar-

cas afamadas em casa
especializada.

CASA GLOttlÂ
Kua Sete de Setembro, 8(j—quase
esquina de Avenida ¦ -.-— Tel. 42-4834

e 22-9444 ' - - -
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OS PROGRAMAS PARA HOJE

Í^DIO G^NTIN-NfflL jTDfl.
"A C4SA QUE TEM SEMPRE O DISCO QUE VOCÊ PROCURA"

RÁDIOS - VITROLAS - REFRIGERADORES - APARELHOS DOMÉSTICOS

VENDAS A PRAZO SEM FIADOR

Rua Rodrigo Silva, 36 - Telefone?: 22-8106 • 22-8049
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W0\ ' "Sj HORÁRIO

TEATROS
TEATRO ASTRAL.
TEATRO DE BOLSO — "Da

Necessidade de ser Follgamo",
às 20 è 22 horas.

CARLOS GOMES - 22-7581.
CASSINO ATLÂNTICO.
FENIX .22-5403. . "Sonho -.de'

uma Noite de Verão", às 21
hom.

Gi*íASTlCO - 42-4390.
-GLÓRIA - 22-914H. "Os Mal
Casados", às 20 e 22 horas.
• JOÃO CAETANO • 43-8477.

TEATRINHO INTIMO - "Mu-
lher por um Minuto", às 20 e
22 horas.
-TEATRINHO JARDEL -
27-8712. Circo, às quintas, sá-
bados e domingos, às 16 horas.

"Olha a Boa!", às 20 e 22
horas.
-MUNICIPAL - 22-2885.

RECREIO.
REGINA - "Sorriso de Giocon-

da", às lfi e 20.45 horas.
-REPÚBLICA - 22-0271.
-RIVAL - 22-2721. "O Barreto
è o Candidato", às 16, 20 e 22
horas.

SERRADOR - 42-6-142. "Càn-
dlda", às 16, 20 e 22 horas.

CINEMAS
CINELÂND1A

CAPITÓLIO - 22-6788. Sessões
Passatempo.
-IMPARIO - 22-9348. ''-Tosca".

METRO - 22-6490. "Saudade
de teus Lábios".
-ODEON - 22-1506. "Romance
em Alto Mar".

PALÁCIO - 22-0838. "COpa-
cabana".
. PATHE" - 22-8795. "Escravas
di Amor".

PLAZA - 22-1097. "Tarzan e
a Montanha Secreta".

REX - 22-6327. "Hamlet".
SAO CARLOS - 42-9525. "O

Tango na Broadway".
VITÓRIA - 42-9020. "A For-

narina".
CENTRO

CENTENÁRIO - 43-8413. "A
Ilha (Io Tesouro".

CTNEAC-TR1ANON - 42-6024."A Volta rio Arucuã", "Vlsfies
da Califórnia", Jornais, Espor-
tes. ele.

COLONIAL - 42-8512. "Tar-
zan e a Montanha Secreta".
-D. PEDRO - ••Viúva Alegre".

FLORIANO - 43-9074. "A Cl-
cn t ri/.".

ELDORADO - 42-3146. "A Cl-
catrlz".
-GUARANI - 32-5651. "Em
Caria Coraçào um Pecado".
-IDEAL - 42-1218. "Perartora".

ÍRIS - 42-1218. "O ílbrln".
MEM DE SA' - "O Tesouro

de Sierra Madre".
LAPA - 22-2543. "Doln Contra

rmn Cidade".
METRÓPOLE - 22-R2S0. "A

liebeldt".
MODERNO - 22-7979. "Herói

OlnmlAl".
OLÍMPIA . 42-49ai. "SegredOí

i Alrovn",
1'AHISIKNSK - 22-0123. "Tar-

,'in b a M-inlniiliii rierrela".
POPULAR . 43.1RM. "KlUm

ri 11 Ti ovai",
PRMWBNTK . "N»na",
PRIMOR . 4.i,l.rW|, "Tnwn »

o MonlMiilm fíítiiHh".
RKPHHÍ.irA . 93«IWI,
RIO HRANI'0 , 43-ID'IM, "O

I/iIhi í|õ Mlí"",
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SAO JOSÉ' - 42-0592. "O Vio-
Uno e o Cigano".

