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&® W™ RRIVEL QUADRO DESOLAÇÃO E
Quando for feita a contagem
final? se puder ser feita um
dia. o total de mortos aseen-
dera pelo menos a seis mil
Montanhas inteiras foram removidas
em Pelileo, soterrando centenas de cam-
poneses — Abismos profundos abertos
no solo — Patata desapareceu tragada
pela terra — Loucos ou inconscientes os

que escaparam — Balanço trágico

PONTE AÉREA DE EMERGÊNCIA PARA

lUITO. s (De
nas. '.-edator

ci(...v, para a . L'.
«e regressar

0UITO, 
* (De Wigberto Due-

nas, redator de «El Comer-
P. i — Acabo

de Pelileo, onde
tui, presa de angústia infinita,
(»m busca de meus parentes, ali
tesidentes Fui o primeiro a en
trar na cidade, depois que ees-
garam os abalos. Somente en-
tíontrel mtu pai e outros quatro
parentes, de um total de onze.
perambulando semi-ineonscientss
p. meio loucos entre as ruínas.'Com o auxilio de três amigos
qut me acompanhavam, pude re-
tirar de sob os escombros ns
cadáveres de minha irmã, ne
minha madrasta e de uma sobri-
hha Foi-me impossível encon-
irar os três parentes restantes;
devo té-los deixado sob a tum-
ha improvisada de montões rte
escombros, entre os quais me
foi impossível Identificar aque-
les que em algum tempo tinham
«Ido a nossa casa.

E impossível descrever o qiu
dio de desolação e tristeza apre-
sentada pela vasta zona aíe-
tada pelo terremoto. Cálculo, e
calculo moderadamente, que,
quando tor feita a contagem
[inal, o total de mortos ascenda-
rá pelo menos a seis mil. O
abalo itismico removeu em Ps-
lileo montanhas inteiras, cujas
terras desmproparAn^-.tiasa-S; e
mais casas;' sótcri'ánÚO centenas
rie camponeses"; Vi gretas aber-
Ias na urra de mais rie um
metro no largura. O terremoto
destruiu rasas rie tal modo que
nem or alicerces ou bases de
cimento ficaram intactos.

LEVANTARAM-SE CONTRA AS AUTORIDADES COMUNISTAS
Em mais de 170 povoações da Província de Hunan, sociedades rebeldes criam

dificuldades de toda espécie aos dominadores vermelhos
—,

Shaoyang foi entregue pelos nacionalist as revolucionários aos comunistas
Arthur interessado no plano de Chiang Kai-shek

Mac

Parte da cidade rie Pelilero foi
tragada por um abismo de HOü
metros, mergulhando no fundo
do rio Patate, onde desapareceu
por completo. Pelileo, numa pa-
lavra, é um vasto cemitério rie
cadáveres Insepultos e em de-
composição. A noite foi-me im-
possível permanecer ali. As ema-
nações dos corpos expostos eram
humanamente insuportáveis. Nãa
encontrei em toda a cidade umn
única pessoa viva, afora us
meus parentes mencionados. Em
bora elevam ter sobrevivido -_>u
tias pessoas, devem ter fugido
para o campo, em busca de se-
gurança. A destruição foi tal
que me parece impossível slqusr
pensar em reconstruir a cidade
de Pelileo.

Cálculo que somente em Pe-
llleo o número de mortos athi
ge a dois mil. No mesmo caso
estão as localidades de Piilaro
e Guano, caria uma delas da
8.000 habitantes. Tão pouco
acho possível .pensar era. recons-
truir- qualquer delas, nem ;m
tornar a cultivar sua.s terras em
uma extensão rie mais de mil i
quinhentos quilômetros quadri-
dos.

Tórla esta zona foi um cam-
po fértil para o cultivo de hor-
talicas, trutas, milho e outros
cereais, onde a propriedade es-
lava dividida em pequenas par-
celas, pertencentes a 60 ou 80
mil modestos camponeses. A po-
pulação de Patata, de ums. ...
3.000 habitantes e próxima a
Pelileo foi inteiramente varrida
da lace da terra. Parece, como

(Cnnrlut nn fi" nftí. da 2' Npçfto 3? ¦•nl^

ÀÒHESON APRESENTA O "LIVRO tikANCO>y —"'Aqui aparece, em
Washington, o seoretário de Balado, si: Dean Acheson quando discutia
o "Urro branco" sabre a China numa, conferência com a imprensa',
poucci depois da publicação dn documento de mil e cinqüenta c quatro
páginas. Hoiive quem dissesse que a publicação era umn "confissão
de derrota" va China, mas o sr. Acheson negou essa afirmativa na
conferência. Disse que de modo algum admite a atitude derrotista
que refletem os atuais comentários da imjirensa. — (Falo I N SJ.

NANQUIM;,- 
8 (£/. P¦) — A

agência noticiosa comunista
"Nova China." revelou que socie-
dades rebeldes, em mais de cento
e setenta povoações da provin-
cia de Hunan, se levantaram con-
tra ns autoridades comunistas.

A agência diz que os rebeldes
tém sido dirigidos por um "ser-
viço secreto", cujos agentes co-
laboraram anteriormente com os
invasores japoneses, porém não
informa se ns mesmos obedecem
ou, não a "'" só comundo central..

As autoridades comunistas or-
gaiiizàrám uma "campanha rie
supressão militar", secundada
por uma ativa, propaganda, vara
acabar com as rebeliões.

A agência noticiosa acrescenta
que na capital du província, de.
Hunan seis mil membros de gru-
pos insurretos entregaram-se ao
governador comunista.

De acordo com a agência, os
leixintes caracterizam-se vor "in-
cêndios. violações das leis, rou-
bos e- disuem inação de rumores",
a que tem dificultado a recons-
trução da "nova China". DU-se
que os rebeldes haviam ameaça-
do atacar a cidade de Kaileng,
porém tal ameaça não se concre-
tizou em virtude da prisão de
quarenta dirigentes do movi-
mento.
Rebelaram-se em

. Shaoyang
HONG KONG, 8 (V. P ¦) ~

Noticias de. Canlão dizem que ns
tropas nacionalistas, que se rebe-
laram em Shaoyang, na semana
passada, tomaram ' essa, cidade,
dominando as tropas uquarteln-
das al e que haviam permaneci-
do lieis ao governo, <

Slutoyang está situada cento c

Está levando suprimentos para a região afetada

pelo terremoto e trazendo feridos para as cida-
des onde haja facilidades hospitalares

quatro quilômetros a oeste de
Hengyang, o baluarte naciona-
lista que barra aos comunistas
o acesso a Cant.ão e ao sul.
Acrescenta-se. que os insurretos
entregaram a cidade aos comu-
nistus. ,

Essa revolta representou para
os comunistas u aquisição de
uma base estratégica, profunda-
mente situada nas linhas nacio-
nalistas. Shaoyang estava ser-
vindo como capital nacionalista
pura a província de Hunan. O
governador nacionalista do Hu-
nau, Wang Chieh, fugiu rie
ChiMang, segundo as mesmas
fontes.
Grande interesse de

Mac Arthur
TÓQUIO, 8 (U. P) — Pessoa

chegada ao general Mac Arthur
declarou ii United Press que a
proposta, conjunta para a etubo-
ração de um Pacto Anti-Comu-
ais/o do Pacifico, apresentada pe-
lo generalissimo Chianlc Kai-shek
e pelo presidente Syngman Rhee,
da Coréia, foi lida "com grande
interesse" pelo Supremo Comun-

(Conclui na fi.1! pau. ila 2» sccftn It co..)

Não é possível calcular exatamente o número
de vítimas e as perdas materiais — Diz o govêr-
no que morreram duas mil a quatro mil pessoas

terremoto e os rins foram desvia-
rios dos seus leitos regulares ou
represados por barreiras que cal-0urro, 8 (.Jorge Mantilla, da A.

P) — Uma ponle aérea rie
emergência está levando su-

primenlos para a região afetada
pelo terremoto e trazendo feridos
para as cidades onde ha.la facili-
dades hospitalares.

Os corpos retirados das ruínas
estão sendo imediatamente enter-
rarios ou colocados em lugares iso-
lados, a üm de prevenir qualquer
epidemia.

Aviões do Exército e Marinha
rios Estados Unidos de toda a re-
güo das Antilhas e América Cen-
trai estSn sendo preparados para
iniciar outra ponte aérea de emer-
gêhclà, que transportará niédicos,
enfermeiros e remédios. O coman-
do norte-americano no Panamá In-
formou que se necessário serão
convocados mais aparelhos das ha-
ses das Índias Ocidentais. Há cêr-
ca de quarenta aviões disponíveis
para a missão de socorro.

Dois ou três aviões americanos
que ontem levaram socorros para
Ambato. reuniram-se ao grupo que
opera entre Ambato e Quito. Al-
gumas remessas de alimentos têm
chegado por via aérea ã região rio
terremoto, mas o problema ime-
dlato lá é conseguir água em con-
diçôes de ser bebida. Todos os sis-
temas foram arrebentados pelo

ram.
A Shell Oil Company of Ecua*

dor. que está realizando extensas
pesquisas petrolíferas nas selvaí
da parte oriental do pais e dispõe
de grandes postos A? abasteclmen-
to em Ambato, Informou que não
sofreu qualquer Impacto direto do
terremoto. Todavia, caiu um avião
da empresa quando levava traha-
lhadores para Ambato. no sábado,
para verificarem se suas familiaB
haviam sobrevivido ao desastre.
Morreram tndos os trinta e três
equatorianos que viajavam no apa-
rellio. mais o piloto, um Inglês
chamado Blllingtnn. A esposa e o
filho deste piloto ficaram no pôs-
to de Shell-Mera, narta sofrendo.

Castelos de cartas
destruídos

QUITO. 8 tU. P.) — Aviões
norte-americanos e equatorianos
efetuaram võns rie rernnhecimen-
to sobre a 7,ona assolada pelo ter-
remoto. O coronel Coleman, do
Exército dos Estados Unidos, dis-
se que do ar se pode constatar a
magnitude da catástrofe que as-

(Conclui na fi.» píiu. da l.i seção li :ol)

ieria imprudente limitar a concessão de armas americanas

Satisfeitos com os resultados de sua missão m Europa
Regressam aos Estados Unidos os chefes dos estados maiores das forças
armadas americanas, depois de dez dias de observações e entendimentos

Todos os participantes 
'das conversações estão, em linhas

gerais, com o mesmo pensamento — diz o gal. Omar Bradley;

v1

"Não seria aconselhável, declara o sr. Dean Acheson, prescreverem-se nor-
mas executivas demasiado rígidas para a execução do programa militar"

Afirmou que os EE. Unidos estão abertos a um ataque contra seu próprio
território, em maior escala do que em qualquer outro momento

VITASHINGTON, 8 (U
Yj O secretário rie Es

V.) —
istario, sr

Dean Acheson, rieclarou aos
congressistas hostis ás propostas
do governo que seria perigoso
reduzir demasiado os poderes rio
presidente Truman, na lei auto-
mando a concessão rie ajuda mi-
lltar no montante de 1.150 mi-
lhOes de dólares.

.Emergências desgrayadat, im-
pondo a. necessidade de medidas
Adequadas e prontas, podem sur-
çir a qualquer momento»-, de-
clirou Acheson, falando perante
*. comissão especial do Senado.
Pnr esse motivo, indicou que sen-
tiK ser imprudente limitar a con-
cesafto de armas norte-america-
nas a uma lista especifica de
países,

Nâo .«.pria avonselhável pres-
ercVèrem-se normas executivas'
demasiado rígidas para a • exe-
cuij&o 'lessa política», disHe
Acheson, «Se as limitações fo-
rem demasiado rigorosas, o exe-
ctitko poderia encontrar-se na
«"ontmgència rie* não poder to-
mar precisamente as medidas
que alguma situação inesperada
vietse a exigir, no interesse na-
cional. Por essa. razão, certo
grau limitado de flexibilidade na
determinação da quantidade de
ajuda fornecida aos recipientes
xutorlzados, se faz mister'.
Apelo de Acheson

O apelo de Acheson tol dirigido
* comissão especial de 25 mem-
hroi, composta de representante»

olhos- Dr, Gervais

das forças armadas e de mem-
bros das comissões de Relações
Exteriores ria Câmara c do Se-
nado. Mais uma. vez Acheson
pediu que não fosse introduziria
nenhuma modificação no projçra-
ma de 1.450 milhões rie dólares
proposto. Mas defrontou-sc com
critica oposição de parte de cer-
tos senadores que querem que o
montante do programa seja redu-
zido.

O governo já modificlu seu pri-
mitivo projeto apresentado ao
Congresso. O projeto revisto eli-
mina a chamada cláusula de
¦icheque em branco», - conce-
dendo poderes ao presidente paia
enviar armas a qualquer nação,
ao seu arbítrio. O novo pio-
jcto autorizaria o fornecimento
rie ajuda ás onze nações co-sig-
natárias, com os EE. UU., do
Pacto do Atlântico Norte e â
Coréia, Grécia, Turquia e Fi-
'lipinas.

Defesa vigorosa
Acheson defendeu vigorosa-

mente o programa rie a.iuda ml-
litar como a «mais.lógica e ele-
tiva maneira de atarpdar um lm-
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Mercado do cacau
NOVA YORK. 8 (U. P.) — O

cacau para entrega futura fechou
com alta de 45 a 55 pontos, sendo
as ofertas escassas. As vendas so-
maram 161 lotes.

O preço médio do cacau no mer-
cado para entrega Imediata subiu
W pontos, xendo cotado a 21.03
icntavoK por libra.

O Accra fermentado subiu no
ppnlOI, «'lido colado a '.!3„r> cen-
iHvoii. enquanto que a Bahia Sn-
pcilor miblii 68 ponto», »endo co-
:...!.. a 2S.3S C«nlll.

Sobe o preço do café
NOVA VOBKi H |U P.) — O
> do até biMlIfli" miiu'1 m.i

Ca» * |ii'"'ur« O Hniilo» "Ji", •
1*1010 eVrhíMI ''/iiii •ÜM ali 114 »
40 ponto», It» lílliía d* l«) iufe»
O .•i.uiii.ii "0" («ihoil tom «II*
o. ri * *,'. íionio» ri» '«wl* A* ¦»
liiinüflo»

BANCO MOSCOSO-CASTRO S.A.
.DA AU ANDINA, 51

portante problema que não pode
ser ignorado nem deixado sem
resposta... Se o trabalho rie as-
sistência ás nações livres, para
que fortaleçam suas delesas con-
tra a agressão merece ser tel-
to, vale a4 pena fazè-io bem.
Quando o que, no fundo, está
em jogo são nossa liberdade e
nossa segurança, nâo creio que
o povo norte-americano se con-
tente com loniar meias medidas»,

Argumentou que *o escudo
atrás rio qual arregimentamos
nossas forças para desferir gol-
pes decisivos pela causa comum*
na segunda guerra mundial, não
mais existe. Declarou, que a
União Soviética, intimidando as
nações menores, com «sua ma-
nifesta superioridade)-, «criou
uma sensação geral de insegu-
rança».

«Não obstante», continuou, «de
uma coisa temos certeza plena.
Os lideres dos Estados l.otalitâ-
rios cooperarão, desde que este-
Jam convencidos de que as na-
ções livres sâo demasiado fortes
para serem dominadas através
da agressão externa ou de sub-
versão interna. Portemos alimen-
tar a esperança rie que outros
argumentos os persuadam a
ocupar suas posições responsa-
veis na comunidade mundial, mas
nâo nos atrevemos a arriscar
nossos lares e. nossas vidas em
hipóteses nâo demonstradas».

Abertos ao ataque
Afirmou que os BE, UU. es-

tão «abertos ao ataque.' como
em nenhum outro momento, por-
!j!:c aa defsBBS da Europa Od-
dental constituem uma «croata
frágil», convidando os sovlata h.
ngr»»»Ao, Segundo éle, os lideres
russoi orientam sua acAo contra
na arranjo» programado» pela»
Nações Unlilii» para a «pieser-
vaçAn ila pn/. mundial Só n ««•
ãiãUnnia militar imeiiiai» dns
KE Itl' Ah «naçOe» livre», poda
afanliir eu»» ameaça.

•A açAn pniiiia é Imperativa»,
dl»»* ei» >A primeira Unhe de
i|«l»»« ipara na KK UU I pM«
• ii nii.'í. |.n, Europa. Mar. no»
ao» alladfie eurupeui d» Imje nan
".,, laptti |i|»de militar paia «o»
tanier ***» Imlia f> *"' ud« sua»
<i.i qniii niíi* ai'«glm«nlam»ai nn*'
num Ihithm paia ,|..i.,| u. »',i
,,.•» di. i«,i«.,» pel» i»'i»m nitimi»
nkn maia »tt*l* H****> »miiiin
•im ¥,¥, 1 iíf 0*1*li mUmIh* a om
f}l$ífUt .<,i|l>* *»'! |.'H/|,llll t$f
fliraiit mm mnnr fàtélA* Aê *»'i#
mm ÈAêíkWHI >>'tHii imm*n"''

Café brasileiro para os filipinos
Exigem os asiáticos que o nosso produto passe

primeiro por algum ponto dos Estados Unidos

NrOVA VOKK, 8 (A, P.) — Um
.recente boletim ria "Associa-

ção Nacional rio Café", pu-
bllcou o seguinte tópico:

"Um dos mais curiosos fenóine-
nos do mundo cafêéiro rio após-
guerra está no súbito Interesse to-
mario pelas Filipinas pelo café
brasileiro.

Noyos casos de paralisia
infantil em Nova York

NOVA YORK, 8 (A. P.l - O
Departamento de Saúde Pública
anunciou hoje mais 51 novos casos
de paralisia Infantil.

Até agora já se verificaram em
Nova York. ésle ano, 689 casos.
O total de mortos pela paralisia
Infantil em Nova York. este ano,
é rie 50.

Um dos aspectos mais taselnan-
tes desse novo interesse está na
aparente Insistência dos compra-
dores filipinos para que o café
procedente do Brasil passe pri-
melro por algum ponto dos rJsta-
dos Unidos, antes de seguir via-
iwm pelo Pacifico, Parece que os
filipinos acham que isso dá qual-
quer no\a virtude ao produto. Não
lhes Importa qual o ponto dos Es-
lados Unidos ein que o café deve-
rá passar primeiramente: — tan-
to faz que seja Nova York, como
Nova Orleans. como São Fr.ancls-
co. O que éle» querem é que o ca-
fé descanse aqui, antes de seguir
viagem.

NSo sabemos an certo quando foi
que começou tudo Isso, mas temos
uma idéia rie que o fato se tor-
nou notório mais ou menos por
ncaslüo dn tor sido anunciada, no
Brasil, a liquidação do Departa-
mento Nacional do Café".

1ENA, 8 (U.P.) — Os chefes
dos estados maiores norte-
americanos declararam que

as conversações, quK mantive-
ram com os. líderes militares
das nações do Pacto do Atlán-
tico Norte, durante os dez dias
de sua estada na Europa, os
persuadiram de que as diCcren-
ças em matéria de organização
eram pequenas e rie que «não
se passaria muito tempo? an-
tes que o Pacto se convertesse
num empreendimento funcionan-
rio a pleno rendimento.

O general de exército Omar
N. Bradley, falando pelo gru-
po de chefes rie estado maior,
tendo sido interpelado, durante
a. conferência de imprensa com
os jornalistas, nesta ciriarie, só-
bre se era de opinião que as
conversações haviam sido «bem
sucedidas», disse: «Principal-
mente porque mostraram que
todos os participantes estão pen-
sando de acordo com as mes-
mas linhas gerais. Talvez não
nos detalhes, mas estão unâni-
mes em pensar segundo as mes-
mas linhas gerais, em matéria
de organização militar. Não pa-
rece haver bastantes dlvergèn-
cias quanto á estrutura geral
ria organização militar, porque
todos estão pensando ria mes-
ma maneira». E assinalou:
Não deve haver demasiada di-
ficuldarie. Espero que esta nâo
tome muito tempo».

Bradley e os outros chefes rie
estado maior, almirante Louls

Programa de sejs pontos para assegurar a paz
Trygve Lie, secretário geral da ONU, propõe-no incluindo a cooperação
econômica entre o Oriente e o Ocidente e a aceitação de um plano sobre as

colônias italianas

ORGANIZAÇÃO DÒ PACTO DO ATLÂNTICO — Esta fotografia mostra
chefes do estado maior iimericuno. quando estiveram em Londres,
sendo ali recebidos pelos chefes do estado maior britânico. Siio eles, ria
esquerda paru a direita : major general A. Aí. Gruenther, diretor da
estado maior misto dns Estados Unidos; general Hoyt S. Vanden-
berg chefe do estado maior du força aérea americana; general Omar
A' Brudley, eliele do estado maior do Exército americano; almirante
Louis E Denfeld. chefe rins operações natais; marechal da Real
Forra Aérea lord Tedder. chefe do estado maior aéreo britânico; ma-
reciml rie campo "sir" William-Slim, chefe, rio imperial estaria maior
qpial- almirante ria "fleet" "lorri" Fraser, primeiro "lord" do Almi-
i-anladn e o marechal da ar "sir" William Elliot, chefe do estado

 maior junto ao Ministério da Defesa. — (Foto I N S).

I

Advogou também a intensificação de negociações políticas
entre as gran des potências
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E. Denfeld e o general rto ar
Hoyt Vandenberg, tiveram uma
breve reunião esta manhã com
O comandante norte-americano
na Áustria, general Geofroy
yes e seu estado maior,
saram em revista a situação
exército norte-americano na Aus-
tria, como força rie potência
ocupante.

Bradley reiterou que» «não
ram tomarias decisões
ajuda militar, durante
sâoí. Acrescentou que a forma-
ção de um exército austríaco
depois da retirada, das forças
ocupantes estava «fora rio Am-
hlto desta excursão e pertencia
ao campo político».

Interrogado sAbro quanto tem-
po seria necessário para o esta-
beleoimento ria organização mi-
litar do Pacto rio Atlântico Nor-
le, em sua opinião, disse Bra-
riley aos jornalistas:

*K* possível que isso dependi*
rins iiificuiriailes que venhamos,
a encontrar no tocante A
dlSCUMao dos 'letalhHH k, faltas
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ns contas, isso é um problema
governamental. Eu poderia ril-
zer que três meses bastariam,
mus Isso seria apenas minha es-
ttmativá pessoa 1.--.

Os trôs chefes de estado maior
declararam-se satisfeitos com a
calorosa acolhida que tiveram,
pela unanimidade da opinião ml-
litar e pelos planos de que to-
maram conhecimento durante a
viagem,

A seguir, os lideres militares
tomaram o avião, rie volta aos
Estados Unidos.
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MOVIMENTO dos estudantes
da Universidade Rural, contra
a péssima alimentação que

lhes estavam impingindo, serve
para pôr abaixo todas as excelên-
cias do "SAPS", espalhadas e de-
cantadas através de farta e cons-
tante matéria paga distribuída pe-
los Jornais. Cal por terra a facha-
da reluzente, e surge, no fundo,
o quadro verdadeiro. Enquanto a
'tUrecfto do "SAPS", no seu der-
.rame publicitário, canta vitórias e

5 conquistas que não houve, a tanto
por centímetro de coluna, fatos
periódicos dfio o retrato exato do
que é e do que faz a autarquia:
aqui, o protesto contra o raciona-
mento compulsório do cardápio;
ali, a revolta contra a péssima

•'qualidade da alimentação forneci-
da; mais adiante, a indignação

.. contra * alta do preso das refel-
.ções. A tudo Isso, que responde

a direção do "SAPS"? Responde,
em colunas maciças dos jornais,
que Já fêz construir mais uma de-
zena de restaurantes em todo o

, pais, e que o "livro de ouro" da
autarquia, na praça da Bandeira,
está repleto de depoimentos de fl-
guras Ilustres e renomados meda-

¦ Ihões, que lá deixaram registra-
dos candentes elogios à "grande

' "obra".
O que mais diverte, porém, a

propósito do "SAPS", é o slzudó

SAPIANA
JOEL SILVEIRA

ar cientifico que a direção adota
quando explica seus cometlmentos.
Diariamente é distribuída entre os
que provam do seu "menu" pre-
ciosos conselhos sobre allmentaçãpj
com dados da mais rigorosa e
exata dletétlca, ensinando o que
se deve e o que náo se deve co-
mer. Ou onde podem ser encon-
tradas vitaminas, proteínas e gor-
duras. Trata-se de ciência distrl-
bulda aos pedaços, como um brln-
de da casa aos seus fregueses. Mas
tudo está a Indicar que as aulas
de nutrição do "SAPS" contras-
tam violentamente com a quall-
dade nutritiva dos pratos que dis-
trlbui. Podem os diretores da au-
tarqula repisar o "slogan" de que
multiplicaram os restaurantes ou
que empresaram, para deleite dos
que se servem de sua comida, uma
colorida demonstração do "bumba-
meu-bol". Mas não há matéria
paga que consiga. desmentir esta
verdade de-todos os dias: que o
teor alimentício do cardápio caiu
visivelmente, nos últimos anos, e
que a qualidade da alimentação
servida é Inferior e suspeita. De

maneira que, ao Invés de salvar
os freqüentadores dos seus restau-
rantes das doenças oriundas da
alimentação deficiente e má, o
"SAPS" conseguiu fornecer aos
nutricionistas uma nova moléstia:
a "saplana", cujos germes podem
ser encontrados, segundo os estu-
dantes do Km. 47, nos próprios
cardápios organizados e vendidos
pela autarquia da praça da Ban-
delra. ú. S

Todo mundo está sentindo que
o "SAPS" vai por um caminho
errado. Não se Justifica, de ma-
neira alguma, a sua auto-propá-
ganda tão espalhafatosa, mais
pomposa e cara do que a de qual-
quer- restaurante da cidade, que
vive de lucro. O ''SAPS" não pode
pensar em lucros. Principalmente
quando o lucro redunda em pre-
juízo daqueles em cujo beneficio
foi criado. Mas se os homens do
"SAPS" Insistem em ganhar dl-
nhelro. que gastem menos com
propaganda. Dêem menos aos jor-
nals e tirem menos da gente pobre
que freqüenta os seus restauran-
tes. E' mais lógico e mais decente.

Intervém o presidente da Republica na pve dos alunos da Universidade Rura
—: è) n:...u.«» ««mhoiíVÃai» Ai PnliPiíi Pcnnriol imH.l'..

VÁRIAS OCORRÊNCIAS

Homicídio e tentativa — Desastres — Atropelamentos — Acidentes ¦ —

Agressões — Suicídios e tentativas — Afogados — Baleados — Morte sus-

peita — Colhidos por trem — Falecimentos — Prisões — Luta corporal —

Perversidade — Pai desumano — Criança abandonada — Encontrada a
menina raptada

APONTADOS NA ASSEMBLÉIA FLUMINENSE NUMERO-
SOS REDUTOS DO JOGO EM NITERÓI

Recebe parte da renda do vício, segu ndo o sr. Paula Lobo, a Sociedade de
Proteção aos Lázaros — Os menores fazem apostas até defronte do Juíza-
do especial — Incidentes — A bancada do PSD entrava e saía do recinto

para nao dar número e, por este motivo, foi severamente criticada — Ou-
tros assuntos

O sr Paula Lobo foi o primeiro
orado; da. sessão de ontem da Assem-
bléia F'uminense, justificando requeri-
mento em que solicita os bons ofícios
do g^ernador do Estado lunto ao
Departamento de Estradas de Roda-
gem. no sentido de ser desobstruído o
túnel número um da rodovia que liga
Angra dos Reis à Estrada Rio-São
Faulu e, bem assim, que seja au-
menladí- a turma de conserva daquela
rodovit, porquanto de há muito não
se faz reparo algum, segundo disse
tornando penoso o tráfego.

A7RAZ0 DE PAGAMENTO
Tratcu o sr. Oscar Fonseca ''o atra-

so d- pagamento dos trabalhadores
dos estabelecimentos agrícolas do Es-
tado. criticando a repetição do fato
e apelando para o governador, no sen-
tide de serem adotadas providências
a respeito.

Se o Estado não pode manter êses
estabelecimentos — disse o orador —
meihoi será dispensar o respectivo pes-
soai, qur irá procurar trabalho am ou-
tros setores onde o pagamento seja
mais certo e a remuneração mais com-

-.Áensadora.
Depois de o sr. Amllcar Perlingeiro

lazer um breve relato sobre a Confe-
—rência de Araxá, da qual larticlpou,
~"cbm.-> integrante da delegação tluml-

« nense, o sr. Bezerra de Menezes tratou
! da fundação, no Estado, da Sociedade
" dos Amigos da Terra, por 'nlclativa do

engenheirc agrônomo Carlos Steel," 
exaltando as suas finalidades.

: •" AGITAÇÃO
: ... A pauta da ordem do dia constava
i de des oito proposições, nela Igurando,
I em primeiro lugar, o projeto n. 2ol,

concedendo gratificação de Tinta por
c°nt" aos servidores que idam com

¦ doente, portadores de doenças -*>nta-
'* "glosas cuja terceira discussão vem
J-Sgaii" adiada por falta de número.
I 

" 
Par? votação desse projeto, mtem,

-o presidente expediu circular a todos
: "^ dnctadns, solicitando qua ast.ives-
S Hseftí presentes ã sessão. É quê, segun-
! Zdo afirmaram os srs. Alberto rôrres
i -e Osi-ai Fonseca, o governador ao Es-
S tado comunicara que vetaria as emen-
; das a., mesmo projeto e o .ider pesse-
; dista Hélio Macedo Soares encontrara" 

a fómuls para solucionar o caso. Esta
fórrrulf consistia no pedido de desta-

: "Müe das- emendas, lá aprovadas nas
Z Muas discussões anteriores, a .im de
; .sere.n transformadas em projeto, con-

íormi promessa que fêz o líder ns
'maiorl* aos seus autores

Tratarc as emendas, de autoria dos
srs. Oscar Fonseca e Arlindo Rodri-
gues, de extender a gratificação a
quanto., trabalhem nos hospitais dt do-
entes dt moléstias contagiosas e de
psico-pntas, e não só àqueles aue tives-
sem contato permanente e direto com
tais enfermos, sob o fundamento de
que todos estão expostos aos mesmos
perigos. Aprovado o projeto em tercei-
ra discussão,' o presidente anunicou o
requerimentr do lider pessedista, que
estavp ausente, pedindo o destaque da*
emendai, para a sua transformação em
pro.lelo.

O sr. Alberto Torres, da UDN, desde
logo considerou duvidosa a providên-
cia regimental do requerimento. Ten-
do o presidente sustentado o cabimento
do pedido, o mesmo representante pro-
testou, considerando que se. noderia
tratai de um «golpe de forca da
mesa*.

Não levando em conta o protesto,
o presidente poz em votação o i-eque-
rimento do líder pessedista, que, como
foi dito, estava ausente. Por unani-
mldaue. os presentes votaram pela sua
rejeição. ,

Submetida a votos, a emenda refe-
rente aos- que trabalham com aliena-
dos to combatida pelo pessedista Paula
Lobo, por não achar a sua redação
clara O sr. Alberto Torres têz a sua
defesa e. afinal, foi aprovada. O sr.
Paula Lobo pediu verificação ne vo-
taçâo, contra o que protestou o sr.
Arlindo Rodrigues, do PTB, e seu
autor
ACUSAÇÃO A- BANCADA DO PSD

Apurado que só estavam no recinto
H4 deputados, o sr. Alberto Torres tor-
mulou veemente critica á oan.cadji do
PSD declarando que era profundamen-
te dep:orável o espetáculo que estava
dando. Mencionou os nomes dos qua-
tro ptssedistas, que permaneciam no
recinto, afirmando que os demais ha-
viam se retirado para a sala do café,
no deliberado propósito de não dar
«quorimi, desatendendo, assim, a cir-
cuiar expedida pelo pessedista que é o
presluertr da Casa.

Afim.ou ainda que se tratava de at -
tude que comprometia a ,-espeltaoiii-
dade d-j parlamento, mormente quando
se prorurava evitar a votação de ma-
teria de alta relevância para o fun-
c.opallsmo do Estado. Concluiu di-
zendo que a maioria só se preocupava
com o veto do governador, antes de
estar pieocupada de votar de acordo

Monstruoso crime na mangueira
ASSASSINARAM UM POBRE PARALÍTICO E

:;: INCENDIARAM O CADÁVER
* Na estação de Mangueira toi prat..-
cado, na noite de ontem, um crime com
requintes dt monstruosidade. Um ho-
mem paralitico das mãos e reumático.
morador na modestíssima casa 212 da
rua Visconde de Niterói, foi assassina-
do e teve o seu cijdáver incendiado.
Chamava-se o infeliz Manuel Henrique
Dias a era muito conhecido nos arre-
dores do morro de Mangueira, de ond=:
não se afastava, devido ao seu precá-
río .estado de saúde. Na nuite de on-
tem foi se arrastando até um estabe-
lecimento próximo, onde adquiriu uma
garrafa d*, álcool, para, naturalmente,
mergulhar r.êle as suas mãos com pou-
çp movimento.
'-'Foi justamente na subida em que
está localizada a sua moradia, que o
mataram com três profundas facadas.
Ern seguida derramaram-lhe sobre o
corpo o álcool que o infeliz conduzia,
ateando fogo. Não apareceu testemunha
ào monstruoso crime. Quando ardiam
ai ipstes do homem indefeso, o seu
6|*lii..n t Ivaro Viana deparou com o
Horrível espetáculo e, ato continuo, com
üt elementos da que dispôs no mo-
mento. abafou as chamas e tratou de
sómunlcar o fato á policia do 19" dis-
trito. Partiram para o local as autorl-
dades. lá encontrando o corpo cerca-
do de curiosos. Entraram em investi-
ÜCóe* sobre o caso, não sendo ouvida
5fna só declarac&o de interesse para o
«iquérito a ser Instaurado. Os peritos
3ò Gabinete de Pesquisas comparece-
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.*..?

-i:í*

.»

Maquinaria pesada da

| frança para o Brasil
555 PARIS, 8 (U. P.) — Um porta-

voz do Ministério do Comércio e
.•¦Indústria anunciou que dois con-

i - tratos no total de 21 milhões de
dólares em maquinaria pesada fo-
ram aMlnadoi entre a França e

¦¦'« Braall.
• Os contratos compreendem a
venda de 90 locomotivas a vapor

... francesas e equipamento para re-
- llnarla de petróleo.

O primeiro dos contratos foi ne-

goclado com o Ministério de Via-

ç»n • Obras Pública», a o segundo
com o Conselho de Petróleo Na-
«•lonal, <lo Brasil.

Um Informsnte oficial declarou

qu» os dois contrato» eram os

maiores negociados desde a guerra
* que as maquina» representavam
cinco mflh8«s a> "ora» ú* ,rs'
balho

ram e realliaram os seus trabalhos, fln-
AZ os auais, foi o cadáver removido
Para o necrotério do Instituto Médlrn
Legal A pc»cla deteve várias pessoas,
Inclusive vizinhos da vitima, para se-
rem ouvidas. Surgiu entre as declara-
çóes ouvidas pela policia a hipótese de
suicídio, nâo sendo ela, entretanto. ¦ acei-
ta por ser Manuel paralitico das mãos,
Incapaz de desfechar sobre si as faca-
da-; que o mataram. A policia, até a
hora. em que encerrávamos os traba-
lhos desta edição, prosseguia em am-
gências sobre o caso no morro da
Mangueira', esperando não tardar muito
a desvendar o mistério com que se
apresenta. Houve uma das pessoas in-
queridas, que revelou conhecimentos rie
fatos que bastante prenderam a aten •

cão das autoridades. Para o fato ao
que sabemos, a polida.do 19° distrito
vai solicitar a cooperação da policia
técnica. ;.,' ,1 '„.'.,.

Em cartório foi ouvido um dos vi-
zinhos do morto, o qual delarou se»
qunm fornecia alimentos a Manuel, es-
clarecendo que ultimamente êle jft ti-
nha algum movimento nas mãos. es
tando multo esperançado de ficar com
pletamente bom.

Junto ao cadáver foi encontrada a
garafa que continha o álcool utilizado
pelo. criminoso ou criminosos.

Era viciado na leitura
do "Gibi"

Desapareceu de casa um
menor em circunstân-

cias misteriosas

com o ditame da consciência de seus
Integrantes. - '

Érn seguida, houve um acidente entre
a Mesa e o sr. Arlindo Rodrigues, por
motlvi de não ter sido dada a palavra
a este representante, que a solicitara
primpirc. sendo suspensa à sessão poi
alguns minutos,

ReinTiados os trabalhos, o presidente
reconhecei a procedência da reclama-
ção do deputado trabalhista, que poude
então usar da palavra. E o 'êz oara
declarar ,que, moço, que fora Dará a
Assembléia, cheio de entusiasmo, es-
tava desiludido com as manobras con-
tra sue emenda, acrescentando, porém,
que a julgava moralmente aprovada.

O piesldente, ante o protesto do sr
Tenóri' Cavalcanti, recuou Io seu oro-
pósito de Inverter a ordem do dia a
fim de submeter a discussão vários re-
quenirontos que havia sobre a Mesa.

E o sr. Alberto Torres apontou os
deputado pessedista que naviam re-
Ingressado no recinto após a primeira
verificação, solicitando que fosse feita
nova chamada.

Disse que a bancada da UDN tinha
atendido ao apelo do presidente e com-
parecida completa.

Saíram, novamente, alguns deputados
do PSD e a nova chamada acusou a
presence de. apenas 21. ''oi. "ntão,
suspensa a sessão por trinta minutos, a
fim n> aguardar «quorum». Reiniciados
os trablhos e procedida n nova cha'-
mada verlflcou-se qui» estavam «o re-
cinto apenas 2fi representantes. Isso
levou o presidente a submeter k dis-
cussãr. para aprova çSo nnstertor, os
requerimentos sóhre a Mesa.

REQUERIMENTO CURIOSO
O primeiro desses requerimentos, ao

s»r submetido a dlscusêo, orovocou
estranheza no plenário e foi submetido
pelos sr.s. Vasconcelos Torres c Paulas
Lobo

Erp de autoria do sr. Ponce de
Leon r» pedia providências ãs lutortda-
des competentes para evitar ocorrên-
cias come a que se verificara 18 vés-
pera, num circo instalado em Viteról.
onde un- leão fugiu da sua iaulal prO-
vocando pânico entre os espectadores.

JOGO LIVRE EM NITERÓI
Em aparte, o sr. Roberto Silveira

afirmou que paralelamente ã falta de
higiene nos circos que se nstalam no
csntr" d» Niterói, havia também falta

•de higiene moral nos paroues ^e di-
versfie'. próximos da Praça Wnrtlrri
Afonso, onde — disse — se toga aber-
tamenle

Po' sua ver. o sr. Paula Lobo aflr-
fou que. segundo se dizia a hftca ne-
quena essas casas de dlversóVs estdo
Instalada^ no coração da "idade, por-
que contribuem com fabulosas luantlas
para um" determinada entidade de as-
slsténclf- social.. Adiantou íiue auem
lê * *Dlérlo Oficial'- sahp oue a erltl-
dade filantrópica beneficiada <vim "erta
parte de lucro desFas casas * a Ròrle-
dade Fluminense de Proteção ins Lá-
zaros

Registraram-se, domingo e ontem,
nesta capital e em Niterói, entno outras
as seguintes ocorrências:

Homicídio e tentativa
Nas proximidades da tendlnha de pro-

priedade de José Conrado do Nascimen-
to, no morro da Catacumba, o carpin-
telro Jalr Ventura ae Barros, de 26
anos, solteiro, morador no mesmo mur-
ro. tçvev uma desinteligência, por cau-
sa de jogo, com ó comerciârio João Go-
mes, de 18 anos, vulgo «Capeta», tam-
bem solteiro e residente no referido
morro, -no barracão n. 456. No auge
da contenda, empenharam-se em luta,
e Jair, vendo que levava desvantagem,
sacou de uma faca e travou-a no peito
do adversário. Gravemente ferida; a vi-
tima. teve morte imediata. O criminoso
evadlu-se, sendo o • fato comunicado a
policia do 2.o distrito que fêz remo-
ver o cadáver para o necrotério do lna-
tltuto Médico Legal.

mm»

Edemar Alves de Sousa, solteiro, de
31 anos, operário do Arsenal de Mari-
nha dò Rio de Janeiro, morador na tra-
Vessa Leite Ribeiro, 122, em Niterói, foi
agredido a foice pelo indivíduo de no-
me José de tal, vulgo «José Molècâo»;
morador na mesma travessa, n. 84. A
vitima recebeu vários golpes na cabeça
e íoi removida para o Posto de Socorros
de Niterói.

O agressor evadiu-sé. Do fato teve
conhecimento o 3.° D. P. do Barreto.

Desastres
Na avenida Marechal Floriano, esqui-

na de Visconde da Gávea, os automô-
vels ns. 4.63.98 e 4.98-10, dirigidos,
respectivamente, pelos motoristas Joa-
quim Duarte Contrelro e Geraldo Tèl-
xeira, chocaram-se, violentamente, fl-
cando feridos o motorista Contrelro e
os passageiros do seu carro: José Tel-
xeira Gonçalves, português, casado, de
6tl anos, operário, morador na rua São
Dlogo, 16, que sofreu contusóes e esco-
rlaçóes, e seu filho, Joaquim Teixeira
Gonçalves, de 34 anos, também pórtu-
guês, casado, comerciado, domiciliado
na rua Candelária, 112, que sofreu fra-
tura do braço esquerdo, contusõe., gene-
rallzadas, sendo os ferimentos recebidos
pelo motorista de natureza leve.

Ambos os motoristas foram presos
pelo 3." sargento do Batalhão de Guar-
das, Roberto Leite Pessoa, que se en-
contrava de serviço no Quartel-General.
As vitimas foram medicadas pela Assis-
têncla. • ¦

VITIMAS doTRÂFEGQI
i MORTOS'N £ ST £ MÊS)'

Na avenida Cesário de Meio, o auto-
móvel n. 1.40.28, dirigido pelo seu pro-
prietário Egllberto Alves, casado, me-
cànlco, morador na rua Manuel Vitorl-
no, 943, desgovernou-se e chocou-se con-
tra um poste, ficaram feridos o me-
cânico, sua esposa, Cacilda Monteiro,
Alves,' brasileira, de 21 anos, seu so-
gro, Antônio Azevedo Monteiro, de 62
anos, funcionário da Cia. Telefônica,
residente em Bento Ribeiro, na rua Oln-
dos, 2951 Wilson Oliveira Torres, de 28
anos, casado, luncionárlo público; sua
esposa, Lúcia Monteiro Torres, de 2a
anos, também, residente na rua Óbidos,
295; Cacilda Abreu da Silva, solteira
de 16 anos, resmente na rua Altu, 183,
e sua filha' Evanir, de 4 anos de idade.
Todos foram medicados no Hospital Ko-
cha Faria, sendo internados no Hospital
D. Pedro II, os seguintes; Cacilda Mon-
telro Alves, com ferimentos no couro
cabeludo e fratura do punho esquerdo;
Antônio Azevedo Monteiro, com fratura
da perna esquerda; Egllberto Alves,
com escoriações e contusões generaliza-
das; Wilson Oliveira Torres, com esco-
rlaçóes generalizadas; Lúcia Monteiro
Torres, com contusões na região la-
bial.

¥ m *

Na praia do Flamengo, o automóvel
n. 3.69.71, dirigido por Iracema Ma-
galhâes,' desgovernou-se é chocou-se
contra um poste, ficando feridas a
«chauffeuse» e sua irmã Julleta de Ma-
galhâes; Ambas foram medicadas pela
Assistência. • * »

Na ru» Sete Ap. Metembro, esquina da
avenida Rio Branco, o bonde n. 343,
da Unha 30, dirigido pelo motorneiru
regulamento 685, chocou-se com a am-
hulàncla n. 8.50.26, do IAPETC, gula-
da por Aristides Carlos Duarte, descar-
rllanrio, em seguida. Em conseqüência
do desastre, ficaram feridos o motorls'-
ta da ambulância e o passageiro do
bonde, Alfredo Balbino Araújo, de 41
anos, solteiro, operário, morador na
travessa Afonso. 28, casa 5. Ambos so-
freram contusões e escoriações gene.ra-
Uzadas, sendo medicados pela Assis-
têncla.

L
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diu-se, deixando sua vitima banhada
em sangue. O fato foi registrado no 2."
D. P. de Niterói.

Suicídios é tentativas
Na rua Coronel Tamarlnda, em frsiv

té ao prédio 11, suicidou-se, ingerindo
violento. tóxico, Maria Pereira Mar-
tins, de H9 anos, solteira, operária ¦?•
sidente na rua Fre! Miguel, 128. Com.
gula da policia do2 7.v distrito, o
cadáver foi removido para o necriti-
rio do Instituto Médico Legal.

Ilka vieira da Conta, de 19 anos,
residente na rua Lino Teixeira <!90,
lnfjeriu grande quantidade de um en
torpeeente e recebeu socorros na Ass.s-
téncia do Méler. sendo, depois lntir-
nada no Hospital Carlos Chaga».

tf .• *

Na rua Desembargador Isldro, 'ro
frente ao prédio .13, ingeriu um tóxl-
co Antônio de tal, branco, de 30 an.is
presumíveis, sendo sendo Internado no
Hospital di Pronto Socorro em estaao
de coma.

*

Na' rua Coronel Tamftrindo, em frjv-
te ao prédio 11. fundos,' suicidou si»,
ingerindo um tóxico, uma mulher àf
côr preta, que não foi identificaja.
Com guia da policia do 21.» distrito,
foi o cadáver removido para o necro-
tério do 1. M. L.

Afogados
Na praia do Flamengo, em frente ao

n 72 íoi encontrado o cadáver ir
uma mulher, de côr Dranca, aparen-
tando 35 anos, trajanoo vestido az-u,
o qual íoi removido, com gula da po-
llcla do 4.» distrito, para o necrotí.-io
do Instituto Médico Legal.

Ailiilclno Vieira dos Santos, de M
anos. estivador, residente na travessa
Serrão 1, fundos, ao subir a pran-h-i'
para o navio «Herval» que se achava
atracado no armazém 15 do Cais di
Porto, caiu ao mar e. pereceu afo^'»-
do. A pollíla do 12.» distrito foi :1°«-
tlficada do fato, não tendo sido en-
contrario o corpo.

f Diversos esquadrões da Policia Especial impediram
a realização, ontem à noite, de uma assembléia geral
dos estudantes das Escolas Nacionais de Veteriná-

ria e Agronomia
Seriam automaticamente desligados os grevistas
que não retornassem às aulas dentro de 24 horas
— Comparecem à UR os dirigentes da UNE e da
UME que procuram uma solução satisfatória —
Provável uma reunião, hoje, na sede da UNE —
O movimento é exclusivamente contra o SAPS

Baleados

:'v:;:4;s;SSs:

Na rua 13 de Mato, Alflsia Nunes La-
cerria, de 50 anos, moradora na rua Sa:
turno, 735, em Vigário Geral, foi co-
Ihida pelo ônibus n. S.0S.37, da Unha
14, da Viação Independência, dirigido
por Sebastião Pimenta, sofrendo gra-
ves ferimentos. Socorrida pela Assistên-
cia, a vitima poi internada no Hospl-
tal de Pronto Socorro, onde, horas de-
pois, faleceu, sendo o cadáver removido
para p necrotério do Instituto Médico
Legal, .,' ,. .• • .... -

Na rua Barata Ribeiro, esquina da
rua Bolívar, um automóvel nâo identl-
ficado atropelou o operário Isalau do
Rosário, de 21 anos, morador na tra-
vessa São Pedro, s|n. causando-lhe fra-
tura da. perna direita. A vitima rece-
beu socorros no Hospital Miguel Couto.
O motorista fugiu e a policia do 2."
distrito tomou conhecimento do fato.

Na estrada Bio-São Paulo, próximo
h estação de Moca Bonita, o operário
Joaquim Inácio de Almeida, de 17 anos,
morador na rua Oliveira Braga, 363, foi estado,
atropelado por um automóvel não iden-
tificado, sofrendo fraturas no frontal e
no, braço direito.. Foi internado no Hos-
pitai Rocha Faria e a policia do 27.°
distrito tomou conhecimento do fato.

Na rua Júlio Klheiro, o investiga í\t
Edmundo Neves Ventura, ao efetuir
a prisão dos cambistas Valdemar o
Bernardino Barbosa, residentes na- i-e-
ferida -un 216, foi por eles agredida,
fazendo um disparo de revólver e-n
sua defesa. O -projétil atingiu a per-
na esquerda do operário Caetano lu-
vencio da Silva, da 28 anos, mora-Jir
na mesma rua 2S0 e o pé direito d-
ZUda Pereira Marques, de 28 anos,
residente -a rua Bonsucesso 236-A O
investigador foi detido pelo sargento
do Exército Eriival Augusto Nestor i>
a guarnicáo do R. P. U, prendeu oe
cambistas Tomou conhecimento do lo
to a policia do 20.» distrito. As vi-
ttmas receberam curativos no Hospl-
tal Getúlio Vargas.

.Juracl Vai Correia, de 23 anos sol-
-teira, -.-réVdente na rua SSo Luís àoj-
•zaga 691, sobrado, na noite de domlv
eo'-conversava, na varanda do prMio
rom -sua mãe Deollnda Vaz Corr-lB
e seu run.iado Milton Augusto Per-;'.-
ra quando foi ouvido o estampido o»
um tiro, sentlndn-se a moca ferl.ia
de raspão na região frontal. O ii."
foi- comunicado ã polida do IR.» .<»«•
fito pelo pai da vitima, presumindo
êle que -o tiro tenha sido disparai
na earage da Atlântica, situaria en-
frente ao seu domicilio. A Jovem ba-
leada recebeu curativos na Assistência
e retirou-se por não ser grave o sev

Acidentes

Morte suspeita

1)R. OSBORNE
RAIOS X

TomoCMft» Ka*ir»»i em ' fMÍ«
UMU. KéUklu »«»«B, *,? •"«!»'.
¦•)•• lll * 1»» - MMlànáU -
n+mpt» um miMIrt» 4»* * *• >
h-.r.» T#U-í »»••«? - I#.M»»

BENEDITA 
CELESTINA, mr.-

íadora na rua Cuatódlo
Correia, S5-A, quelxou-ae à po-
llcla do 1T.» dlatrlto de que o
menor Nélaon Monteiro da «Jau-
ta, de 1!» ano», que catava s*t\-
do -vlado pela quelxoaa desde
a Idade de aete «no», havia
de»ar»arecldo. em r.lrrtinatànct*»
mlaterln«aa: Mandado, confor-
me aempre ocorria, a hmci.r
lenhn, nu» mata» da TIJiicu,
aalra d» ca»a, r»rra da» I»
hora», de canudo, nao mal» r*
um-., i'nl- A prupóalln d» fai).
Benedita Cele»tlna declarou o
•efftilnta no» no»»o» fuleira» dr
«A Noticia»:

— «NeUon »r» vlrlado <-r>i

leitura» do «Olbl». fl temo nji-
ri», •iiffítltinadc »<" x,mn '"'"
tórln «naliiiier de«»a retUt*.
tenha nniiriln» aliuma neral-
llre perigo»* Tamhant '»iív

,nt't, ha rtol» m»»e» p»»»»do.
nu* um» «onlM.f» << tinha Jo"
vMado P»'" t**Wr mm »1*
família »" po*»l%-*t lambam
,t„0 Ml»«n ''"ha r»*iilv,4i>
»«»i'*f »M# ratirlla» -

ONDBl SE JOGA NA VIZINHA
CAPITAL

O sr. Paula Lóhn. nrossegulndo: —
A verdade, sr. presidente, ê rue os
parques de dlversffes pululam nelas
ruas d-- cidade, com a aquiescência d-»*
autoridades nollcials e municipais,
atenlfrdr contra tudn p contra todos.
K»ste ensê.ln. devo declarar uie ir»r*-
sentei urr prnieto de 1*1. hn1», visando
ext.infl-nll a classe dns comissários de
menores norqup se trata dp uma cias-
se Ineficiente e aue. absolutamente,
nãn rrocura fiscalizar essas -asa» de
diversões, onde os menores nraticnm
Jogos' de azar: vemos os romlMArtni
de mer.nres anenas nos camnos de fu-
tehoi nos cinemas p "os teatrOR.

O «r. Saramarn Pinheiro — V
p\ela. en ver de evt|n«nilr «t» "las.""
deveria procurar dar-lhe -rielns com
due cv.mprir » sua misoSo. porque a
Infância deve tirar pro'»«Ida.

O «r Vatennrele» T0r»e« — Nos
bnteciilps de Niterói aue possuem me-
sas de bilhar, a onaiouer ws ¦'- ru»
v e>rla poderá enc-ntrar menores
loperdn. anostando. Inclusive am.t nn
Bllhai Santa r-ruz • no <"* s"l
América. .Tá tenho verificado sso pes-
soaln-erte. .. , 

O ar Panla Mho — V. exda. tPm
rarão. nornue 1á pstlve mim Wlhar de-
fronte rir Juizado de Menores °J""*"
ver menor«s 1o<">ndn a valer "binei™

O «r. ««"' T.senW — Fellzm»"f«
nnern apre.enter "-a j*W'»n;' 

*" S*J*-
vdeo de r|scall«r«o dns Menores, pn

Munlclntr. de. Camnos. * o mais per-
fe|»o nnsjtvel. _ ,

O «r. Vnn\0 T,Anr. — Talver, em

Campos ««se serviço «e!n ™.Zl'
„„«,(. capital, porem. n«0 n é. os me.
nores vivem nor ai nr»t|ranrio Inros
rje azar Para n-i-m oulser v«r.

r.ra «r presidente, o mie «**»<"" "

dizer e ouantn ao demit»",, P..,l W«.
rm-ar s excia. e o deputado .W
T.rtal pedem testemunhar mie. num
nnw» evlslenle na rua Ha-ros. esmil-
na de run rvimlnmies de «4. os me-
nor" praticam Inen» de a»ar

At,rdendo a aneln». « «f Pnnre ile

Leon r»tlrmi o «»u renoerlrnepto fa-
fnde porém, o •»" •"«teStn eontr» o

des,»-!,'. d»« autoridades nelas condi-
ggm em ou» «» »nr»sent»m a» »»••!
de di<-»r«a»» ln«t»l»d»« •»" Vlterét

D1'TPOS AUSfNTftC

Vi\ aprovado, o>tvit« d» luKIflcada
p»to »r P»r»m»fo Pinheira, um vntr
d» «Hitiarledad» dn povo dumlnen»»
mm - pos-í- Mtiatorlana. por motive
d» c-atMtrnfe nue »nl»'» o r,qu»dor

Km êffiM» fal tiitüfIrado pata »r
noherio ailv»lr» um r«iiiertm»nt* P»-
iHnd" » »r»n«ffl»»r> no» An»l« 1»» •"-
irevtiia» ronredlrl*» • um lorn»! <¦»¦
rlÃea p»i- *< Odilon nrat» • t»i" »»¦
ter* liort* «»rM*». nu» -# *r,*n\U»
mr*.,, t»*of*vel» k lfi»t»l»*»o ** W
rt„«,i, a» pelrAleo de i- mil ' «"•• »m
AfttT' do. Bel»

n ijiiir^ nf»-l*f fai « *r rwf»
T*»*i'f fa*»l'l«it au* *»Mèu » tit
»ui*, Tlll**» «o *f *'** '**'' '"rP
.„, », ui>*f »!"¦*,'» -1* fíaf*«hlr1* 4*
RrtKV

Na avenida Brasil, em frente ao
quartel da Aeronáutica, o caminhão n.
8.17.1(5, dirigido por Antônio Severla-
no, de 54 anos, chorou-se com uma ca-
mlonete que ali se achava estacionada.
Ficram feridos: Sebastião da Silva, de
35 anos, morador na travessa Francls-
co Ramos, 13; Moaclr de Oliveira Toco,
de 32 anos. residente na rua André Aze-
vedo Veloso. 30; Manuel Romeiro Ro-
cha, domiciliado na rua Iraçu e o mo-
torlsta do caminhão. Todos sofreram
ferimentos leves e-receberam curativos
no Hospital Getúlio Vargas, retirando-
se em seguida.

Na esquina das ruas Lobo Júnior e
Coimbra, o caminhão de chapa 6.21.91,
dirigido por Eurico Ferreira, chocou-se
com o de n. 7.53-7R. guiado por Máric
de Oliveira. Em conseqüência dn riesas-
tre, saíram feridos, com escoriações ge-
neralizadas. as seguintes pessoas que
viajavam no segundo veiculo: José da
Silva e Nelson José da Silva, residente;)
na rua Haiti, 5S: Salvador Ramos da
Silva, morador na rua Japoranga, 97:
Elól José de Lima, de 15 anos. residen-
te na rua Silvestre, 43; João Batista de
Sousa, domiciliado na rua Tramari, 2,
fundos; Severiano José da Silva, mo-
rador na rua Haiti, 55; Leonardo Dn-
mlngos da Costa, residente nn rua Ma-
Jor Conrado. 177: Antônio Chagas, mo-
rador na rua Ferreira Franco, 116. fun-
dos; ' Luís Machado, residente na rua
Bulhões Marcial, 349; Alcides e Antônio
Barbosa, domiciliados nn rua Misael de
Mendonça, 135: Antônio Nunes, reslden-
te na rua 11, casa 5TXV; Alcebladea
Bernardo Correia, residente na rua Rego
Monteiro. 341: Manuel Francisco da Boa
Morte, morador na rua Beatriz, 52, ca-
sa VIII: João Luis dns Santos, reslden-
te na rua Joaquim Serpa. 19. e Tarrl-
lio de Sousa Fonseca, de residência igno-
rada.

Tom exceção das duas primeiras vltl-
m»s, qu» foram Internadas nn Hospital
Getúlio Vargas, as demais detlraram-s»
após ns curativo».

O motorista Eurlco Ferreira foi pro-
»o e autuado n» delegacia do 21.n dia-
trito.

Na volta de Sâo Cristóvão, quando
ali se realizava domingo uma. prova de
cllsmo entre sócios de vários clubes, o
Jovem José Antunes, do Vasco da Ga-
ma, de 24 anos. residente nn i-ua Barão
de SSo Fellx, 17f>, perdeu a direção rie
sua blclcletn ec horou-se violentamente
com um poste. Sofreu o atleta fratura
do crânio e foi Internado no Hospital
de Pronto Socorro em estado grave.

Roberto- de 9 anos, filho de Manuel,
Marques da Cruz, morador no Parque
Leblon, grupo 23, casa 223, 'brincando
em frente á residência com outros me-
nores que acharam uma bala de revól-
ver, a mesma explodiu ao ser batida
com uma pedra, ficando êle, com feri-
mento na perna direita. No Hospital Ml-
guèl Couto recebeu curativos e ficou lh-
ternario.

Sebnstlana, de 6 anos, filha de Al-
Alfredo Cabral, morador na rua Antô-
nlo Saraiva, 205, sofreu queimaduras de
l.o e 2.° graus em conseqüência de
uma explosão rie fngareiro. A vitima
foi Internada Hospital de Pronto Socor-
ro em estado grave.

Ollda Franòlsea da Silva, rie 19 anos,
foi vítima de acidente em sua reslden-
cia na rua Frei Caneca, 401, sofrendo
queimaduras de 2.o grau ,no tórax e nos
braços. Recebeu curativos na Assistên-
cia e foi Internada no Hospital de Pron-
to Socorro

Agressões

F.m Niterói, na alameda São Ro*-
ventura, a ambulância n. S °«> «9, de
Mlnlutérln d» Educação » Saúde, dlrl
fld» p»ln mntorUl» Elpldlo N»»clm»n-
to, p*rd»u a dlrecdn » chorou-»» nn mu
rn do prédio, 7«3, ficando ferido Jo.
Ut Plnln, d» 42 »nn». morador nn lo
ealMid» M»la Nolle. o qual recebeu
curativo» no Pronto Socorro d» Nlt»m!
O motorista foi pr»«n e autuado.

Atropelamentos
H» s.r.iidn I-...ii.nl. Vari*i. »«

quina 4» rua Machado Coelho, a auto.
m«v»| n ?fl I» atropelou o opeiãfln f"><i
minto* d» Carvalho d» M «nu <»«•
tia. poriufUf», mnr»«l«f «» rua J"*

Antônio Ferreira, de 42 anos, mora-
dor na estrada do Cafundà. ltlõà, agre-
dlu com um Instrumento cortante a sua
inquilina Dòlores Reis, casada, domes-
tlca, de 36 anos, residente naquele lo-
cal. causando-lhe diversos ferimentos. A
vitima foi socorrida no Hospital Car-
los Chagas e o agressor evadiu-se. ten-
do a policia rio 26.° distrito tomado co-:
nhecimento do fato.

Adelino Pereira Tavares, de 33 anos,
operário, murador na estrada de Pôr-
to Velho, 194(1. comprou uma ficha pa-
ra fazer funcionar a vitrola existente no
botequim da avenida dos Democráticos,
637. O aparelho entretanto, não fun-
clonou e Adelino protestou, sendo es-
bofeteado pelo dono do eslaheleclmento
Marcelino Resende, de 4R anos. portu-
guês, morador nos fundos do negócio.
Adelino retirou-se para voltar pouco de-
pois, armado de garrucha, fazendo dois
disparos .contra o negociante, fcrlndn-o
gravemenic na região ocipital. O cri-
mlnnso foi autuado na delegacia do 20.°
distrito e a vitima recebeu sncorros e
ficou Internada no Hospital Getúlio Vnr-
gas.

• • 
¦ 

•

ik Irmãos Antônio Leônclo e Jonas
Leônclo. d* 20 e 15 anos. respeetlvamcn-
te. solteiros, operários por motivo» fú-
tel» agrediram a martelada* o seu
cunhado Joaquim Corrvla Gomes, de 23
anos, carpinteiro,, casado, morador na
travessn .lilllo Fróls, 45, nn Kngenhncn,
em Niterói. .

A vitima lol meditada nn Ponta de
Socorros de Niterói, enquanto o» agrek-
«ore» »». puseram em (uga. O fato foi
registrado nn a," distrito policial dn
Bit i reto.

m • •

Ka rua Mo l-mirt-nçn, »m Niterói, d»
H!i ano», «niteiro. operário da Pr»f*itura
Municipal morador na meftma rua n,
tOU, rata i' fundo*, por quetióe» d»
s.imenn» impnriAnfta »ff*rtlu com nu»»
rarâría» a linimuad-i pnreirVo MontMro,
li* Sfl flhii* e*liini|iifl»flit d» PCVr",

No dia l.o de janeiro do r°"entfl
ano .conforme noticiamos, foi encon-
tracio morto, sob a ponte da «tacSo
de Marechal Hermes, o soldaio da
Aeronáutica Laudestin Washington BI-
tencóurt, sendo a morte do mil tar
àSda a um suicídio. As «utor.da-
c'e- do 

' 
25 o distrito, entretanto, en-

contrarám Jnrifelos que geraram sus-
peitas em torno do fato e '^"am-

se a fazer diversas investigações, ter-
minando por apurar que se *«*£'*•«
i m crime bárbaro, o que f cou evlden-
ciado com a prisão do indivíduo Mng-
no Gouveia de Oliveira, "ligo Ca-
beleira, sendo apontados como auto-
res da morte de Lauriestin. -lem de
Cabeleira, um outro Indivíduo conhe-
cido pela alcunha de Bolfto Segundo
essa versão, Cabeleira e Bolão teriam
lançado o militar daquela ponte ao
leito da via férrea.

Colhidos por trem
Nas proximidades da estação D

Pedro II. a locomotiva n.° 418 co-
ltÍBU o conferente Geraldo da Costa
Azevedo, de 25 anos. solteiro, pro-
tluzindo-lhe esmagamento das Pernas
Socorrida pela Assistência, a vitima
foi internada no Hospital de Pronto
Socorro.

Na estação de Casr.adura o trem
elétrico rie prefixo U-10, colheu Ala-
ride Laurindo. de 35 anos, morador a
rua Pereira Nóbrega n.o 144, empre-
gado da Central do Brasil, quando
ali trabalhava no reparo das Unhas.
O cadáver foi removido para o ne-
crotério do Instituto Médico Legal,
cem gula da policia do 24.° distrito.

Falecimentos
No Hospital Pedro II, faleceu o ope-

rário Sebastião dos Santos, de 18 anos,

rc-Udente em Itacuruçá, com queima-
duras pelo corpo em consequênr.a de
uma explosão no depósito do O.N BR.
há dias, conforme foi noticiado. O
cadáver foi removido para o necroté-
r'o do Instituto Médico Legal.

Em nossa seção "Diário Escolar" pú- slvamèrite
blicamos matéria relativa à greve em
que se declararam, desde sexia-Ieira, os
alunos das Escolas Nacionais de Vete-
nnária e Agronomia, da Universidade
Rural, em sinal de protesto contra a
alimentação deficiente que lhes é lor-
necida pelo SAPS. Segundo alegam os
universitários, apesar ue todas as facl-
lidades concedidas a esta autarquia, ln-
clusive a cessão da granja-moüêlo da-
quela instituição de ensino, a .comida
servida já havia provocado inúmeros
casos de intoxicação, devido à sua pés-
sima qualidade. Como tivessem sitio
Inúteis, ate então, os protestos e os
entendimentos tentados pelos estudantes
junto â direção da Universidade, decla-
raram-se os mesmos em greve, pedin-
do a rescisão Uo contrato com o SAPS.
U movimento, de natureza pacífica, 11-
mitou-se á exibição de alguns cartazes
alusivos aos acontecimentos, tendo na
ocasião surgiüo um incidente-cuja cau-
sa foi a tentativa de se retirar os men-
cionaüos cartazes, o que foi impedido
pelos estudantes.

Ficou deliberado que ontem, às '2U,'M

horas, seria realizada uma Asssembléia
Geral, com a presença de todos os alu-
nos, a £tm de deliberaram sobre o pios-
seguimento ou nâo da greve declarada,
em face dos entendimentos que se pro-
cessariam para resolver a situação.

INTERVÉM O PRESIDENTE DA
REPUBLICA

Segundo comunicação teila pelo rei-
tor Rocha Lagoa, o presidente da Re-
pública, tomando conhecimento da gre-
ve dos universitários, determinou ao
ministro da Agricultura, a cuja jurisdi-
ção está afeto o ensino rural, rigorosas
mediuas no sentido de pòr fim a gre-

I ve dos estudantes. Assim, quando à
I Universidade chegaram os estudantes
l Celso Medeiros, presidente da UNE em

exercício, e Bento Ribeiro e Júlio Nis-
kier, respectivamente presidente e se-
cretário-geral da UME, especialmente
convidados para tomarem parte na As-
sembléla de ontem, encontraram divér-
sos esquadrões da Polícia Especial que,
chefiados pelo inspetor Cecil Boré, ti-
nham ordem para impedir que, no re-
cinto da Universidade, . se realizasse
qualquer reunião de estudantes.

CONFERENCIAM COM O REITOR
OS LIDERES ESTUDANTIS

PRESENTES
Grande era o movimento, àquela

hora, no pátio principal da Unlversi-
dade, onde grupos de estudantes se
reuniam discutindo o caso. Num dos
grupos encontravam-se o reitor Rocha
Lagoa, o diretor da Escola de Agro-
norma e vários professores, bem como
os dirigentes dos diretórios acadêmicos
da Universidade, 4ue procuravam re-
mover a proibição.

Por sugesli. ¦ do universitário Celso
Medeiros, presidente da U.N.E. em
exercício, realizou-se, então, um enten-
dimento entre as autoridades presentes
e os lideres estudantis que ali se en-.
contravam. Na aludida reunião os pre-
sirientes dos diretórios de Agronomia e
Veterinária expuseram ao reitor Rocha
Lagoa a intenção de realizar a Assem-
bléia Geral, quando seriam esclarecidos
os Incidentes havidos com os professores
e seria nomeada uma comissão de am-
bas as Escolas a fim de conduzir o
problema a uma solução satisfatória.
Pretendiam os estudantes, inclusive, fa-
zer uma manifestação pública de desa-
gravo ao prof. Hermsdorff, reafirman-
do que o movimento era dirigido exclu-

- contra a má alimenta,..
servida pelo S.A.P.S. mentaca°

O reitor Rocha Lagoa informou r»entretanto, que, segundo ordens dlre"t«
do presidente da República, nào po<w
permitir a reallzaçáo da Assembléi»1
esclarecendo ainda que, de acordo nas ordens recebidas, através de oli
que lhe fora enviado, os alunos ownão regressassem às aulas dentro d»24 horas seriam automaticamente ellminados da Universidade, bem como
seriam canceladas as bolsas concedldai
a alguns estudantes, punindo-se ainda
de qualquer maneira, os que Iossm
considerados orientadores do movimjnto
grevista.

Diante da irredutibilidade com qu.se manteve o reitor e da declaração
dos estudantes de que nSo poderiam
deliberar sem a Assembléia, foi SUI.
pensa a reunião.
A U.N.É. ABRE POSSIBILIDADE DE

SOLUÇÃO DO CASO
Sendo feita a comunicação do lm.

passe aos estudantes-e lidas as deter,
minações das autoridades, ésles se re-
tiraram para seus alojamentos após
ligeira manifestação em que deram
vivas à Democracia.

Enquanto isso, ,processavam-se no\oi
entendimentos entre os presidentes da
U.N.E. e da U.M.E. e o reitor Rocha
Lagoa, tendo este, diante da exposição
que lhe foi feita, concordado em pro-
curar hoje, pela manhã, o presidenta
da República, a fim de solicitar uma
base para melhor entendimento com oi
universitários.

Segundo recomendação feita a estes,
os estudantes da Universidade Rural
aguardarão hoje, na sede da U.N.E.,
até às 10 horas, o resultado dns enten-
dimentos, para então deliberarem em
definitivo.

Falando à reportagem do Diário d)
Notícias sobre o caso surgido, o uni-
versitário Celso Medeiros, presidente em
exercício da U.N.E., declarou-nos qui
a entidade máxima dos estudantes tudo
fará .para evitar conseqüências mali
graves, no movimento. Entretanto, afir-
mou-nns. a U.N.E. está solidária com
os alunos da Universidade Rural e sa-
berá atuar firmemente na defesa dos
interesses dos estudantes e. se preciso,
colocará à disposição dos mesmos a sede
da entidade, para que realizem provi,
soriamente suas reuniões.

O acadêmico Júlio Niskier, secretário
geral da U.M.E,, corroborando as aflr-
mativas de seu colega, afirmou-nos:

"O último Congresso Nacional dos
Estudantes resolveu que os Diretório»
Acadêmicos das Escolas da Unlversi.
dade Rural ficariam ligadas ã U.M.E,
Por essa razão, esta entidade acompa-
nha diretamente o que se passa com
os estudantes de Agronomia e Veterl-
nárla. Lamentamos que um movimento
como esse, tenha levado as autoridades
a solicitar Intervenção policial. Inteira-
mente desnecessária no caso. O nnssi
desejo é que sé chegue a um rápido
acordo, sem nenhuma Impsslçâo e nésü
sentido envidaremos, os nossos malom
esforços para que sejam respeitados oi
Interesses dos colega» da UnlversWjdi
Rural".

Desaparecido

No H.P.S., faleceu Maria Jequiriçá.
ino.-adora na rua Porto Alegre, 23.
casa 8. que, conforme noticiamos, ten-
tara suicidar-se, em sua residência.
(. cadáver fo'. removido para o ne-
crotério do Instituto Médico Legal.

Prisões
Na praça da Sé. foi preso Manuel

Damáslo da Conceição, de '.» anos
soldado do Regimento Floriano, por
promover desordem Foi êle entregue
a escolta do Exército.«• * *

No Interior do café da rua da Cons-
tituiçáo. n.° 159.- foi preso 'oté Pos-
solo. de 24 anos. acusado de -*»tar
etcondldo dentro da caixa d água,
rtm a Intenção de praticar um rou-
Lo, quando s» fechasse a estabele-
cimento.

Luta corporal
l.urlann d» Oliveira.

purrado pelo ébrío ou se em con-
seqüência de um ataque.

Perversidade
Juventtno Faria, de 41) anos, pe-

drelro morador no morro do Quero-
zene, s]n., queixou-se à policia do
14» distrito de que a sua ex-compa-
nheira Maria Conceição das Dores,
solteira, doméstica dé 27 anos, resi-
dente na rua Amélia Jacarandá, 14,
queimou com feijão fervente as mãos
da menor Creusa Maria, de 7 anos,
filha rie ambos. Naquela delegacia,
Maria das Dores confessou a perver-
sidade, declarando, que assim procedera
pelo fato de a menor ter-se apossa-
do ria Importância de três cruzeiros
a fim de comprar cocada para Sãn
Cnsme e Sào Damlão. A desnaturaria
mãe. foi devidamente autuada, tendo
a infeliz criança sido internada
no Hospital de Pronto Socorro.

Pai desumano
Mário José Tomás, casado, oporá-

rio, de 31 anos, morador na Vila Ipi-
ranga, 314, em Niterói, quando dis-
cutia com sua esposa Dilma Rosa
Tomás, de quem se achava sepa-
rado há tempos procurando obter a
reconciliação e não logrando êxito, fi-
cou exasperado e arrebatando o seu fl-
lho de 1 ano e 9 meses de nome
José Tomás que estava nos braços
de Dllma arremessnu-o ao chão. José
Tnmás. sofreu contusões e fraturas
pelo corpo, enquanto o desalmado pai
foi preso e autuado no 3? D. P. A
vitima foi medicada no Posto de
Socorros de Niterói.

Criança abandonada
Na. porta do Edifício Barcelona, si-

tuadn na avenida Copacabana 403.
abandonaram uma criança de cór par-
da, com 2 meses, presumíveis, do
idade. A Indltnsa criança foi encon-
trada pelo sr: José Duarte, que
comunicou o talo à policia do 2«
distrito. A autoridade enviou a ahan-
dnnada para a Delegacia- de Menores.
a fim de ter o competente destino,
sendo aberto inquérito para. localizar
a mãe desnaturada.

Encontrada a menina
raptada

No «aliado ultimo, Albertlna de Sou-
sa, moradora na favela da Penha,
na rua das Leis. 39. queixou-se à
policia do 21' distrito de que sua fi-
lha Marlene, de 7 anos. fora rapta-
da. ao que soube depois, por Vai-
demlra de tal. a mando de Norberl"
Pires da Silva. marido da queixosa.
Ante-ontem, entretanto, Albertlna tol
visitada pnr Elisa de Oliveira, morado-
ra na rua Martagào Geslelra. 2fi, que
declarou ter sido a criança abandonada,
em sua residência, por uma moça ce
côr parda. O fato foi comunicado As
autoridades do 21» distrito policial. »rn-
do Marlene entregue K própria mãe

Reglnaldo Ciuer,
ra, de Ti anos, ca-
sado. comerciante,
morador na rua
Capitão Féllx n."
82. em Sào Cristo-
vão, saiu de casa
no dia 4 do mè(
último, nào mais
regressando. Su»
esposa, Noedes Pe-
fia Guerra aflita,
pede, por nosso in-

.termédto, a quem
Reginaldo Guerra saiba do seu para-

deiro. Informar pa-
ra o endereço acima ou para o tela-
fone 28-3524. Ao lado uma fotografia
do desaparecido.
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Para barbas ma
. macias, mais bemjeilas I
CREME DE BARBE AR

I WILLIAMS
Contêm

a suavizante
LANOIINA!

m

1

GELADEIRAS
Cr$ 6.000,00

Com garantia do representante neitl
cidade 3112, a 9 péj, rom a afamiM
purta mágica a preços áv r«r» «'»¦
slào. Verifique hoje mesmo. A Hul
Chile, 27, loja, fundos, entre A »«:
nldn Rio Branrn ^ a Rua SAn toBi,

de

qiiim M*i»t, Ml pffjr|Ufif>oVi.|h» U*iw* ».il!#iff> ««IdlMo nn frwtftV' i<«ai !»a«
fxpnila d» perna rtn.uefdt. ijimlUiiA»* » mM!*í#ü«i i a»t*»««i aind* atingiu U<
»»i»rtfiafó»« tsriefliliad*! fv---,)!id" p» têifarr)eflf# a e»"!!"»* d»- R*im«jwf«,
I* A.»i..'--'í Ai, %\rin » t.-|nm« M r,mU4m d»*, 4* #> »m* *!«H» *iii*
l*t*#fa»4e m ll^»f»iial 4a titmtitètwi» í M im^imi* mm n mkj Itlto»! a» f»A*t«
l;,,iuf.t.» 'd* ItnMffftl M NlMrK.l. II »$ttU0t #**•

R»v»rlno .
34 «nos, vulgo «Pnpôi-. éhrlo nani
tual, na nolle d» domingo. chagou
ã houpednrla da avenida Pr»«ld*nle
Vargaa 227S. onde <-o»tuma\a per-
noltár,; hailant» alroolljadn » pnr
qualquer motivo pautou a promover
di.»ord»m O prnprl*t*fl<» dn #»laii#-
l»rlrn»ntn Manuel Varela dn» San-
to», d» 47 ano», reprovou n teu
priic»dlm»nlo e. nãn «éndn atendido,
empe-nharam-te em lula corporal, «aln-
dn Manuel an «nlo, »nfr#ndn ivimiiçaii
c#r#r.ral Reverlnn foi prew nem
R. P..JUI a levado para a rteieiana
dn li» dlUrlUi. A vitima, qu» »alr#
ije alaqu» «ptiepiif», ,<•'!-, ii*
prlmeirii* tutatlv"» na AMlitenfl»,
•Krtd", »m *c»ulit*. Internada nn
Hnipllal d» Pttmifi üwofffi

Nia pniM» M aiurri" inti.i*tiin par»
«pular ** Manuel ralu p«r *»t em

AVISOS FfrNEBRES

ADOLFO GONÇALVES DE UMA
t

(FALECIMENTO)
A famílin de ADOLFO GONÇALVES PK LttjJ

cumpre o doloroso dever de comunicar o »ru '*(
cimento, ocorrido ontem, e convid» o» pnrenw
amigo» paru o «eu enterro, hoje, àft 18 horn». JJJ

0 féretro dn Capela do cemitério de S&o Franclr;» X»w
(Caju), para a mesma necrópolt.
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DE BARCO
.' RUBEM BRAGA

TIREI 
a tampa da máquina e la me resignar a

fazer a crônica; mas entôo Chico Brito apareceu
falando em pescar. Salmos no sábado e no domingo;
e se perguntardes que peixe trouxemos eu vos direi
"nenhum". Mas estou certo de que nfto perguntaiels.

So ao íilisteu Interessa o peixe numa pescaria; ao
homem honrado o que Interessa é o.pescar.

Se me perguntardes — onde está vosso barco?
— eu vos direi que o deixamos numa praja longe,
na barra de Plratlnihga, entre o mar e a lagoa. E
o motor de popa está na casa do pescador Bernardo.
Aliás a lagoa é bela. E marchamos longamente, os
dois náufragos, nesse domingo que anoitecia, pas-
santlo pelas casinhas pobres de pequenos jardins fio-
ridos e às vezes' o som de uma viola, muitas vezes
o som comercial rip um rádio qualquer.

Subimos o morro por uma trilha, descemos em
Samanguaia, tocamos a pé até a Charitas e já tinha-
mos resolvido dormir no Cavalão quando apaieceu
urna canoa que nos trouxe para o Rio com a lua
cheia fazendo esteira na popa.

Éramos náufragos, porém nfto conseguimos orga-
nlzar um ar de náufragos; nosso consolo era Ir vi-
rando "ramas" nos butecos para esquentar d deso-
lado peito.

As penas de nossos còrocochós eram alvas, e a
colher de nosso qorrico brilhava ao' sol saltando à
flor d'água: furamos pelos olhos quatro sardinhas
para tentai; alguma garoupa no fundo, iscamos de
maneira carinhosa gentis parguciras na laje de Ipa-
nemá, nas Cagarras, Contunduba e Pau Torto; só pes-
ramos densa melancolia. e

Porém, a melancolia, quando salgada, é melhor.
O barco apoitario, chacoalhando o corpo, deve de
algum modo fazer bem à alma. Junto, as gaivolas
e atobás faziam "piques"; às vezes um mar mais
alio espouçava numa farra de espumas feivcntcs.

Rondamos devagar a popa do "Madalena". Ocorte transversal semelha sobrados tortos de Lisboa
a descer ladeiras; no ventre aberto das cabines há
pinturas gentis; os turcos brancos pareciam bicos
de aves do mar, famintas, paralisadas no ar. Uma
tahuleta em três linguas nos mandava ter cuidado
com duas hélices, entretanto, enterradas na areia. O
monstio era patético, alto e bojudo.

Depois fomos ver a proa, lá fora, e só aparecia
o mastro com um cesto ou mirante e metros além,
quando »a onda passava, emergia alguma coisa de
melai, talvez um respiradouro. Fomos chegando per-
to, afinal navegamos por cima do barco. A espuma
fervia, nosso motorzinho de popa parecia gaguejar
de emoção sobrenavegando o gigante partido e triste,
cruzando-o de bordo a bordo. E um Instante, no
movimento da água que escorria dos cabos e na
ponta bojuda de metal que emergia da onda, parecia
que a proa se movia, que tentava se .erguer, sob
nosso casco, como se na gávea houvesse um gajelro
fantasma, alma de grumelo que não quis deixar seu
barco derrotado.

Silenciosamente bobemos um gole de cachaça
quando salmos daquelas águas tristes; e foi talvez
por haver passeado sobre o gigante morto que o
mar nos puniu mais tarde desabando sôbrê o nosso
barco. Os pescadores e seus filhos nos ajudaram;
voltamos descalços e frios, entre as moitas cheias
dé grilos, na tarde que ia escurecendo.

E rie tudo o que ficou foi talvez apenas um es-
pinho na sola do pé, misterioso e fundo, e apenas
modestamente doloroso. Devemos extrai-lo de alfl-
netc em punho; eis um afã antigo, e honesto; vamos
a êle.

PS. — Vale a pena Ir amanhã, às 5 da tarde,
ver a exposição de bonecos de pano feitos por Miriam
Etz. Essas "bruxas", algumas das quais Interessar-
líssimas, vão ficar junto à exposição de excelente
desenhos do Eròs Gonçalves, no Instituto dos Arqui-
tetos, edifício Odeon, entrada pelo lado de cá. —
R. B.

Em orgsnização, no nordeste, o monopólio do pescado
Denúncia do sr. Breno Silveira na tribuna da Câmara Municipal — Home-
nagem ao general Augusto Espírito Santo Cardoso, antigo ministro da
Guerra — Protestos contra a Light e a Polícia Política — A sessão de on-

tem no Legislativo da cidade
Falando no pxpediente da sessão

de ontem da Câmara Municipal, o
ar. Brcno da Silveira, da UDN, te-
r?n ronsldcraçõps a respeito da
InauRiirarâo de uma agencia do Ban-
co da Prefeitura, em Campo Gran-
de. acentuando que se tratava de
mais uma alnlciaf.va do LegisKtivo
da cidade, solicitada desde 1947.
Reportou-se. em seguida, à visita
do presidente da República, mlnls-

tro da Educação, prefeito e outras
autoridades à zona scuburbana, arilan-

COMPRA-SE TUDO
«"BriTurirlra*, Aniilmiliirrii, AIAiiiiiiina,
Momr-a VrntilHrtorvt. Cristais, etc ,

(flana ciinuilrliis l'»a"R ai bem.

Tels.: 43-2854 e 43-7820

Dra. Hercilia Rocha Pitia
Clinica de senhora» e crianças:
Puericultura pré e piist-natal, av.
Bi« Branco, 277, «ula 1.4(1». iJia-
riamet.te dab 14 à» 17 horas. Edi-
fício S&o Borja — Tel.: 32-5449.

PERDEU-SE
>"a entrada do Teatro .Mutuei-

pai, ris 15.50 horas uma pulseira
re) í ••> de platina com brilhantes
Pe^e-sc a quem achou entregar-i
avenida Engenheiro Bicliard n. 18,
•obrado, telefone 38-6794, pois é
lóia de estimação. Gratifica-se bem.

«IDOS DIZEM: ESCOVAS

flTek/f^é *m Si ¦ ^"' " ™ tt^ 1

tando que numerosas reinv1d'.cações
da população local estão à espera
te. solução, como telefone automã-
tico, pavimentação da estrada Ro-
drlgues Caldas, eletrificação das es-
tradas Bandeirantes, Tijuca e Pau

da Fome, benefícios já garantidos
por lei, sancionada há mais de um
ano sem contudo ser. até agora,
executada pela Secretaria de Viação
e Obras.

Terminou o sr. Breno Silveira
tratando do aumento do custo de v'.-
da para criticar a politlca de dom!-
nlo econômico dos Estados Unidos
em nossa pátria e denunciar a or-
ganização. no nordeste, de um no-
vo monopólio, no setor da pesca.
Declarou o orador que, orevemen-
tt, estaríamos comendo ' camarões,
lagostas e pescados brasileiros, en-
latados nos Estados Unidos.
HOMENAGEM AO GENERAL ESPI-

RITO SANTO CARDOSO
O ex-ministro da guerra, • general

Espirito Santo Cardoso, foi alvo de
uma homenagem da Câmara. Munlcl-
pai. A'.nda no expediente, bs srs
Leite de Castro, Xavier de Araújo
e Bento Braga encaminharam à Me-
sa um requerimento, solicitando do
prefeito que seja dado a uma das
ruas da cidade o nome daquele ofl-
ciai. Justificando a posição, salien-
ta o sr. Leite de Castro: "Trata-
se de um pleito de homenagem e
elevada gratidão aos relevantes ser-
viços prestados pelo saudoso general
Augusto do Espirito Santo Cardoso
ao nosso glorioso Exército e ao pais,
pois, entre outros cargos de releván-
cia, exerceu, com igual brilho, o de
ministro da Guerra, em 1932. Nada
mais Justo e mais nobre que a Cá-
mara aprove o requerimento. '

DENUNCIADAS A LIGHT E A
POLICIA

Um dos oradores do expediente, o
sr. Osório Borba, ocupou-se do no-
vo aumento rio preço do gás. De-
nunclou que os consumidores recebe-
ram a conta de agosto com o pre-
ço do metro cúbico majorado de
Cr$ 0,988 para Cr$ 1,027 e passou
a transmitir á Casa as reclamações
que lhe têm sido enviadas pelos
prejudicados. Salientou, a seguir, que
c racionamento, estabelecido em 1942,
a, pretexto da guerra, prevalece qüa-
tro anos depois do conflito mun-
dial. Esse racionamento, explicou o
orrtíor, consiste em cobrar » Llght,
cm dobro, o excedente da quota
estabelecida no tempo da guerra.
Frosseguindo as suas considerações,

Dra. PEDRINA GALASANS
ginecologia — Anu-Ketals — Cirurgia — Travessa do Ouvidor, a*

3.o andar — Telefones 33-0520 e Rés.: 22-02».

DOENÇAS ENTERNAS ESP.

Estômago, fígado, intestino
NUTRIÇÃO

Dr. Ernesto Carneiro
Ed. Torto Alegre — õ.i andar.
Salas 507 a 510 — Hora marcadu,
15 às 18 horas, — Tel. 22-5842

SEU RÃDI0 DE AUTOMÓVEL PAROU ?
SUA ANTENA qUEUHOU?

Prncure especialista Kádiu Elétrica Leblnn, e será atendido na mesma
hora. Avenida. Ataulfo de Paiva, U30. — Telefone 27-9105.

Kxaunrt, em
residênciaDA1AD Y —Radiodiagnóstico

IA/V1VJO A DR> 0TT0 w da SILVEIRA
±%. Av. N. Senhora de Copacabana n. 583
ft; 8* andar, sala 811 — Telefone 37-1274.

JL.

DOENÇAS E CÂNCER DA PELE. SlFILIS
DR. R. AZULAY KAIOS X, RADIO, ETC

Av. Nilo Peçanha, 12 — Salas 404|fi —
Curso e prática no Tels.: 32-0244, 27-2364 e 47-1420 - Das 10

K VràOlT CVTTVr AMn As 12 horas — Segundas, quartas e sex-

™d tas-feiras, e das 17 às 10 horas, diária-
CÂNCER mente exceto aos sábados.

AUTOMÓVEL-BICICLETA-CAMINHÃO
Licenças e transferências para o mesmo dia — 42-2992

IMPOSTOS - REGISTROS - CONTRATOS
DESPACHANTE PORTO — Rua Santa Luzia, 336.

o sr. Osório Borba leu e comentou
um artigo que, sobre o assunto, pu-
bllcou o engenheiro A. Rodrigues
Monteiro no DIÁRIO DE NOTICIAS
de ontem, em que demonstra que a
majoração deu a empresa uma ren-
da de perto de 21 milhões de cru-
zelros, ou seja, cerca de vinte e
cinco por cento da sua receita to-
tal. O orador, concluindo, secun-
dou os comeptárlos do nrüculista
quanto á suspeita de que a Light.
com a campanha de publicidade
que vem desenvolvendo. visando a
d'.mimilção do consumo de energia
elétrica, pretende dbter outro "racio-
namento" de modo extorsivo c in-
justificável.

Següiü-se-lhé com a palavra o sr
João Luis rie Carvalho, que protes-
tou, veementemente, contra a atitu-
de da policia política, cerceando a
llbrriade de propaganda dos ele-
mentos filiados ao Partido Trabalhis-
ta Brasileiro. Revelou que havia si-
do ordenada a todas as delegacias
n prisão de pessoas que se encon-
trassem pregando cartazes com a fo-
tagrafia do sr. Getúlio Vargas.

Ocupou, depois, a tribuna n sra.
Ligla Lcssa Bastos, que reclamou
contra a distribuição de um impres-
so, nas escolas primárias, contendo
ataques á sua pessoa. Embora tra-
tando-se de uma iniciativa anônl-
ma, a oradora declarou que passava
a respondé-la como satisfação à
Câmara e ao seu eleitorado.

ORDEM DO DIA
Na ordem do dia, foram apro-

vndos, em redação final, os proje-
tos de n.° 9, que restabelece a ora-
tlca da publicação sistemática da
legislação federal e municipal, e rie
n.° 32, que autoriza o prefeito a
adquirir o Imóvel em que funciona
a escola "Professor Gonçalves ', na
estrada Cabuçú, em Campo Gran-
de.

Tomou grande parte dos trabalhos
o projeto que considera Instituições
de educação e assistência ?ocial vá-
rias entidades. O autor da mité-
ria, sr. Pais Leme, teve que usar
de farta argumentação, conseguindo,
finalmente, sua aprovação na se-
gunda discussão.

Pediu, ainda, dispensa de 'ntersti-
cíd para imediata votação em 3.»
discussão, mas esbarrou com as opl-
ntões contrárias, Inclusive pelo fa-
to de existir emendas e o Regi-
mento determinar que os projetos
nesse caso voltam à Impressão.

Falando pela ordem, o <.r. Levl
Neves defendeu a necessidade da
proposição voltar á Comissão de
Finanças, para melhor estudo e ofe-
reclmento, se necessário, ne outras
emendas, pois, segundo írizou, trata-se
de projeto de grande alcance social,
que deve sair da Câmara escoima-
do de qualquer imperfeição, de mo-
do a atingir seus reais objetivos. A
proposta foi aceita pelo autor e as-
Glm determinado pela Mesa.

BAHCO UNO flMENTlL
CONSULTEM' MOSSAS TAXAS ~

LOUÇAS
Alumínio, talheres, louça es-
maltada e artigos finos para

presentes
PELOS MENORES PREÇOS

Lojas Brasileiras
Av. Passos. 73 e 75

Ur. JredrO PeuUZZl»*. «• <¦ «abados das Mu M hs.
c das 14 a» 18 ha. Tels.: I3-H0S9.

OIRÜRCilAO.DENTISTA

IMIr-.M.Ar» UOB «NÍK.VH.Mh, ItrVIO K. *M b

DR. LUIZ SODRÉ

QUER VALORIZAR SEU CARRO ?
Troque-o hoje mesmo por uma casa ou

terreno. — Telefonar para sr. Oliveira —
Kone: 42-3812.
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Durará toda a vida

SERVIÇO DE SUPERVISÃO
DE SEGUROS
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Modelo de obra pública a que se constrói em Paulo Afonso
Alterará profundamente a fisionomia econômica do Nordeste, diz-se na Câ-
mara dos Deputados — Defesa do sr. Ademar de Barros — Ainda o Mara-
nhão — Projetos aprovados — Transferência de alunos do Curso Superior

da Armada para o de Fuzileiros Navais
k Câmara dos Deputados chegou,

ontem, a mensagem presidencial com
Anle-projeto de lei autorizando o Mi-
nistério da Fazenda a dar garan-
tia do Tesouro Nacional ao emprés-
limo até 15 milhões de cruzeiros; a
ser contraído pela Companhia Hldro-
elétrica rio Sv Francisco com o In-
ternatlonal Bank lor Reconstruction
and Development, para a compra de
maquinaria, equipamentos o mate-
riais destinados a conslrucfto ria usi-
na de Paulo Atohso e linhas de transi-
rnissfto.

Esse assunlo serviu para um dis-
curso que, pouco mais tarde, pro-
nunciou o sr, Herpert Levl e que,
como era de esperar, interessou a
todo o plenário.

Disse o representante paulista:
«Sr. presidente, desejo dizer ai-

(•umas palavras de apreciações da
obra verdadeiramente eficiente que
está sendo levada a ofeito pela dl-
recão da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco.

Tive oportunidade de ouvir, em
Sao Paulo, conferência pronunciada
pelo diretor técnico daquela entida-
de, o eiiRenheiro Otávio Marcondes
Ferraz, uma das leRllimas glórias
da engenharia especializada nacional.

O SR. PLÍNIO BARRETO : —
Apoiado.

O SR. HERBERT LKVY;,,— Di-
nnle da mani [estação de professores
e técnicos nacionais e estrangeiros —
que assistiram a essa exposição, —
riquei convencido de que o trabalho
que se realiza ã testa dessa emprê-
sa é motivo de orgulho para os bra-
silelros.

Em verdade, pode-se afirmar que
o que se íéz no Sfio Francisco para
aproveitamento da cachoeira de Pau-
lo Afonso é um modelo de obra pú-
blica. Tantas vezes temos criticado,
com razfto, a administração federal,
pelas dcflclênclàn com que vêm sen-
do executadas as iniciativas por ela
tomadas em diversos setores, que é
um dever registrar, com um crédi-
to, o que ocorre com as obras hldíp-
elétricas do São Francisco.

O SR. RUI SANTOS: — O de-
poimcnlo de v. excia. vem Justa-
mente no dia em que dá entraria
na Casa mensagem do Poder Exe-
culivo solicitando autorização para-
garantir o empréstimo rie 15 milhões
do dólares, pedido pela Cia. Hldro-
elétrica do Sfio Francisco ao Banco
Internacional.

O SR. HERBERT L1ÍVY: — Per-
feilamonte. E' de notar que o pro-
,1elo da Usina do São Francisco foi
levado li apreciação do Banco In-
lernaclonal. O referido estabeleci- '
mento. depois de examinar deliria-
menle o assunto, concluiu ser o me-
Ibor projeto no gênero que Já lhe
fora submélídò;

O SR. RUI SANTOS: — O enae-
nhelro a que v. excia. se refere fêz
a revisão do estudo, oferecendo uma
alteração que,- segundo dizem os téc-
nlcos — eu nito sou técnico — repre-
senta uma nolâvel economia.

O SR. HERBERT LEVY: — Exa-
tamente. Essa obra. destinada a ai-
terar profundamente a fisionomia
econômica do nordeste, está sendo
conduzida por homens que, consclos
de seus devéres para com o pais,
têm dedicado grande soma de ener-
gla no sentido de que essa obra se
realize o mais rapidamente possível,
nas melhores condições de economia
e de eficiência.

Basta dizer que os seus diretores
têm trabalhado, por dia a fio, 10 a
12 horas seguidamente, quando não
mais até, exclusivamente, pelo empe-
nho em que se encontram de trans-
formar em realidade, dentro do mais
breve espaço de tempo possivel, essa
obra glganlesea, que vai dólar aqui-
la regido brasileira de novas condi-
ções de vida e de progresso, até
hoje Ignoradas.

O SR. RUI SANTOS: — Allerati-
do completamente a economia do
nordeste.

O SR. HERBERT LEVY: — Exa-
tamente. E' de notar que os cál-
culos meticulosamente feitos e os tra-
balhos realizados até o momento,
de enorme envergadura, pois envnl-
vem pesquisas difíceis no terreno,
construçflo de vilas operárias, exls-
tinto Já quase prontas ou prontas
mais de 200 residências, levantamen-
to topográfico de lõda a regiáo, tnl-
cio da construção de barragens, tudo
Isso no curto período de onze meses,
que é de quanto dispôs essa empresa
até agora. A primeira etapa dos
trabalhos, visa proporcionar fôr-
ça no montante rip 165.000 cavalos
aquela região, ficando a Instalação
pronta para receber uma terceira
máquina, elevando a sua capacidade
para 250.000.

O aproveitamento Integral da ener-
gla- de Paulo Afonso elevará a dis-
ponibilldade rie energia para o total
de 1.200.000 HP, ou seja, manan-
ciai formidável" no qual poderia
«polar-se a economia nordestina pa-
ra seu melhor desenvolvimento.

Dado o cuidado com que foram
realizadas essas obras e o espirito
de economia que prevaleceu na orl-
entaçfio técnica pprfelta. vai ser pos-
nível fornecer energia tanto a . Sal-
vador como a Recife, ao redor rie
fj5 centavos o kwt,, ou seja, uma
taxa sumamente baixa, em confron-
to com as que lá vigoram nesse mo-
hiento para a pouca energia rie quedispõem.

O SR. RUI SANTAS: — Em Sal-
vador é o triplo e deve ser mais cara
do-que em Recife.

O SR. HERBERT LEVY: — As
taxas atuais excedem rie um cru-
zelro por kllowalt e atingem até mes-
mo Cr.«i 1.50. O pteçn de 35 cen-
tavos, convém assinalar. Já incluiu
a remuneração do capital empregado
e todas ás amortizações técnicas ne-'
eessárias. A direção da empresa es-
tlmou o custo do kilowatt produzi-
do na usina em 135 dólares, n queê bastante baixo, sendo significa-
tlvo lembrar que na Usina de Ara-
hhanriava. que é considerada uma
das mais econômicas, o custo foi de
200 dólares por kllowall. A Instala-
çSo do Areai, no Estado do Rio,
vai ter custo de 350 a 100 dólares
por kilowatt.

Os cálculos da direção da Cia.
Hidroelétrica do São Francisco fo-
ram. não obstante, feitos com gran-de prudência e é possível que p(Misto final — fato verdadeiramente
Inédito em matéria de obras pú-bllcas! — venha n ser ainda infe-
rior. pois n concorrência já aberta
para o fornecimento da maquinaria
norte-americana revela que os pre-ços serão de .10 a 40 por cento Infe-
rlnros fc EíUmaMva ,'riíh peia oi-
reçáo técnica. Acresce que o preçode .15 centavos por kilowatt foi cal-culado tendo por base um faliu decarga rie apenas .10 pur cento. Fator
de carga, devo explicar, é a Inlen-«Idade de UtlllZaçAo, pela clientela,
da encigla dlsimiihel. Quando êsse
fator de carga se elevai para 50 p«O por renln, que é n que (..\|«|p nil
Rio de .tnnelni p em SAo Paulo,"•«.e preço leiulriá a baixar ainda
mala..»

DEFESA DO srt. ADEMAR
DK BARROS
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governo do Estado pleiteara, sem
êxito, Junto an Banco do Brasil, e
mais alguns ofícios v nfto revelados,
com a gênese dos entendimentos com
o mesmo Instituto de crédito.

O sr. Costa Neto dlstlngulu-so nos
apartes revelando, a certa altura,
que o ministro da Viação convidara
« todos os representantes paulistas
para, ali, conhecerem melhor as
obras de responsabilidade do Govêr-
no Federal, empreendidas naquele se-
tor da administração, cm S. Paulo.

O senhor Berto Conde, com a
cooperação dos srs. Paulo Nogueira
Filho; César -Costa, Campos Vergai
e Jonas Correia, procurou demons-
trar que a operação pretendida Pelo
governo do Estado junto ao Banco
do Brasil era normal e não podia
ser negada e que não .se tratava de
empréstimo e sim, de garantia.

Já quase ao final da sessão, que
foi prorrogada por meia hora, o sr.
Herbert Levy fêz uma acusação gra-ve, assumindo da mesma inteira res-
ponsabilldade, como frisou. Disse
êle que, entrando absolutamente po-hre para a Secretaria da Viação,
o sr. Calo Dias Batisla acaba de
deixar essas funções depois de ter
adquirido, por dois milhões de cru-
zeiros, uma casa residencial, cuja
escritura foi, aliás, passada pelo va-
lor de 850 mil cruzeiros.

O sr. Berto Conde não terminou
o seu discurso, devendo prosseguiramanhã, por nfto se reunir, hoje, a
Câmara em vista da sessão do Con-
gresso.

MARANHÃO'
O Maranhão é • assunto que ainda

conllnua em debate, edêle ocupou-
se o sr. Creporl Franco para rela-
tar as condições em que se verifi-
cou a prisão do Jornalista carioca
Nelva Moreira. Depois de ler as rie-
claracões desse confrade, já publi-
cadas na imprensa carioca, e- rie pe-dlr a sua transcrição nos anais,
ocupou-se da atitude do ministro ria
Justiça, elogiando-a. Lembrou que
o sr. Adroâldo Mesquita ria Costa,
ao ter noticia de que, para a prl-são de Neiva Moreira, fora alegaria
a existência de uma ordem sua na-
quele sentido, Imediatamente desmen-

tiu-a aos próprios lideres das opo-
slcões, e isso forçou a Imediata 11-
berlacão do jornalista. Dêsle, o ora-
dor elogiou o exemplo e concluiu
apontando-o como «glória dn Mara-
nhão».

OUTROS ASSUNTOS
A sessão decorreu dal em diante

com menor Interesse, vários orado-
res sucedendo-se na tribuna.

O sr. Gotrcdo da Silva Teles pe-
dlu a transcrição, nos anais, do voto
proferido pelo ministro Rocha Lagoa
no julgamento do pedido de cas-
saçao de registro rio PRP.

O sr. Segadas Viana requereu in-
formações sobre a apreensão, pela
Policia Municipal, rie cartazes, com
a efígie do sr. Getúlio Vargas, es-
palhados pela cidade, por ordem do
PTB.

Aprovou-se um requerimento de pe-
sar, fundamentado pelo sr. Hermes
Lima. pelo falecimento do advoga-
do Mário Bulhões Pedreira.

Sobre imigração, falou o sr. VV11-
son Pinho, que pediu maior vlgl-
láncia por parle do Executivo no que
respeita ao assunto.
TRANSFERÊNCIA DE ASPIRAN-
TES DO CURSO SUPERIOR DA

ARMADA
O sr. Osvaldo Vergara apresentou

projeto facultando, no corrente ano,
a transferência de aspirantes do Cur-
so Superior da Armada para o Cur-
so Superior de Fuzileiros da Escola
Naval.

A transferência respeitará o no-
mero de vagas existentes no curso
superior de fuzileiros navais. Os in-
teressados terão dez dias, a contar
da data ria vigência riesta lei, para
requerer transferência.

Finalmente estabelece que o ml-
nistro Ma Marinha designará uma co-
missão de professores da Escola Na-
vai, para examinar, dar parecer e
classificar os candidatos ã transfe-
rência.

PROJETOS APROVADOS
Aprovaram-se os projetos seguin-

tes:
N. 451-A, de 194'J, abrindo ao Ml-

(Conclui na 2.' pág. da 2.? seção)

Autorização legal para
operações de créditd

IN DAI! A 6 DEPUTADO 1'KI.ri DKS-
TINO DE EMISSÕES E SALDOS 1)0

EXER0I0I0 PASSADO
O sr. Café Filho requereu h Mesa

da Câmara: rios Deputados que sol!-
citasse ao ministro da Fazenda In-
formações sobre os seguintes Itens:

«I) — Se o governo eslava autori-
zado, legalmente, para, no exercido
financeiro de 19-18, fazer operações
ile crédito no montanle rie Cr? ..
4.090.321,30, na receita e CrS
2.163,'739.643,90; na despesa; no caso
afirmativo, qual a lei que a isso o
autorizou?

II) — Se o governo submeteu ao
Tribunal de Contas, na forma do
artigo 20, parágrafo 1», inciso II
do decreto-lei n. 426, de 12 de maio
do 1938, o exame das operações de
crédito, e se o 1'rlbunal ordenou o
respectivo registro;

III) — Se as operações de crédito
estão sendo feitas com o apoio na
legislação vigente no Estado Novo;

VJ) — Para que fim foram eml-
lidas apólices da divida pública no
exercício de 1948 num montante de
CrS 234.818.000,00?

V) — Que fim teve a emissão, no
exercido de 1948, de Cr$ 
4.425.721.000.00, em letras do Te-
souro, para que se valeu o governo
da autorização constante do decreto-
lei n. 9.524, de 26 de Julho de 1946?
Se o resgate de CrS 4.096.938.000,00,
no exercício de 1948, corresponde à
emissão de novas letras para cober-
tura de emissões anteriores;

VI) — Que aplicação teve o saldo
de CrS 305.939.720,50, corresponden-
te a emissão de letras de Tesouro
no exercício de 1948?

Sala das Sessões, em 8 de agosto
de 1949.»

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicílio

Telefone: 22-5568

"Joaquim Nabuco, ad-
vogado do Brasil"

CONFERÊNCIA PRONUNCIADA PE-
LO SR. AFONSO ARINOS

Realizou-se. domingo último, no
salão da Biblioteca do Palácio Ita-
marati, a conferência do sr. Afonso
Arinos de Melo Franco sobre "Joa-
quim Nabuco, advogado do Brasil'.

Presidiu a solenidade o sr. Raul
Fernandes, que se achava ladeado
pelos srs. Melo Viana, líimhoz da
Rocha e monsenhor Nabuco.

Em seguida o sr. Afonso Arinos
pronunciou a sua conferência.

O sr. Raul Fernades apresentou
ao auditório o conferencista.

Convocado o Congresso para examinar um
veto presidencial

Projetos aprovados na sessão de ontem do Senado —- Voto de pesar pelo
falecimento do advogado Mário Bulhões Pedreira

Ao dar inicio aos trabalhos da ses-
são de ontem do Senado, o sr. Ne-
reu Ramos convocou o Congresso Na-
cional para uma reunião no dia 16 do
corrente, a fim de apreciar as razões
expostas pelo presidente da Repúbli-
ca, no veto ao projelo que altera dis-
posições do decreto-lei n." 8.860.

LICENÇA
Foi lido. em seguida, um requerl-

mento do sr. Fernandes Távora. pe-
dindo três meses de licença. Por ês-
se motivo, o presidente convocou o su-
plente do representante cearense, sr.
João Augusto Botelho Bezerra, que
já se encontra nesta capital.

BULHÕES PEDREIRA
O primeiro orador da hora desti-

nada ao expediente íoi o sr. Ivo de
Aquino, que fêz o necrológio do sr.
Mário Bulhões Pedreira, advogado no
foro carioca, falecido sábado úllimp.

Solidarizando-se com as palavras
de seu colega, discursou, em seguida,
o sr. Atílio Vlváqua. falando em seu
próprio nome e no de seu partido. O
senador capixaba enalteceu a penso-
nalidade do sr. Mário Bulhões Pe-
dreira, concluindo sua oração com as
seguintes palavras: "E aqui estamos
para render o preilo da saudade que
êle tanto merece, falando neste lns-
lante em nome da geração a que êle
pertenceu e que em suas palavras
sentiu expressões mais belas, mais
humanas, mais altas do pensamento
do homem de coração, de cultura e
talento".

Em nome da bancada da UDN e no
seu próprio, falou, ainda, sobre o co-
nhecido jurista e advogado, o sr. Ha-
milton Nogueira.

TRIBUNAL DE CONTAS
A primeira matéria constante da

ordem do dia era o projeto que dispõe
sobre a organização e quadros do pes-soai do Tribunal de Contas.

Prof. Rego Lopes
Ormlitfo üas «s ns »' huraiV^U1I?V4 R. 7 de s<

Depois de. longos debates em lôr-
no cio assunto, foi aprovado o sübstl-
tlltivò da Comissão de Finanças, fi-
cando, assim, prejudicados o projeto
da Câmara e o substitutivo ria Co-
missão de Justiça rio Senado. Fo-
ram votadas, também, as emendas
oferecidas ao substitutivo, tendo si-
do aprovadas as de n.'s 1. 22, 31,
referente ao artigo 4.", 15. 16, refe-
rente ao artigo 6.*1. 13, supressiva ao
artigo O.?, ficando prejudicadas as
emendas substltuvas de números 6 e
10 e a emenda aditiva n.'> 4.

No seu aspecto constitulclonal, foi
aprovado o projelo que cria a Meda-
lha da Vitória da II Guerra Mundial,
devendo ser ouvida sobre a matéria a
Comissão de Forças Armadas, para
falar "de meriiis".

A requerimento do sr. Melo Via-
na, foi rei irada da ordem rio dia o
projeto que concede aposentadoria
compulsória aos 60 anos de idade aos
servidores que exercerem funções pe-
lns quais se tornem sujeitos ã infec-
ção ou pernoite, ou que sejam de na-
tureza estafante.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Com a presença de Iodos os seus

membros, reuniu-se, ontem, no Sena-
rio, a Comlssãü. encarregada de emi-
ttr parecer sobre o projeto de refor-
ma constitucional, apresentado, recen-
temente, pelo sr. Ivo de Aquino.

Inicialmente, procedeu-se á eleição
do presidente do novel órgão jurídico,
tendo sido escolhido, por unanlmida-
de de votos, o sr. Álvaro Adolfo e.
para vire-presidente, o sr. Alolsio de
Carvalho.

Para relator da. matéria, o presl-
dente designou, -com a aprovação de

todos os membros da Comissão, o sr.
Marcondes Filho.

O projeto em apreço manda supri-
mlr o parágrafo 3.» do artigo 26 da
Constituição Federal, que está assim
redigido: "Os desembargadores do
Tribunal de Justiça (Distrito Federal)
terão vencimentos não inferiores à
mais alta remuneração dos magistra-
dos de igual categoria nos Estados".

Dr. Costa Júnior
DK. l-AIUO PENALVA tAJM*
DR. .1. A. VII.LK1.A PEDKArJ

CLINICA DE TUMORES |
OANOEROLOOIA — RADIOTERAPIA
Rua México, 1)8, 1.9. — Tel.: I2-1Í187

ESTÔMAGO, INTESTINOS, FICADO
DIABETES, OBESIDADE '

REUMATISMO j

Dr. Prado Franco
chefe dn Serviço de clinica medir* do
Hospital da Cruz Vermelha Brasileira

Praça Floriano. 55, 9.1 andar
telefone 42-8814. Residência: 17-13(1.

Residência: — 47-1321.

Consultas Cr$ 20,00
OLHOS — OUVIDOS fe

NARIZ — GARGANTA
DR. FOKTUNATO

Consulta com taro. marcada:
Cr.? 70,00 — Telefone: 32-3655.

RUA «A CARIOCA, 6 — 4? aiidar,
1)as 13 fts 18 horas — Diariamente,

wBÊBf

SALTOS
mJDSON-BORBONTT*

Um grande artigo
de uma «-.rende marct*

jT IMOÚSTHIA BRASILEIRAS^

0 roelHer na Industria da barrecl»'
FlTulAh NO RIO DK JANEIRO

RUA CAMERINO, 48.

COPACABANA *
Vendo ã rua Barata Ribeiro, 738, casa em vila, com uma. boa

sala, 2 quartos, banheiro, cozinha, quarto de empre-rada. Preço CrS
170.000.00, ã vista. Tratar eom MILTON ROCHA, à av. Nilo Peca-
nha, 20, saiu 701. Tel. 42-950(1, das II fts 12 e das U fts 18 horas

ILHA DO GOVERNADOR
TERRENOS A LONGO PRAZO, SEM ENTRADA E COM

ENTRADA INICIAL, POR PREÇOS ANTIGOS DE
«ANTES DA FONTE»

Vendem-se magníficos lotes de terrenos prontos para receber rons-
truçfto, a preços de antes da ponte, próximos ft margem da es-
trada da ponte e tnmbém casas acabadas de construir, cujas pree-
tações sSo equivalentes ao aluguel. Informações e plantas, com
Romno p. Oliveira, à Avenida Rio Branco n, 311 — li» andar —

Sala 021 — Telefone 13-3812.

Setembro, 91

CINTAS sob medida
LINCROYÂBLE

7 de Setembro, 38

Encontra-se no Brasil o senhor José Gonzalez Porto
i

Iniciada a impressão do "Dicionário Enciclopédico Uteha" !
Outras obras esperadas ansiosamente pelo grande público !

FILMES 120
Reclame, 3 por  Cr$ 23,00
Copio  Cr$ 0,70
Ampliação 0x9  Cr$ 1,h<I
Ampliação Postal .... CrS 2,2!)

SERVIÇO GRÀNTIÜO EM 24
HORAS

ÓTICA MONT-BLANC
AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 120

Máquinas de escrever
(Â vista e a prazo)

4 vlkli, p em iirestacnrn, endem-ne
iniuiiiiiiir de earrever niivns r reroni-
tniiilna dr várlaK nuirriis . nmanhna,
di* rnm» inrlupive |MlHAtelt< '•"rfcor*.
móiltrie. e riimiiletii xarantla dp fun-
rlonnirnilo SAl'MAH — Kua do Ou-

vldiir, *l — l^ija.

Apartamento para
comerciário

Tranaflre a ««orlado do I.A.P.O. fl-

nnnriainento de ¦Mim» npiirtanipntn rm
ronalrucAo adiantada ns Rua *ouza

I.lmn. 122 — Co-incnhimn Ultimo
andai dr frenlp .n»Ih. qusrlo, liunhrl-

ro, rnzlnbn, Jardim dr Inverno, Área
d» Mivíca e IV.C de •¦mer. i.oln In-
ii-rniin ¦»•• ¦¦ iihuiiii- Itun Mtaleoi IIH,

«.¦i.i 2iH. sinal Cr| u «uu.im.

Axiter
O melhor

desodorante e
atii.Murforal

SSEK-JSfjjgj»
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Hit iiIiih, mlui-Hi' nessa capitai u
sr. José Gonzalez Põrlu, proprle-
tarlo e diretor geral du Bill tor ml
Gonzalez Porto •• du firma ruIirU
diiiriii «UnlAu Tipográfica Kdliu-
tiirial Hlspaiiii-Aniericuiin» il.i-.en
nhecidna edlcOea iDteltna em todo
o continente.

Min piitsiigciii. pelo llriisil se
prende an olijctlvo ile uma viu»
gem de ImpccAu <• aproximação
em sua rede ile siicursulN m lll
pnlses l.n tliiii-Amerlcii nos.

Diiriinli- o iilinócii i|in se n-nl«- \
rim nu iiltn ile Simtit Teresa, uni
illii II ilu corrente, fui o »r. 'Iu>e
liiiii/nle/ 1'íirlu fe»lhiiiiii-iil»' ri-
ri-pclotiiiilii pela Orgiiiil/ncnii ilu j
Itrusil, lendii iiiiiipuriridii nu iíki'¦ i
pe liiliiiicru» liilrli<r|i|iil«. Jiirnulla .
In* i' iIIiiIk"'- ilu kiiiihI'' cdllur

.\ieimli'i-i iiilo m «iiiiiIhi.Imi hui* Mif |
(l/ellllll «in IlHIlliliHKi-lllilca a. rai», j
,,.,..,(. ,.| íll.11,11 I l> |M 1 . .llll 1 i

tte Jiinnillalii» iilfaiiila-», o tf I-
**¦ iKiHiHlvt Vtitlii l*t n* «rgiim
Ir* *» f*f#\í*M-|fc mhiitrt'- na rtH-itn
tiu* rtHt0%Mià m> f»iití!in» •(»*?< *r j
iitvm*ui «*« s«twi0l*** IWliMí***»

Seu sonho de eilitur pura o qual
tem empregado mais de 10 anns
de sua atividade e parte, dos ro-
cursos de sua Kmpn-sa. é o «Olo-
rlimúriii Enclcllpedlco Otehn» obra
orlgliiul, lòda redigida que eii.n-
tara de 10 volumes, r cuja im-
pressfto Ja foi Iniciada.

¦iii-nlni ile um min aprovlmailii-
mente o Hrusll Jii pndenl admlriir
esta magnlfli'11 obra de iiiltun,
puls JA teremos edllndo A vulu-
mes, ou seja .• melade da culecdn.

Api-snr du eiiiiriiu- , ..(,,,,,, <iiu-
ri-preai-nln a reilacAo e ¦'illi.Ao du

In- . i,,n ii 1,, I ,,, ¦¦ !í|m .in ti |ltShal*i
iiAii nu* i. o,-. • iIi-siiiIiIhiIii iIiis d"
mula iiliru» i lenllfliii» e li-rnli ,is
de qua IhiiIii liere*»llui>i <• H|IH'-
rliilii | AO. 000 .ii.i.i, *k|H|lhM'l'.«
lielu «'.- • .1 ¦ ¦¦¦d...- |tHl»e* du iiiii
lllienir,

\i.ii» d» fim du mi ii, ¦• llr»xil
¦ ¦ ••'  • HMiiiiil. i ,i ,lt S.-ifi
i ll»« 4|ii||MIHia d» InalIlHlr, II,
lafldri II oiillfuu de *.<» ti»*,
i>,ir>sin |i»t,. inént a* i"¦•>...» 4»

»:«ii« fAi'k'1 *? >iimpè* 4* f«»«

lumes c tomo todas uh itusia*
obras, serA vendida com grande
facilidade do pagamento.