BAIRROS
-ABOLIÇÃO - "Águia Negra".
-ALFA - 29-8245. "Comando
Negro".
-ASTúRIA - 47-0466. "Tarzan
e a Montanha Secreta". ' . '
-AMÉRICA - "Copacabana".
-AMERICANO - 47-1203. "O
Tesouro de Sierra Madre".

APOLO - 48-4693. "Signo de
Aries".
-AVENIDA - 48-1667. "Tosca".

BANDEIRA - 28-7575. "Arco
do Triunfo".

BENTO RIBEIRO - "Meu Boi
Morreu".

BIM - BAM - BUM - 30-2162."Que Falta faz um Marido".
-BRAZ DE PINA - 30-3489."Miragem Dourada".
-BORJA REIS — 29-4281. "Ir-
mãos em Armas". •

CARIOCA - 28-8178.
ce em Alto Mar".

CATUMBI - 22-2681
vai de Paixões".

CHAVE DE OURO - '
-CAVALCANTI -"Mulher Caluniada".

CINEMINHA — (LEME) =-
37-29S9. Exclusivamente para
crianças — Filmes Educativos

Desenhos — Comédias.
-CINEMINHA JARDEL -
(Posto 4) — Diariamente, Ses-
soes Infantis.
-CINEMINHA SAO JOAQUIM."Vida Contra Vida".
-COLISEU - 29-S753. "Piratas
de Monlerrei".
-CRUZEIRO - 49-4651. "O Mé-
dlco e o Monstro".

EDISON - 29-4449. "Noite na
ópera".

ESTACIO DE SA* - 32-2923."Sublime Devoção".
FLORESTA - 26-6257. "Piratas

de Monterrel".
-FLUMINENSE - 28-1404"Sangue rie Heróis".
-GRAJAU' - 38-1311. "Mura-
lhas Humanas".

"Roman-

"Venda-

Gilda".
29-8338

26-9336. "Ter-

29-8330. "Sangue rie

Astúcia de

GUANABARA
ra Violenta".

HADDOCK LOBO - 48-9610"A Felicidade Bateu fi Porta"
IPANEMA - 47-3806. "Tosca"
IRA.IA

Heróis".
JOVIAL - 29-0652

uma Apaixonaria".
-MADÜREIRA - 29-8733. "Ar-
co do Triunfo".

MARACANÃ - 48-1910. "A
Condena se Rende".

ld/».-",,H||. - •.•'-•.<¦--_. 1 Í-T—--"
t n Montanha Secreta".

MEIER - 29-1222. "Anjos de
Cara Su|a".

MODELO - 29-1678. "Dois
Pronto» de Sorte".

METRO . COPACABANA -
"Saudado de teus Lábio*",

METRO . TIJUCA . 48-8810,"S«u<lnilc dn teus Ubloi"!
MODERNO — (IIANGtn."Noite nn Oporá" 1

. MONTE CA8TELO • 2ÍI.M2S0,"JUVtnluAf Perdlilft".

. NACIONAL . y«-«l79. "Robln
II -rol".
¦ NATAL • W-\-\m, "r-illMi «lu
Hal".
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Ouvimos seis progra
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Por Jimnij IVIürph),

rTudo aconteceu há maiE de 40 anos
atrás... Estávamos num território

selvagem... Lembro-me de tudo
como se íôsse hoje...

Heronika era o seu
nume o filha de um
comerciante. Era
linda, simpática
possuía olhas que
faziam qualquer

pessoa se
apaixonar...

ÍlPf_Í_^_^»^V ^r^

\Br Foi ela a causadora de tudo ! Sabre- I
l| tootli apaixonou-se por ela mas fui
['! eu o preferido. Sentem-se que vou

contar t.vírin, E1 multo
^l interessante...
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