Paro os srs. médicos, além de
tAdus as novas obras, JA npreaea-
tildas, Este ano lhes daremos nn-
tes de dois meses a famosa obr»
em duls Miliimc* do profeisor
iiiirle-ami-rirunii, .liillus Splviick,
«Clriirgiu de tlrjrtnolu».

Aos srs. OiluiiUiliigiiH além de
a «Cirurgia llueuls de Meu d, mm.
Iras dn graiiiti-s professores norte-
iimerli-iiuiis, lambi-m uni es de dui»
ineaii* iipriseiiliiiiiiiiis i- ¦ i. ¦ a-n. -
eu Curuunsv Puenlesu du prufes-
«ur NlHItlO) 'IIIiuiiii,

l(i-rl'llti-llll'llll- lillli Allllik a mi.
KUIldit edlvAu ilu «I man 4 umpl-*iii
dn i i-i.i.ii.iliil,ul du 'muIIi iVi-*-
ler Inlii-fnlli de 1 lili mko, II tu.
Iiiiiii» i|ue i-alU ulileiiilu u liiPtuu
*»llu i|iii> . uiifetior*,

V- llliilt >•>.>- i .(-.. ..!,,.. M,
pi ilu» iM teUillDU iilitlut* o a> ,
ln»i lufuiii"» d* HttH^llnUl áMilt*
i»iil}iii*n I -lii.,"il twnt*l*i lh>
tu àtt HmiII, i)i.,i.d', au iil.it» ^
iit,HU Utt%t *Í¥

1
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U DIÁRIO UÈ NOTICIAS npa-
rácéu em 12 de Junho de 1930 e é o
mais antigo jorn.l do Rio de Ja-
nelro dirigido, desde o primeironúmero, pelo leu fundador.

Nascido para executar, sem deu-.
Tios e sem Indecisões, a mais ele-
tada mlssSo da Imprensa nào tem

DIÁRIO DE NOTICIAS ligações
de qualquer 'espécie que o Impeçam
(lè apresentar-se ao público, todos
os dias, com a mesma rigorosa 11-
nha de probidade, de independência

de altivez que deve ser mantida,
a. todo custo, pelos Jornais, quais-
quer que sejam as vlclssitudes quetenham de enfrentar na sua luta
Incessante pelos Interesses da cole-
tlvldads.

O constante apoio do público a
orientação deste Jornal exprime-se
no fato, multo significativo, de ser
e DIÁRIO DE NOTICIAS, desde
1939, o matutino de maior tiragem
da capital da República.

PARA
TODOS

Dè rastros andará»
O micróbio e o átomo
Tenra e Júpiter

T\E RASTROS ANDARAS — Uma" das mais interessantes corren-
tès religiosas dos Estados Unidos é
l. dós Fundamentalistas. Seu carac-
térfíífco essencial 4 admitir como
verdade literal e indiscutível todas
ís palavras da Bíblia, inclusive sô-
ire a criação do mundo e do ho-
ayem, e outras questões. Um dos seus
mais vigorosos apóstolos foi William
lénnings Bryan. Interrogado, num
processo, se acreditava que as ser-
pentes andavam de rastros no chão
por cansa da maldição bíblica, depois
io pecado do paraíso, o chefe fun-damentalista respondeu qve não ti-
nha dúvida alguma a respeito. Per-
gif.ntaram-lhe então como, antes, de-
veria andar a serpente,- e êle'res-
pendeu que não sabia, nem se inte-
rèssava por saber. Insistiram, per-
juntando se, por acaso, a serpente
indaria erecta, apoiada na ponta da
óáuda, como uma bengala ambulnte.
S Bryan respondeu que os "inimigos
dà, Bíblia" é que deveriam se pre-Oáuixtr com a questão

*

Q MICRÓBIO E O ÁTOMO — Há
Trfj várias formas grosseiras de fa-
aer Idéia, longínqua que seja, da ex-
tr*)rria pequenez dos átomos. Pense-
tu, por exemplo, no seguinte : os
micróbios s&o os menores seres vi-
vo*. conhecidos; uma polegada cúbica
pode conter nove trilhões de germesd* íebre tlfóide, e Já por al se podecalcular de que tamanho Insigniíl-
castíssimo é uma dessas bactérias.
Pois bem : como tudo mais quantoexiste, cada micróbio é composto de
átomos, de uma Imensa quantidadede) átomos.

* *
mERRA E JCPITER — Como se*¦ sabe, o planeta Júpiter apresen-
tá-se constantemente envolto numa
oáWiada de densas nuvens, de modo
QUe sua superfície jamais é vista.
Ora, no principio da- vida da Terra,
segundo o prof. Joseph Barrell, da
Universidade de Vale, o.s atuais õcea-
nas existiam como um espesso man-
to de vapor ao redor do planeta,de mistura com os outros gases queformam a sua atmosfera atual. Des-
ta forma, se a Terra fosse vista,
nessa ocasião, pelo telescópio de um
Wtro planeta, apresentaria o aspecto
que Júpiter tem hoje, para nós.
Et,sa camada de nuvens formavam,entio, um dossel tão espesso que o,-luz do Sol náo o podia atravessar,
djvêndo, pois, existir na superfície
terrível escuridão.

Entrega de credenciais
Hoje, no Palácio do Catete, em so-umidade que terá lugar às 16 horas,apresentará suas credenciais ao pre-•Idénte da República, o ministro doI'*, «r. Hassan Ali Ghaffery.

Vantagens para os mili-
tares da FEB mutilados

em zonas de combate
da Itália

OUTRAS LEIS SANCIONADAS PELO
CHEFE DO GOVERNO

O presidente da República saneio-oou as seguintes leis do CongressoNacional: assegurando vantagens aosmilitares da FEB, mutilados em con-seqüência de ferimento recebido oumoléstia adquirida nas zonas de com-
9ate da campanha da Itália; cones-
íendo isençáo de direitos de Importa-
[ãe para material adquirido peio go-remo do Estado de SAo Paulo paraa Estrada de Ferro Sorocabana; e
autorizando a abertura, ao Ministé-
ria da Faz.ndi, de crédito especial,-tara ocorrer às despesas com a dtsa-
noprlaçic d. terreno destinado à
sonstruçio do prédio para a Delega-
:u Fise.l • demais repartições da
Fazenda em Salvador no Estado da
nahta.

Atos do presidente da
República

DECRETOS ASSINADOS NAS PASTAS
DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO
O presidente da República assinou

os seguintes decretos:
Na pasta da EDUCAÇÃO — Nometn-

'u. interinamente, técnico de labora-
orlo, classe I, Elci Urzedo Roch.,

II* pasta do 'iiiaiiai.iio — Deslg-
i.ndo, no Conselho da Deleg.i-I. do
rnimh.-i Marítimo, no porto de For-
¦íir::., suplente o representante doi¦nprtg.dos, Leopoldo Honres da Cos-
( j Uln.rvino de Castro e, suplente

rtprtl.ntant. dei empregadores, Jota
.•urgel Nogueira Leite Í*rbo*i • AntrV-Io Rodrigues Carneiro

Apoi.nt.tidn -foi. Paulo d* Marido
irn. in.p.tnr d. iir.vidénci» ciai,
M * V*r* Alliitt. Monteiro. «li»l>

UU d. ••- n-..iii. r.i.Mnrl* ti
i'iiin»uii- t.m .l.lin a diir.Le 4.'' I" '>'" '•¦•"i»,"i #»• ii"n.(i'- 'Im-
t ,|0|0 .- «--li- d. "uno 11» i.

''«!.• •'!•'¦ •>¦> ¦!>ii»..'« <t« IH.IUIII4* •«••"• •!• rifiMiMi» i* * m.i
li 4. Illlv. M.rh.Oft

t»Aii*fiit<i'> i< .«.fiiyrlrie ¦•< ¦
''«ul '¦• Wlfl.i ti-i '•• tl4'i li*

1 Md* \>ti* 1 Aoi.l.rl. ¦!•• TflfeMfisl
'iMUlf » > ' »»

(!*<iHlwt'Ui *,<¦> »>»¦.- 4t <i,.li.».»
j»,»i#»»íí»MI»i »f»n# r * Mil*") li

»»*#« #«W» # 4» t»«»if.,.i,ív dn
9, i $*U Ptttlit; MH*

ABUSO DO PODER ECONÔMICO
Preocupam-se oa homens oe

negócios com o projeto em d s-
cussâo na Câmara dos Depu-
tados regulando a repressão ao
abuso do poder econômico.

ft natural »iue as classes pro-
autoras procurem combater &
iniciativa, revlvescência da fa-
mosa lei antl-truat, de' autora
do sr. Agamenon Magalhães, A
lei malala, conforme ficou co-
nheclda, nâo conseguiu Ir além
dos primeiros passos para sua
adoção. Fruto da ditadura nas
vascas da agonia, dos odiosos
efeitos que visava ficou livre o
pais com o 29 de outubro. Eiei-
to deputado o ministro da Justl-
ça que pretendia resolver um ca
so pessoal com perigoso recurso
a uma medida de ordem geral,
eis o sr. Agamenon Magalhães
aproveitando a permanência no
selo do Congresso para voltar a
ofensiva. Daí o projeto, cujas
Intenções, de fins altamente co-
ercitlvos, foram em parte abran-
dadas pelo substitutivo de au-
torla do sr. Alde Sampaio. Mes-
mo assim, a Idéia de legislar nea-
ses termos não está encontra-i-
do reação favorável nos círculos
autorizados e nos meios que se-
riam diretamente atingidos.

Já os produtores reunidos em
Araxá fizeram ver ao governo
a unânime opinião de que o po-
der público deve limitar, quan-
do não abandonar, as Interven-

ções que prejudicam a ordsrn
econômica. Ultrapassado o llbe-
ralismo, cada vez mais distante
a livre empresa, que permitiu
o desenvolvimento das naçóía
ocidentais, é óbvio que as reco-
mendações de Araxá não consc-
gulrão deter a marcha dos aco-v
tecimentos no mundo moderno,
onde a presença do Estado se
faz sentir, crescentemente, em
todas as esferas da economia
privada. A lei anti-trust, eu
outro nôtn.e que se lhe der, d,
entretanto, uma daquelas que de-
variam ser evitadas, atendendo ao
que ficou expresso na Conferén-
cia e às próprias condições do
Brasil. Conforme acaba de ser
acentuado, na Liga do Comércio
do Rio de Janeiro, a repressão
do abuso do poder econômico é
realmente obrigação do governo.
Todavia, o problema ainda não
existe entre nós. O que se p"«.
tende, mais uma vez, é conlar
exemplos estrangeiros, trazendo
ao nosso meio soluções para oro-
blemas que não temos. Ainda
de acordo com a mesma opinião,
o problema nacional não é «con-
trolar» a expansão da riqueza.
O problema, sim, é «criar» rlqu».
za. Em um país como o nosso,
cujo grande mal consiste, exata-
mente, na falta de poder econfa-
mico e na debilidade da econo-
mia privada, não há como se
falar em abusos do poder, econó-
mico. Em abono dé.sse ponto de

vista, um dos membros da Liga
acentuou que o autor do proje-
to se Inspirou no exemplo no.-cí-
americano, onde a riqueza púbi'.
ca e particular atingiu a cifras
astronômicas, o que ainda nâo
acontece no Brasil.

Com efeito, legislar na fôrma
ali preconizada 6 ir de encenou
à realidade brasileira. Neste
país, a falta de aglutinação ri*
capitais é um dos sérios fatores
de enfraquecimento da Iniciativa
privada. Como, pois, combater
afeuso de poder econômico onde
o poder econômico nem sequsr
se formou ou mal começa a sé
esboçar? Depois que a nação
deixe para trás os atuais ín i'-
ces de pobreza, que 9 agrlcultu-
ra produza para o consumo e
para a exportação, que as In
dústrlas estejam desenvolvidas
em baseã de maior economlcl.
dade e rentabilidade, assegura^
do preços e custo de produção
razoáveis nò comércio Interni,
ficarão estabelecidas, natural-
mente, as condições para os abu>
sos do tipo que ora se quer ev>-
tar. Al caberão medidas repres-
sivas. Mas adotá-las, neste mo
mento, é uma antecipação, um
precloslsmò que nâo corrigirá
nada, porque não há nada a
corrigir. Pelo contrário, dacá
margem a abusos, desta vez Jr
poder público, na ordem econó-
mica do país.

Onda de crimes
A criminalidade continua a crescer, Impresslo-

nantemente, nesta capital, e com características
alarmantes.

Nao s&o apenas casos reveladores de miséria
econômica — furtos, roubos, assaltos, que também
vfio apresentando aspectos novos, na sua audá-
cia. Sao, sobretudo, atos denunciadores de espirito
sanguinário e de estúpida animalidade. Os mal-
feitores timbram em demonstrar a bestialldade
dos seus Impulsos, enchendo com extravazôes de
sua crueldade e de sua torpeza a crônica policial
da cidnde.

Nem se diga que agem a horas mortas n
em sítios ermos. O que o noticiário indica é que
esse banditismo campeia logo que a noite desce
para protegê-lo, e colhe suas vitimas em lugares
habitados.

A população pergunta por aquelas famosas
«canoas», que davam batidas t&u profícuas e que
enchiam os pátios da Policia, cada noite, de cen-
tenas de Indivíduos perigosos à, segurança pública.

Repetiu-se, ainda uma véz, nesse particular,
uma das nossas praxes administrativas, que con-
siste na falta de persistência. For que nfto resta-
belecê-lns? Pois urge tomar a sério essa situação
de alarme. Já nào pode, agora, um casal regres-
sar, tranqüilamente, de um teatro ou de uma vi-
sita noturna: corre o risco de defrontar-se com
um bando desses tarados.

E' incrível que o general Lima Câmara e seus
auxiliares imediatos náo estejam observando o que
toda a cidade vê. Não basta, quando as vitimas
procuram os distritos policais, abrir inquéritos
e realizar diligências para a captura dos acusa-
dos, cujos processos tantas vezes encerram vicio»
e falhas que os Invalidam, abrindo nos réu» as
portas dà impunidade. E' preciso, em uma pala-
vra, «policiar». E' o que a cidade reclama e tem
o direito de reclamar.

O Rio está à mercê de gente da pior es-
péele — fato que constitui o mais triste galardão
que uma Policia pode pretender. Não sendo pos-
sivel obrigar a população a fechar-se em casa
às 19 horas, cumpre que a Policia a garanta nas
ruas. coisa que não faz. A série de casos abomi-
navais, que se vem repetindo, ê a prova mais
arraaadora dessa dolorosa verdade. A Policia do
Distrito Federal, como órgão de prevenção do cri-
me, não existe.

Comissão ao conselheiro
Pode um conselheiro comercial da Embaixada

do Brasil no Exterior receber comissão em ne-
gécio que efetuou cm nome de um Estado-membro
da Federação? Eis a questão que se depara com
a informação, enviada da América do Norte, se-
gundo a qual o sr. Eurico Penteado, conselheiro
comercial nn Embaixada do nosso pais em
Washington, foi contemplado com uma porcenta-
gem da verba que o Estado de Sôo Paulo désti-
nou, por seu intermédio, a uma agência dè puhli-
cidade, a fim de efetuar propaganda da refe-
rida unidade federada nos Estados Unidos. Quem
leu a noticin nào deixou de perguntar-se porque
e para que São Paulo necessita de propaganda
entre os norte-americanos. As imaginações sensi-
bilizadas pelos métodos de divulgação política, pos-
tos em prática pelo atual governo paulista, acre-
ditarão, logo, que se trata de mais uma manifes-
tação do plano eleitoral já posto em prática no
pais. Na melhor hipótese e, A falta de maiores
informações, talvez seja apenas um programa de
vulgarização dos produtos da economia bandelran-'
te. Mas o nome do diplomata, referido nas contas
como recebedur de uma comissão deduzida do to-
tal a ser Invertido, causa estranreza ainda maior.

O Itamarati, que já tem estabelecido ou rés-
taurado a verdade em seus legítimos termos, nas
várias oportunidades em que surgem dúvidas so-
bre o comportamento oficial de seus funcionários,
bem poderia vir a público dizer se o sr. Eurico Pen-
teado — que se tornou, primeiramente, conhecido
como autoridade em negócios de café, para depois
Ingressar na missão permanente junto ao govêr-
no norte-americano — poderia entrar na posse da
comissão em dinheiro, dada como recebida. Seria
interessante que o assunto ficasse esclarecido,
porque a muitos ocorre que um funcionário drs-
tacado em missão diplomática e por ela incumbido
de aconselhar e tratar, especificamente, de assun-
tos comerciais, não deveria ficar vinculado a ne-
góclos efetuados, de maneira tão intima que parti-
ripasse de proventos daí decorrentes. Para-o de-
Bempenho de seu cargo e a representação da fun-
ção, já o conselheiro recebe dn erário os elementos
correspondentes. Se não lhe é vedado participar,
financeiramente, dos negócios que promove, o car-
go não é somente um meio de servir ao pai», mas
também uma, excelente forma de realizar a pró-

,J»íia fortuna.

Participação dos empregados nos lucros das empresas
Novas emendas poderão ser sugeridas à proposta orçamentária para o exer-
cício financeiro de 1950 — Restabelecimento de disposições do Código Civil
— Plano de Viação Nacional — Navegação no baixo Amazonas — Os tra-

balhos de ontem nos órgãos técnicos da Câmara Federal
Nova reunião realizou ontem a Co-

missão de Indústria e Comércio da Cè-
mar» dos Deputados, tendo o sr. Aman-
do Fontes dissertado longamente -..'¦•ca
do projeto n. 1.039, de 194S, que dl»-
póe sobre a participação dos trabalha-
dores nos lucros das empresas. Exa-
minou o representante sergipano a pro-
posição, artigo por artigo, na qualidade
de relator, não tendo concluído, no
entanto, a leitura de seu parecer, em
face do adiantado da hora.

Peto sr. Daniel Fararo foram levan-
tadas duas objtcftes ao projeto em
causa, sendo uma relativamente a per-
centagem de lucros — na razão de
307o — a ser distribuída aos operários,
e a outra quanto "ft extrema rigidez
do esquema de distribuição entre os
trabalhadores". No tocante ao primeiro
caso, entende o representante gaúcho
que a percentagem não pode ser fixa,
devendo, antes, ajustar-se ao vulto do
rendimento do trabalho, que varia de
empresa para empresa. No segundo,
rinrlnrou não haver margem para a con-
slderação das peculiaridades de cada
empreendimento.

O projeto n. 722, de 1947, também
foi objeto de consideração, tendo a co-
missão aprovado um parecer do sr.
Osvaldo Vergara, rejeitando-o. Regula,
a aludida proposição, a arrecadação do
Imposto de consumo nas organizações
industriais exploradas pelos governos
federais, estadual e municipal.

Em virtude de uma decisão no
sentido de serem solicitadas InformaçAes
ao Ministério da Fazenda, ficou adiada
a votação do projeto n. 480, que con-

cede isenções às indústrias cujos pro-dutos não gozam de proteção alfande-
gária, a respeito do qual o sr. Ar)
Viana apresentou parecer, que foi dis-
cutido.

COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO

Também esteve reunida ontem a Co-
missão de Finanças e Orçamento, tendo
discutido o projeto que reduz çs di-vidas dos pecuaristas. A votação, en-
tretanto. foi adiada, a fim de que se-
Jam publicadas as emendas apresenta-
das e o parecer do respectivo relator,
sr. Orlando Brasil. Espera-se seja esse
projeto votado na sessão de quinta-feira próxima.Continuou a análise dns emendas
apresentadas em plenário ao orçamento
geral da República para 1950, na partereferente ao Ministério do Trabalho.
Na qualidade de relator, o sr. Segadas
Viana apresentou parecer aceitando
umas e rejeitando outras, tendo sido
aprovado o seu ponto de vista.

A propósito da questão levantada
na sessão anterior, no sentido de se
saber se aos diversos relatores assistiria
o direito de sugerir novas emendas,
•nrrlgindo possíveis omissões ainda exis-
tentes na proposta orçamentária, escla-
receu o sr. Sousa Costa, com a decla-
ração de que. tendo ouvido a respeita
o presidente da Casa. ficara estabele-
cido que a .disposição constante do
n. VI do art. 7.' da Resolução n. 22,
do corrente ano, nâo Impede ft Cnmis-
sâo -de Finanças o recebimento de
em.Bd.» qu* lhs^sejam apresentadas.

"Vai 
passar por uma grande prova a

nova Democracia brasileira"
Declarações do governador Otávio Mangabeira

sobre a sucessão presidencial
SALVADOR, 8 l Asapress i — O

governador Otávio Mang.belrs fez *,
seguintes ilerlsrscõe. ft nossa repor-
tagem- «A nova democracia hra.llcl-
ra. «stabrle^ida rom » Constituiu to
de 18 de <iP|i>mhio dr I94fi, vai pai-
.sr por umn grande prova com »
surpiifin pu ii|,-ii. mi Todo esforço,
por ronk.gulnte, d.v.râ i.r ompr*'
gsdo p.r. que »k instlluiçò.» ritmo-
cr»i|(.« >* mnitr.m t.vigrirsdst no
p.li Confio qut «tiim **ra, t «
n.hi» turin i.m («lio, f ludn há ri>
f.i.r mm vi' «..um >*)•> A prl>
mtlr* iiiv i'i»n'i« rm.» t.nildn nan-
»!»!. »m r.unlr, o in.U poi.Mi, •»
furei* -mr *• >i,'i> '¦• >ii. * ».r»if •
Ul* ii--r- ¦'•<• i i -'i " qu* ** '*- •
*m vjii* iiws o «rsrrift mi.r |i«r'i>
¦l»"-> *l'l!' ¦¦"!•' • -I"' 1., ¦ ,.». «II I,

luJA rio pmnlim», •¦"• ¦"(»'» O' t4,
lUçAn MWWniMlf «1» ll#* l»#MI»l i*
.1-.».. . i>«m PR * i \i\in '•"
j»r»*iji«H'|n «»i«i-nt'*i «»'#? «iiin
§»*¦: mt* d*i | 'irtiMnii.» « »(.i»
m*l* ?*#!<•# %â* tf f*«i* rfm**jpiii
,;#, «lllilt tiliílliflèlí''!»» 1 (Wfliíi I»
f*t>j|IIS>í 4. i4Í<> <W# llêt it*iíl'lm
n m* 'ia** f*»m m» 4n%n* i
fs>i ittifti»* 4* titm 4t »'-».*»ríi»'i*

nãn organizadas em partido. Sou nos
que pensam que a campanha pr.il-
d.nclal, desta v»z, rt.ve Inlclsr-st
mais crio dn que ie costume, so
assim haverá Icmpo par. que it •*•
tahrlec* urr rnnt.rtn  rilr.io,
.través ilo pai. com <• povo, ':uis
participação para a formação dn tp-
v.rnn. ..n.o nn próprio governo, **
ve .sr i-árli vo/ m.U vlvs, * iim
nee**»lá*i*i * prnhl.m.» i«d. v.i
ms,!, conildtrsdn. «m <u» r.sild* u
O qut tu Impo», >-i,i . .in..' qiir <r
*)|i»rf»lcii»m MO * iml. M r)n|| i»
Hoinmif* poiiiirn» i ik i'«mi>*!iin»
•* >Nt.i, . i. 4i.i pnr m.lor * in» i<i
ri. r-ompintrl. rmn um» H»nw-i*ii*
• l-IUf.riu < >Hii|." l»t*l i|#lri» ¦¦•!¦
um •«'"  »i-'i" i>i»« ou* i. uni'iiiiiiii.m iiiriíi» iinin.M' « miilhiri
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quando s. apoiem em disposição ex-
pressa de lei anterior.

Na próxima reunião prosseguirá a
análise das demais emendas sugeridas.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

A Comissão ds Educação e Cultura
realizou ontem mais uma sessão, ã qual
esteve presente, como de costumo, o
dr. Canedo Magalhães, representante do
ministro da Educação e SaúHe junto
àquele órgão técnico.

Pelo sr. Alfredo Sá foi apresenta-
do parecer favorável a uma emenda
sugerida pelo sr. Aliomar Baleeiro ai
projeto que restabelece as disposições
dos arts. 1, 4, 5, 9, 16 e 12 do Código
Civil. O ponto rie vista do relator foi
aprovado.

Foi assinado, a seguir, um subs-
titutivo referente ao, projeto de lei de
imprensa,

COMISSÃO DE TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES

Também esteve reunida a Comissão
de Transportes e Comunicações, tendo
o sr. Vanrionl de Barros comunicado
já se haver entendido com o chefe do
Estado Maior do Exército, a fim de
que este marcasse o dia em que deverá
visitar aquele órgão técnico, para tro-
car idéias sobre o Plano de Vlação
Nacional, na parte que diz respeito ao
Exército.'— Pelo sr. Nicolau Vergueiro * foi
comunicado que o ministro da Vlação
autorizara a Informação de que estava
de acordo com a construção de uma
ponte nova sobre o Rio Sâo Goncalo.
no Rio Grande do Sul. em lugar dn
auxilio de dez milhões de cruzefroj
para conserto da atual. cuja. obrai
orçarão cm cerca de Cr $20.000.000,00.
A comissão manifeflou-se favorável »
êsse ponto de vista.

Finalmente, o sr. Nogueira dá
Mata apresentou parecer favorável an
projeto qu* concede uma subvenção de
CrS fiOn.000.000.00, para o restabeleci,
mento dn navegação no baixo Amazo.
nas. tendo sido aprovado o ponto d.
vlsla do relslnr, com uma modificação
prnpo.ts p*lo »r. Vanrionl rie Barros.

No Palácio do Catete
O presidente ,ri. República recub.u.

ontem, no Palácio do CáUte, >»ra
riitsp.rho, n ministro d* Mnrlnh» • o
>r. Crio» d. Sou.» im.ui». qu. r.l-
piiiirt. p.lo expediente rio Mlnl.ltrm
dn Aurlcultiir. Cm coní»r»ne',», .;»•
Ii.i. o »r. Ovirilo d» Ahr.il, nmlri.nt»
"ii H.nrn rin Brn.lli > «m «udlánels,

< ri.n.mh.ri.rinr ,loi* Pu.rt» Ooiiçnl-
vti di i'"i'« ...ii.r».!' i ri» Jiiilic»
lorsl- foi, onl.m. H>M»l*rt1, III MM
i.i..'n.4H« »** u.limiii.- d» l-Hi-1'. n*
PiiU"I<i rio •¦.¦'•« » r.irsin » Mtu 4»
|i.*l'l»ni» H.nrv 'Iriim.n riu. K.i*
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Caem os títulos do go-
vêrno britânico

LONDRES, 8 (A. P.) — Os
títulos do governo britânico cal-
rarn hoje na Bolsa até 25 shll-
llngs em cada titulo de 300 11-
bras. Os preços no fechamento
estiveram ainda abaixo dos de
28 de julho, quahdo haviam
atingido o nível mais baixo des-
de os dias de pânico da retirada
d- Dunkerque.

Os corretores d&o várias ex-
plicações para êsse novo co-
lapso. Alguns o atribuem ao apa-
recimento, no mercado bursatll,
de novos títulos governamentais,
da emissão para pagamento das
companhias de gás nacionaliza-
das. Outros dizem que as recen-
tes retiradas, em grandes somas,
verificadas nas contas de Eco-
nbmia Postal, causaram grande
desassossêgo.

Notícias da Aeronáutica

Elogiados pelo ministro
os ex-comandantes da
Escola de Estado Maior

e da 3/ Zona Aérea
OFICIAL DESIGNADO PAKA FUOCE-
DÉft A UM INQUSRITO POLICIAL-
MILITAR — PASSOU AO TIPO I A
BÁNIIA DE MUSICA DO GALEÃO —
PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS CON-
TABEIS DAS EMPRESAS — TRANS-

FERftNCIAS DE OFICIAIS PARA
UNIDADES DIVERSAS

O titular da pasta baixou avisos elo-
glando os ex-comandantes da Escola de
Estado Maior e da 3.R Zona Aérea, dis-
tlngutdús com novas importantes comls-
soes. Assim sé referiu o ministro à
atuação do brigadeiro Neto dos Reis no
comando dâ Escola de Estado Maior :"A 30 de Julho passado deixou o ooman-
do ds Escola de Comando e Estado
Maior da Aeronáutica o excelentíssimo
senhor brigadeiro do Ar Luis Leal Neto
dos Relt, função què ilustrou peio es-
paço dé quase três anos,

No presente aviso quero assinalar as
altas qualidades de chefe militar ao
brigadeiro Neto dos Reis e assim os
agradecimentos que lhe sa? devidos pela
Aeronáutica.

Tocou a esse ilustre oficial general da
Aeronáutica a responsabilidade Imensa
do organizar e consolidar o instituto
militar de preparação do comando è dn
oficial de Estado Maior e é de ser
reconhecido que emprestou à tarefa ti
melhor de sua Inteligência e cultura,
aliás dignas expressões da classe.

Trabalhou o brigadeiro Neto dos Reis
com aquele entusiasmo de quem quer
e sabe construir, fixando padrões de
ensinamentos em harmonia com a gran-
deza dos objetivos á atingir.

Congregou elementos de comprovado
saber, convocou capacidades nacionais,
estimulou a compreensão dos grandes
problemas brasileiros e assim fornecer
ambiente necessário à formação do
chefe.-

O Julgamento de tanto esfrõço tem
que lhe ser favorável pois a obra lm-
pessoal qué realizou Incide positlvamen-
te sobre a Aeronáutica e seus ser-
vlços.

Por toda dedicação que concedeu às
suas elevadas funções, pelo acerto de
seu comando, pelas virtudes militares,
intelectuais e morais postos ao scrviço
de suas atribuições — elogio o excelen-;
tissimo senhor brigadeiro do Ar Neto
dos Reis certo de que jamais deixou
de merecer essa distinção".

Sobre a atuaçài-/ do brigadeiro Ar-
mondo Araribóia no comando da 3.»
Zona Aérea, emitiu o ministro ». se-
guintes lmpressõ«s :

"Para atender à nova investidurá, dei-
xou o comando da 3.» Zona Aérea a 1.°
dé agosto corrente p excelentíssimo se-
nhor brigadeiro do Âr Armando dé Sou-
sa e Melo Ararlbóla.

Foi, no comando d» 3.» Zona Aérea,
êsse digno e ilustre oficial general da
Aeronáutica, o mesmo colaborador de
todos os tempos que a Aeronáutica tem
conhecido.

Sereno, discreto, constante e digno
trabalha o brigadeiro Ararlbóla com
a constante de seu caráter puro : a
sinceridade; exercita-se elevando o nl-
vel de compreensão, enobrece pela for-
ma cortei: e pelo desprezo 4s atitudes
e situações mesquinhas tio particular-
mente exploradas pela Ignorância e
tortuosldade.

Respeita os seus superiores, acata os
seus pares, considera os seus usbordlna-
dos e com Isso dá exçmplos corretos à
sociedade que o cerca e o observa.

Elogio o brigadeiro Ararlbóla pela
forma por que se houve no comando
da 3.» Zona Aérea e o aponto â Aero-
náutica como chef» que sabe transigir
dentro de atitudes dignas".

INQUÍRITO NA 5.» ZONA
Para proceder um inquérito policial

militar na 5.» Zona Aéiea, com Júris-
dlçâo sobre o pessoal do Rio Grande
do Sul. foi designado o tenente-coronel
aviador Hélio Briiggemman.
BANDA DE MÚSICA PARA O GALEÃO

Por conveniência do serviço, a Banda
de Música da Base Aérea do Galeão
passuti a ser do tipo I.

PADRONIZAÇÃO DOS MÇTODOS
CONTÁBEIS

Atendendo ao que dispõe a 13.» con-
dlçáo das condições gerais das con-
cessões de linhas regularei de trans-
porte néreo náo subvencionadas, resol-
veu o ministro constituir uma coinlssfto
para estudar e projetar a padronização
dos métodos contábeis das empresas
nacionais de navegação aérea. Essa co-
missão ficou composta do tenente-co-
ronel aviador engenheiro Benjamim Ma-
ntiel Amarante: prof. W. L. Gdossman.
eng.° Elól Pontes Teixeira e Gherardo
ds Silva Cornazzoni.

VAI SERVIR NO ESTADO-MAIOR
O coronel aviador Antônio Alves Ca-

bral, que araba de deixar a chefi» dô
Estado-Maior da 3« Zona Aérea, foi
designado para servir no Estado-Maior
da Aeronáutica.

MONITORES DO GABINETE
Foram designados, por necessidade do

serviço, monitores de «Link Trainer» no
gabinete do ministro da Aeronáutica, a
partir rie 1" de janeiro de 1H49 o 2"
sargento .lack Onórin do Carmo e o
3o sargento Assis Arantes.

TRANSFERÊNCIA DE OFICIAIS
Por necessidade do serviço, foram

transferidos para n Stih-Dlretoria de
Provisões, o tenente-coronel !nt. Tiago
de Santana Arguelo, do Quartel General
ds 2" Zona Aérea: para ii Serviço do
Intendência da 2« Zona Aérea, r major
Inl. Francisco Antônio Dalcol. do Ser-
vleo de Interiênrln ris 5» Zona Aérea,
para o Serviço de Saúde rin 4' Zona
Aérea, o 1" t.n. mM. .los. Gonz»g»
Ferrelr» rie Carvalho, ria Pollrllnlr» dn
Aeornátiilca rie Sáo Psulo: para o Par-
qu» ri» Am n-iiitii .i ri» São Paulo, o
1" t.n. méri Vicente Orull, rio S»r-
viço ri» - iimIi ris 1- Zona Aárt* >¦
p.r» » Pollrllnlr» ri» A.ronáutlr» d»
8ân Paulo o 1« ten m.ri ritmtnt.
ri. Min Filho, r|» Kkrol» Târnlr. <|.
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NOTAS POLÍTICAS

A SITUAÇÃO
A cornlísao, composta dos *rs. Pinto Aleixo, Gabriel Passos ê Durval

Cruz — incumbida de ouvir os partidos cujos presidentes se encontram
nó Rio — já se entendeu com os srs. João Mangabeira (PSB). Raul
Pila (PL) e Arruda Câmara (PDC). Prossegulndo no desempenho de sua
tarefa, ouvirá os srs. Valdemar Pinto Peixoto (POT). Vltnrlno Freire
(PST), Emílio Carlos (PTN), Guaracl Silveira (PDR) e Plínio Salgado
(PRP).

O diretório do Partido Libertador vál reunir-se errt Porto Alegre,
pára tratar do assunto.

O sr. Cirilo Júnior, designado para ouvir o sr. Ademar.de Barros
(que acumula, dè modo dada democrático, as funçfies de governador com
as dè presidente de partido), pretende seguir para S&o Paulo, hoje ou
amanhã.

O sr. CUon Rosa. destacado para ouvir o sr. Get?llo Vargas, tem
encontrado alguma dificuldade em desempenhar sua missão. Afinal, de-
pois de trocar missivas com o éx-dltador,. ficou assentado que este o
receberá amanhã, em SSo Bòrja.

Tudo Indica que. até o fim desta semana, estará terminada a audiência
a todos 6s partidos náo integrantes do acordo.

*
*

Ainda no decorrer desses entendimentos. Será publicada â declaração
conjunta dos partidos mineiros, apresentando Minas, pacificada, unida.
cOesa, em torno'do governador Milton Campos è do presidente Eurico
Dutra, para a solução do problema sucessório.

As demonstrações que acabam de ser recebidas pelo governador Otávio
Mangabeira. da parte das seções baianas do PSD, do PR e da UPN,
mostram que a Bahia está também unida.

Notícia da Prefeitura
Por divergências, políticas e administrativas, coní o prefeito, sr. Men-

des de Morais, o ex-prefeito do Distrito Federal, sr. Henrique Dodsworth,
dlrlgindo-se ao chefe da Nação, e nâo ao chefe do Executivo da cidade,
solicitou exoneração do cargo de presidente do Banco dá Prefeitura. O
general Eurico Dutra atendeu ao pedido, mas escreveu ao sr. Dodsworth
uma carta elogiosa. Como presidente do PSD local, continua o sr. Hen-
rlque Dodsworth a apoiar o general Eurico Dutra e, já depots da sua
.exoneração, e de haver discutido pela imprensa com o sr. Mendes (|e
Morais, sôbrè obras que teriam 'sido feitas pelos antecessores e inaugura-
das, como suas, pelo atual prefeito, — apareceu o sr. Dodsworth ao
lado do presidente da República, numa inauguração a que ambos com-
pareceram, nos subúrbios. A fotografia em que sè vêem juntos, e onde
não aparece o sr. Mendes de Morais, foi reproduzida na imprensa, e
comentada nos meios políticos.

*
*

Também se comenta, nesses meios, a situação financeira da Préfei-
tura, que era excelente quando o sr. Hildebrando de Góis, há dois anos,
deixou o governo da cidade. Um sintoma da precariedade dessa situação
está no fato dè o sr. Napoleão de Alencastro Guimarães ter apresentado,
na Câmara Municipal, projeto de lei autorizando a Prefeitura a emitir
quinhentos milhões de cruzeiros, em apólices, para pagamento da divida
flutuante.

O sr. Napoleão de Alencastro Guimarães, um dos representantes mais
autorlzadps do ex-dltador, é também pessoa da confiança do sr. Mendes
de Morais; tanto que foi candidato do prefeito à presidência da Câmara
dos Vereadores, e, derrotado, foi depois candidato, ainda do prefeito,
a presidência da Comissão de Finanças — tudo contra a orientação do
general Eurico Dutra. Pois é êsse vereador, da confiança do sr. Mendes
de Morais, quem, justificando agora o seu aludido projeto, diz:

"E' grave a situação financeira da Prefeitura no que. concerne à sua
dívida flutuante-. Atingem a cerca de quinhentos (500) milhões de. cru-

zeiros as quantias devidas. As importâncias consignadas nos orçamentos mal
atingem lü% do que é devido. Não è possível aumentá-las, pois as taxações
e impostos atingem limites que ê desaconselháve.l transpor".

Pintando, com tintas fortes, a situação financeira da Prefeitura na
gestão do sr. Mendes de Morais, mostra o referido vereador que existe,
nos negócios do Município, advocacia administrativa:

"Crer/ores da Prefeitura, por esse critério, só daqui a alguns anos
serão atendidos e nesse período terão sofrido prejuízos talvez irreparáveis.

Sem embargo de todo o controle, de todo o rigor e de t.ôda a probidade
(não esquecer que êsse vereador é da maior confiança do prefeito), se
desenvolve, à sombra destas dificuldades, advocacia administrativa, quase
impossível de evitar, pois sáo as próprias ülfinias ctímpZlces em iludir
a boa-fé da autoridade". .

Esta descrição, feita pelo sr. Napoleão de Alencastro Guimarães,
Interessado em ajudar o sr. Mendes de Morais, com uma emissão de
500 milhões de cruzeiros em apólices, para o pagamento da divida flti-
tuante, dá bem uma idéia de como vâo sendo geridas as finanças muni-
clpais

Entretanto, logo após a apresentação desse projeto, apareceu na Câ-
marã dos Vereadores um requerimento pedindo, entre outras, estas In-
formações: — se ê verdade que a Prefeitura, contra o que manda a lei.
depositou dez milhões de cruzeiros na Caixa Econômica: quantos cargos
foram criados no Banco da Prefeitura durante a administração do sr.
Mendes de Morais; qual o período em que a Prefeitura suspendeu total-
mente os seus depósitos no referido Banco e quanto, por Isso. deixou
de receber dé juros: se é verdade que o Banco está financiando a cons-
trução do Estádio Municipal, já havendo emprestado a ADEM 60 milhões,
de cruzeiros: e em.que dispositivo legal se baseou o prefeito para comprar
carne, banlia e cimento.

Tôdgs estas questões Interessam au povo carioca; há, entretanto, uma
que nâo Interessa ao povo, mas a todo o funcionalismo da Prefeitura:
é o caso da llcença-piêmlo. Os funcionários federais, e das autarquias,
em todo o pais, têm direito a llcença-prêmio; os da Prefeituia do Distrito
Federal têm êsse direito, mas a lei que lhos contei* nào é cumprida.
Trata-se da Lei n.» 53, de 10 de novembro de 1947 Embora esteja em
vigor há quase dois anos, não é, nem nunca foi. executada no que diz
respeito à. licença-prêmlo. E nâo ê cumprida, porque o prefeito não

quer cumpri-la.
Assim, conquanto tenha sido restabelecida a liceiiça-pièmio, os fun-

clonários municipais nào podem gòzá-la.

O governador e o PSD da Bahia •
O deputado Régls Pacheco, líder da bancada pessedlsta da Bahia na

Câmara dos Deputados, recçbeu do governador Otávio Mangabeira o
seguinte telegrama;

".Acuso recebido o telegrama em quo o prezado amigo me comunica
as deliberações tomadas em reunido da valorosa representação federal
baiana do Partido .Social Democrático, no tocante aos atuais entendimentos
para a solução do problema da sucessão presidencial, apoiando o presi-
dente da República e o acordo interpariidàrio. Só tenho palavras de
aplausos para as resoluções adotadas e, ao mesmo tempo, de agradeci-
mento para as expressões de solidariedade com que, ainda uma vez, me
distingue o PSD, seção da Bahia, pelo órgão de seus ilustres represei!-
tantes no Congresso Nacional, aos quais envio, poi seu intermédio, as
mais afetuosas saudações. — OTÁVIO MANGABEIRA".

A resposta do Partido Socialista
Do PSB recebemos o seguinte comunicado:
"A Comissão Nacional do Partido Socialista Brasileiro, em sua reunião

ordinária de 6 do corrente, tomou conhecimento da nota que o PSD, a
UDN e o PR entregaram ao seu presidente, deputado João Mangabeira,
por intermédio dos srs. senador Pinto Aleixo, deputado Gabriel Passos
e senador Durval Cruz. Naquela nota. já divulgada pela Imprensa, os
três signatários do acordo lnterpartldárlo de 22 de Janeiro de 194S, vi-
sando á soluçào do problema da sucessão presidencial da República, "por
melo de eleições livres, honestas e pacificas, de que resulte um governo
à altura dos interesses e das aspirações de tâo alto objetivo", resolveram
ouvir todos os partidos registrados sobre os seguintes propósitos:

"a) — escolha de candidatos comuns à presidência e à vice-presidência
da República;

b) — fixação das linhas mestras ou dos pontos fundamentais de um
programa politico-admlnlstrativo a ser executado pelos candidatos, os
quais eleitos e proclamados passarão a considerar como seus colabora-
dores, não só os do partido a que pertencerem, mas os dos demais
partidos que se congreguem para elegê-los e apoiá-los no governo, que
será, em qualquer caso, de pacificação nacional.

A Comissão Nacional do Partido Socialista Brasileiro resolve res-
ponder nos seguintes termos aos dois "propósitos" formulados:

a) — A Comissão Nacional do Partido Socialista Brasileiro aceita,
em principio, opinar sobre a "escolha de candidatos comuns á presidência
e à vice-presidência da República", nn espirito de contribuir para que
ns futuros candidatos sejam capazes de assegurar o exercício da demo-
cracla e da liberdade e possam contar com a confiança das massas popu-
Ires. sem cujo apoio, no mundo moderno, é possível dominar, mas nâo
é possível governar;

b) — concorda a Comissão Nacional na "fixação das linhas mestras on
dns pontos fundamentais de um programa pol.tlco-admlnlstratlvo a ser
executado pelos candldotos e apoiá-los no governo", apenas no que se
refira « tsl programa e enquanto o executai em. Rcservasc. porém, o
Partido Soolallfts Brasileiro n mais completa liberdade de ação no que
respeita ás rtfnrmns social», umn vez quo o partido combate decidida-
mente o sistema capitalista que, «oh o Impulso exclu»lvo do lucro, ex-
piorou o operariado, «mpobrecou si* a penúria n iias»e média e dividiu
n mundo enlie ns que l»m tudo * os que não têm n;ida;

a) »f>nle-»« o Partido Socialista Bràllltlro nn dever de declarar
que nao consldar» » «xUIAnrla de mal» de uni cnndldrtio a pi-«»ld*nrla •
VlcrprMidtnoll d« Republlra CoTAO oltMarul.i * i»Hll/M..ão df t>l»lço»»
"livrai, hm»#»u» • p4.'iiii»i" Kni.itd* nin **r inihdamnoraitea « ealiiagio
•itmntAn»» • livra d» iiailKln», pira apoiar rantlIdHlr.» nimuna * pr»»l
.IflltHl» » « v|r#.|H|.Hi|»iH'lit da R*|iiil>Hr».

M»» nin iiimiirtinih» dn itwi d* qua uma raMi|..miia fiam mal. dr
um sandldaln a iiiatldítiiU» ¦ a vir» |ii»»»ld*n.i» .'unkiliii* amí».;* I «Ma
MiMtrit riu IniilIulfAai «flllllilUdlOliall N»n .iMiiimilHhs 'lê»»*» lanuu
iioiáui »i'i#d!l» »|H# " ílHdldmn •lllln * ürWfllRildU imi* iu»ll«» Kia|i«*ii»
t»i •>>•¦«" i a Ml li »" M*i*lel6 *>» HlindalM *>»iHfiiltfu inl» n»u#i»nl» |i«|iui«»

?intimai*i*> mtiNln « i "ii'»»àn Hiiimntl
»l 'i'i* i"- WMi r»lil(il«» MU <iu .ifiiffju*» <l» tu*. dtjlfH*Hi*f»i

(iwii? hi m«*fiii»«'i# m **iMi#d« !•*!» pflmiflfifl h**um*, iim •* mmiii
» l« «u >uituUii< jüA.iwií

ti) •*•.* * Mi.ii>. ii» ?an4\4tl!>* 4s 1'útti'i" hi» *#Jf«i »i« j*i«§l•I...1* * u». *»wi*l|j»l| 4» kãimWvê * #* fuwpiièniim *Mm*Ih da >•><

Instala-se, hoje, a 1IJ
Conferência de Técnicos
em Contabilidade Públi-

ca e Assuntos Fa-
zendários

REALIZOU-SE ONTEM, UMA RFHNIAO PRELIMINAR'
De acordo com o pi-ngram.i QÇ|aho.lecido para os trabalhos ria m r™ífironela de Técnicos em Contahtlidade Pública , Assuntos Fase™ 

'
realizou-se ontem ás 14.30 hnra^ «,'
Secretaria do Conselho Técnico h!Economia e Finanças, a reunião Dn>liminar desse convênio. sob a pre'sldênclá do sr. Valentlm F Boucas, secretário geral rio Conselho Téc'nico, que apresentou votos de hoaivindas aos administradores e térnliw
provlndos rios Estados e Munlclnio*
para participar dns debates da mConferência, relembrando, em sua saudação, os fatos em torno da p.i^rn.nlzaçflo de Orçamentos e balanços
até a verificação de quanto o Bra'sll tem avançado neste setor. Men-clonou a possibilidade que ora se apre-
senta, de uma revisão e melhoria dasnormas vigentes, iá agora com a narticipacão da União.

Apresentou, em seguida, aos dele.
gados, o sr. Fernando Bessa deAraújo, representante do ministro naJustiça, bem como os assessores daSecretaria Técnica, srs. Morais iünlor, Ubaldo Lobo e Aírton Ache Pi.lar. O sr. Afonso Almiro, secretário
da reunião. passou a ler a relação
dos representantes dos Estados. Tern-
tórios e Municípios. credenriados a
participar rios trabalhos da HI Con-ferêncla.

Foi submetido a votação, sendo apro-•vario unanimemente, o projeto de Ke-
glmento interno, que já havia s\i0objeto de estudo e aprovação nas duas
reuniões preparatórias há pouco roa-llzadas.

O presidente interino anuncia que,de acordo com o art. 2? do Re-
gimento, deveria se proceder na reu-
nião preliminar ft eleição do presl-denta da III Conferência. Com a
palavra o sr. João Uavid Ferreira
Lima, secretário da Fazenda doEstado de Santa Catarina, propõe aaclamação do sr. Valentlm Bouças
para esse posto, sendo, recebida a
proposição com uma salva de pai-mas. O sr. Bouças agradeceu a bon-
ra que lhe foi dispensada confessan-
do-se grato às atenções recebi-
das.

O secretário da reunião leu um otl-
cio do embaixador José Carlos de Ma-cedo Soares, presidente do I. B. U,
E., sobre a resolução n. .|23, da
convenção nacional do Conselho de
Estatística, realizado recentemente na
Bahia, documento êsse que contém mu-
cão de aplauso à realização da lli
Conferência, apresentando ainda votos
de sua parte pelo seu completo êxl-
to. O presidente da Conferência pro-
põe os nomes do sr. Afonso Al-
miro para secretário geral da Ul
Conferência e o do sr. Gerson Au-
gusto da Silva para secretário da co-
missão coordenadora, indicações essas
aprovadas por unanimidade. Em se-
gulda passa-se a anoiar os nomes dos
representantes credenciados a repre-
sentar, para efeito de votação, os Es-
tados, Territórios e Municípios.

Ao serem encerrados os trabalhos, foi
anunciada a Instalação da III i onfe-
ríncia para amanhã, ás 15 horas, no
Auditório do Ministério da Fazenda,
com a presença dos ministros da Fa-
zenda e da Justiça.
NOVO VOLUME DA SÉRIE «FINAN-

CAS DO BRASIL»
A Secretaria dn Conselho de Eco-

nomlá e Finanças preparou dois \o-
lumes de material de pesquisa e inlor-
inações para facilitar os trabalhos téc-
nicos da Ml Conferência. No «dos-
sier» coordenou dados estruturais
do sistema orçamentário e patrimonial,
dos Estados e municípios, conforme
vem fazendo nos convênios anteriores,
E no volume XVII da série «Finan-
cas do Brasil* apresenta a estatística
financeira das unidades federadas e
suas prefeituras relativas ao quinquê-
nio compreendido entre os anos de 1943
e 1947. constando os dados mais re-
centes de quadros apropriados e dos
últimos números do Boletim mensal do
Conselho.

O volume XVII contém uma par-
te geral, em que se acham Incluídos
os dados estatlslicos da União de
modo a permltli a apreciação da li-
nança pública brasileira em sentido na-
oional. Na parte especial encontra-sf
a estatística financeira, de orçamen.
tos. balanço» e execução orçamenta-
ria do Distrito Federal, rios Estados
e dos Municípios existentes atí
1947. O volume contém a relação com-
pleta rias receitas e despesas de to-
dos os municípios existentes nessa
data bem como a distribuição rias des-
pesas por serviços. Encpntrn-s» Igual
mente o montante arrecadado de cada
imposto municipal, em rada munlcl-
pio, em cada ano do qüinqüênio.

Os totais nacionais da receita d.
Impostos e taxas, nu seja da receita
tributária nacional, que até igorn
vinham sendo apresentadas rom dado.»
provisório*, aparecem em números de-
(inltivos.

Eipídio (Juirino chega
aos Estados Unidos

WASHINGTON, 8 (U. Pi - 0
presidente Truman deu boas vin-
das, pessoalmente, ao presidente
Eipirllo Qulrlnn, rin República Fi-
llpina, que araba de chegar a es-
ta capital, a quem qualificou de
companheiro na luta mundial que
transcende das "fronteira nacio-
nals e até do sentimentn de leal-
dade nacional".

"Há uma nova luta nn mundo,
hoje — disse Truman -- uma lu-
ta de Idéias, uma luta que trans-
cende as fronteiras nacionais e até
a lealdade nacional. Muita gente
tem expressado dúvidas sobre a
valldez e a sinceridade rias cren-
ças que alentamos, Uma vez mais
os nossos dnls povos se encontram
no mesmo lado rie uma lula nue
têm que aceitar mais como um
repto que como uma ameaça. Uma
ver. mais dedlramn-nns li causa
de todos os homens livres, orei-
lhosos das nossas comuns tradl-
Çfies, com firmeza em nossas cien-
ças e com fé no nossn futuro".

Os membros do Cahlnete e o
corpo diplomático uniram-se ao
presidente Truman para fiar as
boas-vlndns ao presidente Qulrlno
no aeroporto.

Será enforcado amanhã
LONDRES, R IA. P.l - °

lacraUrlo do Interior fhnter
Ede doeldlii quo .lohn Raorgi
llaicb, autor cnnfm" d* n,iv*
homicídio», »eja anfor.-firio "»
prrtxlmn qiiariafaira. dia l"

A rl.cUan rie Edn Ml tomada
dipoll ria» ouvir O ralalnrln d*
uni grupo de parltOP »f 'oançnl
maniálii uu» axariiiiiiu o "l*
rnlnoiO < <" anoai •" im»»" •!•
Wantliworih, um l^noTai

iui, i fnl riinil»li»ili. « IM fl»
luiiio, |i#in ii.».i*»inii» tit »f*
fllfvia inniiiui u*»f»ii

lh> mfinlii mui >t iiíflIUM"
lllln un liilniital n> l*Ja» M*l«H
u*imi uni !>>i»> *** *rifi»w*! «a
mu...» » rnuiUMi » mi *<i*>
un *>m iiieltt mfliillni * •''í*1
rí**f*i »IM* »).if (l#»í!H Hl*l*
it tiwHtM "Hl» Wfll Wií# »**M*'#f

,
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Consultas sobre a aplicação das leis trabalhistas '
Osvaldo Veiga de Castro.

tartans <io ministra ie Trabalho, dstodtt de 22 d» iattslro de 194-,
«790 ettabeleomi a tiórma dr, que as eomulta» referentes A altHoocíB

•*' ° "' tnráo das leis trabalhistas «emente sejam respondidas quando formu-
' '""T,intermédio de entidades sindicais.
|ja_» p<" medl-O svitar opiitióes diuersrentej. que viriam embaraçar a fi

Ofjííilt ou _,_,__,- _. ,„ ,,f«..ti.,..,;»,;_, -i- >_»__, /í-í-r-ro* Mrtf>/iWii_ _."— ,arfitt de interpretar a multiplicidade de Jei», decretos, portaria» •
,mPlsxa 'AMrBltttM „o direita somai brasileiro.
(Ulf0i sioa_ -reâUmir que as enlidades sindioais se etieonlram perm«méntement«a»rw a« p. .{w _ ,0[UC4o íeoní dos problemas que Ias» «do submetidos,
pintadas o i 

íoj n/to ocorrft por ^vertas ratões, avultanio dentre elas ar
„,: W«»«° jj^nras de eomunieacfiee eom a maioria das reoloís ío pais,
gl/ie-Was**„„,n com ,ue sío diuuloados, nos óraíos o/iclais, os atos, decisõesde comunieacfiee eom a maioria das reolflís ío pais,
";.,:, 

in «trnSO COm IUI»"!" 
,urísprudMcia do Ministério

• • 1 .:....,,n «mu. medida rec ...
formativo, destinado a encaminhar, pito meio mais„„,ria pois, medida realmente profeiíosa o criação ¦kágüela Secretario

(^Oji.íttuiriu, i- ._J:,._ j_.ii__r_._i_. - _ü_i,m.'üI.sv M_t)« *Mmin mnf*

-C0 £,,arf%ÍL''"»SSe0atosJ," os elementos de informação d. que carecem para
"ir"i°' "utruVte do' seus associados, sem o que está prejudicada a finalidade

^Eg^g__________lg g'";" ^"r
NOTICIAS DA POLICIA MILITAR

ABERTO O VOLUNTARIADO

A corporação está aceitando volun-

U «albam ler' e escrever.
.,U. CSididato nào-rewrvlsta, deve apre-

..ntar a certidão de nascimento, cer-
ífiteado de alistamento, consentimento
r_u__ô boas referêncitis e retratos
p o reservistas de primeira e segunda
,.te_orias. devem apresentar o certi-
2o.lt reservista, prova de haverem

ímntiuo boa conduta militar, boas re-
retratos e devem ser maiores

NOTÍCIAS DO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretoria, do Pessoal do Exercito a 5« pág. ds 2» secâoj

Haverá, na Barra da Tijuca, demonstração
de tiro contra alvo aéreo rebocado

Inauguração do novo edifício para a Escola de Sargentos das Armas — De-
claração de aspirantes da Reserva — A chefia da Divisão do Pessoal Civil
da Guerra — Oferta ao Exército de uma luneta telescópica — Notícias da
Guarniçao de São Paulo — Manobras da Escola Militar — Oficial à dispo-

sição — Filmes argentinos

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS W. UM H, Grwnb-W.
«WWW--*» ¦*-¦< ¦»¦•••-»— „„|..NCAt- 

INTEKNAS - NUTKIÇAG

Oportunidade para os jovens em idade do
Serviço Militar

O 1.» Grupo do _,» Refelmento de | RLo-Sfto Paulo, rua Dr. Lessa, Campo ,

terceira categoria,
(erência.,
de 21 anos de Idade

n reservista de
nSo eslá sujeito à condição de maiori-

dade.
REUNIÃO DO CONSELHO

ADMINISTRATIVO

Reunir-se-4. às 15 horas do tM-Ú
rtn corrente, sob a presidência do Co-
mando Geral, o Conselho Administrati-
vo di Corporação, para apreciar as
nrooostas apresentadas, pára torneei-
mento de gêneros alimentícios a esta
Polícia Militar.

DISPENSA DO SERVIÇO

Foram concedidos ao major Alberto
Gomes da Cunha, 15 dias de dispensa
do serviço.
RETORNO DE OFICIAIS DE FORÇA

ESTADUAL

Retornaram ao Estado do Rio Gran-
de do Sul, os tenentes-coronéis Elehu
Mano Gomes dá Silva e Eudoro Lu-
cas de Oliveira, ambos pertencentes A
Brigada Militar daquele Estado, os
quais encontravam-se nesta capital em
visita de intercâmbio.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Nos requerimentos abaixo menciona-
dos. foram exarados os seguintes des1-
pachos:— do capitão Godofredo Franco de
Oliveira, pedindo demlssào de sócio da
Caixa Esportiva: — .Concedo»;

permissão para prestar concurso no
Departamento Administrativo do ser-
vieo Público: — «Concedo, sem pre-
juizo do serviço e do compromisso assu-
mldo com a corporação»;

— do soldado Osvaldo de Araújo,
pedindo permissão para internar no
Hospital da Corporação pessoa de sua
familla; — «Aprovo o ato do diretor
do Serviço de Saúde, mandando inter-
nar a paciente, por sê tratar de caso
urgente»; .

de d. Maria Germana de Medei-
ros. viúva do segundo sargento eníer-
metro Herácllo de Medeiros, pedindo
pagamento' de vencimentos e mais Im-
portàncla deixadas pelo mesmo: —
«Págue-se-lhe a .mportànfclà de Cr$
1.010,90, de acordo eom' a informa-
çào da Contadoria»;

do soldado Lourival Alves de OU-
veira, pedindo cancelamento de corre-
tivos: — «Deferido»;

do terceiro sargento músico re-
formado JoSo Geraldo da Silva, pe-
dindo pagamento de gratificação: —
«Nada há que deferir»;

da ex-praça Jorge Pessoa Schind-
valn, pedindo restituição de vencimen-
tos relativos ao período de 11 de abril
a 5 de julho de 1945: — «Págue-se-lhe
a importância de CrS 1.037,00, de
acordo com a informação da Conta-
dorla;

dos soldados Urbano Nevim Ri-
beiro. Ollvio Felipe de Almeida, Mar-
célino Levlno Pereira, Fortunato Apo-
lonlo da Silva, Isôllno Goulart, Valdir
Souto de Oliveira e Alberto Benicio
Terra, todos pedindo carteiras de idên-
tidade: -- «Forneça-se-lhês, mediante
indenização do valor»;

do primeiro sargento Antônio Be-
nlclo Filho; segundo dito Ataliba Ma-
chado da Silva, ambos reformados, pe-
dindo carteiras de identidade: — «For-
naça-se-lhes, mediante indenização do
valor»; e

do cabo reformado Bráulio Cha-
ves, pedindo carteira de identidade: —
«Forneça-se-lhe segunda via mediante

Artilharia Anti-Aérea, de Deodoro, dan
do prosseguimento a sei) programa, le-
vara a efeito, no próximo dia 12 du
corrente, às 13 horas, na Barra da
Tijuca, uma demonstração de tiro de
lnstrucio contra alvo aéreo rebocado,
sendo utilizadas duas baterias de ca-
nhoes de 88 m|m. Essa demonstração
será feita para atender a uma sollcl-
taçao.da Escola de Estado Maior. De-
verSo comparecer altas autoridades mi-
Mares, comandantes de oorpos, dlre-
tores de repartições e chefes de esta-
beleclmentos.

O comandante daquela unidade àvlsa,
por nosso intermédio, que, na ponte que
dá acesso aô bairro da Tijuca-Mar,
haverá um guia a partir das 12.30
horas.
A INAUGURAÇÃO DO NOVO QUAR-
TEL DA ESCOLA DE SARGENTOS

DAS ARMAS
Terá lugar, no próximo dia 15 do

corrente, ás 9 horas, a cerimônia de
inauguração do novo Quartel para a
Escola de Sargentos das Armas, cons-
truido na Vila Militar. A cerimônia
será presidida pelo ministro da Guerra,
com a presença de todos os generais
em serviço nesta guarniçao, autoridades
civis e militares e jornalistas. As obras
de construção foram dirigidas pela Pre-
feitura Militar, a cargo do coronel
Paulo Mae Cord, prefeito militar.

Para o ato foram expedidos convites
pela Diretoria de Obras e Fortificações
do Exército. O itinerário que dá acesso
ao novo edifício é 0 seguinte: estrada

de Marte, viaduto da Estação Realengo,
rua Marechal Abreu Lima.
DECLARAÇÃO DE ASPIRANTES DA

RESERVA DE 1949

Realidade legal na
Guatemala

— do soldado Levi Solha, pedindo indenização do valor».

TERRENOS EM VÁRIOS LUGARES
O» melhores pelos melhores preço» e em ótimas condições de paga-
mento, com área de 15_M e 12x30, 9x30. Mensalidades a partir de
Crí 140,00. até Cr$ 500,00, em 5 anos, sem Juros, com água, luz ê es-
roto, a dois minutos da estação'; melhores detalhes, procurar o «r.
Farias. Avenida Marechal Floriano, 31 — 2* — Sftlá 3 — Fone 23-3494.

ACEITAMOS
COSTUREIRAS

com prática de oficina, porém, aceitamos tamltém,

pessoas que tenham habilidade para costura

Fábrica de Vestidos EFECE
RUA MARQUÊS DE S. VICENTE N. 83 — GÁVEA

A recente rebeldia na Guatemala,
dominada, com 0 a,polo do povo, pe-
10 governo legal, presta uma impor-
táncia especial a um livro que aca-
ba de ser publicado nesse pais.

E o primeiro volume da obra
«Nuestra Revolución Legislativa»
ia lavra de José Garcia Bauer, «ia
Inquietud dé un jovèn universitário
5ue asi patentlza su fervor pátrio»,
segundo o prefácio do catedrático
Federico Ojeda Salazar.

O autor, oepmado de idéias avan-
çadas, fala ali sobre os mais essen-
:lals assuntos da vida constitucio-
nal. Já os títulos de alguns capi-
tulos dão uma idéia das riquezas
desse livro fundamental.

A «Motivaciones previas de filo-
sofia soclaH segue-se «La democra-
!ia se realiza em ritmo histórico».
Outras páginas se intitulam: «Igual-
dad política no signiiica igunldad
econômicas», «Materialismo comu-
lista, y cristianismo essencial».
tAristocracia y burguesia». «Ejerci-
to Nacional de Ia Revolución».

O desejo do prefaclador que o vo-
lumezinho seja lido pelo maior
número de pessoas deveria ser cum-
prido muito além das fronteiras da-
quéle pâls. por todos que se in-
téressam pela evolução de uma au-
têntica democracia.

SPECTATOR
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"Se êle não tivesse previsto...
hoje você poderia esta* assim.—*9

O Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva do Rio de Janeiro levará
a efeito, amanha, 10, no estádio do
Fluminense F. C, especialmente cedido
pela Diretoria, a sua solenidade má-
xlma do corrente ano — a de "Decla-

ração de Aspirantes de 1949" — a qual
será presidida pelo general Eurico Gas-
par Dutra, com a presença do mundo
oficial e da sociedade carioca.

A cerimônia obedecerá ao seguinte
programa: 1 — recepção ao presidente
da República; 2 — passagem do estan-
darte do Centro; 3 — leitura do bo-

| letim; 4 — entrega de prêmios e espa-
das; 5 — compromisso de aspirante;
g __-' desfile dos aspirantes em conti-
nência à Bandeira; 7 ti desfile do Cor-
po de Alunos em continência ao pre-
sidênte da República.

INGRESSO NO ESTÁDIO DO FLU-
MINENSE — O ingresso no estádio do
Fluminense F. C. para a solenidade,
será feito da seguinte forma: nwíori-
dades -(convites em envelopes tarjados
de vermelho ou azul), arquibancada so-
ciai, portão imediatamente à esquerda
das borboletas da rua Álvaro Chaves;
padrinhos e madrinhas dos aspirniiíes,
arquibancada social, horboletas da rua
Álvaro Chaves: piíbüco (convites bran-
cos ou sem convite — entrada franca),
portão á esquerda da arquibancada so-
ciai"; dslegac6es das escolas, faculdades
ou colégios, portão n. 5, da rua Pi-
nhelro Machado.

UNIFORME DO DIA

A S.G.M.G. designou o 5.» uniforme
pára o dia 10 do corrente.

A CHEFIA DA D. P. C. DA
S. G. M. G.

Assumiu a chefia da Divisão do Pes-
soai Civil da Secretaria Geral do Mi-
nistério da Guerra, o oficial adminis-
trativo, classe M, Pedro Juvenal Con-
rado, por haver, o seu antecessor, co-
ronel Oscar Lisboa de Sousa, atingido
a idade limite de permanência no ser-
viço ativo. O chefe Conrado, que è an-
tigo serventuário militar, vem recében-
do cumprimentos de seus chefes, amigos
e colegas civis e militares.

VAI REGRESSAR O GENERAL
JUAREZ

Regressará, hoje, ao Salvador, por
via aérea, o general Juarez Távora,
comandante da 6.» R. M. e guarniçãu
do Estado da Bahia, que há dias se
encontra nesta capital, a serviço.

REENGAJAMENTO DE SARGENTO
Consulta o comandante da 5.» R. M.

se a um 3.» sargento "Mestre Reboca-
dor" pode ser concedido reengajamento
com amparo no parágrafo único do
art. 8.» da lei do Serviço Militar.

Em solução, considerando os pareceres
da Diretoria do Pessoal e do Estado
Maior do Exército, o ministro, em
avião de ontem, declara: "Aos 3°s. sar-
eentos das unidades de fronteira, cias-
slficado» "mestre de rebocador" hablli-
tados com a carteira correspondente,
fornecida pela Capitania dos Portos, po-
dera ser concedido reengajamento na
forma do parágrafo único do art. 89
do dècreto-lel 9.500, de 25-VII-1946 .

OFERTA AO EXÉRCITO DE UMA
LUNETA TELESCÓPICA

Hoje, ás 15.30 horas, no gabinete do
ministro, com a presença do ministro
da SuJça acreditado junto ao nosso

governo, será entregue ao Exercito, por
intermédio de seu chefe, general Can-
robert Pereira da Costa, uma luneta
telescópica Kern, de comando em che-
(e de operações táticas, homenagem da
fábrica Kern igual k que prestou, em
1947, ao marechal Montgomery, coman-
dante do III Exército Inglês na África
do Norte e na frente da Normandla.
Falará, fazendo a oferta, um engenhei-
ro da fábrica, sendo a entrega reali-
zada pelo ministro daquele pais amigo.

ANEXOS REEMBOLSÁVEIS DE
SAÚDE DO EXÉRCITO

O ministro aprovou as instruções para
organização e funcionamento dos Ane-
jíos Reembolsáveis de Saúde do Exer-
cito, sob controle da Diretoria de Sau-
de. As instruções aprovadas estào pu-
hllcadas no "Diário Oficial" de 4 do
corrente.

NOTICIAS DA GUÁRNICOES DE
SAO PAULO

O cardeal D. Carlos Carmelo Vascon-
celos Mota, acompanhado do bispo au-
xlllar d Paulo Rolim Loureiro, visitou
o quartel do 2.» Esquadrão de Reconhe-
cimento Mecanizado, tendo sido recebi-
do pelos generais Henrique Lott e Ho-
norato Pradel e capitão Menescal Con-
de, comandante daquela unidade. Apôs
a visita íoi servido um almoço aos
visitantes.

Assumiu o comando do 6." G. A.
C. M., o tenente-coronel Valdir de Al-
buquerque. , ,

Por motivo de aniversário, foi alvo
de manifestação prestada por seus_ca-
maradas o capitão Francisco Ruas
Santos.

Foi mandado servir adido ao Quartel
General da 2.« R. M. o tenente-coronel
José Sotero dos Santos.

MANOBRAS DA ESCOLA MILITAR
EM RESENDE

felcoamènto e Especialização do Rea-
lêngo.

ELIMINATÓRIAS PARA OS JOGOS
OLÍMPICOS REGIONAIS

As eliminatórias para os Jogos Olim-
picos Regionais, nas unidades subordi-
nadas ao C. A.'E. R., serão iniciadas
a .11 de agosto, no Fluminense F. C,
com a prova de tiro de pistola para
oficiais é prosseguirão a 12 do corren-
te, no Estande Nacional com às pro-
vas de tiro dfe fuzil para todos os clr-
culos. Além dos corpos dos Grupamen-
to de Unldades-Escola, concorrerão as
Escolas de Aperfeiçoamento de Oficiais,
de Motomecanlzaçãó è de Paraque-
distas.

Estarão abertas as Intcriçôes para matricula na Escola rie Sargentos das
Armai (E S A.) entre 15 e 30 rie agosto corrente.

Apresenta se. assim, aos jovens brasileiros, a possibilidade de Ingresso

is. E S A , bastando que o desejem e satisfaçam as seguintes condições:
ai — requerer ao comandante ria Escola Inscrição no Concurso rie Ari-

missão e entregar este requerimento na Escola rie Sargentos rias Armas, os
residentes no Distrito Federal, ou no corpo rie tropa ou outra qualquer Re-

partição do Exército mais próxima da residência rio canrtlrinto, nos Estados;
) requerimento deve ser Instruído com: !)• - certidão rie Idade, em que
5 candidato civil nu praça prove ser brasileiro e ter a idade compreendida
entre 17 e 24 anos, referidas ao ano civil em que a completar; 1) — ao-

cumento que prove ser solteiro ou viúvo sem filhos; 3) — • documento ^de
alistamento militar ou certificado de reservista; 4) - certtftcado^de^que
nio sofre de moléstia contagiosa ou lnfecto-contagiosa; 5) - atestado de

vacina anti-varióllca; 6l - atestado rie boa conduta com riec aracão «o tem-

po dè residência e, ocupação dó candidato, passado por autoridade policia
ou oficial do Exército, Marinha ou Aeronáutica; D - '""enca do pal_?U
tutor, quando menor, para verificar praça: 8) - declaração de aceitar o

alistamento por 5 anos: se militar, o candidato entregará o seu W«erl;
mento ào Corpo onde serve, à cujo comandante cabe informar se satisiaz

as exigências contidas nas instruções para matricula. ;
b) -- ser aprovado no Concurso de Admissão (que constará rie 3 exa-

més: médico, físico é de selècSo intelectual), a realizar-se na primeira

Hiiinzehà rie outubro.
| ._.________________________________w- ^lla^¦a--a»^a^a>^^i^P^>'»»i¦'^»^^^^*™'^¦¦l''l''''*^*''1 '' '' '" '

instituição das Cegas Helen KeKef
Movimento em favor da aquisição da sede definitiva

mif.NCAt- INTEKNAS — NUimCAO
— KXAMKS PERIft»U:OS >>E **ODlí

-.sIArI" o CUrSO nn Homi. Brllirtie,
pífim Ynrlt

• uarlanf-nle, de 14 fl« 18 loras
min Ilebret, 23, «alas ti!l/ll
Fone -!2-;tn«l — Red : 'n-*llD

í com «erdâdeiro h«r«i»m«» qu*» milh»r*n
de chefe» de íamilia trabalhem. I é eom
orgulho que vêm o fruto efêsae eafòrço:
em teus lares nada falta... Ma» »• um
dia. num dê«ses lares, faltasse o chefe,
quem pagaria o aluguel, as conta», os
colégios, hoje pagos em dia' Seria o des-
calabro, a esposa desesperada, o» filhos
deixando os estudos, obrigado» talvez «
trabalhos humilhantes, ainda nâo apare-
lhados para a vida... Em seu lar nio devt
ser assim. Pense em sua esposa, pense
na confiança que seus filhos depositam
»m você... E proteja-os em tempo, garan-
U lhes o p_o, o tstudo, o encarreiramento,

em -tialQuer hipótese... É seu dever
manter um seguro de vida. E a Sul
America lh« oferece vários planos. Aco-
lha, como a presença da um amigo, a
visita do Agente da Sul America, que lha
mostrará, sem compromisso, qual o plano
de seguro mais adequado a seu caso'
F tome uma decisln à altura de «eus
devere» de esposo e de pai.
"Alguns talvez dissessem, em Inútil hratiofa:
¦¦Quando f*r nelhc. nio me importara fico» ns
mlsdrlo". Mos quem d» nós ousaria dizer Uto.
nao «m «eu próprio nome, mas no do «pila,
dos filho» *"

FtUvra» de lrn»t Tromm. ».• colocado no Con-
curso Sul America.

EMBARCOU, O CORONEL LEBON
REGIS •

Seguiu a destino, a fim de assumir
a sua nova comissão de diretor do
Arsenal de Guerra "General Câmara",
o tenente-coronel Júlio Nascimento Le-
bon Regis, que apresentou suas despe-
dldas às altas autoridades militares.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-
POLÍTICA

Quinta-feira próxima, 11, no edifício
do Liceu, i.« andar, nà rua Bilten-
couri da Silva, n. _6, às 17 horas, o
Instituto Brasileiro de Geopolítlca reü-
nir-se-á em sessão de assembléia geral
para discussão e aprovação dos seus
estatutos. A diretoria do referido lns-
tituto espera o compareclmento de to-
dos os consócios, que deram sua adesão
ao mesmo, a fim de que sejam devida-
mente ventiladas e discutidas as suas
finalidades.

CONVITE PARA EXIBIÇÃO DE
FILMES ARGENTINOS

O embaixador da República Argentina
acaba de convidar o general Paulo Fi-
guelredo e família, seus oficiais e fun-
clonários da Secretaria Geral da Guer-
ra, para a exibição de filmes documen-
tais argentinos, que se realizará no
Audltorium da A.B.I., no dia 11 do
corrente, às 18 horas.

ASPIRANTES CHAMADOS
Estão chamados a comparecer, com a

posslve) urgência, ao Q. G. da Z.M.L.
e 1.» Região Militar (3.» seção), os
aspirantes a oficial da reserva da arma
de Infantaria Alberto Eduardo de Ma-
galhães Oliveira, Válter Alblere, José
Bernardino Sanches, José Anchleta Mon-
telro Sampaio, assim, como o cidadão
dr. Henrique Adrl, a fim de tratarem
dé assunto de seus interesses,

OFICIAL A DISPOSIÇÃO DO
E.M.F.A.

O ministro passou à disposição di
Estado Maior Geral das Forças Ar-
madas, a fim de servir na Escola Su-
perior de Guerra, o tenente-coronel
Alfredo Souto Maior.

O PRESIDENTE INDEFERIU
O presidente da República indeferiu

8 requerimento em que Silvio Chamea
Machado, major dé infantaria, solicitou
promoção ao pflsto de tenente-coronel.

VAI FUNCIONAR COMO OBSEK-
VADOR

O ministro designou, por proposta do
E. M. E., o tenente-coronel Augusto
Cesas de Castro Munlz Aragáo, para
acompanhar, como observador do Ml-
nistério da Guerra, os trabalhos, do
Seminário Interamericano de Alfabetl-
zaçào e Educação de Adultos reunido
em Petrópolis.

INDEFERIDOS
O ministro, nos requerimentos em

que os escrlturários do Ministério da
Guerra solicitaram transferência pára
o tia Fazenda, exarou o segul;,te des-
pacho: Nâo é possível concordar coro
o pedido de transferência feito pelo»
requerentes.
A CHEFIA DO S. O. DA 4.» R. M.

Noticia chegada à Diretoria de Obra»
e Fortificações do Exército informa ha-
ver, o coronel Paulo de Bittencourt
Amarante, regressado da Capital da
República e reassumido o seu cargo d»
chefe do Serviço de Obras da 4.» Região
Militar, com sede em Juiz de Fora.

CLUBE MILITAR DA RESERVA DO
EXÉRCITO

Recebemos:
Recepção aos Aspirantes da Turma

de 1949 — Finalizando as solenidades
das festas de formatura dos aspirantes
que concluem o curso do C.P.U.R. da
1.» Região Militar, a diretoria do Clube
recepcionará us novos camaradas no
auditório do Ministério da Educação e
Saúde na próxima térça-felra, dia 15
de agosto, às _U horas. Programa: 1)
palavras do capitão Tarso Coimbra,
atual presidente; 2) palestra do capi-
tào Ciro Portocarreio sobre as finall-
dades do oficial da reserva; 3) saúda-
çáo aos novos aspirantes pelo major
Joaquim Paredes, sócio honorário, em
nome da Diretoria; d) números de arte.

Departamento Recreativo -. Desde
hoje. terça-feira, os sócios poderão to-
mar parte nos jogos de pingue-pongue,
xadrez e damas, na nova sede do Clube,

Avenida Graça Aranha, 19, 11.» andar.
PROBLEMA DA CASA PRÓPRIA

A propósito de uma nola sob o titulo
"Problema da casa própria", publicada
na edição de domingo último nas "No-

tlclas do Exército", o general diretor
Interino da Carteira Hipotecária e Imo

Escrevem-nos:
«Foi adquirido o prédio da rua Pèr-

severança n. Í4. estação do Riachue-
Io para sede definitiva da Instituição
dàs Cegas «Helen Keller» pela impor-
tâncla de Cr$ 250.000.00 (duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros), conforme es-
crltura púhllca lavrada no cartório
do Tâhellão Mozart Lago. em 3 do
corrente mês.

A benemérita instituição, fundada em
dezembro de 1944 e consideraria de uti-
lldade pública por decreto municipal
n. 8423. de 11 de janeiro de 1946,
têm por finalidade educar, instruir e
amparar as cegas de todo o pais, sem
distinção dè idade, nacionalidade, re-
llglão, raça e condição social, rfcrian-

do. para isso. escolas. bibliotecas-
Braille. casas de trabalho, creches e i
asilos para inválidas; prepará-las con-
venientémente, a fim de que lhes fi-
qut assegurada a subsistência fora da
lnstituiçio, facilitando-lhes, igualmen-
te, todos os meios possíveis para dar
livre expansão às suas aspirações ar-
tisticas e intelectuais.

A instituição, apesar de funcionar
em sede provisória, já abrigou, desde
marco do ano passado, as seguintes
cegas: Maria Trindade Rebouças, com
20 anos, natural da Bahia: Jurtite Al-
ves Costa, com 33 anos, natural da
Bahia; Maria José Rodrigues Coelho,
com 31 anos, natural do Maranhão:
Nilce Bastos Santos, com 26 anos, na-
tural ria Bahia e Nair Oliveira, com
18 anos, natural ria Bahia.

A instituição, no cumprimento do
seu programa educativo, conseguiu, por
solicitação do presidente, matricula
gratuita, no Instituto Benjamim Cons-
tant, para as três primeiras cegas
acima mencionadas, as quais frequen-
tam cursos de acordo com as respec-
Uvas aptidftes.

Com a aquisição da sede própria,
a Instituição tomará novo impulso pa-
ra o cumprimento da sua altruística
finalidade.

A Importância, para aquisição ria
sede. foi obtida com as contribuições
de sócios, vários donativos, a impor-
tâncla de CrS 32.700.00 proveniente
de um festival de «Misses» e desti-
nada à instituição pélá exma. sra.
d. Anadina Pereira dá Costa e quan-
tia apurada num festival realizado em
4 de novembro de 1948, no Teatro Mu-
nlclpal. organizado pela exma. sra. ri.
Càrmem Dourado Lopes, em nome-
nagem ao general Cânrobèrt e em be-
neflclo da Instituição. Só nesse festl-
vai, que excedeu qualquer espectatlva.
pela numerosa e seleta assistência e
esmerado programa, foi apurada a
Importância dè CrS 101.450,00.

EM SlO PAULO

REAL HOTEL
Todos os apat«-
lamento» cor»
banheiro privativo

R. TIMBIRAS, 621
Telefonei 6-6S67
(Rede interna)

A diretoria atual é a seguinte:
Presidente -- General Canrnbert Pe-

reira da Costa; vice-presidente •— Co-
ronel Flrmino Fernando de Morais Car-
neiro; diretor técnico — Benedita de
Melo Amaral (cega): suh-dlretor téc-
nico — .ludite Alves Costa (régal;
primeiro secretário — ri. Carmem Dnu-
rarto Lopes: segundo secretário — rir.
Adosinrio Magalhães rie Oliveira: pri-
meiro tesoureiro — ri. .Túlia Pego rie
Amorim: segunrio tesoureiro — ri. LI-
gia Neri Falkenbach: primeiro pro-
curador — rir. Manuel Joaquim ria
Fontoura Gueries; segunrio procurador
— d. Fausta Gama Ribeiro.»

Compro Enceradeira
Perfeita ou defeltunua, mesmo

Incompleta compro, pago bem.
Telefones 43-2854 e 43-7820.

O segredo da
juventude...
Enquanto muitos homeas,

ainda jovens, se sentem cansa-
rios, depauperados, ameaçado*
de uma velhice precoce, outros,
com a Idade avançada, se mi*
tram j.ovens, dispostos à luca,
como se estivessem em ple.ia
alegria de uma mncidade ra
diante. Essa diferença, entra-
tanto, encontra a sua explica-
çâo lógica na revigoracào tisl-
ca e mental por melo de t.m
tônico de poder regenerador a_
vitalidade orgânica: VIRILASli
o rèstituldor ria mortdade tio

I decorrer da velhice.
Aos jovens que perderam o

entusiasmo rie uma mocida.le
feliz e aos idosos que querem
desfrutar rios prazeres da j'l-
ventude, encontrarão em VlRi-
LASE o pronto restaurador di
mocidade, dando-lhe fôrçis,
alegria e saúde. ¦

VIRILASE é um tônico cwu-
tlfico neuro-muscular e de efei-
tos seguros em todos os casos
rie depauperamento físico. VI-
RILASE normaliza as funçòís
sexuais.

VIRILASE um produto oo
Laboratório .lesa S|A (pira
ambos os sexos) é vendido em
todas as farmácias e drogarias
do Brasil. Pedidos pelo reem-
bolso à Caixa Postal, 3383 -
Rio.

Dr. iose Carlos Gouvêa Costa
Raios X — Doenças do coraçiu — Clínica médica — Eletrocardio-

(rrafia - Met. basal - Rua México, 41 — 18' andar - Sala 1.808
Edifício Cívltas — Telefone: 32-B870.

HOTEL GRANJA
ITATIAIA

Ótimo clima —- Água e alimentação excelentes — Piscinas
— Esportes — 780 metros de altitude — Servido pela E.

F. C. B. e Estrada de Rodagem Rio-Caxambu — Reservas
de acomodações — Travessa do Ouvidor n 32-A 3? andar

Tel. 23-4295.
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...e veia
como alveja!

QUANDO AO PRECONCEITO SE ALIAM OS CIÚMES
Surpreendente caso de amor vivido

AO PASSAR DO NAMORO AG NOIVADO. . ¦- ACUSADA!. .

Para viver feliz — Canções famosas — Humorismo, etc.

Leia o n. 107 dè Grande Hotel, a mágica revista do amor — Cr$ 2,00 — Nas bancas

biliárla do Clube Militar acho.u opor-
As Companhias Escola de Saúde, de 1 tuno prestar aos associados da mesma

mwndS e de Manutenção, -'~l~ ~»« .«¦t.-,r«,m..ntos:

como viaturas que constituir)
Companhia de Transporte Auto, segui-
ram domingo, 7. para a região de: Re-
sende, onde cooperarão nas manobras
da Escola Militar.

Sstes elementos, que fazem parte do
Grupamento de Unldades-Escola. pertl-
hente ao C.A.E.R.. Iniciaram seus mo-
vlmentos rodoviários, depois de inspe-
clonados, pelos generais, diretor do En-
alno do Exército e do Centro de Aper-

Sul America
Comp.nhla Nacional dr Beguroí de Vld»

rn.N-iiAiiA BM llll

MÁQUINAS DE
COSTURA •

15 prestações
Sem entrada
Sem fiador

I
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I
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À Sul Anirrlrit
CAiXA PORTAI, VI «10 l>K .lAKf.lHO
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assim os seguintes esclarecimento!;:
constituirão uma „a) 0 reColhimento de 2or« sobre o

total do financiamento só será exigido
aos associados que quiserem valer-se
dos benefícios da prioridade prevista no
art. 4.« das Disposições Transitórias do
Regulamento da C. H. 1., que assim
ficou modificado, pois dispunha este que
seria condição preferencial a entrada
Inicial de CrS 60.000.00;

b. a C. H. 1. só poderá aplicar nos
Investimentos relativos a essas priorl-
dades o máximo de lír* do financia-
mento total que lhe fór concedido pelo
governo;

c) a C. H. I. será financiada ao»
Juros de 3^« e poderá conceder finan-
ciamento*. aos associados ate o .nàxlmo
de í1*, para. com essa diferença, pos-
slbllitar-lhe a constituição de um "fun-
do de reserva", destinado aos financia-
mentos futuros, quando já estiver total-
mente empregado o capital do emprét-
tlmo do govírno, pois nao seria Junto
que só fossem atendido* oi primeiro»
candidatos Inscritos e esquecido» aque-
leu nfto contemplado» com o empréstimo
Inicial;

d) romo o» impríitlmoi devem Mr
resgatado» no pr»//> de 30 ano», «ta-
ii»ieimi-k* o iimii» méxlmo «mtlgnâv.l

I *ni 40"» dói, v#n'-im«nio», » "m Bl.
com «ia* medida, pnmlillilsr'»» um II-
n»n''lam»nio mtlnr, q>i«, *nlr«i»nio, »ó
tara ennr»dli|o »r» »»»f«"Udo» qu» n
UIKlrtm » fltnlro d»» n/lMIWlllrt»1»» II-
ntnr-ir*» >i* i'*iimni

A niraln. I» <1» C H I i»m * •¦•¦••
ínçnn d» »wunleir *«« i»wtfi»'i«» i"»
„ ,,,.:.!.. .1* tiniu.um»nl'i '»»i i|»rn>
v»4\> URinlmifluni* 1*1* immm* *•»
i-i, „,...,. .1» itmnt* wié*m "" *¦"
«aitlo flVi ..... r, f|4 *>fr*nl# «*n »•«
iiiilhini* »#l»i*flfl 4« **1>M*4* **w»l
hmH M**»lli»«» WHto 4»m* »*
DMHêtm-i ui •HiiWlfihiil» »'i |<l»H»rw
f,.íi H> !(»*»') I Kit».»" 0>|l|'4flM»
íl*.!#i* ** #'* SH---S'!"* -* ' »| I
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AS AS HORÀL

A mecânica suíça colocou*

nos relógios Eska, a perfeição

adquirida em longas gerações

especializadas. Comerciánoa,

estudantes, professores,

qualquer classe social pode

ter um relógio bonito a

preciso, pois Eska é um

relógio perfeito.

R1LÓOIO SUÍÇO antimagnítico

H4ü e*t» w-m-f *»!*<*M*W)i<*
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PRIMEIRAS
Minha prima polonesa

Escolha lelir vara o inicio dir ninar temporada de Aimée no Rival. Pareceirt
impossível dizer-se isso a respeito de umd comedi,, que. no fundo, ê apenas

uma daquelas inumeráveis pecas, «Jl<e cmsíiOiem n dens<, "laiora do teatro

francês, em torno ria infidelldade conjugai, No entaVto. condenável, como qua

quer oura, pela ausência do mínimo senso moral, ti«o se. lhe podem negai qua.li-

dades ínvúmres de humor, de espírito verdadeiro e mestria de manejo teatral

^ 
nTooVi de Louis Vemeuit, m, qual há tanta coisa, no mesmo «Mero com

um gLui^aisandC. "Minha prima polonesa",, que 
^'\'^'^"le 

e Dan,el

Rocívi traduziram, possui brilho e. v.W.acidade que a distinguem. . ,„„ „
^«5;'^. apresenta A a de exigir tipenas 

J^WJM
bem ,1-8 todos praticamente, «o «mamo nível de responsabilidade Ora o con

junto W está no Rival dispõe de precisamente quatro excelentes 
^rpretes.

Acrescente-se. que a empresa Carlos Frus entendeu de dar n e/,c*.naic"°

certo- ZTaprÕveiZfib os palcos laterais paia ^l^TaLVVrceteu.se
rua ajardinada, e colocando, 

^^^^^a^^^^^^Zò

™tXatJo^ra^::;:!,:$$$$»»»***#» ««• **** *

sido lácil e vantajosamente eliminadas.
Mas. vamos uo trabalho dos comediantes. uiarnln
A aiúacáò dr A Fregnlente, no tipo exuberante e nervoso de-Burel, literato

vor vresòrkâo medi:,,, /uma das melhores 'Coisas que temos visto em Utttm

Z, útmioTtemios. Ator absolutamente espontâneo, nato, o palco nao lhe

atitudes franco», "° 
/"*«'*a' £$&'„ 

""eculu 
com propriedade fisionômica

^fC^o^ ^iiâas melhores oportunidades no teatro d,

™'Te:^aZ'es,',iti,i' 
par preservo inêdioa, i*«àugjm tipo que a sra.

*"T 
Pbn«rS:™ SS^S^ lü ir Pauto Pôr,,

• JirSrf. Jesempenhd-lo com os recursos de sua inteligência, vivacidade,

^^teX^nl^t^MMAn mima polonesa* uma personagem a que

Aimér*ea,usta <nuiH< bem, com os sem conhecidos dons de-comediante, jovial,

BraT,"'espetáculo 
que diverte, que riroiiòci. o bom riso que não è apenas glan-

dular mas uma reação intelectual. — K- h.

Red Skelton vai
embora...

Só ptl dois dias — hoje e amanhã
— teremos Kcri Skelton e iuas malu-
quiece, nos 3 cines Meti o, em <tiherluCK
assusredò». Só poi dois dias mais
será pcsslvel ver Red Skelton entre o
mlcrolme, fazendo râdlo-MOVela, e
^Bar.Ksteis» Inimigos, «ente frrlvel,
que põem <) rapaz em maus eheols...
c con isso proporcionam muitos^ dos
melhüree »sags» do divertido flnie.

A PRÓXIMA ESTRÉIA DE "TRANS-

ATLÂNTICO DE LUXO"
A direção dus cines Metro e a dire-

çào ca Metrii-Guldw.vn-Ma.ver -mire nos
está" rei íeilamente descançadas ijuan-

to ao agrado do filme que apresentarão
quinta-feira próxima naqueles res ei-
nemas é certo que ...Transatlântico de
lu.v» (Luxury Lineri agradara * lo-
dos que a ledos conquistara Dor sua

K-v.ci(isidade e seus muitos encantos,
ni.i sur música bonita, por seus in-
tériiiíles perfeitamente narmomzadps
cul, i, simpatia geral do _ espetáculo.
«Transatlântico de luxo» nao é apenas
o mellio. filme o filme definitivo, o"hi" 

seguro, irresistível, de Jane Pu-
well a encantadora e sorridente »es-

Robert Mitchum e o seu
novo "caso'' com Bar-

bara Bel Geddes...
«Sangue na lua* (Blood jn^UiãjJte, ^^/'^TRomance 

~ 
no' Méxlcu».

on) qu» a RKO Rádio está apiesen- lelima. ^ ^ ^.^
tandu nos cremas Plaza, Aslói a, história, 

música e lenávloLeLUUVI 1IW.T VlllbUlHU - -_ .

Olinna Parisiense, Kitz, Star, ' Hrirror
Colônia: e Mascote - e algo de dite-
ren e cemo filme de acâo o como ro-
mance O «astro» dessa Tiovimentada
prodúefir,, Robert Mitchum, >'ive ill um
i:asu rcmàntien deveras sensacional, h

ela» é a loira Bárbara Bel (Jeddes.
a garuia-revelacao de Noite eterna* e
«A vide de um sonho».,. .Dirigiu
«Sangui na lua» Robert Wise, que vem
de colhei aqui os maiores aplausos ria
critica pela direção que emprestou a
«Punho, rie campeão».

"Sorriso de Gioconda"

•Exercite sua
memória

feitr pela história, música e :ená'.io,
dns eiímentos para a realização rio
idea «filmuscal». Não aparecera ouem
torça r nariz a «Luxlry Llner»; uns
o levara, mais a sério rio que outros,
mas U.ÕOB g.islarão rie tudo uuanteivfi
fi.me proporciona. Ao larin de .lane
Powel aparecem George Brent, tlances
Glítortí esta positivamente um mo-
dê o de elegância; LawU> Welt:ni°'
Marin.'. KoshetZ, Xavier Cugat e sua
orquestra - e vários outros elementos,.
iricWVc os conhecidos, famosos; Pieri
Pineis O «musical seore do filme e

nc, e variado: vai da. solenidade rin
duv4n du final do terceird ato ria
-AWa/ h leveza da «Alouette» uma
cancân canadense que vai tomar conta

Cinema na ABI .
Realiza-se amanhã, no auditório, da |

'da carteira social.

Um papel ideal para
Alan Ladd

Domingo à tarde

}qne Powell, a "esliêla"-sornso

de "Transatlântico rie Luxo .

A caminho do primeiro centena-
rio, » em sufi sétime seniana de
represenfacâo, volta hoje no cartaz
do Regina a peca "Sorriso de fíio-
conda.'', orwmúl de Aldous Huxlep,
tradução de Odilon Azevedo. Esse
espetáculo, um dos melhores apre-
sentados na -temporada teatral de
49. até o presente momento, tem
valido a Dulcina momentos de
emoção, ppíos aplausos que recebe
todas as noites. A seu lado, com-
partilhando desses aplausos, estão
Odilon, Sitíaiia; frVnçu Melo, Nicetti
Bruno. Jorge Pinu. '«r« Cortez,
Aida tzquierdo e Marcelo Abadie.

Graça Melo

'Sorriso de Gioconáa." estará em
cena hoje. às 20.45' fcurns. De-
pois de amanhã, vesperal a preços
reduzidos, dedicada às senhoras e
tcnhnritas.

Teatro na Rádio
Mayrink Veiga

«rAsirim e o Teatro», realização de
Dymas Joseph para a Rádio Mayrink
Velg» transmitirá,", hoje, ás 17,30 ho-
ras e gravação leila diretamente das
estréias de «Minha prima polonesa»,
cum Aimée, .Está com tudo e nào está
prosa, rie Válter Pinli.; - -Os gregos
eram assimí. .»." com Eva. Foram gra-
variai, at opiniões do público e dus ar-
listas. . '

Teatro Experimental do
Ex-Combatente

«...E!U TROCA DA LIBERDADE»

Teia lugar, em breves dias. num
dos teatros desta capital, a estréia
de ¦:. .Eni troca da liberdade», dram.
patriCtico em três atos de aulnrla di.
ex-ci ii.balente José Brasil, que será
levaau ã cena pelo «Teatro Experlmen-
ta, do EN-Comliatente*.

O drama se desenrola em lórtin dos
prob.in.as dos praeinhas qo após-
gusrra sua* lutas, decepções » espe-
ranêàs ne tnellioies dias. São os se-
guinle» ns personagens do elenco cons-
tituld», dt valores novos: Jeraldo Bas-
tos _ no papel de ,lofto, veterano da
EEB que se suicidou no Rio urande
do Sul: Cloriomlr Fialho .Felix, lovem
herói di' FAB: Murilo Vinhais, ttegiha
Conih.. Mary Castro, .losé Brasil — In-
i>>rprelando um veterano da jjuerra oo
Paraguai e a atriz Carollna Solo Maior
— a srfredora mãe do herói da his-
tórla.

Os ensaios vém sendo realizados tó-
(Conclui na- 2.* pf<S'. da 2.» secãiH

LEITOR: Responda, mcntailmenU
su pergunta» abaixo, e, em «eRoi
d», confronte «s inas resposta» com
a»' nossas, q«e serão publicadas
nnunhã :
9276 — Que teatro existia na ave-

nida Treze de Maio, per-
to do largo da Carioca 1 '

*
9277 — Qual é o rio que banha

Porto Alegre 7
*

3278 — Que área tem o parque
da praga da República '.'

*
J279 — Onde nasceu o padre Vi-

eira ?
.í

3280 — Que tempo durou..o.'clia-
mad0 Santo .Império ?

AS O i N C O PERGUNTAS DE
DOMINGO E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS
9211 _ quais são as mais antiga»

universidades ? — As de
Bolonha fundada em 1100,
a de Paris, em 1150-

. •!*{
9-2TI — Que significa o nome HW

Ipiranga ? — Água Vermè-i
lha. •!?¦

:!¦'

Ü27;t — Que eram ns vikings ? '—

Piratas escandinavos dos sé-
culos XI e XII. '. .

1)374 — qual • a diferença entre
os bacilos e os cocos ? —
Os bacilos tém» fçdaj^., rie
bastonetes; os coefls.jpg» *s-
fericos (pneumj^cÔ<iji,M-
treptococo, ^pO^^A^

,ln publico, passando pela galantearia

=— W^Í unt^às mler^r^X;
"Lulu Belle", a história SS ~*,«E. fSS- """"

corremos o "diul": Ue cá puni '«.

ÜàHi para-cá. Sempre u mesinacoi-
.. n-utebol futebol, corrida de cava-

para. nittio, os cuv"' 
rpnente, pina-

m0, „a. estação da.dmitamos na estação n""im „ 'Qumtn
,uete Pinto - *J>'«;"'^e"quanto a
Sinfonia" de B"Jrh° ^ a Rádio Mi-
omissorada. «j««* J 

*tá «rra-

^XaôperTZtão 
e Oalila". de

de ter pensado m i«w rfj0 &0
nem todos «i"™*!? 

futebol e cor-
obrigados a- -gosta, de />"

rii/us iHeswio qiiundo a peleja e enli«
o Fluminense e o Vasco e, ua Gdtieii,
se disputa o "Grande Prêmio Hrusii",

Sdo ussiiii, alids, todos os domiltyoj
em nosso rádio. Depois rf<; certij. hora,
pouco se tem- pura ouvir. B os im»
«8 deliam /toar em casa, no "doic»

far niente", não contam com o nu-
Min dn rádio, para. quebrar „ mono-
fonia de uma, tarde silenciosa.

Não está certo. Fu/fimos por nós e
por muitos outros. Queremos, (am.
béiii aos domingos, hons programai
musicais b literários. Bastam algumaí
estações para divertirem aos ijue d/lo
preferência, às manifestações e.sporti-
vas, a que constituem unw grand»
maiorirr, dos ouvintes, mas náo a sua
totalidade.

Otid.
Mc

H

de uma mulher
iiPerdidas"

Foi muito feliz o diretor Giorgic, Ket^

roni dirigindo Alric, Fabrizi, o.grande
tráfilco de < Ruma. cidade aberta» «

SSftS no acampamento 119. . AdrU-
„a Renelti, e novo «broto» que e a

m\io^n"ehsacão dn ecrar. Mw^m
tPerüldas» a historia violenta, bia.ai

emocionante de um pai que vai tu

contra ¦fl sua filha no bosque mal lo

ti Tombole, onde as mulheres mer^-

délavam com o próprio corpo para nü-

Si o alimento cotidiano: ^rgl^íer.
Zv soube imprimir um »tnl0(,^,^

oo por tudo conseqüente. A conjuga-

can rie lmaKem e palavra em «Peiüi-,
!, poderio notar os cinemamaus,

f- âmbPem coisa „ue foi observada co.

,.„rto rlEor na realização. O fato e .u

cinemas Pathé, Presidente e Para

Todos darão a partir de segunda- ei-

a próxima sessões repletas para¦ u 1,1

núblico mui iustâmente ávido dr gran-

des serisacões que merecidamente se.-A

recompensado com a apresentação da

(Ua da Art-Films.

ÇÂLSKPÁW HACMAL
" 

e-r»MPILACÂO E DESENHOX OE K6/ÍAtlO ó /AUvA

!«7S — quando o palácio Bj» «,'a-
tele foi adauiftd,qlpara]ie-
de do go*'êrn^»y.™«M6;
fÃvn vAftiíriíirlr. ". .iílrt'f WHrãO
de Noya'^ripuiyó;.'enJ'.'ÍJ62.

Dorothu Lamour numa caracter
rizáçãp de Lulu Belle.

Lulu Rtlln. a sereia que embav.il
Nova Orlean.-. nos primeiros anos dês-
le século, revive agora na personail-
dade de Uorothy J.amuur -Lulu Betle»
que a Colun.bla nus anuncia para a

próxima sesunria-feira nos cinemas Pa-
láclo. Roxy-, América. Monte Castelo u
Icarai. simultaneamente,

Juntamente com Miss Lamour ver'-
mos George Monlgomery nesse filar:
que lol extraído da famosa peca ii"i-
trai rie David Belasco e que teve a
direção de Leslie Fenlon. Um elenco
todo de estréias rivaliza-se em gr,in-
des «performances»: Oito Kruger, Al-
bert Dekker, Glenda Farrell e Grég
McClure.

Instala-se, hoje^ o Curso
de Legislação do

Trabalho
tnstala-se, hoje. às 9.3U horas sob

a presidência dn ministro do trabalho,
o curso especial de Legislação do Ira-
iialho e Aperfeiçoamento Sindical para
os jornalistas acreditados Junto a es-
>,a Secretaria de Estado. O curso lera

a duração de três meses, com aulas
diárias e só permitido aos profissionais
de imprensa que ali tenham exercido há
mais rie um ano.

As aulas serão darias pelos srs. Ce-
raldo M. Bezerra rie Meneses, .lorge
Severiano Ribeiro, Durval de Lacerda.
Evarlsto de Morais Filho, Nélio Albu-
quérqúe Maranhão e Astnlfo Serra.

Allan Ladd, 6 o astro de Abu

três Humanos", tecnicolor da, Pa-

ramount que estará em cartaz

segunda-feira próxima, nos vvie-
¦mas Tluza, Parisiense, Astorta,

Star, Rilz, Primor, Mascote e

Colonial.

Alan Larid, que tantos triunfos tem

conquistado na teta cum suas .ntel-

prelUõei de homem valente e decidido,

apreicnta, agora, em sua primeira pe-
UciiH «western», «Abutres humanos»,

a ser exibida segunda-feira t.os cine-

mts Plaza, Parisiense, Astóna, Olin-

da Siai Primor, Rilz, Mascote t Co

loniat, un. personagem de noucas pa-
lavrai porém Assaz eloqüente "o uso

do revólver. Esta atuação supera tô-

das n- suas anteriores, inclusive ide

pelicula> lào empolgantes como *Sal-

Koin «Calcutá», -Irmãos em armai»
4.0 lado do simpático ator, iraba

mam em «Abutres humanos» Brenda

Marshai., Roberl Preston e Oonald
Crisp tortos eles fazendo reviver na
tela c primeiros tempos da viacao
ferrèd nos Estados "nidúí, luando
eram fiequentes os assaltos evados
a eleit" por quadrilhas de ladrões que,
após provocarem o descarrilamento dos
carros, despojavam os passageiros de
seu> ha\eres. além de praticarem cri-
mes de morte .

Aliar Ladd é o agente policial ria
empresa c de acordo com o <eu Bapel.
é um homem de acSn rápida. d»c'sões
violentai e julgamentos tumários Em
suma. um papel ideal para Allan
Land.

A

O.E às S0 horas, » Rádio Minis-
'iér'10 

da Educação transmitira mala

nosso . cancioneiro popu ar. - Karios

roulo rádio-ator do denc" às. Radio

MinlsiéAo da Educação, dará hoje ««

recital de declamaçáo na Oasa do Por

ll 1 Diretamente do Teatro Munlc-

pai a Rádio Ministério da Educação

Transmitirá, hoje, às 21 h»™». •£*£
ceira récila d» Temporada Lírica de

11)49, com a ópera "Werlher" de Mas-

senet. * * *
RÁDIO Roquete Pinto transmitira

** hoje, às 2t horas,-a ópera 'Wer-

ther" de Massenet.' diretamente rio

Teatro Municipal onde será cantada
em terceira recita de 

^assinatura.

T-lM SEU PROGRAMA N.« «UU, a»

JCi -Ondas Musicais" apresenta rio ho-

je as seguintes peças :Lully-Stokowskl
_ »Le trlomphe de 1'Amour' — N.o-

turno (Stokonrskil Haendel - <>n«0rt°

para harpa em Sl-bemol, op. * n.° «

(Grandjanj-Morel; Radames Gnattall -

Brasiliana (Raybould; Falta ~ *•»«'
nos Jardins de Espanha <f«",l"8-?j-
got. Esta audição será irradiada, das

13 ás 14 horas, pelas emissora» Jornal
do Brnsll, Maná, Mayrink Veiga, Gua-
nabara e Vera Crur.

* * • , ,
TTTiT\.T é o partido responsável pela
U D1N apresentação de hoje de "Ca-

ravana Política", das 19 ás 19.15 ho-

ras. no Rádio Clube do Brasil. r-.?f*
20 às 22 horas. "Mundo de Atrações .
animado por João de Freitas e Altanlr
Ferreira. * * * , •.
TTO.IE, ns 21 horas, a Rádio Mayrink
H. Veiga apresentará mais uma an-
rtição do «eu programa 

nC/ini«das .
interpretado por Xerem, Zé Trindade.

Dr. Astor J. Carvalho
CLINICA MftlllCJA 

'

Uuencaa du l»«»do
Reg _ 4„«. Hlglnn, 3!«, *pt. 14

Con» — Lanto Ã» <lar1o<y» «¦ R —
«ala 4W.

dupla Tlnheiro e Pinheltlnh» » 14.
rios outros. * * *

ANTÔNIO 
MESTRE, o "virtUOst" ri,

acórrieon. dará. hoje. as 21 hoti»
e 5 minutos mais um recuai pela cm,^
(Conclui na 2." páR. da l.i sejft.ji

uma Baroneza
assassinada

pelo espião, que rouba a for-

mula da bomba atômica, mala

maia *oia cúmplice» e iorí,

mas surge o SOMBRA,

que o prende e des vendi »

mistério dem Irlei

 
-¦""l"1

J=i niPiagra a s
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JUVENTUDE
ALEXANDRE
m i m mi».

HOJE
as 22,05
RADIO

NACIONAL
PATROCÍNIO DAS LESiTlMAJ

lâminas GILLETTE iZÜL
E UOS FAMOSOS APARELHOS

DE BARBEAR GILLETTE ||(

OS PROGBAMAS PARA HOJE

llllliL

1 n*

i^Sk
Em 1784

. flt. rPÂNCIfCO
, MôHTEÃmm
\[HA M0CIPAPE)\

Nasce nn cidade do Rio rie Janeiro, Frei
Francisco rie Monte Alverne (nato Francisco
.losc ile Carvalho); Prodígio de eloqüência,
Monte Alverne elelrizava o auditório pelo
vigor da frase, . pelo gesto e poesia casca-
leante da expressão. Monte Alverne empanpu
o brilho dos oradores sacros da língua por-
Itiguêsa, ile seu lempo. Aos 2 de riezcmhro
ile 1RSS, já cego, falecia em Niterói, esse

gigante da palavra.

*? X-ar V

T E Ar T RO S
• TEATRO DÈ BOLSO;—""Daí
Necessidade (le ser Poligamo",
às 31 e 22 horas.
. CARLOS GOMES - 22-758/,
. KENIX - 22-5.40Í'. "Sdiillp ile
uma Noite de Verão"* ks. 21
horas. , '' >i%
-GINÁSTICO - 42-43U0J ^

ÜLÔR1A - '22-914b'. "Os Mal
Casados", ãs 20 e 22 horas.
.'.IOAO CAETANO - -13-S477.

TEATR1NHO ÍNTIMO.
T F. ATRINH O .1ARDEL -

37-8712; "Olha a Boa!", às 20
e 22 horas.

MUNICIPAL - 22-2885. "Wer-

Lher", às 21 horas.
RECRKIO - 22-8164'. "Está

jom tudo e não está prosa",
as 20 e '22 horas.

REGINA - .'Í2-5817. "Sorriso

Je Gioconda". às 20.45 horas.
REPUBLICA - 22-U271.
RIVAL - 23-2721. "Minha Pri-

ma Polonesa", às 20 e 22 ho-
ras.

SERRADOR - 42-6442. "Os

fljregoâ eram assim...", às 20
e 22 horas.

CINEMAS
O IN E h AN D I A

¦ CAPITÓLIO - 22-6788. Sessões
PassatemiKi.

22-9348. "Culpa

Em 1839
Ataque de Areias (Maranhão! em que
a vanguarda legalista, comandada pelo
major Feliciano Antônio Falcão, repe-
lida a principio, consegue afinal ilesa-
loiar os rebeldes, batidos pelo tenente
Antônio de Sampaio. Os legalistas ti-

veiam 60 mortos e 100 feridos.

IMPÉRIO
Paterna",

METRO
Vssustado"
¦ODEON •
Paixão".

PALÁCIO
de Agonia"

PATHE'
Branco".

PLAZA - 22-1097. "Punhos de
Campeão".

REX - 22-6327. "Renegaria".
SAO CARLOS - 42-9525. "Es-

lou Ai?".
VITÓRIA - 42-9020. "A For-

na'rina".

. 22-6490. "Sherlock

22-1506. "Raízes de

22-0838. "Jornada

22-8795. "Diabo

r.
]

m

SABÃO DE COCO EM PÔI
PARA

MAQUINAS DE LAVAR
USINA QUÍMICA STRADA

Econômico e eficiente!
Encontra-se a venda na Av. Graça Aranha n. HJ,

St 8W>. lei. 42-5518; Freitas Couto Ferragens Ltda,, rua
Miguel Couto n, 28, tel. 23-4788j Armazém Tone de
Belém, praça «losé de Alencar n. II. tel. 25-M1W» Foi-
rinlia do Copacabana, Box 6| Pérola da China, rua Uru-
,/.........,. ll, 180, lei, 28-49871 MorcadinhoH Copacabana
Ltda , rim Siqueira Campos m (17 o 711 Mercearia TI-
jura, ma lladdoili Lobo, \%\\\ Kmnmm (Jrajaú, a mu
ííajaú ii ftli Al* Corditjro, INa«;a ih* H^itvk » 04»
Bomimíimi l'«>j»b Ampriiwniw H A i PirfumiriN Cm"
nutro, fUfl JBti fl» Hi«lMmbio, SHs Viiktu ('»Ih-nI &¦ Comp,
liftiH , li*!*» ••" Mtubailo » IWl •.'»)"•• Hn»»ilwiiy Md» ,
rui dó Ouvidor, lííl» C»»w íÜiiuIhimIí» 1'nrÍM»»»»» ídd» ,
rui Alibulo (Jiiimliiri « '^«'Ai QoQymtív* d» Vimw
,„„ Au Vmiml é* Cilll BmnAwImi »»»•? «» ' "M» iili
I) i'm,#\itu «Ml da ht»mth\m N ^'^f Mwi Hu^ai, i»
in d» H»ii» it Mii iimiMAtlw *it>* ModoMftiiM», Mi
Umiiígim Ai**í# n ihi # u í) iímnMhtu fu* í,,! í*^
M#í* « _
|tlWrf.TirrtBi|w^ " 

rm  "" """

CENTRO
¦ ¦ CENTENÁRIO - 43-8413. '
librlo".

CINF.AC-TRIANON - 42-6024.
Pastilhas para a voz — Carna-
vai no Deserto — DesenhoF —
tornai":, ele.
¦ COLONIAL - 42-8512. "Punhos
de Campeão".
-D. PEDRO - "Viúva AleKif".
• FLORIANO - 43-9074"./';Serc-
nata Sertaneja". i"Jer fj

ELDORADO - 42-Í146: .^Üe-
monio Dourado". L •!.• /¦

GUARANI - 32-5,651. /'Meia

SÀO JOSÉ' - 42-0592. "Naná".
BAIRRO S

ABOLIÇÃO - "Piratas riu
Ar".

ALFA - 29-8245, "Os Sinos ile
Roskrila".

ASTÔK1A - 47-0466. "Punhos
de Campeão".
¦iAMÉRICA - "Jornada de Ago-
Ilia".
. AMERICANO - 47-1203. "A

Bomba".
A POLO - 48-1693. "Signo de

Aries".
-AVENIDA - 48-1667. "A For-
narina".

BANDEIRA - 28-7575. "A Es-
posa de Monte Cristo".

BENTO RIBEIRO - "Cali-

tórnia".
B1M - BAM - BL'M - 30-2162.

"Que Falia faz um Marido".
BRAZ DE PINA - 30-3489.

"Miragem Dourada".
BORJA REIS - 29-4281. "Fi- '

guias do Mesmo Naipe".
CARIOCA - 28-8178. "Raízes

de Paixão".
CATUMBI - 22-3081, "Muilo

Dinheiro Atrapalha".
CHAVE DE OURO - "O Rei

se Diverte".
C A V. A L C A N T 1 - 29-8338

"Satan Passeia a Noite".
CINEMINHA — (LEME) —
7-2989. Exclusivamente para

crianças — Filmes Educativos
Desenhos — Comédias.

-CINEMINHA JARDEL -
(Posto 4) — Diariamente, Ses-
soes Infantis.
. CINEMINHA SAO JOAQUIM.".Vida Contra Viria".
-COLISEU - 29-8753. "Cisne
Negro".
-CRUZEIRO - 49-4651. "Caçula
do Barulho".

EDISON - 29-4449. "órfão rio
Mar".

ESTACIO DE SA' - 32-2923.
"A Luz é Para Todos".

FLORESTA - 26-6257. "Palha-

co Atormentado" e "Os Sinos
de Rosarita".

O Camundongo Mickey Faca io DIÁRIO DE NOTICIAB o teu jornal Por Walt Disney

Imagine : um planeta governado
por animais !...

Os dois animais descobriram o avião
foguete.

^Bjj^^^i , _ nu ¦  | '" .^»m*»*Zmí 
r^^Tr^-f]\)^^ 

-^— WotU Riííu Ríitmá
j^SBS^Wj|Pt^aZ7_^^lf|^^HTBff^ Dutitfeifcd b| Kifi| rraijir; S>ndnjt*

Pequenas lragedias Çonjugais For Jimmj Murphy

FALSO ALARME! PENSEI QUE
OS DOIS INIMIGOS HOUVBS-
SEM FEITO AS PAZES BEI^OIS
DA BRIGA MAS JSADA ACON-

TECEU : TUDO FOI RESOL-
VIDO DA MELHOR

MANEIRA
POSSÍVEL 1

JI | Sabia que 1 I

ii*| I' llllll II O patrão fez tal comeu- não merecia Sabretonth

/' 
" "X 

in|iliM|ll|lliJlllliP| tário a seu respeito que madameV Sempre 
'

/ Teresa e Gaspar, quero ) ¦]/' 
M1ITTO fiquei alé com J\ íoi

[ apresentar-lhes meu \ I íu,uu menu de o J V --^y muito
l íamos» Sabre- 1 \ pKAZEK ; conhecer... \ ^T~^^à> 

müdcsl°'"
"^^^s-v 

— ^~~- 4 1l J oJ^I L- MANEIRA *

42-1318. "I'è<pltl6|'|i".'
42-1218. ''no|hlfrtv0.

Luz1
IDEAL

- IRIS
Sorriso e Música". '¦ ' •<. .

. MEM DE SA' - "Sonho 15«»
feito".

LAPA • 2-2-2543. "Porta il
)lll'0".
MKTnôPOI.K - 22-8280. "Sob

in.,- li,inili ii .'• '

MODERNO • 22-7U7H. Tel»
Ir MArninr»",
OLÍMPIA . 42 •1(1*1, "Pm|iieim

i.VkiuhIí" .
1'AltlHIKNSr: • Í9-0132, "Tm-

i.iii r * Mnnlajlilit) Sfi-inU"
POI«MI,Aft - «J.1-IHM. "r^|ill»ii

IJo.roll"
PfíKItfíWfK ' l>ii»i«> Hmi>

1'HIMHM - 4S86«I "PlItttW

|r ratllllaflin"
HI';i'l*Wl.|i*A VMttTl,
RW HMANIV» . tfitm "IM

l"« ** '¦'¦ ¦••'

* V I tiO
* i-iiiii'. au* mmi»* k»,

f$m$t >'• "i¦mi» •!'¦¦ ""•
ijiiimii,|iii|*iii hh„ » imrHt'
,!B i,iU,<t)i,uu et #|i*iü

FLUMINENSE - 28-1404. "Mão
dn Diabo".

GRAJAU' - 38-1311. "Dois

Prontos de Sorte".
GUANABARA - 26U836. "Ml-

nha Rosa Silvestre".
HADDOCK LOBO - 48-9«m

"A Felicidade Bateu A porta"
IPANEMA - 47-3806. "A For-

narina".
>'1RAJA' - 29-8330. "Tarzan c
ais Sereias".
i. JOVIAL - 29-0652. "Engano

jíatál".
,X MADUREIRA - 29-8733. "A

Espôta de Monte Cristo".". 
MARACANÃ - 48-1910. "O

iprlunfo de Boston Blacky".
-MASCOTE - 20-01)1. "Plinlios
rie Campeio".
- MEIER - 211-1222. "Mimslmii
Mciiiinilrr".
-MODELO . 2IMH78. "Nu Ca-
mln.ho da Vida".
. MICTIIO ¦ COPACABANA •
"Sliei liick A»>M»lliil"",
• MKIIlo • TIJUCA - «Jí-UMO,"siinrii,iw Atiiikladn"
..MODKRNII - iHANfíll». "Wi-

iiifiilii li Ou hílm"
, MONTI*; i'Aül'KI/» » WMm'Jfailirii, rir Agonlii"

NACIUNAI. W<Wi< "M»ii
}|0 ll> Ui/imi#"

hhtkl, . 4»>UWi "A MlH»
,1,111. híiii at Cotiiii*"ii/imm 4*t'm- "tmttm
,)u l.aJIIIWlíí1',iitm,titl'i i m>wt "UtAmh
,i, nu tmt1-

\fkt,A*'tii VIMilOA ik'M\"1'iimtt hililniiíiiiiu»
j»A|lAJ«í . *" )'M|" l'Hi'i"

O Marmheiro Popeye u uiaRIU uh. tiuTWUH * «m jornal para ai ilitet dt tidas a* o/aj««« sooioi»

, SENHORES E CAVALHEIROS!
' O PRINCIPAL sKPÍ

'DEFENDENDO s e u
T I T U L O, TEMOS
KRUSHER MEA-

NY, O GRAN-
DE APA1XO-

A_/>vrJ

Por E. C. Stgar

I" #*'
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h^ "1q*a S»a\sí
O DESAFIADOR, UM NOVO 0 lvl£ ^—. ~jfl

ACONTEtMMKNTti > fi^ ' f I K KRUSHER MEA- , ESPORTISTA ,i ^*__>yJ
DE HOJE SERÁ' > (^ ¦fâlT' NY, O GRAN- f^>7 POUCO tfT>-^—*- '~ ¦3>—- SsKBo^/

REALIZADO ¦<t^í ti i^Js\Yí- ' 
DK APA1XO- K \ * ' CONHECIDO*. <01he sr, n5 "N ^í45^ ^G^nr
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TELEFONES MAIS OTEIS
leltot a relaçAn rins tnleionea

MvrarAo rf*» rtlfIctildadetAnui '""
ntali '»'"• nuc
m,l, urgentfi.

rr(,Mlo Socorro; Pnatn
39-003.1;

Ontral —
M. Couto —

li mr G, Vargas  30-3289; C. Cha-
., i-M Hermes 606: R. Paria — C,

(«arandefl66; Pedro II — S. Cruz271.Corpo rie Bombeiras: Posto Central32-2044;-Est. Marítima — 23-6073.
Queixas t Reclamações rio "Diário

de Noticias" : — 42-2010 — R, o,Del»/-ária rir nia: Hoje, Econ. PopDr. Schwab — Tal..- 42-0614.
Policia civil : — Rndio-Patrulha : —

32r4242; Del. Econ. Pop. : 22-2303.
Reporls/rem rio Policia ,!„ "Diário

rie Noticias" : — 42-2010 — R. 15.

BlnÉa^^piffldlis
SEGUNDA S10OAO Tcrçii-felrn, fl de «góato de l!)l!)

*
A mercadoria miiis linratn em todo u mundo é a que produz
a Industria jornalística, A elaboração Intelectual e material
de um Jornal custa uma fortuna o u seu preço de vehdn custa
uma bagatela* No entanto", essa mercadoria, cuja produção
cuata uma fortuna c cujn venda, custa uma batrate.la, é n

inaia indispensável ii huiniinlilnile.

OITOCENTOS MIL ALUNOS NOS CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO DE AD
Afirma o professor Lourenço Filho no Seminário Intera-

mericano de Alfabetização
Meio milhão de alfabetizados em dois anos — A responsabili-

dade da escola primária tratada em Petrópolis
pt/IKoraUS. S (A.N.) — Arli-,

culanun todos os elementos para uma
verdadeiri
hellsinn
ti ai
G
ceienli
UltlICIH
fesv:

i|«

liatalha contra os analfa
dos adultos, está com o seu

aballn bastante adiantado o 2.i
niu. Irahallia baseado mim e.\-
esludo oferecido pelo professor

ii Filho. Neste estudo, o pro-
Lourenço Fillio aprecia Iodos
cios rie legislação, organização

R((nilr.istrativa, fõvma'«So io esolrilo
publicu. innjiei ação particular ;• rie
várias entidades, financiamento r rela-
cóes con oh planos de mais extensos
mogiiunas de -educação de -idultos».
Flnaiizatidc n seu trabalho, o professor
Loiiro.W Filho ofereceu íi apreciHçâo
dós participantes do Seminário expies-
nivos números da Campanha de Alfa-
betlzèc&o de Adultos que o Brasil vem
|evar.ni a efeito. Por estes números
,ç vê que o Brasil possui neste mo-
mcnir sem contar com os voluntários,
15 (Ki - cursos de adultos em funcio-
itimento. rom cerca de SOO.000 alunos
rnjitrk-iilados, Km dois anos, o Brasil
slfabelizou meio milhão de -ressoas.
Ao próprio Seminário estão .^negando
cai-tcu de alfabetizados, aplaudindo a
iniciptiva. e concorrendo ao concurso
ni-ganiziido Pelo iJornal d.e Todos», ior-
nal muiai que » Campanha disseminou
noi tod-, o país.

«Al VAU AS CRIANÇAS DA
IGNORÂNCIA

PF/lnrtPOUS, 8 (A. N.'' — Se é
trecilt, >alvai 70 milhões de latinos-

'm

CRIADAS MAIS DEZ FEIRAS-LIVRES
MAIS QUATROCENTOS LOTOS NO HOSPITAL SAO SEBASTIÃO
Serão inaugurados, hoje, pelo chefe do Estado — Parte do programa de cinco mil

— leitos para o Distrito Federal —
Detalhes da construção do Pavilhão Anexo e da obra que vem sendo realizada no

país pela "Campanha naci onal contra a Tuberculose"

Aspecto oolhido por ocasião da reunião dp twno das comissões têc-
nicas rio Seminário lnterame-ricano rie Alfabetização e Educação

lie Adultos.

american*! da Ignorância c da mlsó- a escola primária um preventivo ,o
ria. nfco é possível esquecer ;ielo menus | analfabetismo adulto — eis ns lemas
19 milhões de crianças sem possihili- | ontem debatidos com veemência'' no Se-
dades de escolas em todos os conti- I minério Interamerlcann de alfabetiza-
nentes A maneira rie Impedir que es- fiSó e Educaçfio de Adultos.
tas • crianças permaneçam na ignoiàn-j Os representantes rias nações ame-
cia, o os melhores métodos de tornar (Conclui nu 2.* página)

Os oficiais do Exército bacharéis em Direi-
to querem,ser juizes militares"

Esclarecimento do auditor Orlando Ribeiro da Costa — Anti-eeonômico
e inconstitucional, o projeto 1.046 — Entretanto, já estão sendo prepara-

Realiza-se, hoje, às dez horas, a inauguração, pelo presidente riu
República, ,1o Sanatório Aneko ao Hospital São Sebastião, à rua Carlos
Seitil n,'. 137. no Caju, construído e instalado com os recursos ria "Cam-
Vinha Nacional contra a. Tuberculose"-, sob a responsabilidade, direta rioServiço Nacional rie Tuberculose, do Ministério'da Educação e Saúrie. Após,na mesma, ocasião, n sr. Clemente Mariani fará entrega do novo sana-tririo à Prefeitura do Distrito Federal. Essa construção faz parte ria
programo- da "Campanha contra a Tuberculose", lixada em convênio riecolaboração entre o Serviço Nacional rie/. Tuberculose e a Prefeitura eno qual eslão previstos cerca rie cinco mil leitos para tuberculosos nêslu"idade. O Senàtòri0 Anexo dispõe de modernas instalações, com trêsamplos pavilhões, abrigando um total de trezentos e noventa e. um leitos.Receberá doentes rie ambos os sexos, p. está aparelhado com três salasrie cirurgia, além de consultórios especializados, cozinha e lavanderia

próprios, que o capacitarão a funcionar em toda a, plenitude, além de
proporcionar certo desafogo aos serviços do Hospital Sáo Sebastião.

A construção abrange uma área de seis mil metros quadrados, e as
obras foram iniciadas praticamente em fins de junho de 1948. Os planos
obedecem aos estudos dn Seção de Planejamento e Engenharia da "Cam-
punha", i/ue visavam a determinação rie um tipo padronizado, com sensível
barateamento rio custo total ria obra, além de proporcionar rapidez de
construção, sem prejuízo de capacidade funcional e do conforto de doentes
b servidores''. K assim c possível aa governo federal, pouco mais rie um
mio após o inicio rias obras, entregar à Prefeitura os primeiros trezentos
e. noventa p um leitos pura- tuberculosos, inteiramente equipados, em seus
mínimos detalhes, de acordo com o compromisso assumido com o go-
vêrno municipal.

ire

Cerca de 5.500 leitos já foram inaugurados

m
Rfft

P..«fbtmtn;
"Os aliciais do Exército bacharéis

err. Direito querem ser Juizes Mllita-
rei".

Li i nota publicada no DIÁRIO DE
NOTICIAS sébre o título acima e, de-
pü< 5 resposta dada a. mesma pelo
rapirto José de Jesus Lopes

Ir.'eifs<sndo-me pelo. assunto pro-
rurel, para um exame consciencioso

das as nomeações
da matéria. Inteirar-me do teor do
projeto, que é o seguinte:"Projeto n.° 1.046-48. Toma perma-
nente o exercício das funções de Juizes
T.llltares pelos nfirios das Forças Ar-
nndas, bacharéis em Direito.

Art. l.o — As funções rie Juizes
militares previstos nos artigos 12, 13
r 14 rio Código de Justiça Militar pas-
ram a ser exercidas permanentemen-
te por oficiais da ativa rias Forças

Além desses 391 leitos, no ter-
ceiro aniversário da «Campanha», ins--
tituldá pelo atual governo, já foram
Inaugurados; rie 1947 até agora, em
diferentes unidades rio país, cerca rie
838 leitos. Acham-se agora em-i-ons-
truçfio adiantada outros 4,250 leitos,
em Manaus, Fortaleza, Salvador, Vi-
tória. Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Campos. Distrito Federal, Lages, Li-
vramentp e Rio Grande. Este cômpil-
to, 

"de 
cerca rie 5.500 leitos, cones-

pondendn a 10.000 metros quadia-
dns rie área, representa o esforço rio
governo federal referente no progra-

nia de 1948, sendo que a parle do
corrente ano lei-á Inicio breve. Alem
dessas nliras, grandes verbas vêm sen-
do aplicadas rio levantamento dns pa-drões rins hospitais já existentes.

RECURSOS EMPREGADOS NO
DISTRITO FEDERAL

No Distrito Federal, pnr exemplo,
a «Campanha» já empregou cerca rie
quinze milhões de cruzeiros. Nn Sa-
natririn Santa Maria, para montajjem
dos serviços radlologicos, cirúrgicas.
laboratoriais e de lahnrlerapia. fnram
empregados cerca rie setecenlns mil

cruzeiros; nn Hospital Almeida Maga-
Ihâes, para montagem da caldeira,
cerca rie sessenla mil cruzeiros! no
Hospital Miguel Pereira, cento e quin-
ze mil cruzeiros; e nn Laboratório
Central de Tuberculose, a , Campanha»
mantém excelente corpo técnico, com
tempo Integral, a fim de melhoi alen-
der. aos serviços de diagnósticos dns
dispensa rios. dispèndenrio, até lin.ie.
cerca rie cenln e qunienln milhões de
cruzeiros. Outras organizações, Iam-
bem no Distrito Federal, como n Uni-
versldade dn Brasil, a Fundação
Alulfo de Paiva, a Policllnica Geral

Perón recebe uma lição
R. MAGALHÃES JÚNIOR

W da natureza do ditador colocar sua. vontade acima das le.is. Nas-
r?m ws ditaduras precisamente desse inconformismo ante as restrições
legais. Certos lideres não se contentam com o poder constitucional. Que-
•«m o poder total. Querem ser a fonte de todas as leis e o privilégio de
mudá-las a. seu talante. Querem ser ao mesmo tempo o executivo e o le-
gisíativo, E não se contentam somente com isso, pois querem ser igual-
mente o judiciário, anulando sentenças por decreto, intimidando juizes,
nomeando para a mais alta magistratura simples apaniguados políticos,
dóceis f subserviente» aos seus caprichos. Se estes, apesar de tudo, otere-
cem uma ou- outra resistência honrosa on imprevista, reforma-se a jus-
tlça, niam-se os fnbiíiiuts de exceção, «s cortes especiais, as leis de emer-
aélicia O qu° o ditador não pode é deixar que o sen poder possa ter qual-
qu?r limite, real. e que o adversário político, impertinente na sua esqui-
vança, irritante no seu desprezo pela figura rio ditador, possa ter qual-
5«« franquia- ou proteção. No seu momento de boni humor, ninguém è
m«tí acessiveí e paternal do que o ditador, capaz de fazer uma lei espe-
ciulíssima para que um jornalista de sua intimidade registre como le-
ditima, uma filha adulterina, revogando no dia seguinte o seu próprio
decreto depois de alcançado aquele objetivo único, exclusivo, que fêz ge-
mer a >ndquina do Estado como o prolongamento de ií»in aventura de
üí-oi-íi. Mas nos seus momentos de mau humor, dr contrariedade. de de-
' :l?nto ou, de. medo, não há ninguém viais ícrríiv/, mais ingrato, mais
s' iri. entranhas do que o ditador, h muito tnaior è a sua periculosiriarie,
•> ,rque êle próprio è quem tem a, fábrica das leis e, portanto, pode le-
.¦ ftmnr qualquer dns seus atos, por mais arbitrários que eles sejam. Ro-
»•'»* Melgarejo, Gomez, Vargas, Perón. todos eles são representações mais
ou melhores semelhantes do raudilhismo, do ditador sul-americano.

Perón. romo os seus émulos do passado e rio presente,,é um desses
>i.n.i pitorescos que o destino caprichoso colocou ã frente de uma grande

H todo, numa hora de crise e de fraqueza moral dos seus lideres. Nessa
•• <n, foi saudado como o "homem providencial" e hoje começa a se.r con-
M-wrrfo "o homem calamitoso", especialmente, depois dns desastres de
*um. administrarão financeira. Como todos os ditadores, Perón tem tam-
bem paixões singulares por alguns aventureiros que dele se acercam. Um
nesses foi. o dentista prático Carlos Elbi-o de Oliva Paz. responsável, há
utrios anos, pela higiene da boca do ilustre general. Contra esse dentisla,
mrgiram graves acusações. Não possuía diploma. Portanto, não podia
clinicar Era a lei, e. as associações de medicina e odontologia pediram
7«» 0'ii;n Paz fosse, impedido de exercer a profissão. Entretanto, ficaram
desmoralizadas as instituições científicas, porque n eminente general Pe-
'"it, wi/ifn satisfeito com ps serviços rir Ótiva Paz, mandou modificar a
lei, para que este não sofresse nenhuma restrição às suas atividades. Oli-
'Vi Pa; apresentou, por fim, a registro, um diploma que adquirira na Bo-
Iv.ui, -- n lei exigia que o diploma fosse conquistado na Argentina, —
» o ^isa ini encerrado; continuando êle a cuidar dos dentes do marido
'!< Pviia Nãn só fêz isso, como ainda promoveu o dentista (D. Pedro I
converteu um dos seus criados em ministro plenipotenciário: o Chata-
|Ç^ ) i enviado especial, aos Estados Unidos, a fim rie jirestigiá-lo. A
fiiltMao diplomática rio arranca-rientes à terra de Roosevelt foi a. de ofer-
[/ii n Truman uma "tiotnbilid" rie prata, a fim rir que o presidente yankee
saboreasse com a mesmo um bom mate argentino...

A tuinsgressão à lei, n ostensiv-o propósito dr humilhação rias assn-
caçfies profissionais por Perón, o prêmio especial de viagem ao estran-
peim ,, ntiia Paz. tudo isso não ficou sem castigo. Fêz Perón o que en-
tendeu, mas a sorte é caprichosa e o obrigou n considerar o assunto soh
")'l ângulo iuovo. Mal embarcara o dentista rumo aos Estados Unidos,
muito lanipeiro e emxiideciao da sua missão de "buenn vecindad", o ros-'n ri? Priõn começou a inchar. Faltou-lhe n sossego e o sono, — e ficou

"'o um possesso, com a mais tremenda das nevralgias dentárias. De
nada valiam as compressas quentes e os bochechos sugeridos pela solici-
>"n> de Evita. Foi chamado o ministro da Educação, sr. Oscar Imitisse-
vich- (nas ditaduras os ministros servem para tudo..,) — p, sendo um
r.imrqião rir fama, coube-lhe examinar os estragos nas mandibulas do
smiumtíe estadista. Esse considerou o caso muito complicado: focos den-
tários perigosos, etc. Mas não quis meter a mão em combuca. Sugeriu querrt.t«c chamado um dos maiores técnicos mundiais cm cirurgia dentária,

<tr. Stanley D. Tylman, dt Illinois. Éslc ve.ia rie avião, mandou arran-
ir mtntns dentes dr. Perón... Nada menos dr seis extrações foram fritas," denlrs perdidos com inferções resultantes rir canais mal ahturadas nu
lll preparado», O norte-americano disse a Perón que um mau dentista

ui.le arruinar a melhor satirir dn mundo r que fia uma vernonha aqililfíinlitilhn pnrrn que êlr linha na hóca Fim da fábula: o ditador, abnrrr-
l"", depois rir oferecer n queixo ,t„rn nn dum balirão, mandou ranrr-

" num,- ilr ()/itv/ Pat dn reglslrn profittlannl das dentistas. ,. Quemiiifll,,,, ,i i„,r i)lli,„o . As assiinaçnis profissionais nslâo rindo' c"dn, niinndn voltar n rir. há dr sn mm dente» puslirns

Instituto de Reumatologia e Cardiologia
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Armadas que forem hachnréis ou dou-
tores, em direito por faculdade reco-
nhec.lda. pelas leis ria Repúblira ou sob
fiscalização do Governa Federal,

Art, 2.o — Serno nomeados juizes
militares os oficiais nas condições rio
artigo anterior que o requererem ten-
de preferénria para nomeação, rientre

os que gozem de boa reputação no
seio das classes armadas: a i — os
que hajam rolado grau, há mais tem-
po: bl os que tenham sido autores
de trabalhos jurídicos; ei os que te-
rham feito parte do Conselho rie Jus-
tiea.

Parágrafo único. — Para as pri-
melras nomeações, a escolha será feita
entre os que requererem, dentro do
nrazo de 120 ri:as, contados da data
d:- publicRçóo ria presente Lei,

Art. .'l.o _ a situação dos oficiais
cio Exército. Marinha e Aeronáutica,
í-.vestidns nas funções rie juizes mill-
tares, fica reputada pelo que dispõem
os parágrafos l.o, 2.0 P 3.0. do artigo
ttrcrlro rio Decreto-lei n.o 103, de 23
de dezembro rie 13.17.

Art. 4.° — Para julgamento de ofi-
ciai de patente superior a rios juizes
militares, nu quando estes forem In-
suficientes para a constituição do con-
selho. seráo sorteados juizes na forma
de que dispõe o Código de Justiça
Militar.

An. h.o — Sáo transferidos dos Mi-
nstérios militares respectivos para o
Poder Judiciário — Superior Tribunal
Militar — as dotações orçamentarias
referentes a vencimentos e vantagens
aos oficiais das Forças Armadas, no-
meados para as funções previstas nes-
ta lei.

Art. 6.0 — As substituições rie Jui-
zcs militares, bem como a sua pas-
:-hgem definitiva para a Inatividarie
urocessar-se-áo na forma rio que for
et-tabellclrio na regulamentação ria
presente Lei que devera ser feita den-
tro de 60 dias. após a sua publica-
CO O.

Ar.. 7.o — Revogam-se as dlsposi-
i.óes em contrário."

O parágrafos do ártico terceiro do
decreto-lei n.° 103, de 23 rie riezem-
lio rie 1B.I7, iCria o Quadro rie Pro-
ftisóres Mllilares) são os seguintes:
") l.o — Nomeados professores ca-
tcdrátlcns ou adjuntos rie raterirátl-
i-os, os oficiais serão transferidos para
a reserva, no posto imediatamente su-
perlor ao que tiveram na atividade
por ocasião ria nomeação, não poden-
do haver, porém, transferência em
uóstii superior ao rie. coronel, A acei-
taçáo da nomeação importa em' re-
niiniia rin serviço ativo dn Ksérrlto,
para o qual o ofirlal transferido para
!• reserva náo mais poderá reverter.

8 2.° — Esses oficiais terão, porém,
giTtdu&l acesso na reserva nté n pAs-
le de coronel inclusive, ronfnrme seu
tempo de serviço e de modo que se-
!• m majores, tenentes loronéls e ro-
limeis, quando contarem respectiva-
mente 15, 20 e 30 anos de serviço pú-
hJict .

5 3." — Os vencimentos rios profes-
1.1 res caterirátiens, quando oficiais ria
reserva, serão os mesmos que perce-
hrrem os oficiais rie Igual patente Mo
Exército ativo e, como estes, poderão
contribuir para o montepio, na forma
0.1- legislação que vigorar".

Isso acontecendo, quebra-so-á o
iiilncipio básico ria Organização Ju-
ritclárla.

Colejando-se o projeto com as leis
em vigor, verifica-se que o mesma re-
presenta uma série rie Inconvenientes,
como sejam:

l.o — Qurlirará a si^teniátlea da
Organização Judiciária Militar.

Os militares têm foro especial, nos
i limes militares, para que sejam Jul-
nnrius por seus pares.

Determina n Código de Justiça Ml-
1 tar, em seu an. 14, taxativamente:
Os'Juizes Militares parn ns Conse-

'nos Especiais ou Permanentes de Jus-
tlça serão sorteados rientre os oficiais
rio Exército ou ria Armada, respeotl-
Vãmente, em «ar»lço t na jurisdição
em que estiverem servindo".

fase principio básico da Orgânica*
çíin Judiciaria mllllar será invrrlltln,
l,ols os nillliitris dn allvn, nos cri-
nus militar», paaaarnu a ur julga-
rins por militares dn reserva.

Para ficar dentro rin referido piln-
i-iplo, o uri. II, dn ('.IM. rielerml-
na; "Ou mllllllro» mllllnrea mnlilIMi-
làll H iierteni'i'1 mis ie.|irlluu i|lm-
rim» «Ilio» du ExéreliO ou ,1a Arniü-
(ia, sr lhes nau «pllniiidii * leulilu-

(( iinrliil iih li* i-' '"¦. •

Dramático acidente no Circo Sud-Americano
Rompeu-se uma das cordas do trapézio e os dois artistas cairam da altura

de onze metros — Em estado grave um dos trapezistas

Os dois trapezistas acidentados, Antonicta Slcvanovich ç Vítor Gésimundo
Durante o espetáculo de ante-ontem,

nr. clr.co "Sud-Ãinerlcano", verificou-se
um Impressionante acidente, de que fn-
ram vitimas, ns trapezistas Vilni- Ges-
inundo, rie .".1 anos de Idade, casado,
sua .cunhada Antohiela Slevanovlch,
snlteiia. de 'J5 anns e o Irmão desta,

Periro Stevanovicli, proprietário dn
circo.

Deu-se o acidente, quando ns três ar-
listas realizavam o penúltimo número
da sessão, denominado "Saltn ria Mor-
te", tVnclenle de um dos Irapézios, rie
cabeça para baixo. Pedro segurava pe.
las mãos sua irmã, enquanlo, no tra-
pézin fronteiro, também de cabeça pa-

ia baixo, permanecia Vitor, achando-
se IinIos de olhos vendados. A prova te-
ve inicio com o balanço sincronizada
rios riois trapézlos, Em dado momento.
» um sinal convencionado, Vllor sal-
Inu rio seu trapézio, ao mesmo tempo
que Anlonlela largava as mãos tio Ir-
mão. trocando, assim, de posição; isio
é, a moça segurou-se ao trapézio rie VI-
Inr e êsle ás mãos rie Periro. Foi as-
sim, realizaria a primeira parle, do
número. A segunda parle seria cons-
tiluiria da mesma cena, mas Vllor e
Antoniela Unham os seus papéis lnver-
sos. o primeiro, largando-se rias mãns
rie Pedro, saltaria para o Irapezlu on-

rie se achava Aiituniet.i. enquanlo esla
se lançava no ar, a fim rie segurar-se
ás mãos rio irmão. O sal In rie Vitor
Ini feiln com pleno êxito, mas o tra-
pézio em que ainda se achava Anln-
niela Ipve uma rias cordas rompida,
na ocasião em que Vllor a êle se a gar-
rnu, de modo que êsle e n moça cairam.
projetando-se Antoniela sobre a rêdo
rie proteção e Vítor, ao solo.

A primeira sofreu contusões na--re-
giâo lombar e o segunrio, fratura dn pa-
rlelal direilo, senilo ambos socorridos
pela Assistência. Vítor, em eslado gra-
ve. foi internado na Casa de Saúde Sâo
Sebastião.

dn Rin de Janeiro e Santa Casa de
Misericórdia receberam auxílios que
montam a um milhão e duzentos- mil
cruzeiros, a fim "de 

desenvolver os
seus diversos setores, relaeionadns di-
retamente com a luta contra a tu-
berculose.

MÉDICOS E ENFERMEIROS
Além de tudo issn, a «Campanha»

mantém cursos rie médicos e de visi-
ladores sociais, com 37 alunos bolsls-
tas. no primeiro e US nn sagunrio dês-
ses cursos. Cerca de IS médicos per-
lencem an Distrito Federal e os res-
tantes aos diversos Estados. O se-
Ior rie enfermagem rie alto parirão, a
fim de . atender aos serviços rie saúde
pública, também nãn foi esquecido, lan-
to que a «Campanha» vem mantendo,
em diversas escolas oficiais rie enfer-
mngem, 143 bolsistas enfermeiras rie
saúrie pública. A Escola Raquel Hari-
rioek Lobo, rio Distrito Federal, pnr
exemplo, conta com Jí) bolsistas.

lS.OOq PECAS DE ROUPA
Um detalhe dns mais interessantes

diz respeito á atividade benemérita rie
um grupo rie senhoras ria nossa me-
Ihnr sociedade, que, sob a égide ria
«Ala Feminina Auxiliai- ria lula con-
tra a tuberculose, coordenou várias ou-
trás Instituições de benemerêncla sn-
dal. oficiais e particulares, tornando
possível a confecção de um enxoval de
18,000 peças de roupa, a fim rie equi-
par os leilus em construção com ns
recursos ria «Campanha Nacional con-
tra a Tuberculose»; sendo que. os do
Sanatório Anexn n<, Hospital Sãn Se-
bastião sáo os primeiros benefic-ia-
rins.

Serão instaladas em
Sampaio, Maria da

Graça, Boca do Mato,
Vicente de Carvalho,
Ilha do Governador,

Marechal Hermes,
Olaria, Botafogo, An-

chieta e Senador
Camará

Grande jazida de urânio
em Minas Gerais

Trata-se de um dos
maiores depósitos de

minério do mundo

BEI.O 
HORIZONTE, 8 Asa-

pressl) — Falando f» lm-
prensa a respeito do' descobri-
mento du grande jazida <le ml-
nério de urânio, o geólogo
Djnlmu Guimarães, seu descu-
hridor. disse que mp trata de
um dou maiores depósitos de
minério do mundo, cujo valor
estratégico avalia do impor-
tâiu-ia quando se sabe que só-
mente existem no mundo dois
giundes depósilos deste niinr-
ri» necessário a fabricação da
bomba atômica; um 110 Cana-
da e oulro no Congo belga.
Segundo pesquisas procedidas
pele Instituto de Tecnologia
Industrial de Minas Gerais o
lem do minério é altamente
radioativo, possuindo as jazi-
das seis quilômetros ile ex-
tinsfto eom 20 a 50 metros de
espessura. Prosseguem os tra-
balhos de prospecçan pnra
aproveitamento do precioso
minério.

Autorizada a construção
de três frigoríficos para
a conservação do pesca-
do em Sepetiba, Pedra
de Guaratiba e Barra de

Guaratiba
Atendendo ãs solicitações dos habl-

tantes de diversas localidades suhurba-
nas, ricusamente povoadas e onde não
são eatisCalòrios os meios >ie distri-
huição de gêneros alimentícios, o pre-
feitn vem rie autorizar a instalação
de 10 novas feiras-livres.

Serâb beneficiadas as seguintes to-
ca lidados: Sampaio, Maria da Graça,
Boca rio Maio. Vicente de Carvalho,
ilha do Cnvernadnr, 'Marechal Hermes,
Olaria, Knlafngrj, Anchlétá e Senador
Camará, funcionando as feiras, de se-
gündà a dnmlng',, numa série especial.
cuja organização decorre rie estudos
das necessidades da população daque-
las localidades. v

A CONSTRUÇÃO DE THÊS FRIGO-
R1FICOS TARA PESCADO

Satisfazendo a uma das mais antl-
gas aspirações dos pescadores cariocas
ligada h questão da normalização do
abastecimento de peixe á população,,
n pretello aprovou, ontem, ns proje-
tns para construção e oquipamentn de
três frigoríficos -le^tinario; ã conser-
vação do pescado nas localidades praia-
nas de Sepctiha. Pedra de Guaratiba
e Bana de Gifnraliba, nnde se loca-
lixam Colônias de Pescadores.

A iniciativa da Prefeitura concorre-
rá paia beneficiar as atividades de nu-
merosos trabalhadores rin mar, bem co-
nin lera. grande repercussão no abas-
lecimento, com a conservação rie um,
produto de grande consíimd.
VAT SEI! AMPLIADA A DISTRIBUI-

CAO DE TOMATE A POPULAÇÃO
Km virtude da grande colheita de

tnmale na zona rural desta oapital
e municípios dns Estados de Minas e
rio Rin, que. normalmente, abastecem
n mercado carioca, o prefeito rieterml-
nnu providências á Secretaria, rie Agri-
cultura nó sentido rie serem ampliados
os meins de distribuição dn produto,
beneficiando, a um tempo," os lavrado-
res Interessados e os consumidores des*
ta capital.

Essa distribuição deverá ser inicia-
ria provavelmente tia semana' ^m cur-
sn, sobre a orientação dn Departamen-
tn rie Abastecimento, nnde os Inferes-
anrins poderão rnlher informes a res-
peitn.

Doenças da Pele
Sífili». cflni-er,' ei-/em.is, vArlznn, ulee-
ras das pernas, verriiRns, «snlnhas,

fnriiiiciilos, nilrnses, (frlrlras)
KAIOS X

Dr. Agostinho da Cunha
Dlpl. Instituiu MaiiKiilnhiK

ASSRMMLftlA. 7.1 — Tel.: íü-3Z8n
Diariamente, una lfl As 10 'mrns.
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Instantâneo dn primeira parte da número srnsacin nal "Salto da morte", interrompido com o acidente.

Ventos perigosos nos
Estados do Sul
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Dois inventos de grande utilidade
Lava, por dentro e por fora, com água e sabão,
duas mil xícaras, por hora — Va máquina que

;prestaria grandes serviços aos restaurantes, ho-
téis e cafés — Esterilizador com descarga auto-
mática do material esterilizado - O inventor faz'.:. demonstrações ao (< Diário de Notícias"

!***! '# '*4hfflÈÈÈk ' lXtf^ * "* " ^^^/j^"l^'^^^^^^^^9í-' ¦'%

No clichê superior, vista da parte traseira, do esterilizador, obser-
ixmdo-se uma das tampas abertas, aparecendo uma das costas desti-
nadas a receber o material a ser esterilizado. — Em baixo, o esteri-
lizador aberto com as duas cestas prestes a mergulharem na água

fervente.

Fomos convidados pelo sr. Eduardo i
Bens, mecânico profissional e autor de
liversòs invenções, a íim de assistir- j
nos, em sua oficina, situada na rua j
Luiz Barbosa n" 39, em Vila Izabel,

. t várias demonstrações de alguns de
leus inventos.

A máquina exibida inicialmente toi
im esterilizador que funciona à base
le gás de iluminação. Apresenta este
iparèlho, em síntese, duas caldeiras.
:om separação central, no interior das,
juais penetram duas cestas metálicas,
Jutí recebem ¦ os objetos a serem este-
.ilizado. Existem dnis tipos destas ces-
tas: uma em forma de cubo, apresen-
tando as suas paredes laterais perfura-
çoes até no seu terço inferior; o outro
tipo é dotado de uma inovação que per-
mite a descarga do material já este-
rilizado, sem o contato das mãos. A
capacidade destes esterilizadores varia
da .acordo com as especificações esta-
belecidas no ato da encomenda. O apa-
relho que nos foi exibido fora enco-
rnendado pela Casa dos Expostos e
comporta, em cada uma de suas cestas,
50 pratos, num total rie cem, em cada
operação. í-uele, igualmente, esterilizar,
cje uma só vez, 300 xícaras de café ou
2Í00 copos do tipo comum.
OUTRO INVENTO IMPORTANTE
Em seguida exibiu-nos o sr. Eduardo

./Bens u'a máquina para a lavagem de
! copos, garrafas e vidros de quaisquerformatos e tamanhos. Essas máquinas

procedera A lavagem com água cor-
rente, esfregando, por dentro e fora,
com escovas de borracha ou cabelo de

! íeitio especial, acompanhado de sabão
,; ou nào, fazendo, assim, uma limpeza
i rápida desagregando os cacos agarra-
;: dos nas paredes internas dos vidros. O

; MIL LEITOS PARA ...
(Conclusão da 1* página)

além do ministro Clemente Mariani,' e membros do seu gabinete, achavam-
se os drs. Heitor Frois, diretor do

I D. N. Saúde Pública, Adauto Bote-¦ lho, diretor do Serviço Nacional de
; Doenças Mentais, Ernani Agricola, di-•; retor do Serviço Nacional de Lepra,
; Heitor Peres, diretor da Colônia de Psi-
S copatas, médicos do Serviço Nacional*>de Tuberculose ei do Ministério da

^Educação.

Pelas vítimas do terre-
moto no Equador

' Um apelo dos estudan-
tes da Faculdade de Di-

reito da Universidade
Católica

Pede-nos uma comissão de alunos da
?.D. da Universidade Católica a pu-
slicação do seguinte;

«Solidários rom o grande infortú-
riio que acaba rie enlutar a República
amiga, resolveram os estudantes da
Faculdade de Direito da Universidade
Católica, organizados em comissão, en-
cabeçar um 'movimento entre todos os
universitários do pais, no sentido de
uma campanha em prol dos flagelados
ria nobre pátria de Garcia Moreno, re-
riiglndo. a tal propósito, um mani-
leste que aerá oportunamente divulga-
Un. Nesse sentido, a comissão repre-
sentada pelos bacharelandos José Cláu-
dio Vllhena de Morais, Manuel Morei-
m de Barros e Silva e Edgar Maria'i elxelra, esteve ontem na sede da
limh&ixada do Equador, k praia de
Lotafogo, a fim de apresentar de en-
yr.itá com as suas condolências os pro-
icstos da mais estreita solidariedade
com os nossos Irmãos equatorianos.

Recebeu-os, pessoalmente, o sr, em-
balxador dr. Luis Antônio Pena Fer-
rera, que ao dlriglr-lhes a palavra
em agradecimento por essa iniciativa,
declarou, comovido até ás lágrimas
p.-las tristes noticias que acabava Jus-tamente de receber esclarecedoras de
uma ainda mais expantosa extensSo
da catástrofe, que recebia com efusSo
d • alma a manifestação dos distintos
uilveisltárlos, cujos sentimento! ae
iiarla pressa em transmitir otlclalman-
i' au» universitários do seu pais».

Dr. Fernando Linhares
Onyldoi — NurU e Garganta
li México. 08 • ti.» . Tel.i U-üilh.

Dra. Gladys Browne
HHtldlia — '•'¦'li a l.nrimilii — Y.t
Ouvidor, |, 301, — Tal.l J.l nltll, aa
"imi'1.1». 'Ill.lll.l. a »».ln« I, Irnt, lln»

11.10 m. illnolr

mesmo autor tem máquinas especial-
mente paru esse tim, que tiram todo
e qualquer caco por mais agarrado que
esteja. Não apresentam a menor com-
plicação, são simples, práticas e eco-
hômicas. Um menino de 14 anos, com
2 minutos de explicação, fica logo se-
nhor do manejo da máquina. As esco-
vas sào de muita durabilidade e fácil
substituição. A instalação das má-
quinas ocupa um pequeno espaço de 30
centímetros, o consumo de energia elé-
trica é insignificante; uma tomada da
luz 110 ou 120 watts, ou de uma làm-
pada de 16 velas; também pode-se usar
qualquer meio mecânico para o tra-
balho do aparelho. Segundo aos afirmou
o sr. Bens não há no mercado nenhum
outro similar que lhe possa avantajar,
aqui e no estrangeiro. O rendimento dês-
ses aparelhos apresenta os seguintes da-
dos: lava, por hora, cerca de 400 copos,
sendo que trabalhando-se com xícaras de
café, é capaz de lavar duas mil unidades
no mesmo espaço de tempo, lavagem es-
ta. efetuada conforme foi dito linhas acl-
ma, com água e, sabão, esfregadas pordentro e por fora. Forte ser emprega-
da também na lavagem de tubos de en-
saio e tubos do tipo BCG.

FALA O INVENTOR
O sr. Eduardo Bems Já ultrapassou

a casa dos oitenta anos. Sua vida foi
pontllhada de lutas para tornar popu-
lares os seus Inventos. Apesar da sua
idade avançada, a luta neste particular
ainda faz parte preponderante das suas
atividades. Exibiu-nos os pareceres exa-
rados por autoridades públicas, do-
cumentos que atestam a grande utih-
dade que os seus Inventos poderiam
prestar ao público em estabelecimento!
comerciais, tais como restaurantes, ca-
fés, hotéis, etc. E' um homem pobre o
todo o dinheiro que consegue com as
encomendas que lhe são feitas, aplica-n
no aperfeiçoamento de suas Invenções.
Grandes laboratórios utilizam-se drn
aparelhos idealizados e construídos na
oficina de sua propriedade. Seu malot
desejo é ver reconhecido o valor de suai
Invenções. Dispõe-se a fazer demons-
trações em qualquer lugar e em concor-
rência com quaisquer aparelhos sim!-
lares, confiando no êxito absoluto dês
ses seus dois inventos.

Jfcu.iiiiun alinhai,

demita
• M  >
«fluo MMMJiHãiít itôu»

Oitocentos mil alunos...
(CnneluaJt.o da l» página)

ricanai. Já consideram as causas eco-
nômicat e sociais que ocasionam o
tdefidt> de freqüência nas "srolas prl-
márias. Incluindo a falta de itratlvns
da ercola a questão do transporte e
outros elementos, t 1* «sturtarkm a
necessidade de educação rios oais para'que melhores métodos, aparentemente
com resultados retardados. <etam em-
preeacW para melhor preparar o es-
pfrlto infantil.' Agira os representantes americanos
no 4.o G T.. snh a chefia da sra.
Tarmelp Telada. representante da Or-
eanlz.ição dos Estados Amerleanis, i>-~
tá tratando de definir as respnnsablll-
dadeí ri> escola primária em 'aca da
campanha rie nlfahetlüaçSn -*e rriultnt

nrofessor Tl»rmnn. renresentant»
rios Estados Unidos, aro-peentou um
esboço, nn oual ficam rieftnlrins riol?
pontos- que sSo:

— A responsabilidade orlmordial da
escola prlmérla e de prevenir o anal-
fnhetiemo: 2 — A «eminda, »snnnss-
hllldarie é a de ntiidar t servir rie
gula p outras lnstltnlçft« nas campa-
nhas de educação rie adultos.

O qvarto grupo pro"emie nos «eu»
estudos, entre ns miais ressaltam a?
questõp;' rie «rieflrlt» de n™if»«nres
primários na América, esrnlat de amar.
Rência para fnrmaeín de nessoal -Wente
sistema;; d» flnanclnmentn • »ri-n1nl«-
tração verificada* a« ovni»r1Anrlac n««
rilversoi' países smerlrsnn*. a fnnrRn
da esrrlr nrlmárla rnmum ->m núcleos
de smlfabern».

Dt'AP criNTrF.ptmciAfi NO
, SF-MTNAPTO

O rir Yan? Haln, Pan. ria Orrranb*-
cSn ri' Alimento, e A»rlc"lHira ria
ONI'. fez ontam. nn Seminário Ha
AlfahftiracHo H» Adultos, uma -onf>-
rência sobre r^Anrtttn nn< mna« ru-
rals». a oual foi nuvlda cnm um gran-
He Iplerênse

rortlpuanrin a série He nalestras es-
parlai- para na aarnlnarlrtas. falou,
ontem n prnfe.tnr Rnnlll«. Ar, M*-
ylcri «Ahra a «rranH» evnerlAnrl* ra-
nresartaria pelas «Mlisfle» Cultural.»
no «etl pala nua «Un rrunn» rie edu-
rirtnre:. volante, nn» percorrem a* ?n-
rural* Ar, Méxlrn cnm nntável «vltn.
emlranriV não «ô a l»r a ««cravar,
ma» mlnl«tranHn conhecimento* seral»
At »ai'Ha. aerlciilMira, ale.

DFrTTAnrV; VISITARÃO O
gBMTKAniC»

A flrr A* nua rapra«ant»n»a» Ao
nnvn hraatlalrn imiiim t»r uma Idéia
do tlf.Hdlhn do Samlnárln a -llrfUn
«arai am rolahnracln cnm r) MIpI«-
tértn da TMn'iteao. rw\A*rt depu.
• ,ii. a ienarinrau » v|«|iar " **m\.
nSt\n AnlnrntiAn.t* »« 'omt»««a» At
#<1iia»eíí dai fluai ra»«i do rrtn.

Br.tfHinnR m a i
f>af>ol< A" twttü.rnA». lua a íialorla

Am AUtinAm t»a»«mi nn HUt, ttmfi
*mn*fH'IA? »» íwtMk A* 1 '
fíntt- twrn frwpvMíóVM »*r"*,f,al» »»¦ im-vt-r r*iii» flratlliafn m tatnlft*Hi)**

! wiMlMaf* »* HêtHhr, ff»l*w '**h#.-.»*
' f*ijf<i','i inAM "t aftíf** A» tfaMIM
fjtlt» Uftltt V*» IM»'*"*' adlamadai

Os oficiais do Exército...
(Conclusão da I' pagina)

ção sfibre a transferência para á' Re-
r.erva".

Como, entío, termos ministros mili-
tares mantidos na ativa, além do 11-
mlte de suas Idades, para que não sa
quebre o principio referido e, venha-
cr, agora, ter Juizes permanentes e da
reserva, julgando os militares dr ati-
vaú

Assim como se torna necessária a
presença do Auditor nos Conselhos de
Justiça como elemento técneo, neces-
sária, também, é a de eleme ítos mili-
tares da ativa pois, não raro, são sus-
citadas questões de ordem técnica-
militar que só podem ser esclarecidas
por quem esteja afeito às lides ml-
lUares e é sabido que aquele que se
Klaita delas, vai desconhecendo o seu
crnprégo e manejo, deixando, portan-
to, de ser, na extensão da palavra,
um técnico.

2.° — Não suprirá as finalidades a
que se propõe.

Pelo dlspôst,o no art. 4.o do Proje-
to ern causa, verifica-se desde logo
que o mesmo não preencherá suas
f/nalidades, pois ali Já está previsto
que quando os oficiais do Quadro a
ser criado, "forem insuficientes para
s constituição do Conselho, aerào sor-
teados Juizes na forma do que dis-
põe o Código de Justiça Militar".

Esse mesmo dispositivo é a riemons-
Wr.ção de que o autor do Projeto Já
saí.'. que o mesmo é inútil e que não
selucionará nada, antes, pelo contra-
rio, virá trazer dificuldades a um
serviço que está perfeitamente organi-
zado.

3.0 — Ferirá princípios constllucio-
naia.

O Projeto em causa não foi de inl-
ciativa do presidente da República,
cria mais do que empregos, pois de-
termina a criação de quadros novos
nas Forças Armadas e, com 'sso, au-
irento de despesas.

Determinando o art. 3.°, do Projeto,
que a situação dos oficiais bacharéis
fica regulada pelos parágrafos l.o, 2,o
e 3.° do decreto-lei n.° 103, forçosa-
mente ter-se-á que criar quadros pró-
prlos, na reserva, para os ditos ofi-
ciaic, nos moldes do existente para
os professores.

Prevendo os parágrafos em questão
que os oficiais sejam promovidos aos
postos imediatos, consequentemente, te-
remos aumento de despesas.

Passando para a reserva, deixarão
os oficiais referidos as respectivas va-
gas nos seus quadros de origens, va-
gas essas que serão imediatamente
preenchidas, por outros oficiais, coisa
que, também, acarretará aumento de
despesas.

4." — Tara confusão e dificuldades
no aproveitamento do pessoal pelas
atversas Auditorias, sem que supram,
realmente, as necessidades do Serviço
Judiciário.

Não prevê o projeto qual o critério
»¦ ser adotado para a distribuição
dos oficiais bacharéis pelas diversas
auditorias de 1> Estância, nos Es-
tados, e três, de 2> Entrâncla, na
capital federal. Em cada Auditoria
ná um Conselho Permanente, com
quatro juizes militares, sorteados, por
trimestres e. tantos Conselhos Especiais
ouantos sejam os processos de Oficiais,
om andamento. Sendo o número dês-
tes últimos variável, como prever a
cuantidade exata de Juizes militares
para cada Auditoriaú Suponhamos que
caibam 30 oficiais bacharéis para ca-
da Auditoria, o que nâo é axagerado.
Quatro deles irão compor o Conselho
Fermanente. Não havendo nenhum
processo de oficial, teremos 26 ofi-
ciais parados, sem funçáo, perceben-
do seus vencimentos, promovidos por
i.ada fazerem. Sobre esse aspecto, nâo
se pode tecer mais comentários.

5.° — É antl-econômlco.
Na ocasião em que é preconizada

a economia em todos os setores ad-
mlnlstratlvos do Pais, o Projeto em
c?usa acarretará grandes ônus aos
cofres públicos, já com a imediata
pron.oçâo dos oficiais bacnxréls aos
seus postos Imediatos, como a dos ofi-
ciais dos quadros atuais das Forças
Armadas, com .as vagas que aqueles
deixarem. Maior ônus, ainda será o
criado com os oficiais bacharéis que
ficarão recebendo vencimento «em que
enham função, pois o número deles

será, sempre, muito maior que os ne-
cessárlos para os Serviços Judiciários,

A lei atual determinando no art.
?i, do C.J.M., modificado pelo de-
creti-lel n." 4.225, de 2 de abril de
1P42: "O oficial Juiz do Conselho não
deixa as funções militares, ficando
apenas dispensado do serviço por oca-
slão das sessões do Conselho", é per-
ftitamente coerente com a situação
econômica e a do 6erviço, oois não
afasta o oficial da sua função prect-
pua e o aproveita, sem mais ônus,
rara a Judiciária.

fl.a — Afastará das Forças Arma-
das grande número de oficiais, sem
nenhuma finalidade prática.

Enquanto o dispositivo anteriormen-
ti citado (art. 24, do C.J,.M.) pre-
encht as finalidades dp Sarvlço Ju-
rilciário, sem afastar o oficial de sua
função primordial e especifica, o Pro-
Jeto em causa afastará, completamen-
tS, grande número de oficiais do ser-
viço ativo, do serviço propriamente
militar, pois os mesmos passarão pa-
ru a inatividade (art. 3." e 6.r. do
t-rojeto) e ficarão unicamente, á dls-
posição da Auditoria para que forem
dei ignados.

7.» — Incentivará a que outros ml-
litares façam o Curso de Direito a
fim de que deixem suas funções nas
f orçar. Armadas.

O Projeto em causa, virá incen-
tlvar os demais, militares o abando-
narem as suas funções t-speclficas,
trocando-as pelas de Juizes dos Con-
nrlhos com grandes inconvenientes
para 

'o 
serviço militar, quando a na-

çâo gasta grandes somas com o re-
crutamento, a Instrução e a prepara-
ção do' militar para o oficialato, com
n finalidade da. ter técnicos aptos a
Instruir os seus subordinados, de for-
ma que, após ditos sacrifícios, verá
cue os mesmos fogem aos seus sa-
g.ados compromissos procurando maio-
res vantagens e menores trabalhos

Pelas conclusões apontadas verifica-
se desde logo a Improcedência dr Pro-
Jt-to, pois o mesmo virá modificar
integralmente a atual Organização Ju-
tMciária Militar, «em nenhuma vanta-
geni para o seu serviço, mormente
quando o Superior Tribunal Militar
está promovendo a reforma do Có-
digo de Justiça Militar, em vigor, on-
oe, então, poderá ser apresentada e
fleb&tida a matéria ora em -ausa.

a) Orlando Moutlnho Ribeiro ds
Costa, Juiz Auditor da 2.» Auditoria
da Aeronáutica.

FUTUROS JUIZES MILITARES

Recebemos:"Acha-se, atualmente, em estudos,
no Estado Maior das Fôrçus Arma-
das. o projeto n.° 1.046, de 1948. da
Câmara dos Deputados, qu* torna,per-
manente as funções de Juizes mili-
ta.LS, pelos oficiais formados em Dl-
itíto.

Por solicitação daquele importanta
órgão das Forças Armadas, foi de-
terrinado, pelo exmo. ir. oresldent»
dn República, aos Ministérios Millta-
res. que relscionem os nomes cos ofi-
emls portadores de diploma de ba-
charel em direito, o» quais, segundo
se espera, serão aproveitado», fUtUM-
nente. como Juizes militares".

mm^ ¦tm

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA
A fundação em. Paris, recentemente, da Associaçilo Latino-Ame-

ricana, veio ao encontro de antigos desejos nossos, aqui expressados
várias vezes com relação à divulgação da nossa música e das nossas
artes, de um modo geral, no estrangeiro, quando sugerimos fossem
aproveitados, para esse fim, os adidos culturais junto às nossas em-
baixadas, aos quais cumpriria promover o conhecimento de tudo quanto
representasse o frutoMd espiritualidade brasileira.

A exemplo do que já fizeram os pintores nacionais e de mais
alguns países sulamericanos, que criaram também em Paris, uma
sociedade através da qual vêm apresentando, publicamente, com êxito,
as suas obras, os nossas músicos, atualmente naquela capital, resol-
veram fundar a. Associação Latino-Americana, cuja finalidade é divulgar
a criação musical do Brasil.

Os sócios fundadores da referida associação- são Arnaldo Estrela,
Mariucia lacovino, Sula Jaffe, Afonso Pénalva. Santos, Ceila Laldmu-
leide, Hélio Silva', Homero Magalhães, Neli Hirsch e Leila São João.
Outros, porém, se têm aliado à iniciativa, ficando decidida a realização
âe' freqüentes concertos na "Maison de VAmérlque Lutine", cedida
para esse fim e que estão despertando 0 maior entusiasmo inclusive

- no meio artístico da capital francesa, enfeitiçado pelas características
da múMca brasileira.

A piani.sta Sula Jaffe está presentemente entre nós, em gozo
de férias, tendo vindo, incumbida pelos seus companheiros, de aqui
arranjar material, que facilite a projetada, iniciativa, selecionando
obras de compositores patrícios que serão apresentadas na. Asso-
ciarão Latino-Americana.

Pouco tempo demorará no Rio a nossa, jovem pianista, que de- ¦
verá regressar àt França dentro de uns vinte dias. E é ela que pede
divulguemos o caráter ã/i sua missão, esperando que a procurem os
interessados, através do telefone 25-6812. i

Estamos certos de que a bela. idéia dos nossos artistas será rece-
bida com- a maior simpatia, visto o grande beneficio què dela
rasultard para a difusão da música brasileira, tudo lhes sendo faci-
atado nesse sentido.

D'OR.

NOS ESTÚDIOS

O Brasil no IV Concur-
so Internacional dè

Piano Chopin
O Bureau de Informações Poli r>e-

sas iniorma que, no sábado últiinj se-
guiu para a Europa, a fim de pui-Hci-
par, como representante do Brasil no
IV Concurso Internacional . ie Piano
Choph' — a se realizar em setembro
próximo em Varsóyia — a nanista
Carmem Vitis de Adnet. detentora üo
segunde lugar no concurso Chopin no
Brasil.

No grande certame internacio.vil de
Varsôvia, do qual o Brasil oarti^ipa.
Pila primeira vez,. tomará ainda i.arte
o pianista Oriano de Almeida, vence-
dor rio Concurso Chopin 10 Brasil.
Enfim na qualidade de representante
brasileira, Magdalena Tagliaferro in-
tegracá o Júri do Concurso de Var-
sóvia.

Orquestra Universitária
Realizar-se-á no dia 10 do^corrente,

às 21 horas, na Escola Nacional de
Música, o concerto ria Orquestra Uni-
versitária, comemorativo do 20." aniver-
sário da Casa do Estudante do Brasil.

O programa constará, além de ohras
de Beethoven, Wagner, Schuber, Vicente
Guerra etc, do concerto em Ia menor de
Grieg, que terá como solista a planis-
ta Nylcla Barheltas Moreira.

Atuarão como regentes os maestros
Rafael Batista e Henrique Nurenberg.

Entrada franca. ,

Temporada Lírica
Oficial

HOJE, TERCEIRA RECITA DE GALA,
COM "WERTHER" DE MASSENET

myiMKiyyyyyyyyi:y^y-y.yy:yy.yyy.yyyy.,

Ferrucio Tagliavini
Sob à cena hoje è noite, no Teatro

Municipal, em terceira recita rie gala.
a ópera "Werther" de Massenet, na in-
terpretação de Ferrucio Tagliavini, Pia
Tassinari, Diva Pierante e Paulo For-
tes, nos principais papéis, sob a direção
do mrfestro Emlrilo Fieri.

Sexta-teira. em quarta recita rie as-
sinatura de gala, será apresentada "Ai-,
da" de Verdi.

Vai aumentar de preço
o óleo combustível

Em 6ua última reunião, o Conselho
Nacional do Petróleo, tomando cunhe-
cimento do processo PI. S-4H, concer-
nente à alta verilicada no custo roB
dn óleo combustível, conforme consig-
na o cPIatfs Oilgram» do diá 25 de
julho último, o plenário aprovou o pa-
recer do relator, sr. Mário Lufloll,
que opinou 'no senürin rie ser aprovaria,
para vigência imediata, a tabela cons-
tante dn seu parecer, referente aos no-
vos preços de venda du óleo combus-
tlvel nas diversas bases abasterednras
rio mercado interno, cnm a natural re-
pKicussâo sóbrè os preços de venria em
todos os demais pontos do território
nacional.

Vai ser construído o
parque recreativo da

praia do Russel
No gahlnat* dn nueUilo geral de

Kducacan t Cuituia, foi amlnado o
contrato tnif» n l'ref*ltur» a um* íIr-
ma .¦•.'¦!•• p para Inlcln ria.* obra*
de riinuiuçao d» um parque raereatlvo,
na praia rio Husaai,

A fim." ampmiielra olirlga-tt •
«xaiuUr ot ¦'¦• ¦¦¦¦¦ roni ratado* nn
[»*/'¦ ri* nlk me». »

A r>rg*MMÇ«» ¦!*¦»-' |.*r-i'i' racra*
Mvo I»* pada d» uioxr*m* <l» Ajml-
tii'«i»' í" Mand** >)•• Mirai» ptfit lU4't,
At «OflitrtlÇln d» lr1llltuleft*« adiu«II-
«u * m*r*»iiv»* para a fypuiaelo
Infantil *m i4nú* tmilnt nt r*pii*l
«1* ft*>|KiM|J a.

Exercício de tiro na
Barra da Tijuca

COMUNICADO DO 1» REGI-
MENTO DE ARTILHARA

ANTI-AftREA

Comunica o 1» Regimento d«
Artilharia Anti-Aéren:

«1» — Em vlrtudn do «xe-rciclo
d*> tini inti-néreo qun aquela uni-
dadn faríi realizar na Kurra da
Tijuca. nn dia 12 du corrente,
numa íaixa limitada pelou me
ridlanoa de Snrnnmhetlhn e l'un
tn do MbtIbCUí numa r*rííí*m!Í!ds-
de de 10 milha* em direçfto no
mar, prevenimoa a tudo* oa que,
habitualmente, ae dirigem Aqne-
Ia localidade, nfto o fazer neaae
dia. a fim de que nfto haja Inter-
rupçfto do referido exercido.

2c — Trnln-ae de um lielna-
mento de grande envergadura,
em que compiirecerfto uutorlda-
de* iliii. e iniiii.i11 -.. e, deaM for-
ma, «ii.i deangrutlrUrt Inlerrom-
per o tiro paru ¦Iperar QUr uma
rml. in .. ¦., ae a I ii ate do campo
de tiro, o que viria a cotiatlttllr
um e*|ietArulo devera* irregular

I* — Acoriaellianioa, oulroanlm,
• o* . .,iii mil.ini> i. riu» iii".. que
•• dirigem n Mio Puniu, o* qual*,
nbadei enilii m* rota* aérea», *"•
hrevoam • faltn especificada, u
nfto paaaat aAlir* • referida' ít>-
fl»«»,

Escola Nacional de
Música

HOJE, RECITAL DO VIOLINISTA
OSCAR BORGERTH

no

* i H ' ' '

Oscar Borgerth
Realiza-se, hoje, às 17,30 horas,

salão ria Escola Nacional de Música ria
Universidade rio Brasil, o 8.' Concerto
Oficial de 1H49, terceiro tia série "Re-
citais de Professores". Trata-se de um
recital do violinista Oscar Borgerth,
cujo programa será o seguinte:

PARTE — Francoueur — Sonata
em mi maior; -Bacn —' Chaconne (vio-
Uno¦só)i ' ¦

II f— PARTE — Claiide Debussy —
Sonata. < '

III PARTE — Dmitri Kabalevski —
Improvisiation: Rolf Hirschmann - Poe-
ma (declinado — 1.' audição); Mabel
Daniels —- Dlversion for Diana; Luis
Cosme — Orncfto à -Teiniaguá; Szyma-
nowski -- Chant rie Roxane: Bela Bar-
tok — Danças populares rumenas.

(Ao piano: liara Gomes Grosso).

Sociedade Pró-Arte
HOJE,' CICLO BEETHOVEN, NA

A. B. I., PELO QUARTETO
HÚNGARO ¦

Próssegúlrido bo ' Ciclo Beethoven, a
Sociedade Pró-Arte apresenta hoje. as
21 horas, na Associação Brasileira de
Imprensa, mais uma audição do famo-
so Quarteto Húngaro interpretando os
Quartetos opus 18 n.? 2, opus Do e
opus .127.

Hilda Reis no auditório
da ABI

Será na próxima segunda-feira, dia
15 do corrente, às 21 horas, no aurii-
tórlo da Associação Brasileira rie Im-
prensa, a audição de composições de
Hilda Reis.

As pessoas interessadas em -assistir
a esse recital, encontrarão convjtes na
Secretaria ria ABI, à rua Araújo Pór-
to Alegre, 71.

Os próximos concertos
ACOSTO

Hoje — Concerto da E. N. de
Música. — Violinista Oscar Bór-
gerth. — As 17.30 horas.

Hoje — Soe. Pró-Arte. — Quar-
teto Húngaro. — ABI, ás 21 horas.

Quarta-feira, 10 — Orquestra Uni-
versitária. — E. N. Música, ás 21
horas,

Quinta-feira, 11 — Clube ,le Re-
lações Internacionais. — Pianista
Maria Vasconcelos. — Inst. Brasil-
Estados Unidos, às 17.30 horas.

Quinta-feira, II — Soe \ Pró-Arte.
Quarteto Húngaro. — ABI, às

21 horas.
' 

Quinta-feira. 11 — Trio Banriel-
rante. — E. N. Música, às 21
horas.

Sábado, 13 — O. S. B. Solista,
Miéclo Horzówskl. — Teatro Mu-
nlcipal. às 16 horas.

Sábado, tS - Sôc. Pró-Arte. —
Quarteto HúnRaro. — ABI, fts
21 horas.

Domingo, 14 — Orquestra Alro-
Brasileira. — ABI, às 20.30 horas.

Domingo, 11 — Conjunto Fran-
cisco Braga. — Clube Militar, às
16 horas.

Segunda-feira, 18 — O. S. B. —
Teatro Municipal, às 21 horas.

Terça-feira, IK — Soe. Pró-Arte.
Quarteto Húngaro. — ABI, às

21 horas.

Quinta-feira, 18 — Soe. Prô-Ar-
te. — Quarteto Húngaro. — ABI, às
21 horas.

(Concluí üo da 6» pág;.
da Rádio Globo. A esse programa, se-
guir-se-á a audlçio de Paulo Mancinl,
o astro da canção napolitana.

* * *
O 

PROGRAMA radiofônico "Pelo Bra-
sil" organizado pelo Serviço de

Educação Civlca o de Intercâmbio Es-
colar e irradiado através da onda da.
P R D - 5, Rádio Roquete Pinto, será
transmitido no dia 11 de agosto, quin-
ta-fcira, das 12 às 12.3(1 horas. Neste
programa, cuja audição deve ser reco-
menrlada a todos os alunos de nivel
primário e secundário, os preceitos de,
sã moral o de boa psicologia são de-
scnvolvidos c sugeridos através de hls-
tórlas, onde os acontecimentos, guiados
pela fantasia e aventura, são, entro-
tanto, bem reais e humanos. Na audl-
çáo do próximo dia 11, a história a
ser desenvolvida obedecerá ao tema :
"Coragem • Generosidade".

TODOS 
os domingos, às 12 horas, a

Rádio Tupi apresenta, na Revista
Case, o programa 

"Semana no Rádio",
em que são apresentados, através de
um prisma humorístico, os acontecimen-
tos mais interessantes de cada sete
dias. ' Trata-se de uma produção de
Haroldo Barbosa, estando o desempe-
nho a cargo dos comediantes G-3 com
a participação das Orquestras Carioca
e Tupi e outros elementos.

Programas para hoje
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(P R A . 2)
6.10 horas — Abertura. 6.15 —

"Hora da Ginástica". 6.45 — Suplu-
mento musical. 7 — "História do Bra-
sil". 7.30 — "Gostaria de aprender
francês ?" 8 — Música, apenas música.
8.30 — Rádio-jornal. 9.30 — Música
de todos os tempos. 10.30 — "Apren-
dendo a viver". 11 — Música para o
almoço. 12 — "O Dia de Hoje há mui-
tos anos...". — Solos de plano. 12.3.0

Rádio-jornal (2.* ediçãoi. 12.40 -
"Fantasias musicais". 13 — "Faça do
seu lar um paraíso". 17 — "O Dia do
Hoje há muitos anos...". 17.10 —
Música ligeira. 17.30 — "Reino da Ale
gria". 18 — Rádio-jornal (3.a edição)

Seleções musicais. 18.30 — "Espa-
nhol para Principiantes". 19 horas —
Boletim informativo do Seminário da
U N E S C O. 19.10 — Suplemen-
to musical. 20 — "Roteiro Musical".
20.30 — "Lendo e Contando". 20.45 —
Suplemento musical. 21 — Transmis-
são diretamente do Teatro Municipal,
da ópera "Werther", de Massenet.

RADIO KOQUETE PINTO
(P R D - 5)

manhã. 3.30 — Jornal da Prefeitura.
9 — Curso rie francês (3.° ano) . 9.30

Curso de francês (2.° anoi. 10 —
8 horas — Suplemento musical, da

Hora do lar. 11 — Divulgando a Cons-
tltuição. — Programa Instrumental. 13

Panamericanismo, pelo Depart. de
Educação Complementar. 13 — Inter-
mczzo. 13.15 —- Programa orquestral. 14

"Mulher". 15 — Ritmos para o tra-
balhador. 18 —' Ave Maria. — ' Notl-
ciário. 18.10 — No Mundo ria Melodia.
18.30 — Inglês para Todos. 19 — No-
ticiário. — Bolsa de Va.lores —* Suple-
mento musical. 19.15 — Notlclálro ra-
diofônico da BBC de Londres. 20 -
Juventude Musical. 20.30 — Atividades
da Prefeitura. 20.45 — Sinfonia Clás-
sico de Prokofieff. 21 — Noticiário. —
Comentário. — Transmissão, diretamen-
te do Teatro Municipal, da ópera "Wer-
ther", de Massenet.

RÁDIO GLOBO
(PRE- 3)

18 horas — Ave Maria. — Disc.
Jockey. 18.30 — Música variada. 19 —
Esportes no ar. 20 — Sociais infantis.

Tribuna política. 20.30 — Novela.
21 — Oançáo do dia, com Lamartine
Babo. — Antônio Mestre. 21.35 — Pau-
lo Mancinl. 22 — Folhas soltas, com
Álvaro Moreyra. 22.15 — Conversa em
família. 24 — Encerramento.

*
EMISSORA CONTINENTAL

(P R D - 8)
18 horas — Repórter em inglês. 18.15

Cartaz Vascaino. 18.45 — Esportes.
19 — Comentário de Luis Pais Leme

Voz.es Mexicanas. 19.15 horas —
Esportes. 20 — Programa com Peter

Kreuder. 20.15 — Esportes. 20 35 —
Revista Musical. 20.40 — Crítica de
Filme. 20.50 — Crônica de Teatro. 21 —
Parlamento de Graça. — Audições Ser-
vl - San. 21.35 — Trlbhn Turfista. 22

Vozes do Mundo. 22 — Lutas de
Catch. 23 — Esportes. 23.15 —\ "Bolte"
dos 1.030. i hora — Encerramento.

RADIO MAVKINK VEIGA
(P R A - 0)

18 horas — "Teatro completo". 18.35
"Folhinha do dia". 18.50 — ¦-
Folhinha do dia. Gravações. 18.50 —

"Galho de urtiga". 18.55 — Xerém. 19 —
Esportes. 20 — Panorama Político.
20.10 — Batista da Veiga e sua or-
questra. 20.30 — "Show Hepacholan'.
21 — "Caipiradas". 21.30 — "Ritmos
do Brasil". 22 — Gravações. 23 —
O mundo em sua casa. 23.30 horas —
Encerramento.

RADIO GUANABARA
(P R C - 8)

7.30 horas — Rádio-jornal com o
Repórter Guanabara. 8 10 - Manhãs
na Roça. 9 — Bom Dia, Volantel 9.30

Cartaz do dia. 10 — Peça sua músl-
ca. 10.30 — Músicas de filmes. 11 —
Programa Xavier de Sousa. 12 — Ga-
lera sem rumo". 13 — "Ondas Musi-
cais". 14 — Copacabana Cluhe. lfi —

Realizou-se a "concen-
tração religiosa"

Do sr. José Lacerda Filho recebemos
com periirio de publlração. a seguinte
nota:

íAnte a presença de grande públi-
co rie fiéis rie várias religiões, na
Esplanada rio Castelo, usaram da pa-
lavra, num ambiente de perfeita liar-
munia e amor a Deus. os seguintes
representantes: sr. José Lacerda Filho

promotor ria reunião; sr. João Re-
bòiilas Júnior — pastor da Igreja Me-
tudista; escritora Hilda Roxo — fun-
ri«riuia da Irmanriantc Espiritualista
Estréia ri'Alva; sr. Mário Alfis ria
Silva — pastoi da Igreja Batista 1 —
jornalista; sr. Ademar Gonçalves Coe-
lho — ria Fraternidade Rosa Cruz, du
Brasil; sr. Marcos Melo — da Mocl-
riarie Espirita Antenor Carneiro e. fl-
nalmente, o representante ria União ria
Mocida.de Espirita de Niterói.

Fêz as apresentações rios represen-
tantes supra o católico professor Na-
dlr de Oliveira Martins e, encerrando
a solenidade, em nome rio sr. Lacerda
Filho, usou ria palavra o prolessor
Marcelino Ranulfo Barbosa. Represen-
tanriu a União rios Jornalistas e Es-
crltores Espiritualistas, esteve presente
o sr. Américo de Castro Matos>.

1.» seça>) Clipper da Guanabara. 18 — Ave Ma-
ria. 18.10 — Bolsa de Mercadorias.
18.15 — A Marcha dos Esportes. 18 —
Prefixo — Movletone. 19.30 — Agência
Nacional. 20 — A Guanabara em Des-
file (Venftncio. Corumbá, Calhelros).
20.30 — Orlando Silva. 21 — Carroussel
Musical. 21.30 — Audições Servl-San.
22 — Salão de Música — O Senhor
violão, com Luis Alan. 22.30 — Rádio
Jornal com o Repórter Guanabara. 23
— "Bolte" da meia-noite. 1 — Valsas
na Madrugada. 1.30 — Cinco minutos
com o mundo. 1.35 — Repórter Guana-
bara. 1.45 — Sonhos felizes. 2 horas —
Encerramento.

*
. RADIO CLUBE

(P R A . 8)

Terça-feira, 9 de Agosto de l%à

Dr Mansm Taufic
CIRURGIA _ ESTÔMAGOl .VESIOULA BII.iar '

17.55 horas — Meditação. 18.10 —
Azes e Ritmos da Broadway. 18.40 —
Onda Esportiva. 19 — "Caravana Poli-
tlea", com a UDN. 19.15 — Música
romântica brasileira. 20 horas, —
"Mundo de atrações". 22 — Gravações
23 — Final.

RADIO TUPI
(P R a - 3)

18 horas — Clube do Swlng. 18.30'— Brasil, a Dentro. 18.45 — Audição
de Frltz Barth. 19 — Boa noite para.
você. — .Rádio Esportes- Tupi. 20 —
"Imagens Cariocas". 20.30 — "Maria
do Céu", novela. 21 — Nos Bastidores
do mundo. — "Viva a Música". 21.35

"Incrível I Fantástico I Extraordlná-
rio I 22 —- Audição de Cristina Ma-
rlstani.

BRITISH BROAÜCASTING
CORPORATION
(BBC - Londres)

19 horas — Sumário dos programas
Inglês pelo Rádio : série "A Família

Baker". 19.15 — Noticiário. 19.30 —
Música de cámera (repetição). 20 —
Rádio-teatro. 20.30 — Palestra. 20.45

Ivor Denls, piano. 21 — Noticiário.
21.15 — Comentário da Grã-Bretanha.
21.30 — A ópera rie Glyndebourne, por
Manuel Braune. 22 — Sumário das No-
tfeias e Rádlo-panorama. 22.30 horas

Fim.

TEATRO
(Conclusão da (I? pág. 1.» seção)

das as noites no Cl.ube Miiitar, num
clim* dt entusiasmo, sob a direção
da atri> Carollna Soto Maior.

Em beneficio da montagem 1a peca
v-...L;.i troca da liberdade, o '.eatro
Experimental do Ex-Combatente, lará
realizai nn dia 2] do corrente, das
17 a.5 2J horas, um baile noss alões-
do Ciübi- Militar, que será abrilhan-
tarii com animado ishow». Os -onvites
estão à disposição dos interessados na
avenida Augusto Severo, 4 LDN) ou
no loca dos ensaios."Guerra aos pre- »

conceitos"
Dcmlngo, às 21 horas, no Instituto

La-Fayete, a sátira social «Guerra aos
precr.r ceitos». de Válter Sequeira, que
vem percorrendo os bairros da cidade,
terá mais uma representação ia Ti-
jucá Desta vêz será prestada lume-
nagen aos Teatros do Estudante e
Anch.clf-. pois o autor iniciou-se tam-
hém entre os estudantes e féz seu
aprendizado proflslsonal no Teatro rie
Renad Viana, percorrendo todo -> Bra-
sil, serdo este escritor quem nrlmelro
lhe me ntou a peça. que agora tanto
agrad.- vem obtendo. Pascoal Carlos
Msghr comparecerá com as figuras
mais representativas rio seu Teatro,
num movimento de congraçamento dos
novoi. bem como Renato Viana.
Homenagem à memória

de Jardel Jércolis
Anar.há. transcorre o quarto ani-

versti'- da morte rio empresário tea-
trai Jardel Jércolis. Por esse motivo,
seu Irn.ào, o escritor Geisa Bóscoli,
fará realizar, pela manhã, às 11 ho-
ras, mssa de réquien. inaugurando à
no'te. nn Tealrinho .jardel. em Copa-
cubana entre a primeira e -egunda
sessõe.* ria revista .-Olha a hoa», o
retrato rie Jardel Jércolis. Para essas
homenagens sào convidados todos os
seus amigos e admiradores.

Oscarito e Derci no
Carlos Gomes

Já foram iniciados os ensaios para
mais uma temporária teatral, nlciati-
va da Organizadora Teatral Cinema-
tográf.ra, Ltd., que. brevemente, su-
biríi à cena nn Teatro Carlos fornos.
Estar juntos para divertir o oúhlicn
carioca Oscarito e Derci. 4eher rie
Bôsciif! terá a incumbência rie apre-
sentai a famosa dupla, assim omn o
elenco ria Cia., rio qual iá lindemos
destacf.1 Iara Sales. JoSo Martins.
Glórl.i c Norherto. Nada men/is de 25
*girls» encantarão os espetáculos.

Floriano 55 _ 4 ,
Tel.t 22-528» 

' ¦""

pêlTaspêrÃTsícm
MjiHon imtMnmNTi COmoUEITE DE J.ANOüyA

DR. CARLOS GERK
ftlEUICINA INTERNA _ CABi.,..

FIA - ASMA Bàl
Kua México, 31 . I2v and. . <. 1,,,,
Tel.: 22-8*07 _ Terças, quintas!

sábados, do 4 às 6

Alfaiate Voronoü
Paz o temo velho, nuvo, vira»

do pelo avesso. Também conse/
ta-se e reforma-w roupa, executa!
se coütürhe de caB. e brim afelH."
Rua da. Alfândega, 2fi0, sob.

Para os seus suínos
MÇÕSS PRZNSÀDAj

T
MOINHO flUMINENSE Vi • TEI. 23-1850

lüiieBii
0ATENTESo.lrWCN[ÃQ
ANALISES.. DDODUTDS
AL IMCNTÍCIDS. BEBIDAS

OUAISOUrC
[NfAPtDS PEDANTE
Df PAPTILDES PÚBLICAS

II"I UU!
m, ! nt[ nr i[iai da oboppkwdi hwq ¦*

DuínnríOMru-5'aniuo wo?
-TlL 22-5716 PIO nt JANliOO

Quinta-feira,
Hilda Reis. -

1K — Composlçóes de
ABI, As 21 horas.

(>uint.i-lcir.i. IX — Soe. Pró-Arte.
— Quarteto Húngaro. — ABI. às
21 horas.

Sexta-feira.
ral ftti QzT.tt
Musica. — E.
horas.

1» — Concerte Cultu-
?¥fttâ?!â Brasileiro ds

N. cie Musica, As 21

Modelo de obra pública...
m mu 1 o Ou dn 3.» pag. l.« secflo)
nluterio ris Agricultura o credito
e(.peil«l de «e«»enl« mllhfter, rie cru-
Miro*, par» ocorrer A» despem* «fim
o tnmenlo e arntwo a trlllcullurs
naclohsl (dl«cu«»lln íinlcsi;

N. 581, At 1940, «utnrlz.inrlo o
Tribunal de 1 ontn» » regittrsr o
termo «dlilvo su innirslri celebrado
entrr o Mlnlttérlu ds Aemntutlis <•
Msrçsi M»nr>n*» ri» Ollvelr» <r||n'l|»»»n
Inlfiiii;

N iVM, i|* 1IMH. aprovando o itxlo
rim A!"* ris» CdfiliTÍnrls» Inlfirna-
ii<>nnl* de f>'l*ifiinuii!i«!,rVii t IIAtllu
iiimiinlrnítm. firmado i>riu Hirtuii
• milrr»* psl»« «<m Alisnn- Clt) *
3 At mituhfrt At líill li|ii>çu.*í*n uni
f*l

Em Cartaz
Nr. Teatro de Bftlao — «Da neeessl-

dade de ser pnllgamn> ó o cartaa
atua1 dr Teatro rie Bolso (Ipaneinai.
Ses-ffin diária ás 21 horas: aos domln-
gos sessóes fts 20 e 22 hnras.*

N\) 'fVatrlnho larriet — Prossegue,
hoje. às 20 e 22 horas, a anresen-
tncBo da peca «Olha a boa !>, de Gel-
sa Bóscoli.

m

No Teatro Rival — A 'ompanhia
de Aiméi apresenta, hoje. às ?0' e 22
horas a comádia -»Mliiha prima po-
lonesa«.

No Teatro Kènli; — O Teatro dn
Estudentr. encenara, hoje. ás 2] hnras,
no Fenlx, a peça rie =;hak?sneare
¦i-Si nhr rie uma noite rie verSo».

No Teatro GlArtn — «Os mal ca-
sarins* é a nova peça da .ompanhia
de Comédias Jaime Costa, -10 Teatro
Gloria Hoie. fts 20 e 22 horas.

N.i Teatro Serrador — Eva apre-
sentará fts 20 e 22 horas.
a comédia de Luis iElísias «Os Rie-
Sos eram assim...»

Nu Teatro Hrelnn — A ompanhia
Ui.irinn-Ortllon 'está levando 10 teatro
Rügina seu terreiro cartaz ria wmpo-
rnria: «Sorriso rip Glnrnn.ini.. v Aitli uj
Huxley. Hoie, sessín fts 20.45 horas.

Nü turco Sul-Afrlrn.no — Na Pon
ta dr Calahnuçò — DIAriamente, ft>
21 Nraí.. Sahado e domingo, fts
14,3C 1'/:'.e 21 hnras.

Nn Teatro Recreio — O empresário
Vâltcr Pinto reiniciou suas ati-
vlriaries com a apresentação da evlsta
de suh autoria e rie Freire .lúr.inr
«Eath com tudo e nâo está prosa».
Hoi-. sessões, fts 20 e 22 horas.

Nd Teatro Carlos Romeu — «Os
Arttstai- Unidos estft encenando v Tea-
trn Carloi- Gomes, a comédia 'Frenesi»
Hoje. sessfio fts 21 horas.

EDITAL
Juízo da 8.- Vara Cível
Escrhãn — Dr. .lorio Pessoa C. (ii

Albuquerque

CONCORDATA DE AMADEU DE
PAIVA FERREIRA

U üOVIOR
CARLOü DE OLIVEIRA RAMOS, Juiz
de Diieito da 8.» Vara Cível do 'JUtrito
Federal da Capital da República dos
Eslac'ns Unidos do Brasil.

r aZ >Abi.R
aob credores e demais interessados que,
poi éslc Juízo, e cartório respectivo, se
proocbtam os autos de Concordata Pie-
ventivs. impetrada, por AMADEU DE
PAIVA FERREIRA estabeiec;:io a rua
Ahtunei Maciel n. 101. Actiandu-se
impossibilitado de cumprir os sejs cem-
promissor comerciais, pontualmenle,
ve.-n impetrai uma concordata ..levun-
llvs. para pagainenlo a seus credores,
na bas-i- de 60íê, em quatro oresla-
Coes semestrais iguais e sucesivas di
quinzi pni cento caria uma. vencendo.
S3 a primeira ria data em qut for
concedido o beneficio legal pleiteado.
Foi u pedido deferido por lespacho de
7 d"r dezembro do ano de mil novecen-
tos e quarenta e oito, nn qual toi no-
me.idn o comissário o credor AFFON-
SO VIDAL, fixado o prazo rie vinte
dias para reabilitação dos credores
funcirnando nn presente prucesso. o
Dr. 3 ¦ Curador de Massas Kalidas —
E pare que chegue ao conhecimento
de todos passou o presente °d ial,
que este afixado nn lugar ie costume,
e públ'cado na lnrma ria 'ei. Darii »
passado nesta cidade do Rio de Ja-
nelro aos oito dias do mês de agosto
do an 1 de mil novecentos e quarenta
e nove. Eu, ai Jorio Pessoa Javal-
canii di- Albuquerque —, Escrivão o
dactiirgrafei e subscrevi, a) Carlos de
Oliveira Ramos.

Est;. conforme.
o Escrivão.

Absoluta a falta de as-
seio na "Leiteria Alva"
Os «comandos», conforme nota do

Serviço de Divulgação SanltArla. autua-
ram, por absoluta falta de asselo. a
íLcitêíit» A!\n>. nn rua na Carioca
n. S3, intlmando-a alnrta «o cumpri-
mento de variai exigências.

Reconhecimento de lo-
gradouros públicos

O prefeito aksinou. ontem, ou seguln-
t'M decretos: cuiutituinrio em zona "non
andlllranril", n área rie terreno «llua-
da na ilha üo* KunriAu, compreendida
•ntre a av, firiuudnro Tromiiouí,kl e
o mar, ria acordo rom o ,iroj«io rir
alinhamento «provado; reconhecendo co-
mo luiirariouro» públlooi du oldldt, mm
nt, rlenoiniruiçA*» d* rua Cipitlo Ha*
roído 1 ¦•¦¦ .•¦¦ 1. .--wi.i-i-.il 11. anítrlorititiv
te ronherldn com o nnm# At prolonga»
m»nio ri» ru* forme* na Penha; mu-
dai,rio paia ru* AniAni» MtnAtt C*m-
pu» 11 rir-immiriavao rio aluai l»ui ria
in'. n.f baranialtai; r*»t*b#l»e*nr1(i «
rieliiHii<n*n do owi*» Intlufirlai ralalii
vi ao i««rt»iMi «iiitiiiifi na *v»nlri* 1»*.
ranaoMl ria ilh» riu rinv*rnirinr »m<Ui>
Mnmtnít p*f* r-nul-umau d* pírlrtlra

Os milagres da
especialização

SA a eNpeuiiilizuçào, 110 ca.n
po d:i técnica, pode cundtuij
a resultados cem por cento 1111
tisfatórios. Kuze.r uma só 101
su, porém fazé.-ia bem.

Militar pcsMias se admirai:
pelo fato da Escola Kemington
preparar dactiloRrafos hábíis
e competentes, em periiiJu
de aprendizasem relatlvamenv.
curto.

Isso é devido, unicamente, uu
fato de ser a Escola KeniinfTiui
uma organização altamente en
pecializada no ensino dai tilo
gráfico e taiiuigráfico, cu|«
técnica vem aprimorando de-.
de lllll, quando foi funnaiin

A atlminiatravAo da Eacoli
truhalha, incessantemente, ••¦
sentido de melhorar toda i
sua aparelhagem dn ensino, m
clusive u método empregudn
que é de uso exclusivo da -n
cola, nem como o aprimora
menio técnico do seu corpo rir
professoras.

A esse afft de procurar ap !C
sentar, sempre, o que dá ri?
melhor e de mais moderno nu
ensino esteno-dactliográflco, -te
ve a Escola Remlngton a pr°
ferêncla que lhe concede- n o\
bliro, juiz severo, o que •h''
permite diplomar, em média,
1 100 alunos por ano.

:

ESTREPTOMICINA
DIHIDRO STREPTOMICINA-MERK USA.

N>vos preços — Envia-se pelo Reembolso Postal — Rua
da Assembléia, 101 —' Sala 7 — Tel. 42-0386.

INTESTINO - KETO - \m -

DR. ANTÔNIO SALGADO
E*-lnlernn doa 1'ruf» Mcuriniil, ( iiriiul . Hnlher,v, dr i'a

HEMOKRÔ1DAS
ttnm .ipt-n». a„, aam dor a Min rtpuUtn

I onaiiIlMn, .i,.ihiiii.i.ii dn* I» a* U # ila» IA »• tn hora»
i'u. rio ouvidor, íim *¦ mi) - i»i inwnn ~ Haa ti

ri»

lie*

i.1

CURSO DE BACHAREL E PERITO
r.-u-ii on diplomadoa ou tiAo iliploniiidoa em conlalillldade Inlur-

iiiuiir-, para todos o* enderêçua do Interior dos Eslailn». Carta euW
( r$ a.OII de selos do correio pura resposta. - ESCOLA DE ( O.Mf.K-
OIO B (IRNriAS — Caixa Puatal 8.024 - Klu de .Innflro - lleglnlro
dn dlplonuia de escolas de comércio ou superior, Kua I" de Mari.". *'
— I» andar — Tel, m-ihho. i'rof Lupereiu Pen(i>adu — B*pfdlfnl«
dn* III A* I" lm..! Aceito proi'ilrn<;Ao do Interior do pnl*

I
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Interrogações
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CASAMENTOS — Quer se íroíe do (làádicionái. fraje fie íioiwi ou de
simples vestido de pusseio, o branco è a côr própria para a noiva (a*
que se casa pela. primeira vez). Tratando-se de segundo casamento,
porém, pode-se usar qualquer côr que assente bem. O vestido pode
até mesmo ser comprido e a noiva lexxtr um buquê, contanto que1— "- não sejam brancos. ¦—-—:

SABÃO DE COCO EM PÓ
 VARA ;

MÁQUINAS DE LAVAR >
BARR1CAS DE 5 QUILOS, Cr.? 75,00

SABÃO EM PASTA PARA MÁQUINAS DE LAVAR
Caixa de 30 quilos — quilo: Cr$ 4,50

SABÃO LÍQUIDO PARA LAVATÓRIO
LATAS DE 18 LITROS. Cr.f ÔS.OO

SABÃO EM PASTA
Para lavar chAo, azulejos e ladrilhos — Caixa de 20 quilos —

quilo: Cr? 2Í50
Pedidos pelo telefone: 43-8300 — Rua do Livramento, 71.

ENTREGAS A DOMICILIO

Jd se virou a página sobre o.de-
sastre do aparelho da Vdrig. (Trio
pouco duram, quase sempre, as mno-
ções colelivns mais profundai!)

No entanto, reabrirntn-se as es-
colas, findas as férias de julho, «
há, nas salas de aula, algumas car-
teira.i. vazias. .

üsses, que assim as deixaram,
traziam da. Bahia, . dentro dalma, ¦
os ecos- da grande- festa da juvtin-
tude acadêmica, o calor daqueles,
dias de fraternidade e, priíiéijtal-
mente, a visão de um porvir orieti-
tado -no sentido do trabalho a da
honra: ¦ ¦
¦' Como dUvidart Sofre o Brasil no
presentet Ah! Mas a mocidade ali
estivem, naquele ambiente inipreg-
nado das glórias do passado, para
assegurar-lhe a .grandeza vindoura.

E, todavia, um pouco de. fumo e,
.em seguida, algumas chamas; e.
depois, mais nada restaria daquele
mundo de esperanças t, dn sonhos.

Sâo — rfiz-je — desígnios) snpe-
riares.- Mas por que hão de esses
desígnios não se apiedar da mísera
condição humana dos que ficam*
por que* deixar que as ilusões-fio-
reinam, para, de çhofre, ceili-last
por que permitir que o olhar s«
.alongue pelo horizonte, onde etplen-
.rie uma aurora,, para. quando ainda
em êxtase, mergulhá-lo na noite da
mortet

,Os moços que morrem...
Como pode morrer o futurot!-'£-.

NASCIMENTOS

O casal Mauro Roeria Santos-Angjit-.
Ia Ferreira Santos participa ò nas»i-
mento de seu filho PAULO ROBERTO.

m

O sr. Tlbúrcio José. rie Sousa e sra.
Guimor Ferreira de Sousa comunicam
o nascimento de 

' 
seu filho WSU-

L1NGTON.

O casal Jaime Real Filho-isaura Lo-
pes Real anuncia o nascimento de sua
filha EN1LCE. •

p sr. Danoberto Sollmõcs c sra.
Fernanda Alves Solimôes participam è
nascimento de seu filho CARi.v.'S
AFONSO. •

O casal SimSo Carvalho Barbosa-
Benedita dos Santos Barbosa comu-
nlea o nascimento de sua filha AN-ji-
LA MARIA.
ANIVERSÁRIOS

MODAS
SOCIEDADE

Por Vera Winston

Pára pronta entrega
Caminhões e chassis para ônibus a gasolina

e óleo cru, semi-reboques e reboques,
basculhante para 6 toneladas

VOLVO DO BRASIL S. A.
Praça Marechal Hermes, 5

Tel.: 43-8985
t

rn
VOLVO

FLORA MEDICIHAL
JURUPITÀN

(embate as eólicas e congestões
do fígado, os cálculos hepáticos

e a icterlcia.

CHÁ MINEIRO
Indicado contra reumatismo go-
toso e artrltismo, moléstias de
pele, e, por ser muito diurético.

nas doenças dos rins.

DIRAJAIA
Bxpectorante Indicado nas hron-
quites e nas tosses, por mais

rebeldes que sejam

LUNGACIBA
1'oderoso tônico amargo, ativa
o órgão digestivo combatendo as
diarréias e o catarro intestinal.

estimulando o apetite

VENDEM-SK EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROOAKIAS
PEÇAM, GRÁTIS, O NOSSO CTIL CATALOGO CIENTIFICO

J MONTEIRO DA SILVA & CIA
195 — Rua 7 de Setembro — 195

TELEFOUE: 23-2720 — KIO DE JANEIRO

i* 0 ^or Afugenta'#« 0 
Romana

lime """

1. IVITA ODOR nas axilas

1. IVITA MANCHAS na roupa

Atrld lhe oferece uma dupla pro-
leçfto contra o desagradável chel-
ro do »uor. Protege-a contra o
mau cheiro e evita manchas na
tua roupa. Arrld é um desodo-
rante de delicada fragrancla com
• fina contextura de um creme
d* beleia, r Initantaneamtnte
abaorvldo pelot pdroi. produzir)»
do efeito Imedlaio.
Arrld nlo Irrita a pelt. Com
Arrld V. poda ficar completa"
mente detpreocupada, Proteja
»"i« encanto* tom Arrld.,.
Com*» • usado nojt mnmo.

ARRID
O CtSOOCIANtt

OUt MAIS St ViNDt

pacábana e nào estando ainda termi-
nado o Teatro, a direção do Hotel to-
paeabana ofereceu, também, à comii-
silo organizadora desse espetáculo, i
última noite do Golden-Roon, Assim
é que em vez do espetáculo inaugurai
do Teatro, cuja data nlnda não sájà
fixada, um lantar-daneanlc no dia 17
será a festa elegante da salson.

As mesas poderão ser ' reservaaas
com as pátronesses, com a direção
do Golrien ou com d. Sarab. das 13
ás 17 horas pelo telefone '.22-7610 K«-
mal' 234 e rias 9 ás 12 horas pelote-
lefone 25-0842.
CONDECORAÇÕBS '\

.Realizou-se, ontem, no Palácio )ta-
máratl, a cerimônia da entrega, uor
monsenhor Cario Chiarlo, arcebispo de
Amida, Núncio Apostólico, rias seguiii-
tes condecorações, concedidas por :-
Santidade o Papa Pio XII: a Gran
Cruz ria Ordem Piana ao embaixador
Raul Fernandes, ministro do Exterior.
A Gran Cruz da Ordem de São G"e.-
gório Magno ao sr. Samuel de Sousa
Leão Grade, embaixador do Brasil en
Portugal; a Gran Cruz de São Silves
tre aos ministros Rubens Ferreira de
Melo e .Joaquim de Sousa Leão Filno;
o Grande Oflelalato da Ordem de Sã;i
Gregorio Magno aos ministros Cam s
Martins Thompson Flores, Francls-n
ri'Alamo Louzada e Jorge Latour; n
Grande. Oflelalato da Ordem de São
Sllveslre ao ministro João Pizarro çíãí-bizo de Coelho Lisboa, Introdutor Di-
plomatlco.
VIAJANTES

Senhoras
*'

LEITURA RÁPIDA, DE
INTERESSE PARA A
MULHER

*

Senhoritas

PARA DORMIR. — Nole a forma,
moderna da camisola que hoje
apresentamos. Só possui um om-
bro, sendo que o outro é preso
apenas por-uma fita. Tem laços,
cintura bem fina e suia bem lar-

ga e comprida. ".

Fazem anos hoje!
Ur. Ademar de FariaDr. , Djalma Ferreira Alves Maia." Sr. Êdney Zanetí da Silva.

. * Dr. .Jorge de Faria, médico.Sr. Cândido Leal." Sr. Mário Nelva. diretor da Há-
dlo Nacional. .Sr. Noé Guimarães.

Vereador Júlio César Catalano.
Jovem Osvaldo de Castro Filho.
Sra. Jeanele Viana GuerUenstem,

esposa do sr. José Guertzonsteln.*
Transcorreu, ontem, £ data natal!-

cia do sr. Zoroastro de Almeida Ha-
mos, gerente do «Diário dr Notlaias».

Fêz anos, ontem, a sra. Amila
Esh Ribeiro, esposa do sr. Luis Ri-
beiro.

' Transcorreu, ontem, o aniversário
natalicio ria srta. Celsa da Silva Fer-
nandes. filha do rir. Gumercindo N >¦
bre Fernandes c da sra. Nalr da Sli-
va Fernandes.
NOIVADOS

O sr. Frederico Alves de Melo e
sra. Zllri* Lipsso de Melo participou
o noivado de sua filha Helena Lips.,o
de Melo, com o sr. Oscar Salgado, íl-
lho do sr. Henrique Salgado Júnior
e sra. Dolmlra Lopes Salgado.

A sra. Ellsabele Nunes do Am*ral
anuncia o noivado de sua filha Geoi-
gla Nunes Amaral com o sr. Túlio
Castrioto de Araújo, filho do sr. Mi'-
celino Pinto de Araújo e sra. Adai-
glsa Castrioto de Araújo.

ge Antunes e Julieta Gomes; Hil.o
Orlando Graef e Angelina Coçredu:
Izequiel rie Oliveira e Dolores de OU-
veira; Ajax Medeiros Fagundes e Néid
dos Samos Paranbos; Augusto Klln-
der e Iraci da Cunha Braga; Eugênio
Alves da Luz e. F.rina Gonçalves Ví.i-
reira; Luis de Gonzaga Braga e fcri
rio Prado Vilela; Vicente Vitule c í%>-
rezlnha Lopes dos Santos; Rogério
de Oliveira e Dulce Ferreira de Sou-sa;
Apulihárlo Cruz de Almeida c Erme-
linda de Sousa Seabra; Agostinho B<u-
bosa » Alcioni Viot Pinheiro; Henu-
que Vamtersman e Maika Rajzla Mai-
zels: Ivonilo Dias Rocha c Édina H°-
droso úe Lima; Eduardo Alexandre
Percu e Maria José Leite Per.;ir*;
Francisco de Vasconcelos Buriti e \ne-
sia de Vmsa Farias; Joviano Frin-
cisco Pinto e Maria Alice rie Sou5a;
Zael Viveiros Barreto e Maria da m-'i-
ria de A:aúJo Lima; Djalma Bordn.1

;e Ricarda Maciel; Durval Ferreira dj
Figueireij e Diva da Veiga; MA"lo
Jorge dos Santos e Virgida Flor'a-
na de Castro; Dalvo do Nascimento
e Nadir da Silva Costa; Nephatllc dí
Sousa c Adélia Laura dos Santos:
Ismael Cordeiro de Santa Bárbara
Juci Pereira da Silva; Arquimedes ue
Sousa e Nalr Moreno Cota; Sérgio
Orlando Santnro Xavier rie Sousa <••
Glória Zanl Borda; Armando de Ma-
tos Gravlna e Marita de Barros Mi-
galhães; Jurandir Teixeira da Cosia
e Nllda Angelino Camargo; Newton
Medeiros Canto e Alice Branco Prls.a.
Eugênio Patrocínio e Valquiria tu-
xelra; Aires Pereira da Mota e Jfti-
vra Raigel Bastos; José Correia da
Silva c Melània de Sá: Wilson Proe.i-
ça e Vanda dos Santos; Carlos Tel-
xelra c Anita Alves de Sousa; Hi-
nevides Mariano das Neves e Maria
Eufrásia da Silva; Otávio da Cám-na
Sampaio e Nalr Aguiar Silva; Rainur.

O dr. Antônio Costa Pinto e ura. do de Oliveira <* Creuza Francisco rie

Juracl Costa Pinto, residentes em São Sousa; Reginaldo íerrelw Lopes

Paulo, participam o nolvario de sua Genf Delorenci: José Benedito Pinto

filha Lúcia Cosia Pinto, com -o r"'l-
melro tenente da Armada. Celso fl«
Sousa Werneck Machado, filho do' ur.
Aurellano Werneck Machado e sra
Mafia de Lourdes Werneck Machado.*

O casal Ernesto Fonseca -Çnnceií.lo
Fonseca, residente em São Paulo! anun-
ela o noivado de su« filha Edite ^in-
seca. com o sr. Hélio Vergara Looss,
Inrnalista e funcionário do Minlst&ilo
do Trabalho. [Ilho da viúva Dorot-»:a
Vergara Lopes.

Píf.OCLAAíAS

Eva Correia dos Reis.

CASAMENTOS

Estão se habilitando para casar, nas
várias circunscricfies desta capital:

Manuel Rocha e SebRstlana Montvs;
Miguel Faustlno Souto do Monte c Ma-
ria Henrlqueta Queiroz Llnrienherg: De-
menico Aversa e Teresinha Pinheiro;
Ramos Nehme Slmão e- Tone Jorge
rhocire: Antônio Alves Prior e • \na
Gama da fnnba Moreira: Aldarl Mm-
des Ribeiro e Mário Gnnçalvus; Ho-
nório da Silva Barros - Fran -is-a
Pinto de Faria: José 'óeverinn de Arsj-
lo e .losefa Fellctana ria Silva: Fri,'
risco Morcii» dos Santn.e e Marü-Ja
Gauz Torres; Bill de Castro e Ant.i-
nes e Marin Ana Calmonl de And-a-
de; I.uanlr de Oliveira e Zêlia Par-
nandes: Adolpbo Porelmann e I.lbi
Treger; Aires dn Silva Auptisto e Ve-
ria Mesoiiila de Almeiria: Vicente Pa •-
lo de Oliveira Ouedes^e Maria de I.our-
des .lolv . Gouveia: Carlos Nâsclmentii
f idalin» de Castro: João Álvaro dou
Santos f Isabel da Silva Torres; H""
rlque Savlnll e Znléica Cordeiro: He-
neditn Soares de Melo e Maria Ter.?-
sinha Bitencourt;. Tháloa Fleury: «ii-
Gnrioy e Joseina Maria de Albuoiier-
que Lopes: Jean Noel e Ana Maria
de Assis Ribeiro: Orlando Dias da Civ
ta e Maria das Dores Meneses: l íví
da Costa e Rraqdlna Lulsa da Silvn;
Jair Silva Campos e Zenith da Sll"«:
Nelson Pereira Marques - Nadir Lau-
rlla de Jesus: Incé Ollmnlo Botcnt'ilt
Linia e i.llla Costa: Tertullano 

"!oii-

calves e Centra CiistAdlcir Jnsé Cor'-ia
Coelho f Diva Lima da Silva: Wllsi"
da Silva Rodrlcues o Kllsahrte * "•
nandes Pfirto. Pedro Xavier e Mai*»"
lena Rodrlcues. Gonçalves Hans Rann
Tlmmcrmann e Marv Kostélac: .'Idi
Costa Braga e Maria Helena Vnsw.
Genaro de Assis Paiva <¦ Inne da '>\i-
va: Válter Caetano Matos e Nllza Aj-
custa Fernandes: Válter da Costa dr*
rela e Marina Ferreira de Lima:
Amánrlo Amaro F.slêves e Maria '(»
sa Pinho da Cruz: Clde Gnmrs de mi^
sa e Margarida de Barros Mnntelr.v.
Kdcard de Vasconcelos .lacl Mont*iru
e Dannéla Gouveia Coutinho.

F.sl/iu t.e habllllandn para cakar. ras
vArlas clrcunscrlcftrs desta capital:
AURUMn da Costa e Rir.» Gonealcts
Samnaln: Uiurlval ftatlsta dna Saniis
e Marina Dórla; Manuel r»relr« ie
Sottaa e Maria fttelna Roque Chr«V:
Alfredo de Almeida Duarle e K'i~t
Costa d'Almeida: .In»* Maria rerr«lf*
» Maria de Lourdes eirmlnn: Sen»-
lláo Gomalve» Viana e Md» Gom-«
Alves: Dávlo 1'ebirlra llaréla 'm*

d» Silva Moailr Murllneli e Nom".
Marllnt de Vaacawtloat ,in*o Mouia
i'»i, ¦ ¦ ¦ Maria de Lnurde» '•¦¦¦¦•.'«•
ves: Ismael de Oliveira * Malvlna Hi
iieirn d» Silva: Kml ue M«ln Ma-iU
• Marieni- i'-« i • ri» Curalhoi Kaiuf
3att Kalul e Maria Kmirl: Marrn
AnfAnln de Salvo folmhra » Marl» *.«<
tellt* l.lr,»; J«âo tmit* e Marl» «*
Cnecelcln Peri' Mlllon S«ei«« » •*"¦

SRTA. SILVIA DO NASCIMENTO
— SR. RUFINO FERNANDES Mk-
RtNHO — Realizar-se-á. no próxi.no
sábado, as 18 horas, na iRreja de 8;
José, o enlace matrimonial da sri.-i.
Silvia do Nascimento, filha do sr. Eu-
gênio do Nascimento, com n »r. Rufi-
no Fernandes Marinho, filho da ''ii-
va La-ira rernandes Marinho. Servi-
rão de padrinhos, no ato religioso, of
pais dos noivos.
BODAS

CASAL BRUNO WIERZBICKI — O
casal Bruno Wierzbicki-Zopja Wlcr-
bicka, comemorará, hoje o 22.*>. anlver-
sário de seu casamento. Por esse mj-
tlvo oferecerá a. noite, na sua resl-
dêncla, uma festa aos seus amigos.

AÇÃO DB GRAÇAS*

SR. FLORINDO VIAI.E — Em i>
gosijo pelo reslabelecimenlo do si.
Floriano Viale. o Clube Carioca -'e
Tiro manda rezar. Iio.lc, hs 10 hora-.,
no. altar-mór da Igreja ria Candelár-a,
missa em açào de graças.
COMEMORAÇÕES

DR. ALIM PEDRO — Seguiu, on-
tem, para Sãò Paulo o engenheiro
Alim Pedro, presidente do Instituo
rios Industrlárlos, que ali tomará pro-vldênclás relacionadas com a ínau^u-'
ração do conjunto residencial da Moói:i.

SR. JOEL PENA BELTRÃO — ach-
ba de regressar de Lindoia, inteirs-
mente rejtabelecldo, lendo já retomado
suas atividades habituais, o sr. jo»1
Pena Beltrão, sócio da tirma Máqulnus
Import adora Limitada.

PROF. JOSUÉ DE CASTRO — Atui-
dendo ao convite conjunto das secreta-
rias de Educação e Cultura e de A^ii-
cultura, Indústria e Comércio do Es-
tado de Pernambuco, seguiu para He-
Hfe,. a bordo de um Bandeirante tu
Panair do Brasil o diretor do Institjto
de Nutrição da Universidade do Bra-
sil, professor Josué de Castro.

DR. ARMANDO VIÒAL LEITE RI-
BEIRO -- Regressou da Europa, püo
Bandeirante* da linha transoceànlca d»
Panalr do Brasil, o dr. Armando VI-
dal Leite Ribeiro, que fora a Paus
a ftm de tomar parte na reunião de
peritos convocada pela UNESCO ro
sentido de tratar da proteção áo nl-
relto do autor.

SR. JOHN CLARK — Viajando' a
bordo de um «cllppert da Pan Ams-i-
can World Airways chegou ao Rio,
procedente de Montevidéu, o jornails-
ta norte-americano John Clark, asils-
tente do diretor de Relações PUblieis
da Divisão Latino-americana da PAÍ.
com escritório em Mlaml.

PROFESSOR RAYMOND LATARJET
— Com destino à capital mineira, a
convite da Universidade de Minas, se-
puiu sábado,' cm um Bandeirante da
Panair lo Brasil, õ professor Raymond
Latarjet, sub-diretor do Instituto ne
Radium rie Paris e chefe rie Ser-'ivo
do Instituto Pasteur da capital fra.v
cêsa.

— Passageiros embarcados no Kli.
em aviões da «Cruzeiro do Sul»: íara
Salvador: Maria de Lourdes Pinto Sar
bosa, Maria Helena Alelxo Sépülve-lo,
Klcber Pacheco de Oliveira, Ernnnl
Bartolomeu üurand,«Manuel Pinto Hat-
reto, Oscar Julemar Martins, Ernesto
Zahar, Ernesto Folster, Guy Albot,
Parturier Albot, Lúcia Gutman, Riie
Gutman, Carlos Costa Llno, Maria Ko
mana Bittencourt, Marin Teresa Ca.-
mon Bittencourt Morlundo, Dlel Md^a-
lhães José da Silva Crcaves, Vlceti
Carmel Flelor), Llcia Carvalho de Lu-
na Freire, Djalma de Morais Cari-a-
lho. Hormlndo José Marques; para Md-
celó: Camila das Chagas, Cristo 'Ia
Lins dá Rosa Oiticlca, Adriana iA'.\*
da Rosa Oiticlca, Maria Hermlnia i,in.<
da Rosa Oiticlca: para Recife: Br^no
Clrne Soares, Luis Vieira, José 3 u-
marães Lobo. Aníbal Maia, Ailton °ej-
soa Cavalcanti rie Pctribú. José Angus-
lo Dias, Cândido Carlos Cavalcanti rio
Brilo. Maria Lourdes Borges Couto,
Leonardo Palbares Moreira Reis. Má-
rio Botler, Gelino Soriano de Sousí.
Erasmo de Almeida, .Valro rie Ahn-
car Ararlpe, Ivan Romanguelra, Hum-
berto Hlrschle, Samuel Mc Dòwelt, .in
sé Augusto de Almeida. Mosé Mário
de Macedo Coimbra, João Lido Céiar
Sá Leitão. •

— Passageiros desembarcados ontem,
dn Constellation da Air France, jio-
cedentes de Paris: Roger Guedon. bi-
mone P. (juedon, Ered P. Estêvíu,
Henriette Esteves, Francisco J. Estí-
ves. Maria Isabel Esteves, Alberto L.
Araújo, Paulo B. Galvâo, Luiz H.
Sales, André ,r. Gros, Jorge Natan
Guthmann, Rende Guthmann, Dicgo J.
J. Martinezo, Francisco .1. Vila Praiz,
Charles C. C. Moraze," Georges R. R.
Carrette, Alaln R. Thomas e Alberui
de Carvalho.

Passageiro.-, embarcados, ontem, ri-i
Constellation da Air France. com rico-
tino a Ruenos Aires: .lacqueline h
D. Mallet. Antônio Criado. Aida N
C. Criado Aldlna C. Lirio. Man-i-l
V. C. Flores, Maria Rosa L. P. Cr«s-
do, • I.ouis A. D. .1. Mnnt-Tteynau;!,
Ana Marin Martin e Gracia R. Dln\-
ro.

— A quadrinha de hoje
Se voc.fi não me queria,
Para qíie mandou lembranças}
Ando, agora, noite e dia,
A chorar como as crianças...

— Convém saber
Sanla Clotilile, rainha dos
Francos, mulher de Clóvis,
nasepu em Tours, no uno de
475. Contribuiu para a comer-
sào de seu esposo ao crislia-
nismo e, depois da morte dele,
reculheu-se a um mosteiro, on-
rie passou o resto da vida em
orações e na prática das boas
obras.

— Curiosidade
O tnartim-pescador faz o seu
ninho na. beira dágua exca-
vntulo na terra: orifícios tu-
tiulaips Horizontais, cujo fundo
atapcla, com resíduos dt pei-
xes. Corre .a lenda de que o
casal desses pássaros • láo
unido e fiel, que quando um
deles morre, acompanha-o o so-

. brevivente logo depois.

— Esta tem graça?
yiie queres ser quando fores

grande)
ilíütíar.

Mus o militar se expõe a
que o inimigo o mate.

£Juído, onero ser o inimiffo.

— Pensamentos
Não' há carga mais pesada

do que uma mulher de cabeça
leve. -- PALÁCIO.

O marido ciumento não é o
homem que ama. : ai o proprie-
lárlo que se revolta. — MME.
DE STAEL.

Um homem erudito é upi ton-
que. Um homem inteligente é
uma fonte. — ALGER.

— Boas maneiras
Uma .jovem nunca deve ser a
primeira a manifestar sua pre-
dileeàú por determinado, rapaz,
por maior que seja o interesse
que este lhe desperte, pois ne

. expõe a não ser correspondida,
o que é um vexame bastante
desagradável.

— Conselho
Senhora, se já é mãe,, náo se
esqueça de que poucas coisas
são mais prejudiciais ãs cri-
ancas do que as leituras não
controladas pelos ,iais.

Terça-feira, 9 de Agosto de 1949

ULTIMA MODA
Renée D.enn •

U sabemos que a Moda de 1949 exige, antes de tudo, UMA SILHUET.A
completamente harmoniosa, de linhas muito suaves nos ombros redondos,
com vastas cavas "raglan", de busto flexível, de talhe fino, no lugar próprio,
de ancas igualmente arredondadas.

Ela repõe em lugar dehonra o estilo clássico e os "tailleurs , os robes-
manteaux." e as redingotes de corte estrito e impecável.

Nenhum ornamento .sobrecarrega a linha. Podem admirar-se esses ves-
lidos feitos com tecidos de lã de quadriculas minúscubns, tom por tom,
com "pied. de poule", escoceses, de tons muito difusos.

fllu ostenta, para a maii/id, pequenos vestidos semelhantes ao vestido
"che-misier" de DIOR... ou ao vestido "in/irmiére" ria Cl. FATH; e, para
a noite, as duas pecas em "fitille" rie côr, cas-iquinhos de algodão, ae
surd ou de lã lisa, forrados de lá quadriculada.

Para a noite, vestido curto extremamente decolado. Mas, o que nos
interessa hoje é o sucesso reservado, pelas parisienses e pelas compradoras
estrangeirus, aos boleros n às "êcharpes".

OS BOLEROS. — Compreende-se perfeitamente o sucesso desta peça
rie vestuário que pode ser feita com os mais diferentes tecidos. Pode usar-se
ndo somente com uma saia e um "pullover"; formando um conjunto que
pode evitar a compra de um "tailleur". como também permite transformar
um vestido de baile muito decolado num vestido rie passeio, -este ano o
bolero deve ser muilo curto e ter mangas curtas ou 3/4. E' decolado nas
costas e bordado com uma franja de pasmmanaria.

AS &CHAKPES. —Sfío usadas a qualquer hora do dia. Pura a manha,
são feitas em tecido escocês rie tom uico, forradas rie lã lisa ou rio mesmo
tecido do vestido que elas acompanham. Para a tarde, siio feitas de seda
de côr clara, franjadas de pasmmanaria. Para a noite, são rie rara suntuo-
siâade, feitas de tule semeado de brilhantes, pérolas finas, sedas preciosas
b niiidni Bnriíiiecirffis com bordados de ouro. E, naturalmente, com as pelicas
mais raras.

Sociedade Brasileira de
Neurologia, Psiquiatria

e Medicina Legal
Nfti, tendo havido número suficiente

de bôcIoí para a Assembléia Geral F,x-
trnorriinnria. a 20 de julho último, par*
dlsriistã" do projeto de reforma e «prn-
v»cÃ< do «F.statuto» da Sociedade, o
presidente Keral determina a segunda
e última convocação para ns mesmos
fins, n 10 de aicfistd corrente, *s 20
hora* e 110 m. n» sede da Sociedade
à Av. Pasteur, 3BB.

J>r. Fábio Sodré, PresidenteAss.
gerai

I)r.
Geral,

Carneiro Ayrosa, Secretário
1

Américo Brasílico
e

C. A. de Bulhões
ADVOGADOS .

(CatiNHs eiveis e criminais)
Av. Presidente Vargas, 411- ¦-

11.» and., s. 110(1 — 23-0578.

Elegância

Quando tiver que comprar
óculos, procure sempre os que
se adaptem bem ao seu rosto
e não os escolha nunca ryuais
nos que viu com alguma aini-
ga ou a última, extravugãnimi
da moda. Muitas são as que
usam óculos antéstèticos, em
vez rie adotarem modelos piá-
ticos e graciosos.

Seja artista... na cozinha
PET-T-KOUK: _ Meio quilo
rie amêndoas descascadas e so-
cadas: meio quilo de açúcar;
3 a 4 claras.
Socam-se as amêndoas, mlstu-
rando-as com o açúcar penei-
rado e as claras. Pinga-se essa
massa em tabuleiro untadü
com manteiga e polvilhado con.
farinha de trigo. ^Eníeita-st
cada um riêlcs com úm pedaço
rie amêndoa torrada. Vão ao
forno.

Tome nota
Não convém fechar hermética-
mente portas e janelas por
causa do frio. Isso è um erro, \
pois, por mais frio que seia
o ar que entra no aposento,
seu oxigênio purifica o sangue.

rftrf»* iii icitoi-A» nntlrràn colaborar neste
¦ftefto, tnnttn «m vista a forma sucinta «rr
qua é apresentado cada um dos seus assuntos.

Para decifrar no bonde
Soluções das 4 Cliiraillnhas dr hoje :

Pelago — Cômodo — Caçoar —
Outrem.
Respostas ás 4 Perguntas de Algibelra

de hoje :
Barganha. —• Muda. — Elevador. —

Contador.
ALMATA.

Banco do Estado de
São Paulo

mAUGUKAÇAO DA AGfcNClA
UO KIO

Keali7.a-se hoje, ãs 15 horas, à
rua da Assembléia n. 31, a inau
guraçao da Agência do Banco do
Estado de S. Paulo, uma das maib
sólidas organizações bancárias cio

pais.
Com o capital realizado de

100.000,000 de cruzeiros e mais de
SOO.000.000 de reservas, o Banco
do Estado de S. Paulo, fundido
em 1900, possui agências em ma's
de cinqüenta cidades paulistas, sen-
do a sua sede, com seus 41 an
dares, o edifício mais alto de ioda

a América do Sul.

Entregue ã competência do sr.

A. Silveira Mello, a Agência do

Kio representará um permanente
estimulo às atividades bancárias
e ao comércio Interestadual.

Par» a solenidade de. hoje, se

rfto convidadas expressivas figa-

ras das finanças e da sociedale
carioca.

FLUORISINA
Komédio heróico contra

FLORES BRANCAS
DE COELHO BARBOSA* CIA.

Tel. Í58-1S13 — Cx. Postal, 602

Vendas nas l'armácias e

Drogarias.

f Prolcfo-se ^W
^F conlro ^k

XresfriadusV
/nORESDEGARGANTaV-

I pastTlhasI

PldaJ^BJ^^endidos \omenit^W

1§|
Use seu maravilhoso

anel "Zodáico"
Com pedra e planeta do dia <fe naa-
cimento, nora toHes o» dado» da uatro-
Inicia eiu prata «om ouro e -m num
eom platina, únicos fabricante» privl-
leKfado* por lei — Fábrica íe JAlas
«AJlTKüA». — Kna Rnc»nte Fe.ijA, IH
Pecam fatAliia-iin — Interior Reembolso

iflil
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MÓVEIS FINOS
O MELHOR SORTIMENTO
É ENCONTRADO NA

A RENASCENÇA
CATETE, 55 E 57

AMARO CAVALCANTI. — No pro-
ximo dia 18, será comemorado o p.-i-
meiro centei.ário do nascimento ue
Amaro Cavalcanti.. A Prefeitura Oo
Distrito Federal, assoclando-se as tm-
menagens iiue serão prestadas a me-
mória do Ilustre brasileiro, fará rea.i-
zar ás 10 horas uma solenidade á. huhi
comparecerão o general Mendes de Mu-
rais e todo o secretariado, altas auto-
rldades militares, representantes do br--
nado, e da Câmara, e que consurá
da tnstalacãi da nova sede da iEv
cola Amaro Cavalcanti», na praça m
que de Caxias. Por essa ocasião será
também inaugurado o retrato do jv
trono daquele estabelecimento de ens,-
no. uni trabalho á dlco do pintor frdv
c#s Déchdnps que esteve entre nós peris
fins do século passado. Kalará em nome
do corpo docente o dei ano dos Oro-
fessores. sr. Adelino Magalhães e nu
representante do corpo discente.

DIPLOMÁTICAS

DR. UIÓRDANO B. ECCHF.R —
Seguiu para Montevidéu, pelo Bandi-i-
rante da Panair do Brasil, o dr. lilir-
dano H. Kccner. rmnalxador do Jru-
gual no Rio de Janeiro.

HOMENAGENS

CEL. UOSS1NK DE MEDEIROS HA
POSO - Diretores de DMsho. dcle-ív
do», autoridades e funcionário!, do u--
parlamento Federal de Segurança r*U
bllca. por motivo do aniversário ia
latido do coronel Rossinc de Med*i.
ror Raposo, chefe rie gabinete da -'iu'-
(la de Policia, ocorrido no *áhal>i,
prestaram-lhe, ontem á tarde, uma ui-
menáxem. oferecendo-lhe um churriti»
nu pátio d* Oficina Mecânica da r--
lida,
HESKhWIOH

AMIU'I.AI0niO DE ARARAK -
' m jantai dr **l* iiátrix-lnado por "*•
rl«i fiumi" da nona intiedádc e am
mii-ik •¦• do Ambulatõrln de Arara».
•nátratá » Ultima noltr d»> OoIJeo
Roori dei Copacabana.

"IN MEMOR1AM"

PEDRO ERNESTO — As Soeiedadi-s
dos, Amigos dn dr. Pedro Ernesto o
dos Empregados Municipais, norneim--
randn o 10? aniversário da morte d«
Pedro Ernesto farão celebrar, ama-
nhã. na lere.la da N. S. da Laon,
ãs 9 horas, missa em sufrágio da su»
alma.

MIGUEL LEMOS — Comemorando n
aniversário da morlc de seu fundador
e diretor, a Igreja Positivista Irá ir.-
rorporada. como nos anos anterior-s.
ao túmulo de Miguel Lemos, onde »e.
rá lida a tradução feita pelo mesr""
dn Invisível Coro de George Elllol
Para íste ato de culto são eonvld*.
das toda. as pessoas que guardam ,
a memória do apóstolo, devendo ter
lugar a reunlãr. na porta rio remitr -n .
rie S. João Batista, amanhã, ás 9 ho.
ras.
MISSAS

DIABETE
Dr. Reynaldo de Aragâo
Especialista'. Trata pela sua des
coberta. Keciiperncno quase pie-
na. Provas idôneas. Cons.: 2»s ,
Ds. e. fi's., de 9 às Vi o'3's., ít.-s,
e sáh.i de 15 fts 18. H. Álvaro
Al vim, 31, 5.*1, s. 503— Tel! 42-1136,

resid. 32-0fi81.

CREME
DENTAL

mP\ I
ESSY

Qémào
oó dertfàó *

•••*••

5-flfflRAN0í3WMETRO
i mé& mP

Srrftn erlrhrada», hoje, as segulnies:
Dsa-mar de *tousa Alegria —- As .ti

horas .na Igreja de São Francisco <S»
Paula.

Almirante Óarar Harbnsn Uma —Al
9 hora», na Igreja da Santa Cruz dm
Militares.

Rateia (tonies Coálhn - As 8.:ttJno-
ras na Igreja da Candelária.

TenemV rlul Varela Barra — As tf.Mi)
horas, na Igrcls da Candelária.

Brálilla d* Rnrha Lrár. — As 1U no-
ra». na Igreja de Ráo .1n»é.

Maria Pacheco Carneiro — A« M.dO
hora», i* Igrela de SAo Francisco d»
Paul*,

salvador tlava — A» 10.30 hor^s.
n* lumla da Candrlárla.

Jeirga, Hetlamln flnlmaráes — *•
10 *U) hora*, n» 1grej» do Carmo.

Mainr Jfo«» flntmaráe» 4«ihlm — A*
10 hora», pa '-• ¦'- da Santa Crur <!'¦'
Mllllare».

Dr. Arnaldo Cavalcanti
i n:l H- M«« — 1'Mlll IHD
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Para decifrar no bonde
PALAVRAS CRUZADAS

iÉViViVí'liES
< 11 n i m

Associações Cultu-
rais e Científicas

trori-smai»

;_ J— Corporações municipais.
-2 — Sàltó. — O espaço celeste.'3— 

Gostar multo de. — Espaço na
igreja desde à entrada até ô san-

*~r tuariO. , ,
;:4 — Aquelas que geram ou criam-;
«6 — Comeram pouco.','Jl — Devorador; voraí. — Tenho óbri-
S gaçso de.

— Designação antiga do chamado-."', hoje imposto de .(rafismissíò. —
Composições poéticas divididas em

«t estrofes simétricas.
S9;—Fantasmas; duendes.
ftrtleála
:1 —, Divertimentos. Templos pagSòs,
_.' èntr» alguns, povo» da Aslá(.
»J — O ponto mais alto de um monte.
í,";' — Vereador.
SI — Ioár; levantar. — TudO o què
S V serve de fundamento ou(apoio.
;<;— Corrigem os costumes de.
-I — O que renova.

"T — Unir. — Tecido d* malhas para
apanhar peites-¦8 — Ato de "sevar" a mandioca. —
Vertebrados com os corpos cober-
tos de penas.

— Atos de resumir; compilações.

íeliioors dn problema de xAhádo
• altlrno:

: HORIZONTAIS: — Paginar - Povo
— Oval — Edil — Rapa — Tara —
Além — Limo — Amen - Adir —
Mora — Seta — Alas — Molares..

VERTICAIS: — Pétalas - Poda —
Id»m,— Avlr —' Mito - Gola - Oral
—.Nora — Amar — Aval — Mole -—
Rápé — Eras — Lâminas.

RETIFICAÇÃO ,
Ns problema de "Novatos", dè do»

mlngo último, deixou de ser menciona-
4a a vertical.n,* 7, cujo conceito * —
Oráculo; invocação.

QUATRO CMARADINHAS
Ao menor pretexto jogava-sé no
tanque do Sardim, que por sinal
tem bastante profundidade. —
1 — 2.
Dà mesma forma que infunde co-
¦miseràcáo, nao deixo de reconhe-
cèr que é muito útil. — 2—1.

—- Procuro com afinco na atmosfera,
em vez de escarnecer do «strôno-
mo. — 2 — 1.
De outro modo, nào teriam vindo

—¦ no mesmo comboio as outras pes-
5 aoas. — 1 — 1.

QUATRO PERGUNTAS
DE ALGIBEIRA

Qual o nome do bar que sõ faz
trocas?
Qual a parte mais silenciosa e
menos constante dó Rio?
Qual o veiculo que suspende o

! mal?
__ Qyàl' o profissional què registra »

sofrimento do comerciante?

No pé da secâo "Senhoras-Senhoritas"
(página social) o» leitores encontrará?
a* soluções de hoje, das cháradlnhas »
das quatro perguntas de algibeira.

Aeeltaremos copa multo agrado cola-
bqraeão de chàradlnhâs e. perguntas dí
algibeira. dentro da mesma orientação
tâell eom que aqui sao apresentadas.

ALMATA.

Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro

éíNTRO ACADÊMICO LUÍS CÀRPEN •
TER

Semlnárie — Ser» realizada hoje, as*
26 horas, nó salso nobre, a palestra
Wp dr. Marcelo Heitor de Sousa, pro-
meter do Júri, que falar* sobre su»
experiência no tribunal popular.

Fosse — Ser* no dia 11, às 9,30 ho-
r»B, a sessSo solene dá Congregação
i<_ que tomará posse tta cátedra de
Direito Constitucional, o pref. Afon-
«o Arlnos de Melo Franco. Falará em
nome do Corpo Docente o orof. Os-
<t»í Tenório.

Concurso — Os bacharelaridos reali-
zarào no dia 11, *s 18 horas, no sa-
Uo nobre, a prova de seleção pára
escolha do orador de turma. Estào
lúíèrltos dezoito candidatos que te-
ri* direito a falar durante vinte ml-
Autos, Improrrogáveis.

Curso de Oratório — Continuam
•bèrtas ás inscrições pàrà o Curso
de Oratória dt> prof. Ephralm Rizzo,
p»tr6elnado pelo CALC. Os interes-
sidos poderão procurar os colegas Mi-
guel e Luiza.

ASSOCIAÇÃO QUÍMICA DO BKa-
SIL — A exemplo dp que esil
sendo feito na Regional dè .jao
Paulo, comunica esta Regional aoo
consóclos quê o «Boletim» da a.
Q. B., Já reapareceu, sendo pu-
blicado agora bimestralmentè. ..6
foram edjtados dois números. O
referido Boletim manterá uma st-
cAo dedicada ao noticiário das itê-
gionals e das atividades dos so-
dos. Será também destacado o no-
tlcláTio è dados relativos à indus-
trla brasileira, havendo ainda ara*
sêcao cientifica, onde poderão «tr
divulgados artigos de caráter tecnt-
co ou cientifico. Para que posià-
tios desempenhar a nossa tarefa
com eficiência, solicita aos consú-
cios a remessa dè pequenos traoa-
Ihos, notas prévias ou outra qutu-
4uer informação dentro do proí/j.-
ma acima, pára que sejam as met>-
mas transmitidas á Comissão _e
Publicações. Informa, ainda, que a
secretaria da A. Q. B. dispõe de
vários números dos Anais do :t v
Congresso Sul Americano de Qul-
mica. que poderão ser adquiri Jus
a razão de Cr$ 10,00, por volume.

CENTRO DE CULTURA DK
CAMPOS — O OrfeâO de. Santa
Cecillà, recentemente ampliado >m
Centro de Cultura, com o fim de
martter intercâmbio arfísticó-cult i-
ral com as demais sociedades con
gêneres do 

"pais, através de con-
pêrtos, conferências e outras ma.-).-
[estações de arte, realizou á' 4lel-
Cào e posse de sua primeira dlrc-
tória, assim constituída:, presidir-
te — dr. Cardoso de Melo; vice,
presidente — sr. Amador Piíihelfo
ia Silva; sècrêtirio geral — it
Barbosa Guerra; tesoureiro — dr.
Déclè CrèttOn; dirètòr-ártlstico —
prof. Nèwtóh Ferisse Duarte; ri;-
rètòr de feibllótèoa — âr. Pais da
Cunha; diretor de discoteca — di.
CàrlOs Ribeiro.

SOCIEDADE DE ESTUDOS MB-
DICOS DO RIO, DE JANEIRO -
A Sociedade de Estudos Médicos
do Rio dé Janeiro, com sede a *ua
Lucidio Lago n. 427 (Méièr), rea-
llza hoje às 21 horas mais uma
reunião com a seguinte ordem dò
dia: «Casos Variados».

ACADEMIA BRASILEIRA . DE
LETRAS — Reuniu-se 6.«-feifd,
na sede da Academia Brasileira, a
Comissão Executiva do Congresso
Brasileiro de Língua Vernácui.i,
em comemoração áo centenário ue
Rui Barbosa. Soh a presidência
do sr. Alolslo de Castro, compa-
receram à reunião os srs. Alva-
ro de Sousa da Silveira, >ice-
presidente; Rodrigo Otávio Filho.
secrètário-geral; Celso Vieira, Clè-
mèntinò Fraga, Levi Carneiro, Pt-
dro CalrriOn, Mário de Lima Bar-
bosa e Américo Jacobina Lacom-
be. Abrindo os trabalhos, o a.
Alolslo de Castro comunicou aos
presentes que, até a presente data,
a Secretaria do Cengresso recebe*
várias e valiosa adesões, não so
desta capitai, mas também d..s
Estados, demonstrando o interís-
se que o certame está despertando
nos diversos Centros culturais .10
pais Em seguida o sr, Alolslo
de Castro passou à leitura da cor-
respondência de telegramas, cai-
tás e cartões, de adesões remetif»s
à Comissão Executiva, contando sè
entre esses, o do sr. .governador
do Estado do Rio de Janeiro, co-
ronel Edmundo de Macedo Soans,
e dos srs. Ernesto Carneiro Ri-
beiro Filho, Braslllo de Magalhà-s,
Glldisio Amado. Herhèrt Par»n-
tes Fortes, Otoniel Mota, AbgKr
Renault, Henrique da Silva Fo,i-
tes, Fernando de Azevedo, Joáo
Marinho, Ismael de Lima Couti-
nho, etc. Em relação aos têmáv,
Já enviaram trabalhos para o
Congresso, o professor Álvaro
de Sousa da Sousa da Sllvelrrs
«Fonética sintática e sua utiliza-
elo na explicação de expressões
feitas e nà interpretação de tex-
tos?>; dr. Antônio Vicente de Azi-
vedo: «Antroponlmia brasileira —
Notas a Leite de Vasconcelos-:
professor Antônio Augusto Soares
Amoras «A poética medieval pur-
tuguêsa»: • professor Herbert fa-'
rentes Fortes: «A língua e a ei-
tillstlca do Romantismo, especial-
mente em José de Alencar e Gon-
calves Dias». Encerrando os tra-
balhds,- o «r. Alolsio de Castio
comunicou afts presentes que, ten-
do dè partir pára a Europa, a
fim de tomar parte no Congrai-
so de Neurologia de Paris, via-se
forcado a renunciar á. presidência
a im o haviam generosamente
elevado os seus companheiros dt
Comissão, dos quais se despedia,
fazendo votos pelo brilhantismo
da comemoração ao centenário de
Rui Barbosa. Concluindo suas Jes
pedidas, o sr. Alolslo de Castro
passou a presidência ao professor
Álvaro de Sousa -ia Silveira qu»
lamentou a ausência do sr. Alol-
slo de Castro, dando-lhe em «eu
nome e de todos os membros da
Comissão, os votos de prospera
viagem, e em seguida encerrou o
sessão.

DIREITO E FILOSOFIA
LATIM - Porto Carrero — PORTTJGtjes - Arnaldo Bellnel -

FBAKCÁS - Bither Werneck — INIiLRS - Kroá Gruduwskl

Diariamente da» 14 à» Ifi horas, com èxcec&u dos àábados

C.E.S.A. — «. Haddock Lobo, 417 (Snliu da frente)

Exposições

EDUCAÇÃO áVCÜLTURÂ» MOVIMENTO UNI^ERS»TA,B>0"Sapiana" - moléstia introduzida pelo SÂPS na Universidade
Esclarecimentos do SAPS — Respondem o s acadêmicos da Universidade Rural à nota
distribuida pelo SAPS à imprensa — Desejam apenas "boa comida" — As refeições
só melhoram quando há visitas na U. R. — Os motivos qué fizeram os militares, em

manobras, gostarem da alimentação

CONCURSO para FISCAL do
INSTITUTO DO AÇÚCAR

E DO ÁLCOOL
Preparo rápido e intensivo das matérias do concurso a

realizar-se em fins de setembro por professores
ESPECIALIZADOS em

FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA DE USINAS
Turmas pela manhã e à noite

Mátrfculas abertas
CURSO RIVER

Av. Rio Branco, 114 - 14? and.

A Divisão de Propaganda do SAPS
distribuiu á irtprèirta, a seguinte nota:

.iTendo em vista as declarações dos
alunos da Universidade Rural a diver-
sos jornais, a propósito da alimenta-
çfto fornecida pelo SAPS no restau-
rante daquele estabelecimento de en-
sino, cabe-nos Informar que:

Ul -A alimentação do restaurante
da Universidade Rural é exatamente
igual, no que se reíere ao valor nu-
trltlvo e a apresentação, à que é ser-
Vida em todos os outros restaurantes
do SAPS do mesmo tipo. Ou se.lam:
Ministério, da Educação, Ministério da
Guerra, Ministério dò Trabalho, Esco-
Ia Técnica do Exército e IAPETC. .' 

2') — Em diversas ocasiões, oíi-
ciais-alunos de diferentes escolas do
Exército, quando em manobras na zona
em que fica a Universidade Rural, se
tém servido do restaurante que o
SAPS ali mantém, sem que se houvesse
verificado, até o presente, pôr parte
dêlès, qualquer reclamação. A dire-
ç4o do SAPS, âo contrário, tem em
seu poder documentos, firmados por
autoridades militares responsáveis pe-
lôs oficiais que freqüentaram o res-
táurante em apreço, testemunhando es-
pontaneâmênte a boa qualidade da ali-
mentaçào e a eficiência dos nossos
serviços.

3?) _ Quanto à alegação relativa
a alimentos que estariam deteriorados,
podemos assegurar que náo tem o me-
nor fundamento. Basta dizer que as
nossas refeições sáo planejadas por
técnicos especializados, sendo, além
disso, preparadas è distribuídas sob
ás vistas e a responsabilidade pes-
soai desses mesmos técnicos. Revela
notar que a Divisão Técnica do SAPS
faz inspecionar, periódica e metódl-
camente, todos os restaurantes da ins-
tituição por médicos nutrólogos dos
nossos . quadros • funcionais. No pró-
prio dia em que os alunos se decla-
iam em greve, -lá esteve mais uma
vez. no desempenho de suas atnnul-
ções. o inspetor-médico. dr. Mendes
Monteiro, o qual nada ronstntou com
referência ao assunto que serviu de
pretexto k atitude dos estudantes. Cum-
pre ainda mencionar que também
i Universidade Rural, através de seu
serviço médico, fiscaliza a alimenta-
çân no restaurante a cargo do SAPS.
n&o tendo resultado dèssâ fiscaliza-
çào. até hójé. .nenhuma observação que
lustifique alegações em contrário ao
que aqui vai exposto.

4") — Apesar de tudo isto, a rii-
reção do SAPS se tém esforçado para
manter contato direto com os alunos
da Universidade Rural, de modo a co-
nhecer razões que porventura autnri-
zem e expliquem a Insatisfação dos
mesmos no que diz respeito ao SAPS.

Há tempos, em face de movimento
idêntico ao atual, foi á Universidade
Rural um assistente rio diretor do
SAPS com o fim expresso de ouvir os
interessados. Itsse alto funcionário da
tnstitulçáo teve oportunidade de rieba-
ter. amplamente, em mesa redonda,
todas as questões suscitadas pelos es-
ludantes, sem lograr, todavia, colher
um só elemento que positivasse os
motivos invocados para as manifesta-
ções de desagrado. Esta é, com efei-
ló, a norma democrática, adotada pela
direção do SAPS, de acolher invarlà-
velmente todas as criticas e suges-
lões que lhe são encaminhadas por
qualquer freqüentador dos restaurantes
e demais Serviços dá Instituição.

5") — Dessa forma, o SAPS se dis-
pensa do èntràr em maiores esclâre-
cimentos, já que suas responsabillda'-
des se acham vinculadas k Reitoria
da Universidade, cóni a qual firmou
um convênio efln que estão rigorosa e
precisamente fixadas as condições de
funcionamento do , restaurante. A ver-
dade deve- sér ressaltada, èm minú-
cias e com elementos hábeis, pela Rei-
torife dá Universidade, ã qual á dlre-
cão do SAPS já sé dirigiu solicitando
què ela se mánlfestf ( :bllcamentè, pois
o SAPS não desèj' que o seu con-
celto n» opinião pública possa sofrer
Injusto descrédito, por motivo de aflr-
mações qué não «e apoiam absoluta-
mente na realidade dos fatos». — Rio,
6 de agosto de 1949.

A RESPOSTA DOS ACADÊMICOS
DA U.R.

Pedem-nos publicação:
j-A respeito da nota fornecida pelo

SAPS á Imprensa, cumpre aos dlre-
torès das Escolas Nacionais de Vete-
rlnárlá è Agronomia refutar os seus
diversos itens, que sáo um atentado
á verdade dos fatos.

A direção do SAPS começa dizendo:
«A alimentação do restaurante da U.
R. é exatamente igual, nò que se re-
fpre ao valor nutritivo e k apresenta-
cão. à què è servida em todos ós rès-
tsurantes do mesmo tipo. ou seiam:
Ministério da Educação, Ministério da

CONFERÊNCIAS
MINISTRO JOLIO BARATA — «O

amor e o exlstenclalismo» é o renm
da conferência que pronunciará ó tni
nlslrn .lúllo Bárátá ho dià 13 do n,i-
rente, ás 5 horas da tarde, rio i\ú-
ditóri.i dn sede própria da associaç,".,)
mundial dè escritores. PEN Clube, a
av. Nilo Peçanha, 26.

DR. CARLOS DOMINGUES —
Hoie. às 19,30 horas. na Associa-
ção Cristã de Moços, (rua Araú-
Io Pêrtft Alegre número 6), sobre

o temi: ^Recordações de dois Ccr,gre.«- I
sos Universal» de Esperanto». Entraoa Ifranca.

Guerra, Ministério do Trabalho, Esco-
Ia Técnica do Exército e IAPETC.

Contra Isto, .podemos afirmar que,as
refeições servidas no restaurante mán-
tido pelo SAPS na U.R., não são
«exatamente» Iguais ás servidas nós
demais órgãos do Serviço de Altmén-
tação e Previdência Social. .

Na U.R., come-se pior e, ao invés
dé dois cruzeiros, paga-se cinco e oito
cruzeiros. , ,

Prossegue o SAPS: «Em diversas
ocasiões! oflciais-alunos dè diferentes
Escolas dó Exército, quando em ma-
nobras na zona êm que fica a UK ,
se têm servido do restaurante que o
SAPS áli rriantém. sem que sè hòu-
vesse verificado, até o presente, por
parte deles, qualquer reclamação. A
direção do SAPS, àó contrário, térin
em seu poder documentos, firmados
por militares responsáveis pelos oficiais
que freqüentaram o restaurante em
apreço, testemunhando espontáneamen-
te a boa qualidade da alimentação 6
a eficiência dos nossos serviços».

Podemos assegurar, entretanto, que
no áno passado o grupo de oficiais
que esteve na U.R., todos eles tive-
ram a alimentação «reforçada», o que
prova a insuficiência alimentar. Aliás,
sempre que se tem noticia da chegada
de gente estranha â U.R. a álirrten-
tação melhora sensivelmente. Estra-
nhámns a falta de referência, por par-
tè do SAPS. às manifestações de des-
contentamento registradas no livro
«Queixas e Sugestões», que sempre és-
teve presente na sala de refeições.

Eis o item 3" da nota do SApS: —
«Quanto à alegação relativa a álimen-
tos que estariam deteriorados, pode-
mos assegurar que não tem o menor
fundaniento. Basta dizer que às nos-
sas refeições são planejadas por têc-
nicos especializados, sendo, além dis-
so, preparadas e distribuídas sob as
vistas e responsabilidade pessoal dês-
ses mesmos técnicos. Revela notar que
á Divisão Técnica do SÁPS fàz lns-
peciónár, periódica e mètèdlcamcnte,

Instituto de Educação
PROVAS PARCIAIS DE SEGUNDA

CHAMADA ' ¦

As provas parciais de segunda cha-
tnada dos cursos ginasial e normal
continuarão a ser realizadas, d? ¦"¦¦"
do com a .seguinte ».'¦'¦ '

às 8.25 horas — Inglês — 2». 3»
e 4» série.1- Uli curso í;.,. ... -
horas — Desenho — 2' série do u. -
so ginasial e Português — 3> e 4»
séries rio curso ginasial; às 12,25 horas

Física e Química — 1» série do
curso normal: às 13,20 horas — Psi-
cologla Educacional — 2» e 3» séries do
curso normal.

Amanhã — às ,7,30 horas — Ma-
temática — 3» e 4» séries do Curso
ginasial; às 10,3.i horas — História

2», 3» e 4» séries . do curso gl-,
nasial; às 13.20 horas — Desenho —
1» série do curso normal e Mi-
todologla do Ensino — 2» série
do curso normal; às 14.15 horàí —
rtiglénè e Puericultura — 3< série
do curso normal.

Dià 11 — Ásw_,25 horas —. La-
tlm — 2», 3» è 4» séries do curso
ginasial; às 10,35 horas —. Música

4» série do curso ginasial; às
12,25 horas — Anatomia e Fislólo-
gia Humanas — 1» série do curso
normal; Biologia Educacional —
2» série do curso normal e Educa-
çâò Física 2> e 3» séries dó curso
normal; às 14,15 horas — Sociologia
Educacional — 3» séflè do cúrsò rióf-
rrial.

Dia 12 — As 8,25 hórás — Ciências
4» série dó curso ginasial: is

12.25 hórás — Matemática — .1»
série do curso normal; ãs 14,15 ho-
ras — Educação Física — 1» sêrlè
do curso normal; às 14,14 horas.—
Metodologia do Ensino — 3» série
nOrrtial.

todos os restaurantes da Instituição,
por médicos nutrólogos dos nossos quà-
dros funcionais. No prój>rlb>.dl* em
que os alunos se declararam em greve,
lá estive mais uma. vez, nó desempe-
nho de suas atribuições, o insbetõr róé-
dico dr. Mendes Monteiro, o qual nada
constatou com referência ao assunto
que serviu de pretexto a atitude dos
estudantes. Cumpre ainda mencionar
què também a U.R., através de seu
serviço médico, fiscaliza a alimentação
no restaurante a. cargo dp SAPS, não
tendo resultado dessa fiscalização, até
hoje, nenhuma observação que justi-
fique alegação em contrario ao que
aqui vál exposto».

Acontece que o serviço médico da
U.R. é testemunha dos inúmeros ca-
sos de desárrârijOs intestinais verifi-
çádo entre os freqüentadores do SAPS.
E' bém significativa, á denominação
de «sáplana», dádá a está nova do-
enca por suas próprias vitimas. Sobre
os alimentos deteriorados, é nilster que
declaremos as palavras dè urri médico
do CNEPA cria/nado em ocasi&o pro-
pícià pára examinar uma refeição: —
«Eu também me recusaria à comer
disso...»

Mais adiante, alírma o SAPS cate-
gòricamèhté: «Apesar de tudo isso, 4
direção do SAPS se tém éçforçado pa-
ra mintér contato direto com os àlu-
nos da U.R. de modo a conhecer ra-
zões quê porventura autorizem e ex-
pliquem a insatisfação dos mesmos no
qüe diz respeito ao SAPS. Há tem-
pos, èm tácè de movimento idêntico
ao atual. Íoi à U.R. um assistente do
diretor do SAPS com um fim expresso
de ouvir os interessados. Este alto tun-
cionárlo dà instituição, teve opoitu-
riidádè de debálfef amplamente, ém mè-
sa redonda, tôdãs as. questões suscl-
tadas pelos estudantes, sem lograr, to-
davià, colher um íó elemento que po-
sitivasse os motivos invocados para às
manifestações de desagrado. Está- é,
com efeito, a norma democrática, âdo-
tada pela direção do SAPS, dè colher
invariavelmente tôdàs as criticas, e su-
gestões que lhe são encaminhadas por
qualquer freqüentador dos réstauràn-
tes e demais serviços da instituição».

O contato entre u SAPS e os alu-
nos universitários, infelizmente, foi sem-
pre escasso. O superintendente do SAPS
no quilômetro 47 nào se acheg» aos
alunos, fato este que nào podemos' ex-
plicar. Nà mesa redonda efetuada no
ano passado ante as provas de ineft-
ciência alimentar, foi-nos prometida
melhoria da alimentação e, no entan-
to, às refeições só tem piorado.

Finalmente, esclarece, o SÀPS: —
«Dessa forma, o SAPS se dispensa de
prestar maiores esclarecimentos, 1á què
suas responsabilidades se- acham vln-
culadas à Reitoria da Universidade, com
a qual firmou um convênio em que
estão rigorosa e precisamente fixadas
as condições de funcionamento do rès-
táurante. A verdade deve ser ressalta-
da em minúcias e com elementos ha-
beis, pela Reitoria dà Universidade, à
qual a direção do SAPS já se dlri-
giu sçlicitando que ela se manifeste
publicamente, pois o SAPS nio deseja
que o seu conceito, n» opinião pública
possa sofrer injusto decréscimo, por
parte dé Informações que não se apoiam
absolutàrnente na realidade dos fa-
tos».

Engana-se p SAPS em pensar que
nosso movimento visa apenas os. seus
esclarecimentos que, ante os fatos, são
completamente desnecessários:

Ò convênio celebrado entre o SAPS
e a U.R., que constitui umà grande
exploração à bossa Universidade, es-

tapiléce no pàrièràfo ^XVI: «O pre:
sente convênio vigorará por, cinco anos
a partir da presente data, podendo ser
prorrogado ou rescindido mediante aeôr-
do entre as parte celebrantes»..

Ora, se o SAPS não satisfaz «os
seus.freqüentadores na U.R.. por que
já não se realizou a rescisão do con-
trato ?

ÊSte justo rtiovimênto dos alunos dà
U.R., liderados pelos Diretórios Aca;
dêmicos da E.N.A. e dà E.N.V.. *
apoiado por muitos dos no«.sos pro-
fessôres ê está sendo realizado na mais
perfeita ordem, oòm grandes, espèran-
çás de conseguirmos o ftrt almejado :
boa comida

A nota publicada paio SAPS vai,
álnda, dè encontro às declarações prês-
tadas pelo reitor da U.R.^à lniprérisa,
pó|s o dr. Tomás dà Rocha Lágoà^
reconheceu haver absoluta necessidade
de ser melhorada a alimentação for-
necid* âoS futuros Agrônomos e Vè-
terinários do Brasil». (Ass.K Fernan-
do Antônio Geriskow. pilo D.A. dà
É.N.A. e José Cardoso Lémós, pêlo
D.À. da E.N.V. ..

União Carioca dos Es-
túdahtes dt_ Comércio
Realizar-se-á no dia 13 dn corrente,

às 15 horas, rto edifício do Sindicato
dus Cántablllstas do Rio de Janeiro,
à ruà Buenos Aires, 283, a reunião
ordinária do Conselro dè Representar!
tes, a fim de sér procedida à eleição
da nova Diretoria, que regerá os des
tinos desta entidade.

A ,U. C. E. L. espèiá c apoio
das diversas Escolas de Comércio dá
metrópole, no sentido de »er tj(iv|&_u
4 representanj.es por estabelecimento»
de ensino, devidamente ¦jradenrladOs.

Registro de diplomas
O diretor do Ensino Comercial, au-

tóílzou ó registro dos diplomas dos
seguintes requerentes : — Ciências
Comerciais — Elolna Lapa — de
Auxiliar de é Escritório : Mánà «ia
Per.he de Almeida — de Contador ;
Uei-aldi. Ferreira de Matos, Páulina
Verderosà, Zizà Pereira, Ellõ José
Soares, Artlm Chakmàklán, Antônio
Barsoumian, Jacinto Henrique Correia.
João Garrafa, Camilo Cárhpoilnà
Ferreira de Sá. de Técnico em Con-
tabllldade : — Ivo Lopes dé Oliveira,
Valentlm Rodrigues Filho, Romeu Pi-
ranl, Rosallna da Conceição, Rur
bens Fortes, Elelo Meireles. Paulo
Silvio Von Spêrling, Mário Augus-
to de iViorài». Celeste Alda Marquês
dos Santos. Milton Ribeiro. Paulo
Ventura, Geraldo Duarte Porto, Os-
voldo da Mota Campos, Mànuêl To
te de Moura Carvalho, Alcides dà
Costa Cambraia. Válter Dias Pereira,
Kalll Hadad, Lázaro Black. José Pon-
ton Filho, José Rosa, Wilson José
de Oliveira Machado. Válter da Cos-
ta Concelro, Valdomiro Zayalnni,
Orlando Goulart Trlnchâò, Estrela
Curi, José Bechara Ahdala, Arlln-
rio Placa, Caijlos AlvêS, Milton Fil-
rini, Arlstides Gusti, Cllrienor Bar-
bterl, Nelson Trauzzol-i. Ann.-- ¦>
Martins de Araújo, Màrla de Lour-
ries Rodrigues Regina, Marlsa Chagas
Orlval Mosca.

Escola Venezuela
FUNDAÇÃO DO CIRCULO DE PAIS

DE ALUNOS
Recebemos:
«De há multo tempo, se vem seniln-

do a necessidade de um contai', il.ms
acentuando entre os pais de. alunos e
as professoras, pois que, nessa cola-
boraçào, poderá ser removida alguntà
dúvida na preparação dás crianças cm
período escolar.

Assim pensando, foi que, sob a
orientação da professora Elza Gut-
marães Pinto de Almeida, fuhdou-st
na Escola Venezuela, o Circulo de
Pais de Alunos. Foi multo concorrida
a reunlào. comparecendo cêrcâ dè trè-
zentos pàls de alunos.

Depois de vários debates sobre . ti-
rtalidade do Circulo, foi .aclamada a ae-
guíntè diretoria: presidente — 1'uluas
Hércules; vice-presidente — Professora
Elza Guimarães Pinto dè.Almeida; pri-
meir.i secretária — Professora Slfè-.k'
Caldeira dé Alvarenga; segunda secre-
tárlo — José Janoril; primeiro tesóiiiul-
ro — professor Samarlta Pereira Lei-
te; é. segundo tesoureiro — dr. aoIô-
nio do Vale».

ENGENHEIRO LUIZ
LOBO CARNEIRO —
horas, no salão do
Associação Brasileira

FERNANDO
Hoje ks 20

Conselho ria
de Imprensa.

GINÁSIO DISTRITO
FEDERAL

DA S H. E. S C.
Sob Inspeção Feder&l

CURSO DE ADMISSÃO
EstAo abertas as matrículas para novas

turmas
Horário: 8 às 10 e das 19 às 21 horas

lnrorniftç/»cs na Secretaria
PRAÇA DA REPÚBLICA, 60

ôbrè o tema — «A economia nr-o-
uai e o I Congresso Panamerirn.io ae
Engenharia>. Haverá debates.

ENG. LUIZ HILDEBRANDO HOKTA
BARBOSA — Sexta-feira. 12. às 17,30
horas, na «Fundação Getúlio Vargas»,
à avenida 13 de maio n. 23 —
12» andar sobre ò lema : «As leis
básica» da Química Positiva — A
concepção átômlcà — e sua historia —
Dalton. Gav-Lussnc — Advogadro —
Dulong e Pctlt — Berzelius. A ele-
tro-Qulmlca*. Entrada franca.

MINISTRO ÁLVARO TEIXEIRA
SOARES — Hoje. às 17 horas, m>-íllogèu BràMlèlro. sobre «Nahuro hls-'nriadori, Iniciando a serie de >onfe-
ênclas comemorativas rio centenário¦lo naurlrnêntn de Joaquim Nahuro,

CAP E B1CKEMBAI.KEH - Ama
nhft. «.. II hora», nn auditório rin
Mlnltlérlo di Educação, sôbr* n»
tranapnrtai i*  nos i. i.,.i- : Uni-
do» e «au futuro desenvolvimento En
irada '.-¦,<,.

PMV MJCIKN KKHVRK - H01»
Ai IA hora», no 11II0 nnhrt nu
r»mildai1# at riloMii. » avanul*
Antônio filio», i'i i i ,<iiii.,i »'....
tKitrnp», •!..!..»,,,,.,,,. m i, ,,„

HU AlMHÁNO 
" 

IAIIHAY fJM»
' • '¦•'¦> ' IM* »• |N '¦..«.
'II f.d.ili !<-l>)'» <!¦¦ !:#|'H,'I Mil
'(II à ",« a <!»„(,,, (j i ti iii»! li#!|!
IÃWI A l"i|»#fé'í 4"» l»*fll*lile»
*»«'HH * | iiifíijlltfli »|i |-i«>j'li,

Departamento de Saúde
Escolar

INSPEÇÃO DE L.E DÊ PRO-
FESSÔRES PARTICULARES — Ahâ-
lia Roque da Silva, Cacilda Cabral
Braga, Gessl Albuquerque Maranhão
Costa, Luis Martins Carreira, Maria
'lo Carmo ric Magalhães Castio Men-
des. Márln da Glrtria de Castro ,ín
mes, Helena Costa. Maria Têrêzinha
de Barros Batista. Quirino Pereira Neto
Relnaldo Nunes Pinheiro. Silvia Mu-
ria da F. Guimarães. Vllma Bi'.--n
court Pacheco, Vnlfrida Peixoto, /Mt.
Antftnln Figueiredo. Iole de i.-ai«iilho
Marques. Zilda Nunes da Rocha —
Compareçam para exames de RhIo v
i Abreugraflai, no Instituto Méolco-
PedagOgli o, A praça (íullherm^' Qú' h-
lê, sêm número. As segundas, imrtas
e sextas-feiras, às 12 horns. í terça».
gulntas e sábado». As S horas. ,1|'>
sentando prova de Identidade. Sllllrnl-
tam-te a Inspnçftn dê saúde, -t> vcif.in-
c'as. (|.. ¦' >¦ " sevlat-felras. ia 1J
hora». <* terças, quintas e «abado*. As
A horas, nos seguintes Dltlritoa de
Baiidê Escolar:

li lllutrlln de - -nni, i.»r — iiuu
.lompilm Pnlliaiei. M, aulirido -• Hllm
(,'nsti («umei di Hllvu; .1* lililrlln d»
kmiIiI» Kamiir - Rui da Gloria, 26 •
lanllna (innçilMl rVi> 'llii Ml duml».
Mniiièii» Wiinii-k da Afivêrt» ("ou,
llnhn. V> ni-i.ii., d» Mriria > •••¦¦" ~
Avinidu Milii Miin», IW»y
Ma* Dl <'n»ll, IIihk* O «I» AijilM,
M« m ""• i|i ."-i. i ¦¦..«, Ku*
M d* Mm, f;tl fur»" ul i|» A»
«li 4 i-i • 'i'«.' a- > 'i. MA
4» I" "t»l M> |l ',« Al'-' ••¦ ( ' 1 l"U"
,.+ A d" * i^lrji) ija MlVt I#|h
MftlM»1 f'l„'i,« ¦¦•» '.,,., i |i«-.i, ia
Ul II* llitllilli 'I» íaildi fêmlêl

Registro bibliográfico
ECÀ DE QUEIROZ (SÜA PSIQUE)

MARQUES DA CftUZ — O pró-
fessor MarquK. da Cruz, meminu ,1o
Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo e da Academia de Clên-
das e Letras do mesmo _blaüu, \vm
dé ter publicado pelas Edições Ale-
Ihoramento.s a obra . Eca de ^uii.c.i»
(sua psique), classificada em primeiro
lugar em recente concurso promovido
pêlo Liceu Literário Português. Gâbi-
rtêtt Português de Leitura ê Casa los
Pobres do Rio de Janeiro, Autoi de
vários livros didáticos dê franca a>i>l-
tàçâo èm todo o pais lente os aua.s
a sêrlè «Português Prático), o pro.M-
sol Marques da Cruz Ohtèrri, ago;a.
novo e expressivo triunfo com «kv_
de Queiroz» isua psique).

-

«A FILHA DO CAPI1AO» E «AUI7A
NEGRA» — ALEXANDRE PUSHKIN

A Editora \ tiiciii, apresenta ma.s
dois romances na suá coleçfin .>o»
maini. êxitos 11.1 tela» —, di. vêz
de autoria dè Alexandre Pushkln. imor-
tal êsclltt nif.au. A filha do cápl-
tfio» è, ao mesmo tempo, romance
histórico, romanri' dê aventuras, roman
ce nlôglco e . nance uclai. vji
áçào se desenrola século III-
«Agutá rtègra» è Duprovtlcl, o ousado
o leineiárlo ex-oficlal vingudur, per-
sonagem empolgante què, ni dètèYi
dos furo.-,, ousa enfrentar idn
Klrlll Petrolrtch. Páginas de eletrl-
zante Interesse tazem dê «Aul» negra-
a obra prima dõ Rrandè poeta e ro-
manclsta Pushkln.

OBRAS DE tiOETHE — No o no
em i|iii.' sê romcmma o tigunilo ceiv
tenárlo do nascimento du "ênm de
•FduslO», aS Edil ¦"< ... iTiMiiêntot.
de sno Paulo, vem at Iniciai o i.m
camenlo du uma «Coleção Gocthiána»-,
sob os auspícios do iiutiiiiuii .una
M,nii-n Naiin coIicru llRuram a» tri-
g.Mlii •iliivlRo» e «l.hlcla», itn«1ni>
agoti A nlampi», ' i'.i-i,.'.i,i Ai
duii priinilrai fórum trirttixld*» |x.r
• irliu AlNrlo Num». Ao mêimo mm
pu, I» Kdlcnvi Mtlhmaintnini dlVUI
¦im o i' '¦¦"- ',-,•., ri» Alivl
lk-inv»'it/n, qiiw inilulii 11 <li*i''lf»'i
rumimorillvu !•¦ >.r.-» i,i>» nii ."H-nnio .¦-
(tu 1 "-•." rènlêflàrio tli iui .. "'•
¦ ;.' di «mi» -i. WM, "... •

Faculdade Nacional de
Medicina

PROVAS PARA HOJE t AMANHA
MICROBIOLOGIÀ — (PROVA .t'AR-

,CIAL) — As 13 horas dè hó.jè, ric
serviço dá cadeira — Segunda t u,Jma
chamada — alunos de númfcr'.'» t»6

157 — 158 — 186 — 172 — 176
221 — 266.

CL1N.ICA MEDICA — (5? ANO) -¦
Amanhã, às 9 horas — No serviço do
professor W. Vérardineli — (Hospital
Sãó Francisco dè Assis i — Exame Prá-
tiro Oral — Alunos dê números U

73 — 75 — 7b. — 7.7 — 7S
tó — 83 rm 84 — 85 — «6
87 —• 93 — 94 — 98 — (Ul.
101 — 102 —. 105, e, para, sígujjíi»

prova parciki. êm sèguhdi ehamáíà,
o aluno de número 74.

FISIOLOGIA. - AMANHA, às JU
horas, àfú sèguntlá c última cham-ida

Alunos dè nüífierOs 92 — 159 —
1.262 — 271 — .299.

EXAME DE REVALIDAÇÃO —
AMANHA, âs 1(3 horas, rio sery|ço
da cadeira — Sério chamados Jopef
Fièdlor e André Klrallhêjyl.

DIRETÓRIO ACADfiMICO
Pedê:nos o D. A. à publicação das

seguintes notas:
«O Diretório Acadêmico transmite a

todos os colegas da Faculdade Nicio-
nal de Medicina os motivos pelo? hmu
somente os alunos portadores Àé car-
tão do Ministério dá Educação fe Sàij
dê poaèl-ao fázèr às rèfèiíÇéS por
Cr$ 2.00, no restaurante desta Fa-
culdade.

to — Este Diretório, em sonyèrsè
com o dr. Eduardo Rios Filho, recebeu
a proposta em que o Ministério te
coriipromete a contribuir com Crá.
4.-00, para cada refeição aos alunos
(lésla Escola que freqüentaram o rés-
táurante do Mlrtistér|o.

2?) — Estes colegas,, que cohstlt^.fn
a maioria, permaneciam em i.mgas
filas formadas hás portas do Vtl.iis.
térlo, ao ar livre e sem nenhum -onfôr-
to. Perdiam largo .tempo, em ijie-
juízo de suas atividades escolares, nàt
podendo mesmo comparecer » mumi'j
aulas, o que ainda é. iustiílcad" pelo
tempo gasto para sè transportarem para
a Escola.

a?) A base fundamental rièftc ül-
retório é assistir e amparar a tudos
os colegas, sêrn dlStihéâO. E, ,ni-.o
a maioria sacrificada pêlo grande tem-
po perdido nas referidas filas e icn-
do. também, êslê 0 primeiro is\asn
para cónsegulrmOÈ. ò abatimento para
todos, foi que o' DlretOrlo at,«'toU a
proposta, certo de qúo Iglu ern, jus-
tiça, honestidade,_ fem, prejui.:} nrra
ninguém, como bim demonstraram* os
aplausos recebidos.

Outrosslm, o D. A. ávlsà uJè rie-
nhumà alteração pàrà plói sèra . tella
ftSS íéíeic6ék. pelo coótràiíu ésf.lre-
môs semplè vigilantes è Utinao ri: a
sua melhoria éorrtb símprè UmoS féi-
to».

CENTRO ACADÊMICO DE CULTU-
RA MÉDICA — Fica í6hvoc-ii|o fcai'*
dia 9, às IS horas, èm • u» sêile uma
reunião conjunta dá DlrètoHà . (.nn-
selho do C. A. C. M., a tlm dè
que «ejam tratados assuntos je grande
importância. ¦

CURSO DÊ SISTEMA ^EitVOSO (a
cargo do C. A. C. M.. pêlo |»rofeSÉor
CírVulhali — As aulas do curso do
Sistema Nervoso, do dr. Carvalha ,
sobre Anatomia è Nuçfles de Flslopà-
tologla, com apresentação de doentes,
rêinleiàr-st-a, quinta-feira, As * horas
di mânhS. A aula terá lugar no in-
fltiatrs da Cadeira de Anatomia.

liXPOKIQMM PBnÚAHÈlHTq&, -
pÚH'pio'nà.m], ji«rw«rl«t«**trt«t«lé «a »»•
.ulülas fl-poalüflea." ,-•..•;-.

Miiiiu fmpiríqi, em PatrópolU.
Qalèrià .BernèrfilU, no tíi»eu

Nacional de Belas Artes,
huàllio de Albuquerque, na rua

Ribèino a» Almeida, *•• Wi _ _
-, GsleWà ttemoraMh "•« do P«>-

seio, n.» 7t>, aobrélolft.
li »i|««tl ,A*|»t,ffi PorMlroj, «o

íárol. (WéAáfí* Pftrí- reforma).,
-r- Mfffl&iip* VUè], na ri-o Do-

lülkjoi íêirrèíro, n.* 59-k. ,. ^.l_.' — (jfflÍHa ífuropa, Hh Auéiildo
lílAliliía, M ,t«2-4. ,. _, ,-- Museu rlacional. na Çytinta da
Boa Viitn. \ 

' 
.,, 

' 
^ ,ÜJ-ISriti AàfcfjftBiv, rlftf da §u(-

tinia, H-.» **¦
Galaria, qelbino, «_ rt-o SaHía

_«»((!, 7f>9, 2,4 <tMtfar.
- M'úàe\t tiistàriéo ^Aelotiol, na
Praça Cardeal Aràaveriiè.

Gqierii» Vendomi, Avenida Co-
paeàbaHd, ti.» 259

AfUBíu HisfrtHno áq Oidqde, na
praqà .Mnrechql AHcortt,

Muaiti r/ualorl*/ dé Betas Artes,
nà Escola Nacional de Belas Artes

Aíuíáu é« Afie Mo-ferni», Bii-
fte\ò de Banco Bae Vista, ll.t «n-
d-r,

f
LIVftVB irRAKceSBa. - Nn Bo-

oia-f-fie ds MtróUmble Prance-
Brasileiro, tlta »ift Auaniío Antônio
Carlos, n.» S8-A.

QPBLl CABtÈLO BRANCO. -
Pintura- f- tfo -müll-irio Vanitns,
na avenida Trete de Afa^Oj^ «tf-
mèrn 2S. lli* hndar. ií'ó l.®M-

ÒIÍ CQIUBBÀ. - Pintura. - ttò
OàleHa Càlvino.
* 

LVCÈTTB LARIBÈ. — Pití iúró «
desenhn. — -V* A. 8. I.•

H. STÈINER..-. Affi.as fortes. -
yó Gàiar(ã CõIDino, sita na rua
Santa r-úíla, «•? 799, 1.» inrfirr.

CECÍLIA LIMA. — TrabalHot
manuais do norte. - Ho _,(ée« de
Artes » Oficias. m

lEAòtrtlUU JA&DM. 7- Pintura
i gravura. — No iajuío «o Li-
ceu de Aries è Oftniek.'-.

PAINEL DE PüRTINARI. — No
Automóvel Clube do Brasil. — Só-
bre a vida dé Tiradèntes. - Esta
exposição é .iiatrotinada peln Wyiêu
de Arte Moderna do Rio dé Janeiro.
e enoontra-se franqueada ab pítbh-
eo das 15 ãs 22 MMà.

UDO KNOFF-IVOTJCI KNOFF.—
Pintura e fioroe!nnò.i pintadas a
mgrj _ No Clube Central (praia
dè Icarai, ri,* 3551, «ob os ausvicin*
dò governador Mhcedb Soares. A
Mposicão permanecerá aberta até h
dia .14 do corrente, e esta. franquea-
da ao 0ij._He.fl das 17 ks 22 horas.

m

XÍCARAS ANTIGAS. - No Mu-
s-U JVocfottSI d4 téUs Artes, fun-
ciana. uma («léraa-dHtè è-rposicao
¦ivresenta-iido pecas' dou. sécula"
XVIII i XIX, até o dia 24 do cor-
rèntè.

ALCYONE. — Pintura a óleo,
aquarelas i desenhos. — Até o dia
30 do corrente, Ha rua Rodolfo Dan-
tas, «.» 16.

4

PRIMEIRA EXPOSIÇÃO MUNICI-
PAL DE EX-LltWB. - Sob o pa-
troclnio da. Secretaria Geral de Edu-
eqcão e Cultura, ser A inaugurada
no pftâimè dia 15, no Safno Assl-
rin, algumas dessas raridades biblin-
gráficas.

INVENTOS. — S»b o pafrocfnio
dn ministro dá Guerra, será inau-
giiradh no dia 9 itó áorreHfe. ás 21
horas, na. Cata do Sargento do Bra-
sil,, h émpèsicliò dos sete inventos
di autoria io'sargento Otávio Fran-
eijeo- Plnãéire.

BJéOS GONÇALVES. — Desenho'
— A InBUffurnr-id, imnnni». ás 1T
hàrál U 30 nUiiutoi, no talão do ín«-
ffíufo de Arquitetos dò Bniai! (pra-
ra Floriano, n.« 7-1.» nndar), *ob '«
nuspicioi ío Instituto Brasil-Estadot
Unidos.

EXPOSIÇÃO MONTEIRO LOBA-
j>0. — No intuito de- proporei"-

nàr melhor' opórtunidqde aos cole-
.oiaia * l>or especiql deferencia da
Çãmãrq .Municipal, o Centro Nacio-
nálii Estudos é Defesa do Pntró-
lio e «• Liai Anfí-FiMrf*fn da Ti-
fuea eoiHunf-Am á prorrogação até
quinta-feira, «.in 11, da Ê.aWjllHo
Monteiro Lèbaih.qtii funcionará,
diariamente, «et 13 A» 18 horas, no
Soíifn Nobre dq'Câmara Munieinal e
será encerrada, nessa mesma data,
ks 17 horas, im solenidade pública.

MÍRIAM ETZ. — Bonecos. — A
ianu»UWlr-_S àKíatlAa, As 17 horas,
nó Instituto dos Arquitetos de
Brasil.

CUENCA MUTlOZ: — Pintura. —
Será inaugurada, nò próximo dia

• 15. nn salão nobre do Palaee Hotel.

Escola Nacional de'-
Engenharia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
Diretoria — Nn reunião ordlnír ade diretoria deste Diretório Acadêir -

co, foram tratados os seguintes ajsu .
tos:

Restaurante — Diante da promes acral do diretor da Escola de que pft.tendia construir o restaurante da ENE
no novo prédio da rua Luis de Cs
móes, áté fins de setembro, esta dirá
torla resolveu aguardar por uma semi
na mala que sejam Iniciadas ns cbriri
findo esse prazo, voltnrfio a m»tar Juí
to ao diretor a fim de ser dada uni
soíuçào a esse problema, agravado desa
o fechamento do restaurante da UMI

Programa d* trabalho — Foi anul|
ciado pelo presidente a realização
um baile, oferecido pelo Dep. Sociaí
a data ainda não foi marcada, p|
dèhdo sar no dia 21 ou 28 do correr?
t-. Esse baile, o "Baile do Disco'"
tei£ pomo finalidade a obtençào dt
verbas para a compra, pelo Dep. df
Diversões, de discos para a lossa dis-!
coteca.

O colega Jaime Rotsteln, do Dep. de
Apostilas, apresentou um plano para
a éompra. de uma "Multilith 

para
o seu Departamento; o que constituiu
um dos pontos da atual diretoria, o
plano do colega Rotstein foi unani-
memènte aprovado, tendo ficado para
a próxima reunião a discussão dos
detalhes.

Congresso Nacional de Estudantes —
Foi apresentado pelos colegas Jaime
Rotstein e Célio Gago Pereira, repre-
sentantes da ENE no con.lave em
apreço o relatório dos seus trabalhos.
Ibás. a diretoria se mostrou satis-
feita eom a atuação daqueles colegas,
sendo aprovado por unanimidade um
voto de louvor aos nossos dois repre-
sentantes.

Faculdade Nacional de
Odontologia

Comuftica-se aos interessados que as
segundas chamadas para. as provas
parciais das . cadeiras abaixo obede-
cerào ao seguintt horário:

Ortodontia e Odontopediatria — dia
li.' ás 9,30 horas; Patologia — diL 12,
às 8 horas; e Prótese bucofacial — dia
16, às 13,00 horas.

Faculdade Nacional de
Direito

CENTRO ACADEM1CU CÂNDIDO DE
OLIVEIRA

CURSO PRATICO DE PRUCESSU C1-'
VIL — koje, às 19 horas, na sala 2,
será reiniciado o curso pratico de lJio-
cesso Civil, sob o patrocínio üo LALO.'
Às aulas serão dadas alternadamenté
pelo professor Eliezer Rosa e deputado
Nelson Carneiro, às terças e quintas-,
feiras.

CONFERÊNCIA — Sobre o lema:
"As funções do Estado nas teorias üé
Kelsen e Mérkl, o professor Hans Klin-
ghoíler íárá uma conferência na Fa-
culdade, no dià 18, às 17 horas. Entra-,
da franca.

SOLIDARIEDADE — O CACU enviou
telegramas de solidariedade aos direto-
rios das Escolas Nacional ile Veteriná-
ria e Agronomia, pela greve de lome ue-
clarada em protesto as péssimas relei-
ções que lhes fornece o SAPo.

CONSELHO DEPARTAMENTAL -
Realizou-se, ontem, mais uma sessão
do Confino Departamental. Comparece-
ram os professores Costa Carvalho, pre-
sidente do Conselho; Hélio Gomes, Li-
neu de Albuquerque Melo. Oscar da
Cunha, Santiago Dantas e o presidente
do CACO, representantes dos alunos. U
presidente do Conselho recebeu recla-
mações de professores e as transmi-
tou ao representante dos alunos sobre a
nota do CACO que se reteria às tal-
tas dos professores às aulas. O presi-
dente do CACO respondeu que a nota
se referia apenas aos professores que
vêm faltando continuamente e não a
todos. Foi aprovada a proposta do pre-
sidente do CACO pedindo provas úe se-
gunda chamada, à noite, para os alu-
nos do curso noturno. O professoi san
Thiago Dantas compareceu pela pri-
meira vez substituindo o professor Ar-
nold Merieiros. Apresentou proposta es-
tipulando que a prova rie segunda cha-
mada será realizada 96 (noventa e seis)
horas após a de primeira chamada. O
presidente do CACO manifestou-se con-
tràrlamente à proposta alegando ser de
praxe a norma atual seguida pela nos-
sa Faculdade, pelas demais escolas da
Universidade do Brasil, pela Pontifícia
Universidade Católica, pela Faculda-
de de Direito do Rio rie Janeiro e qua-
se todas as Faculdades do Brasil. A
proposta do professor San Tiago Damas,
aprovada contra o voto do representan-
tè de* alunos fere os interesses rio cor-
po discente.

AVISO GERAL — Dos dias 11 e 15
do corrente, lembram a criação dos cur-
sos. jurídicos no Brasil e o centena-
rio de nascimento do jurisconsulto Ama-
ro Cavalcanti, respectivamente. O CACO
fará realizar, no próximo dia 11, uma
Sessão solene cm comemoração à data.

Voto de solidariedade ao
professor Artur Ramos
Recebemos a visita de uma comis-

íko de alunas do primeiro ano do Cur
só de Geografia e História da Fa.
culdade Náélonil dè Filosofia quf
nos solicitaram tornássemos pública
sua solidifriedadè àè professor Artur
Ramos, bem éomó o regozijo da c)asse
U'las honrosas funções què ftitf ,'oram
conferidas pélá OríÉSfiO.

O professor Artur Ràpios segue ho-
Jè para. Pàrls, onde vai chefiar um
departamento da ô.N.TJ.

Passeata no "Dia do
Estudante"

INICIATIVA DA UME
A UMt convoca todos os airetóriot

acanêiii.cos e estudntes em çeral para
comp&rerèrem. depois de amanhã .Dia
do Estudante^, às 15 horas, uo argo
de S5< Francisco» para uma /ronde
pasMhi:- à Càmapa Federal, -mde M-rá
p^diri. urgência da aprovação i(- to-
d'is o' decretos que beneficiam os
univeiíitários.

VESTIBULAR
Aula* práticas de l-Jufmicn. *'

quartas-feiras e sábados, das 9 ni
10 horas da manhã. Av. <irac<
Aranha. 81 — 12." and. infnrm.

no local on pelo tel. 49-205.1

II Semana Nacional de
Folclore

Inaugurar-se-à a lti 4o corrente mês,
em São Paulo, *. II Semana Nacio-
nal de Folclore, sob o patrocínio da
CNFL e promovida' pèlá Sub-ComissãO
Paulista de Folclore e pelo Centro de
Pesquisas Folclóricas Mário dé Àmlra-
de, sob a direção do professor Ros-
slnl Távaiès Lima. sácre,t4rlo-gèrál da-
quèlà entidade. Do prOframi constam
conferência»-, dós srs. Dá,lmo BeUorl.
de Matos, Márip Wàjnêr Vlèlra da
Cunha. Silvio, . Grlèeo. Alceu Miynár_
e Rosslni Tavares Llmi, audlCoèp.
um festival folclórico e uma Êxposl-
cão de Arte Popular, què tè realiza -
rào nò Conservatório Dramático e
Muslctfl dè Sáo Paulo.. por éspeélal
diferencia do sèu diretor, senhor dr.
Cory Gnmíi Àmorlrn.

A Comissão Nacional de Folclore
se representará ptlo seu »ecr*Urlo-
geral, que falará na abertura da
Semana Folclórica, no dia 16 do
corrente, encerrando a 22, dia da
rrlucAu da palavrti l-iHk-l<o»e. Foi
especialmente convidado para Inaugu-
ràr a Semana o dt. Uv| Carneiro,
presidente Ho IBECC, qut patrocina 1
Iniciativa.

Engenharia, Arquitetura e Filosofia
HATKMATICA - Bayard Boltoux - DESBNHO - VtrKilio A. Pinheira

— FtSICA - Antônio Paaaua - QUÍMICA - V. Nojrueira Pinto
Diariamente, com exceção dus aáhadns, das 7 às 10 horas

C.È.8.A. — Hua Haddock I.obo. 417 (Salas de frente)

ESCOLA TÉCNICA NACIONAL
CURSOS TltCNICOS E QUtMUlA INDUSTRIAL

O COLÉGIO MONROE Já deu Inicio às pulas preparatórias parn 01

próximos exame».

Aulas — d* lí às 22 horas. - às secunda*, terças, quintas e aextHi-
«elra». Nâo se aceltèrà.i matrículas depois do dia, IS de dezembro.

Rua General Canabarro, 299 <Em frente à E. T. Nacionali

f
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NOTÍCIAS FORENSES

EM CIRCULAÇÃO, UMA CÉDULA FALSA DE MIL CRUZEIROS
Relatado o pedido de indulto da condenada dé Nova Iguaçu —rj Pediu a casa
para reformas e não queria mais resti tuí-la — Serão pagos os honorários do
médico — Absolvido o réu Manuel de Sousa — Receberá proventos inte*

grais, o funcionário aposentado — Justiça Militar
is delês-ado Beaouro Cintra, titular

i. H«l.í5» *i *X3nbotl e Falsifica-
dL.vem de enviar ao juiz Emílio'
MSentei .um» cédul» de Cr$ l-OOO.PO.
í n 034659, serie 74, pertencente ao
"„m daquelas quê foram apreendi-
5« auàfldo da descoberta das quadrl-
ih»t íe falsários, em fevereiro último,
mi» delegacia referida.

A cédula em apreço foi remetida'
„u caixa Econômica Federal, à D.
o v oriunda do BancO Borges, nâo
r.ndoiido possível apurar quem a te-
íi» passado aquele estabelecimento de
i-wilo Entretanto, pelo seu estado
vÉ.Se que ela foi manuseada por ínú-
meras pe""**-

íste fato vem Jar uma leve amos-
tra dos males que seriam trazidos ao
MIS 5e os falsificadores conseguissem
UÂr em circulação a enorme quantida-
de dr cédulas fabricadas.

Entremcntes, o promotor Rolando Rii-
blnstein Duarte, ria 11» Vara Criml-
n»l, apelou da sentença que condenou
os í.lsAii»» da quadrilha do capitão
rjytr» Nunes a penas cujo máximo
lol de 2 anos de reclusão pois o 1uiz
Florindo Aguiar considerou ter havido
apenas tentativa oor parte dos com-
ponentes desse grupo, que náo che-
garam a por em circulação as cé-
dulas.

K apelação fundamentou-se na aflr-
mativa de ter havido crime e, nâo
apenas, tentativa.
RELATADO O PEDIDO DE INDUL-

TO DA CONDENADA DE NOVA
IGUAÇU

Jâ se encontra no Conselho Penlten-
clàrlo do Estado do Rio de Janeiro, o
pedido de indulto de d. Maria Augus-
ta d» Silveira, professora fluminense
que se encontra cumprindo pena acusa-
da dr haver provocado o nascimento
sem vida de uma criança.

O fato ocorreu em Nova Iguaçu e
teve oriRem numa briga havida entre
filhos de d. Maria Augusta e os de
uma sua vizinha. Sobre o caso, foi esta
pedir satisfações a d. Maria Augusta
e, da discussão, passaram à luta cor-
poral, havendo ambas saldo machuca.
das, tendo sido a atual detenta, se-
gundo nos afirmou, socorrida no Pronto
Socorro local.

O processo correu à revelia por lg-,
norância da condenada que pensou es-
tar encerrado o processo com seu com-
pareclmento, por duas vezes, perante a
autoridade competente. Segundo nos
Informaram, nâo existe, nos autos ,ò
exame cadavérico da vitima e, se isto
realmente ocorre, oouve uma falta gra-
ve na instrução do processo.

Devera relatar o pedido, o dr. Al-
berto Rodrigues Fortes, que. sem du-
vida, terá oportunidade de ver se t
juste o pedido desta senhora afasta-
da, por uma lamentável ocorrência, da
companhia de duas filhas menores.
PEDIU A CASA PARA REFORMAS
E NAO QUERIA MAIS RESTITUI-LA-

AO INQUILINO
O proprietário da casa número 9' da

rut Ferreira Cantào, em Irajá, propôsao operário Mário Pereira da Silva-^ que íôra seu inquilino durante sele
anos — fazer uma reforma completa
no prédio, uma vez que o mesmo se
encontrava em situação precária de
conservação.

Tudo combinado, foram realizadas
as obras mas, na hora Jt restltuir o
prédio ao Inquilino, o 'ocador recusou-
si a tai. Dal ter o jperáno movido
ac»o de Imlssão de posse, a qual foi
wlgada procedente pelo Juiz Rlzio
Alonso Peixoto Barandter.

Na execução da sentença, o locador,
Joào Costa, ufereceu embargos de nu-lldi.de í iníringentes do julgado, os
quais foram desprezados.

Nào se conformando, ainda, JôàuCosta recorreu, extraordinariamente,
par» o Supremo Tribunal Federal, per*se tratar de causa cujo valor apin-tado foi CrS 840,00, tendo Insinuado, orecorrente, què o juiz tinha deeitli-io acausa »por intuição, presuncôês ou im-
pressées>.

O Supremo Tribunal Federal, r.uem,não lomou conhecimento do r-.icur.jO,unanimemente, mantendo, assim, a sen-tença do titular da 12» Vara c.hel.
SERÃO PAGOS HONORÁRIOS DO

MÉDICO
O dr. Tomaz Rocha Lagoa moveu>icào perante a Segunda Vara da Fe-zenda Pública contra a Prefeitura >^u-

nicipal, paia cobrar-lhe honorários mé-dicos, na importância de Cr$ IS.UüU.Uj.
por serviços profissionais iii-.wtãdos a
Aníbal Diôgo Rodrigues, .alucinj em9 de julho de 1944, na Real e Bene-
merita Sociedade Portuguesa de Bene-licencia, sem ter deixado herdeiros,
nem testamento, sendo, portanto, a reherdeira, conforme arrecadação no Jui-zo da 3» Vara de Órfãos e Sucessões.
Juntou documentos, dentre os quais o
de habilitação de crédito, relatório dosserviços prestados, etc.

Alegou o procurador da Fazenda
Municipal, na contestação, que AoinalDiôgo foi internado no referido hi,s-
pitai em caráter gratuito, e que. ade-
mais. estava prescrito o direito

O Direito Animado

Bulhões Pedreira
Morreu ainda-maio Afdrtà dè Sw-

Ihõts P*drèlra, què. por muiíos anoa
constituiu um dos /lordes d* tua
elatte. Foi um advogado completo,

.de clara » brilhante tntelisrèitcia,
forrado d* cultura geral que in\pri-
mia relevo aos teus conhecimentos
especializados. Sagaz é flèxuoso, in-
trépitíQ e ágil na esgrima judiciária,
sabia contudo manter-se nos limites
da ética profittional. Trazia doe
bancos acadêmicos a confiança- na
sua estréia. Foi o orador de tua.
turma. Andou depois -pelo inferior,
afiando as armas com que enfren-
taria, os mestres na esgrima da cór-
te. Vm belo iía tiolfou, viu e ven-
ceii.

Ao reunir-se no Rio de Janeiro o
primeiro Congresso dè Criminòlogiá,
hd cerca de quinze anos, o principal
debate emplendrib travou-te em
torno do projeto Si Pereira, que
pretendia substituir o Código Ptnal
vigente. Falecido o jurista pernam-
oucnno teu. autor, impedido por èti-
fermidade Bvaristo de Morais, tocou
a Bulhões Pedreira, qué pertencia á.
aubcomis.ffo legislativa encarregada
do estudo do ante-projeto, defen-
dê-lo das criticas dos congressistas.
Bulhões alcançou uma tittdri» e»pe-
tacular sobre os arfverídrio» do pro-
jeto. Pareceu, em muitos lances do
debate, um campeão de xadrez qu*
jogasse simultaneamente em vários
tabuleiro. Enfrentou ot mata capa-
ztt e severos oponênttt. revelando a
extensão e profundidade rio» seus
Conhecimentos de matéria penal,

O dia, contudo, em- que experi-
míníoií as alegrias supremas de
uma vitória indiciaria foi quando'
as portas do cárcere sè rtoriram
jiara rettituir A liberdade a Pedro
Ernettò. Sua defesa fora ext.raor-
dinária. de vigor, habilidade; cara-
gem moral e- constância. Repetira
Rui, nas ultima* linhas de suat ra-
zões: "O juiz ladrão salvou-se, max
nâo hd salvarão para n juiz rovar-
de". Os que eram covardes tiveram
medo de ter covardes e Pedro Er-
násío veio para. a rua nOs braças
da tnulttdío. Seu advogado com êle'
atravessou a Avinida, em earro des-
coberto, sentindo que era witural
credor de parte daquela manifesta-
crio gigantesca.

Obssroou o conceito d* Zanardel-
li-. "A divisa da advocacia é a mais
absoluta dedicação ri cauta da li-
herdade, da democracia « do 1>ro-
qretso". Morto, lembrado, perma-
nice entre os grande* t>wlt<« da his-
tõria da advocacia no Brasil.

SINIMBO.

CrS llo.iou.BO, relativa a certifica-
dos de equipamento, per que optara.
Dlspunha-se a efetuar o recolhlmen
to, quando recebeu nova notlfloiçàú,
majorando de mais 41.235,10, o tri-
buto que íôra anteriormente lançado.

Tendo reclamado, não obteve des-
pacho em seu requerimento, em 7 ne
maio de 1948, fói convidado a eco-
ihér àó Banco do Brasil á importati ta
dè CrS 116.735,60 de certificados de
equipamento e CrS 11.673,60 de muita
de mora.

Dai ter Andrade Annaud S. A. In-
gressado em Juizo com ação dè consig-
nação èm pagamento, por se insurgi!
contra a segunda notificação, com mui-
ta de mora.

.O juiz Tiago Ribeiro Pontes, em e.a-i-
cício na 3» Vara da Fezenda Pública,
julgou improcedente a ácão, por se
ter convencido de que o autor làu
recolheu a importância notificada no
prazo marcado, pelo que incidiu na
mora.
RECEBERA' PROVENTOS INTEGRAIS]

Ò FUNCIONÁRIO APOSENTADO

NOTÍCIAS DA PREFEITURA

Promoções nas carreiras de médico e enfermeiro dos
quadros Suplementar e Permanente

No gabinete — Novo assistente para o prefeito — Exonerações de vigilan-
tes interinos — Compareçam ao serviço de Informações do DP — Despa-
chos do prefeito — Concessão de sala rio-família — Atos e despachos nas
Secretarias: de Administração, de Ag ricultura, do Interior, de Educação, de

Finanças e no Montepio dos Empregados Municipais

Jara afastou a questão da ore-iíl-ifcâd,
sob o fundamento de que na época do
ajuizamento da ação estava revogado
o artigo 177, parágrafo 6», IX do Cá-
digo Civil, segundo expressamente dis-
punha o artigo 16 do decreto-lei númó-

ro 7.961. Para o magistrado os efei-
tos da Lei 536 não podem atingir 0
presente caso sujeito a decisão juni-
ciai, acrescendo que, silenciando a
aludida lei o dispositivo a ser resta-
belécido. é discutível se revigorou o
artigo 178, parágrafo 6», do Código
Civil, ou se o regime é o da aplica-
cão da regra geral do artigo 177 do
mesmo Código.

No mérito, o magistrado thegOu a
conclusão de que o médico So estava
obrigado à prestação de servv.ç, gra-
tuitamente. um» vez que Anua) 1);0-
go Rodrigues era enfermo istronho «o
quadro dos associados da -.ocieilade de
beneficência.

Em conclusão., a Prefeitura lòi con-
denãila a pagar os honorários devidos
ao dr. Tomaz Rocha Lagoa.
ABSOLVIDO O RÉU MANUEL DE

SOUSA

Preliminarmente. 0 juiz Eduardo I Banco

Por unanimidade, os jurados, na ses-
são de ontem, atendendo ao pedido
formulado pelo próprio representante
do Ministério Público, sr. Emerson de
Lima, -absolveram o réu Manuel rie
Sousa, que, segundo a denúncia, no
dia 6 de outubro do ano passado,
cerca das .21 horas, em uni barru>jão
no lugar denominado Porto de lt,a-
peba, matou a golpe de faca Manuel
Fernandes de Azevedo. Considerou o•Júri haver o réu exercido o direito da
legitima defesa, matando para nao
morrer, no momento em que era séria-
mente atacado pelo seu contendor.

A defesa esteve a cargo do lata-
gado de oficio Atila de Sá Peixoto.

AÇÃO MOVIDA POR LUCROS
EXTRAORDINÁRIOS

Em 1944. Andrade Arnaud S. A.
apresentou sua declaração de ii-.i>,s
extraordinários com base no exeroi.-.lo

Ide 
1943, tendo, em época oporcurm

recebido notificação para depositar no

O funcionário público aposentado Luis
Augusto Rist moveu ação contra a
União, para obter o recebimento inte-
gral dos proventos da aposentadoria
compulsória, por implemento de idade,
decretada em 1945, por lhe terem atri-
buidos proventos proporcionais a ib
anos de serviço público.

Apoiou-se o requerente no decreto
número 583, de 1937, em , virtude do
qual os proventos seriam integrais.

O juiz Tiago Ribeko Pontes, estu-
dando os autos,, verificou que o autor
era funcionário efetivo, quando foi
promulgado, o referido decreto numero
583, o qual estabelece que «o luicio-
nário. público que houver atingiu i 6S
anos de idade, nos termos Jo artigo
170, numero 3 da Constituição, r.erá
aposentado com vencimentos nievais.
se já pertencia, em caráter efetivo, ao
quadro do funcionalismo, antenoi-men-
te à promulgação daquela Magna Lu,
revendo-sè, para èssè efeito, os •¦•ai-
culos dás aposentadorias já decreta-
das».

Para o magistrado o Estatui > dos
Funcionários Públicos não revogou, ex-
pressaménte, o referido decrèt i-iei .1 j-
mero 583, pór isso tem vigor oara
determinado grupo. de funcionarns.

Pelo exposto, julgou procedunte a
ação, condenando a União Feriei al a
pagar ao autor os proventos ini.e„rais
da aposentadoria, a partir da data (ib
sua decretação,, computadas as maio-
rações posteriores que, por acaso,
se tenham verificado.
NO SUPREMO TRIBUNAL 7ÈDERAL

O SuRremo Tribunal Kederai, reuni-lo
em sessão de Primeira Turma de Ml-
nistros, julgou, órttèm, os si-guin^s
processos:

Recursos Extraordinários Criminais:
da Caixa Econômica Federal do Esta-
do do Rio de Janeiro, em que <i .e-
corrido Fogaça Travassos. iRu de
Janeiro) e do procurador g°:-íi do
Distrito Federal, em que é recorrido
Chufi Chein Chia iD. Federali - deu
provimento; dè Amélia Fontoura (D
Federali — não tomou conhecimento!
do procurador geral do Dlstnl > Fe-
deral, em que é recorrido Anaier de
Carlos tD. Federal) — negou provi-
mento.

Agravos de Instrumento: opostos p^i
Companhia Comércio e Navegação 'D.
Federal) — deu provimento; por .vier-
cionllo Alves da Silva e sua muilier
(Sergipe) e por José de Paiva
nandes (D. Federal) — negou pro-
vimento.

Recursos extraordinários-: da Preíci-
tura Municipal de Santo André ,ioào
Paulo) — deu provimento; de ile\i a
& Irmãos Ltda. tSão Paulo). do
Banco Hipotecário e Agrícola do Es-
tado de Minas (ierais tMinas Ueralüii
de Francisco Sanchez Júnior O'
Grande do Sul), da' «Brasil» Cia. ue
Seguros Gerais tRio Grande do Wi)
— negou provimento; de Nagib Jor-^e
Fiod tSão Paulo), de irani Alves Rosn
(Goiás), de Docelina Rodiglileri .'ia-
rogin e sua filha (Rio Grande do táuil",
de Manuel Duran y Duran' i Bahia i, rit
Carlos M. Oderich & Cia. •> Gran-
de do Sül), de Sebastião Anselmo da
Silva (Minas Gerais), da Fazenda ê»-
tadual, em que é recorrido José So ió
de Arruda (São Pauloi, de Nadlr de
Morais Guimarães "(D. Federai., ao
dr. Joaquim Leitão (D. Federah. de
José Liberato de Azevedo (.Min-is Ge-
raisi e de Francisco Teixeira Gomes
(Distrito Federali — não tn;nou co-
nheclmento: rie José Manuel Goncal-
ves '(Minas Gerais) — deu provlmen-
to; de Abreu Teixeira * Cia. (Dis-
trito Federali — negou provimento.

.ITJSTICA MILITAR
AUTOS COM VISTA A DEFESA NO

S.T.M.

Para efeito de pfpmoc&o nas Carrei-
ràs de médico, do Gi.. S. e de enfermei-
ro do Q. P., tòram'elaboradas no De-
partamento do Pessoal as relações no-
minais dos ocupantes dás referidas car-
reiras què deverão sèr publicadas no
«Diário Oficial», seção II, dè hoje. .

NO GABINETE
O prefeito recebeu ontem, em seu ga-

blnete, ós srs. generais Odlllo Denis e
Aristóteles de Sousa Dantas; em des-
pachó o dr. Amandlno Ferreira de Car-
valho e o coronel Gilberto Marinho,
respectivamente, secretários gerais de
Agricultura e do Interior e Segurança.

novo Assistente para o
prefeito

João Saraiva • de Oliveira; nomeando,
o técnico de divulgação, Carlos Leite
da Costa para o cargo em comissão, de
assistência do prefeito.

do BraslJ. a importância rie

Assistência aos filhos sadios
dos lázaros

Inaugurado mais um pavilhão do Educandério
Santa Maria

Com » presença do presidente da Re-
Publica, ministro da Educação, prefeitod" Distrito Federal, secretários da. Pre-Wturt, deputados, vereadores, médicosa elementos representativos da socie-

ut'-' teve lu8ar a inauguração do Pa-vilhão de Observação do EducandárloSanta Maria ', preventóriO destinado•os filhos sadios dos doentes de lepra«o Distrito Federal.
O novo pavilhão foi danominadoFrancls Hime", em homenagem à me-morl». de um dos grandes benfeltoresd» instituição.
Por ocasláo da cerimônia, foi inau-

Dr Heraclito Leal
Moléstias de nenhum», cirurgia,
vla» urinaria* — Largo Carioca.
11, *.' and difirlnmrnt». Telefone».•iz-.Siiãi e ii or»7.

OR A. MULLEB
< Hiiliii — Aparelho digestivo; do

encon du flgiido. Inteatilto
eatomagu. *•».

Av. (iraça Aranha, VOA — Halae
an-iiKOR — Tel.i it miíh

gurado, também, no gabinete médico
do pavilhão, o retrato do sr. Clemente
Marlani, como homenagem da Federação
ao ministro da Educação. Palou nessa
ocasião, a sra. Marina da Fonseca Mar-
quês Dias, presidente da Sociedade de
Assistência aos Lázaros do Distrito Fe-
deraí.

Em nome do presidente da República,
falou o ministro da Educação, para con-
gratular-sé. por mais esse mtlhoramen-
to com as diretoras da Federação das
Sociedades é para louvar a dedicação
votada á obra da presenvaçáo do filho
sadio do lázaro, feita em todo o Brasil
nos moldes da realizada no Distrito
Federal.
INAUGURADO O PARQUE INFANTIL

A seguir, foi Inaugurado o Parque
Infantil, onde a recreação dessas cri-
ancas será feita, dentro dos moldes
das modernas normas pedagógicas. Este
p«: m'.;.~. cGuStruíuü rum verbas fe-
derais. recebeu o nome do Gener.il Du-
tra. Falou, dizendo das razões da ho-
menagem, a sra. Kunlce Weaver, pre-
¦ldtnte da Fedèraçio.

Foi- í»*t,i, ainda a aposição dos re-
tratos da esposa do presidente da Re-
pública, tra. Carmtla Dutra, . do ge-
ntral Mendes d* Morais, no Salto
Principal rin Bducindtrlo, rendo falado
¦Abra a significação da homenagem n
vtruador Alvàro Dias, msmbro rio Con.
talho Técnico da aocladlrl* rit a-m>
téneis toa Limos rio Distrito Federal

Aviso aos incautos fximina a tortura
Itiihertn Mim Mrii., avisa â*
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Na Seção Judiciária da Secretaria do
Superior Tribunal Militar, acham-se,
com vista aos advogados de defesa, os
processos referentes aos réus Edgar
Rodrigues da Silva e. Luis Gonzaga do
Nascimento, esses processos têm os ns.
16.334 e 17.298, respectivamente.

ATOS DO PRESIDENTE
DO S.T.M.

Foi concedida prorrogação ao bacha-
rèl Mário Soares rie Mendonça, para
posse e exercido do cargo de advoga-
do rie primeira entráncia, da Justiça
Militar, pAra o qual fora recentemèn-
te nomeado. Foi convocado o segundo
substituto de auditor, bacharel Ulisses
de Campos, para funcionar na Audito-
rlá de Guerra da Quinta Região Ml-
litar.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Foram distribuídos, ontem, ãs au-

ditorlas de guerra regionais, os seguin-
tes processos: h Primeira Auditoria —
processos dos Insubmissos José .loA-
quim de . ArAújo e Antunes rie Jesus
Lopes, este do 1» G.O. 155 e aquele
do Segundo Regimento de Infantaria:
ft Segunda Auditoria — processo rie
Justificação rie herdeiros relativo a AnA
Pereira Zamlth, processos dos Insub-
mlssos relativos a Gastío Pinho Fi-
lho. do Segundo Regimento rie Infan-
tarla e José Nunes de Andrade, do Re-
gimento Florlano: e, á Terceira Audi-
toria — auto de prisão em flagrante
lavrado no Depósito C. M. Motdme-
canização, contra o soldado José Fe-
llrlano dà Silva, processo de Insubmis-
são de AntAnlo Soares de Vasconcelos,
do III-l' R.O.

JULGAMENTOS DE ONTEM
NO S.T.M.

O Superior Tribunal Militar, na ses-
são de ontem: negou provimento ãs
ApelaçAes dè Jonas Pereira do Nasci-
mento, civil, condenado a 16 meses
rie detenção pela Auditoria rie Per-
namhuco, Lauriellnn Andrade rie 011-
velra, conrienarin pela Auditoria do Pa-
ràná, João Ribeiro rie' Araújo, conde-
nario pela Auditoria rin Rin Granrie rio
Sul iPoiti, Alegrei, Henrique Lúcio r\n
Silva, Aristóteles rsvftlrantt Moura.
Joaquim Augusto ria Cruz r João R»l
mundo ri» Flgu^lrtri». condenado.» •¦Vm
Aiirilturi* ri» Guarr» rie Mltil Ornssn
li.ln Elias rie nilvslr*. Maurício i>> • >
Ivan M«i'ini-- Piras. Oivalrin Unas,
iiinri«.na.i>>- palas. Aiirillnilti. rittla t*
nliai i >Mii i n.i.i'1.. •.....!-> «¦ nu
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EXONERAÇÕES I>E VlOILANTES
INTERINOS

O prefeito assinou os seguintes dècre-
tos: exonerando, do., cargo de vigilan-
te, interino, Veríssimo Pereira Macha-
do, Heitor José de Brito, Venino Mar-
eollno dos Santos, Ernanl de Sousa
Ferreira, José Lourenço Bezerra, Ma-
manuel Joaquim do Nascimento Filho e

O prefeito em ato de ontem nomeou
para o cargo de mecânico de veiculo au-
tomôvel, classe I, os artífices Jerônl-
mo Luis Furtado. Euclldes José dos
Anjos e para a clesse H. Raul da Silva
Ferraz Filho.

COMPAREÇAM AO SERVIÇO DÈ
INFORMAÇÕES DO D. P.

Venlclo José Soares — Junte os do-
cumentos que apresentou quando rie seu
Ingresso'nesta Prefeitura.

Elvlrá Mariano riê Oliveira — Junte
contra-cheques de dezembro de 1945.

Otávio Frutuoso de Brito — Junte
contracheques de 1945.

PAutllia de Melo Santana — Junte
novo atestado, firmado por funcionários
efetivos.

José Perronl — Declare com precisão
o fim a que se destina a certidão.

Maria Isabel Freire Ferreira — Apre-
sente certidão de tempo de serviço que
consigne claramente o exercício em
dias.

Marllla Donatlla Ferreira França Ri-
beiro — Junte o atestado de dois fun-
cionárlos efetivos e declaração de de-
slstêncla dos Irmãos maiores.

Miguel Martins — Declare com prè-
cisão o fim a quê se destina a certl-
dão.

José João Barbosa — Substitui a cer-
tldão por outro com discriminação do
tempo de serviço prestado, por ano,
acompanhado das faltas, licenças, etc.

Aracl Carneiro ria Silva — Junte pro-
va de parentesco.

Albértino Simões de Magalhães —
Junte a documentação exigida pelo de-
creto n] 8296 de 1945.

Perciliano Alves — Apresente Seu
certificado de reservista.

Alcino Gomes Filho — Junte . do-
cumento hábil que comprove o alegado.

Nèstor Rodrigues da Silva — Junte
certidão do tempo de serviço cuja ano-
tação é requerida. •

Compareçam: Mareia Pereira — Pa-
ra cumprir exigência.

Joaquim do Nascimento — Para cum-
prlr exigência.

Joaquim Antônio Pires — Ao Servi-
ço de Biomètriá Médica.

Maria Vltaiina dos Réis — Munido
de três selos de expediente da PDF.
de dois cruzeiros cada um. para rece-
ber documentos.

Marinho Ciprlano da Silva — Ao Ser-
viço de Assistência Social.

.Tosino Mourão — Munido rio contra-
cheque dê março de 1948.

Compareçam para esclarecimentos: —
Vlveldo Monteiro Torres — José Fran-
cisco de Oliveira — Margarida Lima
Sanries — Moacir Batista Soares — An-
tônlo da Rocha Viana.

Juntem portaria de admissão — Filo-
mena Costa da Silva Faria — Fran-
cisco Qulrlno de Melo — Herculann
Dalto.

Compareçam para ciência — Altftlr
de Almeida MendonçA — Luis Francisco
dA Silva — Maria da Conceição Araújo

José Batista de Mendonça — Fran-
cisca Ferreira rie Siqueira — Genuíno
d» Silva Raposo — Hilda HlgRlns Ime-
nes Campos — Osório Luis da SHvr —
Sebastião Pereira da Silva — Maria
Helena Campos rios Santos — Hênrl-
que Ferreira de Jesus — Angélica Mi-
rand» rie Abreu Gonçalves.

Juntem seus decretos rie provimento
Francisco rie Melo — Valriêmtio

Gonçalves Pires — Giovanl CArrleln —
Ilca Ramos — Maria Aparecida Rodar-
te — Geisa Neves de Castro — Alei-
déiA Serrai Cotia Ramos — Ariílglsn
Olga Pacheco Plrro — Henrique Canelo
de Pontes Filho — Hermengarri» Isabel
Barbos».

DESPACHOS DO TREFEITO
No gabinete: — Sindicato rios Sa-

16es rie Barbeiros e Cabeleireiros e Ins-
tltutos de Beleza » Similares — Nflria
há que deferir: Manuel Martins da Ro-
cha Júnior. Alexandrino rins Santos Ba-
hla e Humberto Copertl e outros — In-
deferido.

Na Secretaria de Saúde — Paula rie
Campos Martins Caldeira — Autori-
zo: Empresa Rangel Transporte. Anlf.-
nio Carvalho. Antônio Caetano da Sll-
va — Cancèle-se; Orlando Freitas Vale
— Considerei desde que requeira llcen
ça para tratar dè Interesses: Julleta
Siqueira de Almeida — Ciente: Idlli>»
Pereira Lima — Indeferido.

Secretaria Cerni de
Administração

Despachos do secretário geral — Ma-
ria Argentina Silva de Azevedo — Dê-
se vista: Rute Clènd — Mantenho o
despacho; Edite FontourA dA Cunha —
Nio pode ser Atendido; José Felipe ria
RorhA — ProcedA-se rie Acordo com o
lAUdo médico; Darci Machado dè LI-
ma e Ianl Pereira Matos. João rie Frei-
tas Castro, Tomaz José rios Santos, Au-
gusto Ferreira Filho. Wilson VassAlo
e M»uro Borges — Arqulve-se: Gumer-
cindo Martins Barreto. Wllly ria Silva
Bonifácio. Cecília rie Feri» Castro. .Tor-
ge dos Santos, AntAnlo TerrA B»lo.
IsAbel Carcez Barroso. Maria Nnvals
Nlcodèmos. Albêrtn CArtès Lisboa. Eva
rlsto C. d* Castro. Indeferido: Manuel
de Oliveira — Dê-se ciência ao intr-
rassarin.
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D»«p»rhos do diretor — José Ramo»
João rie Tot», Inácio rins S«ntn« Nunes
Nilo Ruflno rir Melo. Henrique Vicente
ri» Agiilsr. Franclarn Rndrlgu»* ri» San
um Clsuriemlrn Alv»« nanlftk Antô-
nio R»rnardo Filho. M»nu»l ri» Cnir
Fnnssra, Joaquim Rnc» Novo Melchl.i
AfilAnln d* mi -im innii-i Kil»v*m
Afonin, Anlsln Vlan» ri» Silva .Intr,
r.lielirm do* 8»nini, Jorge Pnrl»l» N»
elf, l.ulk F»llv ri» farmlho, Duivali
na Alva» !'*r»lr«. João IVr»lr* d* ros>
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mos da Fonseca Hermes e Angela Ca-
sale Lister — Aguarde oportunidade.

Secretaria Geral de
Agricultura

Atos do secretário geral — Foram
designados José Estèyes de Oliveira.
Claudlonor Ferreira de Abreu, Inácio
Grácio, Noé Fèliciano Bezerra, Fran-
cisco Machado para o Departamento de
Abastecimento; Amantlno Divino para
o Departamento de Abastecimento; 011-
veiro rie Castro para o Serviço de Ex-
pediente.

Despachos — Artur Guimarães de
Araújo Jorge. Manuel GonçalveB, Au-
gusto de Carvalho Pimenta, Hermes Mo-
relra ria Silva. Júlio Sardinha da Cos-
ta, João Frederico Ferro. Rodolfo Ni-
cheies Filho. Juvenal da Silva Azevedo,
Carlos rio Nascimento, Francisco Correia
da Costa, Luis Pessoa Cavalcanti, Dé-
lio Murecla Amat, Francisco José de
Morais, Helvécio rios Santos Pimentel,
Pedro Francisco, Domingos Santiago
Flores, Pedro Montana, Aristóteles Pe-
relra, José Botelho de Macedo Júnior.
Joaquim Moutinho Pereira Filho. Olé
L. Maine, José Martins Felipe Júnior,
Salvador João, João de Paulo Medeiros,
José Rodrigues, Manuel dós Anjos Car-
doso, Lelbultz Brandão MAgAlhâes —
Autorizo.

Secretaria Geral do
Interior e Segurança

Atos rio secretário geral — Desighan-
do Pedro Rodrigues Alves Barbosa para
o Departamento rie Turismo.

Despachos — Domingos Nunes Barce-
los e Francisco Ferreira Leite — Redu-
zo a multa a 50 por cento, se paga t no
prazo de 10 dias; Aristóteles Franca —
Cancele-se o auto.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Atos do diretor — Foram designados
Antonlna Murat Vasconcelos par* a es-
cola Cel. Corsino; Alfrerilna rie Sousa
Lôho Sofnmer para o Setor de Orienta-
ção Prevocaciohal; Júlla Moreira Fer-
relra para a escola Monte Castelo; LI»
César Rodrigues Lopes para a escola
Júlio rie Castilhos: Maria Emllia. dü
Oliveira Alves para a escola Prudente
de Morais.

Secretaria Geral de
Finanças

Despachos do secretário geral — Of.
263149 — do Service de Administração
— A FSU; Of. 1341149 — da Secretaria
Geral de Finanças — Arquive-se; Eu-
clides Silveira da Rosa — Ao DTS.
Autorizo, em termos. Faça-se o expe-
diente devido; Of. 256|49 — do Depar-
tamento da Renda de Licença — Ao
DRL, com o informado pela Secretaria
Geral de Administração: Of. 125|49 —
do 4.o Procurador — Ao DPM; Of.
1779>49 _ da Administração do Porto
do Rio de Jnnelfo — Ao DCB; Raul
Wrillsch — De acordo com o p irecer
do sr. diretor do DRI restitua-se, em
termos, a importância de CrS 28.667,80
(Vinte e oito mil selscentos e sessenta
e sete cruzeiros e oitenta centavos 1 ob-
servanelo-se o disposto na Lei 30S, de
1948; MariA Teresa de Almeida Faria —
Ao DPM; Of. 471149 — do Departa-
mento da Renda rie Licenças — A con-
sideraçào rio exmo. sr. secretário ge-
ral do Interior e Segurança, solicitando
se digne s. excla. de opinar: Of.
1772Í49 — da Administração do Porto
do Rio de Janeiro — Ao DCB; houve
expediente encaminhado, a respeito, para
decisão rio sr. prefeito em 4 do corren-
te: Of. 873149 — do Tribunal de Con-
taR _ Ao DPM; Circulo dos Oficiais
Reformados do Exército e ria Armada
— Ao DPM; Of. 877149 — do Tribunal
de Contas — Ao DPM; Of. 875Í4H —
do Tribunal de Contas — Idem; Of.
S74149 — do Tribunal de Contas —
Idem; Sindicato doh Comissários e Con-
signatários de Gêneros Alimentícios —
Ao DRL; Marino Farias -— A Secreta-
ria Geral de Administração, com o in-
formado pelo Serviço de Administração
da SGF; Nelson de Almeida — Ao
DPM; Otávio Belmar ria Costa e ou-
tra — Ao FSA. Autorizo, em termos.
Faça-se o expediente devido; Compa-
nhia Telefônica Brasileira — Of. T.
10.708-Ex.C.|49) — Ao DCB; Of. L.
17.271-Ex.C.|49 — da Cia de Carris,
Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda. —
Idem; Oi. L. 17.269-Ex.C. |49 — ria
Cia. de Carris Luz e Força rio Rio rie
Janeiro Ltda. — Idem; Of. CLEP-11711
47 — da Cia.. de Carris Luz e Força
do Rio de Janeiro, Ltda. — Idem; Of.
T.10.706-Ex.C.|49 — ria. Cia. Telé-
tônica Brasileira — Idem:' Gianino To-
ninl — Idem; Maria José rios Santos
Brant — Idem: Companhia Marnito S.
A. — Idem; Cia. Marnito S. A. —
Idem; Alberto Beviláqua — Idem; Of.
39|49 — do Departamento de Obras —
Idem: Casa da Samarltana (Maternlda-
de para Tuberculosos 1 — Idem; .1.
Dias e Rocha — Idem: Grâclnda Fonse-
ca Braga — Idem; Of. 181149 — do
Departamento rie Obras — triem; José
Meireles Mariath — Mantenho o inde-
ferimento; Of. DC|248|921 .(88) (42)|4h
— do Ministério rias Relações Exterlo-
res — Seja presente á Procuradoria; Of.
277149 — da Casa da Moeda — Ao
DTS: Atila Soares — A FSU; A. Car-
nelro Dias — Autorizo, em termos, o
levantamento do depósito, ouvido o Tri-
hunal de Contas, previamente; A. Car-
nelro Dias — Idem; IsAc Campos —
Indeferido por falta de amparo legal;
Emllia Antel e Silva — De acôrrto com
o parecer rio SGI restltua-se. em termos,
a Importância rie Cr5 350,00 (trezentos
e cinqüenta cruzeiros); Requisição de
material n. 14|49 dA FSU. Aprovo estA
concorrênciA de n. 148 de 1949. como
propõe a FCM, nn parecer rie 29.7.49;

Vasco Afonso de Cerv*lho — De Acôr-
do com o parecer do sr. diretor rio DKI
restltua-se.- em termos, a importância
rie Cr5 188.80 (cento e oitenta e oito
cruzeiros e oitenta centavos) obspr-
vando-se o disposto na Lei 308, dr-
1948; João Monteiro rie Abreu -- De
ACÔrdo com o parecer rio sr. secretarie*
ria SGV r»stltua-se. em termos, a Im-
portâncla rie CrS 122.40 (cento e vinte
e dois cruzeiros e quarenta centavos);
Atlantlr Rpflnlng Company of Brazll —
Mantenho o indeferimento, ã vista rias
Informações: Edgar Rumánn Soares —
De Acordo com o parecer rio sr. sêcrêlá-
rio ria SCrV. restltua-Sê .em termos, a
Importância rie CrS 4.2S8.SO (quatro mil
duzentos e cinqüenta e oito cruzeiros e
cinqüenta centavos); Requisição rie m*-
feriai n. 2 49 rin Serviço ri» Expediente
ria SGF — Aprovo »»t» concorrência ri*
n. 147.49. como propõe a FCM no pa-
rrrer riê 2 R.49; F.mprêaa Prnprlêlá-
ria Construtora Lida. — Ao DCF para
opinar.

DEPARTAMENTO DE Rr.MIA DF.
MCKN6AI

Despachos do rtiralnr — Km d»ipa-
rhns d» nniam. o ritr*tor ri»l»rmlnou a
attpariKjao rint, »»guint»t alvarás, aic
aanriru rapuin • flua Altanriaea, i,iu,
Ah aro *ma ri» Clltm Av Prinr»-
sa Itahal Ti- A pi o ani, Antônio *
un».. 1,1.1a 1...-i.i- d »*dro *»-
¦iindn Inl*) Mi Am.!.. * /•.,.1 -ni •¦ l.ldti
a Vanaruri* 'JT rala -.»'- Armaram
Unia ArtiAni* l.iria Av Mlvad"*
.In <t» 44) Aimsn.it t- |i..ii.l|.»i..
l,i<i» .- - PrafallA niimpio d» M*i*
hffi W i..is ».11,.» »ii* M»ui#«* Art
4l»Hi Md* A*> Ml« !».»<>.i
|fj« * l)|il|l. W| 1 |t.«»,¦,.»¦ M*!i
s3M4< 4* <;«»»*»*»" 11.** A1- Pi*
Hlílíí-I» 'Jl ,?*>», III !»»»'* I I.i»1 '

1 di m>- * .*>- r>>.. >*•#' - • *

Rua Camérino, 170, 10."; Cristiànl —
Nlelsen, Engenheiros e Construtores S.
A. — Caminho de Itaoca, 1088; Costa
Andrade Indústria — Av. Gomes Frei-
re. 20, sala 403; Empresa Popular de
Terras e Construções Ltda. — Av. Ge-
remarlo Dantas, 1453, s.°; Empresa rie
Representações Ind. e Com. de Laticl-
nios — Av. Franklin Roosevelt, 115.
7.»; Enio de Campos — Av. Nilo Pe-
çanha, 155, 9.°, sala 908; Esmaragrio
Ramos de Sousa — Rua Senador Dan-
tas. 76, sala 1002; Fábrica rie Cintos
e Suspensórlos Airam Ltda. — Rua
Teixeira de Macedo, 44 — sala de fren-
te; Gea Exportadora e Importadora
Brasileira Ltda. — Rua Senador Dan-
tas, 20, 2.°; Gilson Braga da Fonseca
— Rua Canlndé, 5-A; Iehièil Fleich-
man — Av. 29 de Outubro 10.092-A;
J. Pinto e Filho — Praça Honório Gur-
gel, 301; Jacob Creimer — Rua do
Catete. 1S6 — 2.» loja; Júlio Meyer
Crinsteln — Rua Visconde de Pirajá,
217; Juvenal e Pinto Ltdà. — Rua Ca-
pltâo Couto de meneses, 171-A, loja;
Lana e Oliveira Ltda. — Rua Marques
de SapucAl, 77. loja; Tlto-Tipo Guana-
bara Ltda. —' Rua Matos Rodrigues.
13; Marcial da Silva Moreira — Av.
Graça Aranha, 206, sala .502: Mário
Job — Rua do México, 11, 3.o; Mills
Copiadora Ltda. — Av. Graça Aranha,
168; Nascimento e Santos — Av. João
Ribeiro, 517, loja B: Nelson Férèira Go-
mes — Rua Frei Caneca, 36, 1.» loja;
Paulo Celso Uchóa Cavalcanti — Rua
Senador Dantas, 76, sala 1001; Rocha
Pereira e Oliveira Ltda. — Av. 29 de
Outubro 7543-A, fundos; Rosa Maciel —
Rua Álvaro Alvim, 21, 3.", sala 309:
Sebastião Fernandes Maldonado — Rua
Uruguálana, 104, 4.", .sala 415-A; So-
cledade Importadora e Exportadora In-
ga Ltda. — Av. Rio Branco, 39, 17.o.
sala 1.707; — Agostinho Mendes — R.
Visconde de Duprat, 20; Alfredo Ro-
sárlo Cabral — Estrada Monsenhor Fe-
lix, 203, fundos; Algodoelra Fernandes
g. a. — Estrada Velha da Pavuna,
1382; Augusto Cahral rie Melo — Av.
Presidente Vargas, 446, 8.", G. 806:
íerquelra e Marouvo — Rua Alexandre
e Marouvo — Rua Alexandre Macken-
zle, 37; Cia. Progresso Industrial do
Brasil — Av. Santa Cruz, s|n.; Cia.
Progresso Industrial do Brasil — Rua
Araquem, s|n.: Eduardo Pereira Nunes
—- Rua Assis Carneiro, 546-A; Evaristo
rie Oliveira — Rua Maricá, 386; Fran-
cisco Moneró — Praia ria Guanabara.
35: Gabriel Ribeiro — Praça das Na-
ções, 20 loja; Indústria Gráfica Brumar
Ltda. — Av. Paris, 642; Jaime Vieira
Matos — Av. Churchill, 94, sAlã 501,
parte; João Rodrigues Seguro Júnior
-- Rua Conde rie Bonfim, 71; José de
Almeida, ,96, térreo; Laboratório Brasi-
lelro de Medicamento Ltda. — Av. Gra-
ça Aranha. 226, lO.o. sala 1010; M. F.
Natariu e Filho — Rua Lopes de Sou-
sa, 24; Miguel O. Ribeiro — Av. Rio
Branco. 257, 2."; Pacheco Irmão e Cia.

Rua Leopoldina Rego, 31S: Socleria-
de Comércio e Indústria» de Ferro
Samàrcu Ltda. — Rua São Cristóvão,
344; Sociedade de Comércio Ultramar)-
no _ Av. Almirante Barroso, 91, 4.°;
Turnes e Tomaz — Trav. Capitão Bar-
rão 5-A. loia; Valtcr e Júlio Ltda. —
Ruá Barão de Mesquita. 990; ZiRomar
Brugin — Rua Moacir de Almeida, 31;
Abílio Amaral — Rua Álvaro Alvim,
21 — 2.°; Aparelhos e Maquines In-
dustrlaís Ltda. — Av. Erasmo Braga,
227, 8.0 snla 814: Arnaldo Alves Dl-
niz _ Áv. Graça Aranha. 19. 3.0, sa-
ia D; B. P. Malafala — Praça Botn-
fogo, 26, loja; Confecções Rorêta Ltda.

Av. Gomes Freire. 20. sala 509;
Glaudio José Tavares rie Melo — Av.
Erasmo Braga, 227. sala 217: J. C.
Leitão — Av. Antenor Navarro. 80-A;
J. F. Pinhal — Av. Churchill, 94. sa-
Ia 502: Jorge Alex e Filhos — Rua Se-
hhor dos Passos, 199, loja; José Augus-
to Godlnho, Av. Rio Branco. 183, 6.0.
sala 605 José Clzlno —• Rua Visconde
Maranguapé. 43, loja; José Marcondes
Homem de Melo — Av. 13 dê Maio, 23.
20". sala 2006: Mário A. Guimarães —
Av. Rio Branco, 183. sala 803:.Matilde
Trindade Alivertl — Av. Franklin Roo-
sevell. 126. sala 70R; Mennhen Jaime
Benatliar — Av. Rio Branco 108, 17.o,
sala 1703; Mlchel Sader — Rua Mé-
xlco. 11 17.°, sala 1701; Perfumnrias
Madrid Ltda. — Rua Senador Pompeu
231: Resenha Médica Editora Ltda. —-
Rua do Ouvidor. 183. 2.°; Santos rie
Alencar — Av. João Ribeiro 178. So-
ciedade Comercial e ClnematoRráfira
Novo Mundo Ltda. — Rua do Carmo,
71 3." salas 308 e 309; Sociedade Ele-
trd-Hidro Estréia Ltda. — Av. Rio
Branco. 277, 5.°. sala 509: Sociedade
Industrial e Comercial de Aços Bulka
Ltna, — Av. Presidente Wilson, 210.
6.0; Vltor Hugo Vieira. — Rua. Conde
rie Irajá. 81: Válter Ortman — Av.
Maracanã, 725; VAnda Coelho e Silva
— Rua Sete rie Setembro, 84, 2.o.
Caixa Beneficente dos Moto-,

ristas fia Prefeitura do
Distrito Federal

O l.o .secretário está convocando, de
ordem do presidente, todos ns associa-
rios. que estejam no uso e gozo rie suas
regalias sociais, a se reunirem em as-
sembléia geral extraordinária, em sua
serie social, na rua Senhor rios Passos
ns. 83-85, sobrado, amanhã, ãs 18 ho-
ras. Ordem do Dia: Interesses associa-
tivot.

Clube Municipal
CONSELHO DELIBERATIVO — Es-

tá convocado para segunda-feira, dia 15
ás 20.30 horas, na sede de Hadock Lô-
bo, o Conselho Deliberativo dô Cluhe
Municipal para uma sessão ordinária,
constando da ordem do dia: Interês-
ses gerais.

CONCURSO DE PROPOSTAS — En-
cerrou-se rila 30 rie julho p. passado,
n Concurso de Propostas para admissão
rie novos sócios no Clube, acusando o
seguinte resultado: Efetivos. 2.073; Ad-
venticios. 121 e 583 remidos .atingindo
a brilhante cifra de 2.194 sócios novos,
exceto os remidos.

A colocação final dos concorrentes foi
a seguinte: l." lugar: Dlonisin Alves
Vieira, com 621 sócios; 2." lugar —
Leoriêftard* Laftê Sayão, com 429; 3°
lugar — Enórilo Pereira ria Silva. 272:
4.o lugar — Raul Duque Estrada Lopes,
com 177; 5.o lugar — João Felipe Pires
d» Cervalho. com 92; 6." lugar — Car-
los da Silva RochA. com 83; 7." .lugar

Maria Gulomar warrilm. com 75: 8.0
lugar -- Nelson Werneck rit Abreu, com
70: 9.n lugar — Frederico Fragoso So.
lon Ribeiro, com 43; IO." lugar — .Tfl-
Ilo Aclnll rie Brito e Jaime d» Sousa
Mênriê», com 20 sócios caria um: 11"
lugar -- Geraldo Sampaio rie Sousa,
com 17; 12° lugar — Jorge Balarri
Braga, cnm 16; 18.n lug*r - Luis Fer-
nanrio ri» Novai» com 15: 14° lugar

Jnvino .Insé rie Matos, com 13; 15.°
lugar — Franrlsro Gomêt ria Silva, mm
ft; lfi.o lugar -¦ Jnfre R«l» ria Crur,
cnm 9: 17," lugar — Otarllln Paia-
nho» da Silva, rnm ,1 «Arlns: IR» lu-
gar ¦¦- ,ln»é Paislra rie Sousa Sapeatl
va, rom 1 irirln

KKSTA DANÇANTE - RaaiUar-s».
a, sábado rila 1», das VJ as 3 Im-
rar, uma r»ta dan«anle, apôs >. lAen
ri» •'«,>!>.. 1.1, i em êUrauia 4* i*i* «I a
pnao loa-Tilm rnuia ri» Smira- *nn»

•jíí

RASGANDO TERRAS E TRANSPONDO RIOS — O ministro da
Viação, visitou recentemente o trecho da nova estrada de rodagem
compreendido entre Piraí e Vila Queimada, no E.ltado de São Paulo,
tocai em que. se acha em construção uma ponte de concreto armado,
obra rie grande envergadura com o arco centrai medindo cerca de cem
metros de vão. O sr. Clõvis Pestana visitou, também, as obras que
a Light está empreendendo em Piraí, localidade onde a referida estrada
terá rie sofrer completa modificação, uma vez que, ao se reforçar a
represa de Ribeirão das Lnges, a região ficou alagadiça. Na gravura

_— uni aspecto das obras ria, ponte. 

DIÁRIO ESCOLAR
Faculdade Fluminense

de Medicina
-IRETÔRIO ACADÊMICO DA ES-

COLA DE ODONTOLOGIA
CONFERÊNCIA — Será realizada,

nn próximo dia 15 do corrente, uma
conferência patrocinada pelo Diretório
Acadêmico, na qual tomarão parte os
acadêmicos Vinícius Kilieiro Soares,
Jali- José Chimele, Renato de Abreu,
e Augusto Lopes de Carvalho. O
lema d;i conleréncla versará Gôhro
as atuações das representações cia
Escola junto ás «111 Jornadas Odonto-
lógicas Bolivianas» e «XU Cppgroasq
Nacional de Estudantes», realizados
respectivamente, nas cidades de Ln
Paz e Salvador.

CONVOCAÇÃO — O presidente ri"
Diretório Acadêmico, solicita a pre-
sença de todus os membros d:t Diio-
toiia no próximo dia 13, qu.iniin
será realizada importante ir:u-
mão.

INFORMAÇÃO — O Diretório Ara-
dèniico comunica aos colegas que iís-
tá realizando esforços no sentido oe
ser inaugurada, o quanto antes, a 11---
va sala rie Clinica,

Escola Nacional de
Belas Artes

ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
A Escola Nacional dè Belas Ar-

tes, para comemorar o seu 133',' ânl-
versário. realizará, no próximo dia 12
do corrente duas solenidades ; As
15 horas, inaugurará a exposição dos
cursos de pintura. escultura e gra-
vura; e. a seguir. às 16 horas,
terá lugar no salão de honra a cerl-
mônia comemorativa, em que falará
o professor Pedro Calmon. magnífico
reitor da Universidade do Brasil, sobre
o tema : «A Escola Nacional de Be-
Ias Artes e a formação nacional».

Universidade do Brasil
NO llUfaPliAL-tSCOLA ü.VU iiíA^-
CISCO DL ASSIS, U iVlINlS'iV.0 DA

EDUCAÇÃO
O ministro da Eüucaçfio a co.1.1-

te do professor Vulderna.r Berami-
neli. diretor uo Hospltal-Escolã buu
Francisco de Assis, almoçou no novo
releltôrlo 'daquele nosocômiò, presenie».
us proiessoies Pedro Calmon, rtiliui
da Universidade, Lduart-u Kios Filho}
diretor du Departamento ue Admirus-
tração do M. L. s.., Deolmdu
i_uui.u, Vlce-reitur, Brandãu ruiu.
üiicloi- ria Faculdade Naúiònai da
Meiiicina, Laís Neto dos Keib, dite-
lor da escola Ana Neri, os memüios
uo Conselhu de Curadores, prules-su-
res Luis Capriglione e Oscar ua
Cunha, professuies da Faculdade Na-
ciunal de Medicina e diretores ' de
aerviços da iteaoiia.

Apus o almoço, 03 presentes per-
correram as obras de recuperação do
üubpital, no qual ebiau concentraciu*
vai,aa clinicas da Fficulüaile Nauunal
de Medicina e serão ministradas- s
aulas de emermagem da Escola Ana Ne-
ri; ate que entre em luneumamento
u Hu.spital das Clinicas, cuja constru-
ção vai ser iniciada na cidade Uni-
versitârla.

Foi. ainda, visitada a Lavanderia
Central da Universidaae, que vem rea-
uzando o seu trabalho para todas as
unioades universitárias.

O ministro Clemente Marlani manl-
testou a sua saiistaçào por tudo o
que loi dado puservar, e reafirmou
u apoio do Ministério, a fim de ace-
lerar as obras ê terminá-las no menor
prazo possível, permitindo o aproveita-
mento total ao São Francisco ue
Assis, para o ensino e a assistência
social.

Notícias escolares da
Bahia .

OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS
SALVADOR. 8 'Agência Nacional) —

A Federação Universitária Baiana de
Esportes está tomando todas as pro-
vidências a fim de garantir o com-
pleto êxito das olimpíadas unlversi-
tárias. que aqui se realizarão em
setembro vindouro, como parte ias
comemorações do 4» aniversário da
cidade de Salvador, e á qual compa-
reoerno as delegações de atletas de
todas ás Universidades du pais.

Dentre as medidas postas em
execução, destacam-se os entendtmen-
tos realizados com os diretórios dos
cluhes locais, para a ontpncão de
várias facilidades.

LAPIDE COMEMORATIVA
SALVADOR. 8 (Agência Nacional) —

Será inaguraria. no próximo dia 15,
no Colégio das Salesianos. a lápide
comemorativa da chegada á cidade do
Salvador, rios primeiro.? educadores per-
tencentes àquela organização religtô-
sa. Promoverá essa solenidade a
CniSo dos Ex-Alunos rie Dom BoscO.
que reúne em seu seio expressivas
figuras da sociedade baiana.

Ballet da Juventude
CURSO DE DANÇA CLÁSSICA

Para as aulas rio Curso de Dança
Clássica do Ballet ria Juventude, con-
tinuam abertas as mitriculas na sede
desta associação a todos os antepâs-
sarios.

As aulas serão ministradas na parte
da manhã e ria tarde, pelo professor
Eduardo Surena.

Inglês para adultos
e para qualquer fim. Método
rápido e fácil. Aulas de fonétlea
e conversação. Turmas peque-
nas. Instituto Petersen, rua

Conde de Bonfim, 590 —
Tel.: 38-5382
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Assistência aos hospitais
necessitados

FORAM ENTREGUES MAIS DE CIN-
CO MIL PECAS DE ROUPA

Realizou-se ontem, na sede da "Orga-
menção das Voluntárias", a entrega à
representante da Federação de Assis-
tência aos Lázaros e Defesa Contra a
Lepra, sra. Bunice Weaver, mais de o
mil peças de roupas hospitalares, con-
íecclonadas por senhoras e senhont.is
da nossa sociedade pertencentes àque-
lit instituição filantrópica. A Organiza-
ção das Voluntárias, que tem como di-
retorn a srta. Llsia Coimbra Bueno;
tesoureira, sra. Lúcia Macedo Soares;
procuradora, sra. Oriete de Modesto Leal
Guarná, e conselheira, sra. Helena Bor-
ges. desde 1945 auxilia os hospitais ne-
cessltados, fornecenüo-lhes roupas Ue
uso diário, tanto para internados co-
mo para intervenções cirúrgicas. A ins-
tttulçào recebe de firmas, Instituições
t, pessoas riesejosas de contribuir para
obras de filantropia tecidos e donativos
em geral, pm estado bruto, confecciona-
dam geral, em estado bruto, confêcclo-
nanrio lençóis, roupas de cama. cami-
solôes. campo, pijamas, ale. « os »ntrê-
gandn parceladamênte aos hospital* u.ue
dele* necessitam, (tste ano. distribuiu
pnra mais riê 35 instituições, lllloi,
santa rasas, r-Arc» ria ("r$ finci.iMNi.isfr,
contando, para Isso, rnm sal* núcleos
n*fcta capital a outros mais proletários
par* o interior do pais

COMPRA-SE TUDO
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Dr. Murillo de Campos
DOENÇAS NERVOSAS

Praça Flnrlano n. 85, fta IB fto-
raa. — Tel.: 22-8293.

Unsuento Cruz
rara feridas, rinrtos, frlelras r «eie-
ma» — Limpa e afarmosela o rw».

Dr. Pedro de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS E

URINARIAS

I

': íi

.Li

Rua do Iti.«iirio, 08 De 1 às S.

DR, TELLES DE MENEZES
DOKNCAS DE SENHORAS

Rua Onncalvês Dias, Hl. n.e, aala
.mi», das ia ás ls hnras. Consultório:

;:> 311-, — rUsiriênria: t2-ltUR.

DR. B. HADDAD
» IKIUI.IMI III S IISTA
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PONTE AÉREA DE EMERGÊNCIA PARA 0 EQUADOR
(Conclunso da 1,1 pau. H.« rol.)

solou as (.-idades equatorianas, sa-
llenlando que a violência do fe-
nòmeno deixou as casos »m con-
diçoes tais que parecem castelos
de cai-las destruídos.

Um porta-yoz do gòvôino disso
naò sei' possível calcular com exa-
tldfto o total de perdas em vidas
e materiais. Nfto obstante, o go-
vêrno calcula o número de mor-
tos entre doty o quatro mil.

Continuam sendo encontradas
novas vitimas e os cálculos sôbrc
a:, destruição de residências em dl-
versas localidades levam a acre-
ditar que o'número de mortos é
multo superior ao cálculo oficia)
V.que pode chegar a seis mil,
Abrigo para 100 mil
pessoas

QUITO. 8 (U. P.) -> O presl-
dente Galo Plaza disse hoje à lm-
prensa que o maior entre os pio-
bíemas de emergência do pais 

* é
arranjar abrigo para cem mil pes-
soas, da região abalada pelo ter-'' remoto de sexta-feira. ,¦'," .

• Um dos secretários do presiden-
te, Miguel Alberrioz, disse, que o
governo nâo conseguira ainda reu-
hir a Lista completa dós mortos,
rhás/'que õs 

"cálculos 
preliminares

vailjám entre 2.fXX) « 4.000.
Fitando o problema dos desa-

brigados, disse Galo Plaza que 75
por cento das casas residenciais
que.em Ambato continuam de pé
precisam ser demolidas, pelo peri-
go que oferecem de ruir a qual-
quer momento. Disse êle que o seu
governo solicitou aos países do
continente que lhe remetam bar-
raças, para moradia temporária
dos desabrigados. Aproveitou pa-
ra agradecer as ofertas de auxilio
que lhe foram feitas por vários
governos americanos. Dos Estados
Unidos, disse êle, ,)á estão partin-
do. suprimentos de emergência,
constando de gêneros alimentícios
enlatados, que no seu entender são
indispensáveis.

O presidente calcula em vinte
milhões de dólares o programa de
socorro à zona abalada, mas disse
que este cálculo é "multo módi-
co". Explicou, então, que nào há
ainda possibilidade de números
definitivos porque os engenheiros
ainda n5o puderam avaliar os da-'
nos em toda a extensão.

Em Ambato o governo está- pro-
curando restabelecer uma "nor-
malldade relativa". Pnr isso teve
lügàr na manhã de hoje a habi-
tual "feira" de Ambato. Os cam-
ppneses das redondezas levaram'
frutas e legumes â feira livre, co-
mo sempre.

Albernoz Informou que o govêr-
no aglrâ Imediatamente para pór
era'ação o plano de .recuperação e
reconstrução. Disse que esse pia-
no incluirá uma emissão de apó-
lices, tesgatáveis em 20 anos. em-
préstimos aos lavradores e comer-
dantes pelos bancos de fomento.
e moratória sobre pagamentos aos
habitantes da região afetada.

O recolhimento de donativos se-
rá centralizado na Cruz Vermelha,
devendo os benefícios serem dis-
trlbuldos por comissões de emer-
géncla nas províncias de Tungu-
rahua, Cotopaxi e Chimbòrazo.
Cinqüenta cidades

e vilas
QUITO. 8 (A. P.) — Cinqüenta

cidades e vilas foram danificadas
pelo terremoto de sexta-feira, re-
ceando-se hoje que a lista de mor-
tos possa chegar a seis mil. Os
cálculos sobre o número de mor-
tos oscilam entre quatro mil e seis
mil.

Três cidades de- mais de 12 mil
habitantes foram varridas do ma-
Pa pelo abalo sísmico. Foram Pe-
lileo, Patate e Pillaro.

Trinta e quatro cidades e vila»
da Província de Tungurahua. dez
da Província de Cotopaxi e seis da
Província de Chimbòrazo foram
sacudidas pelo terremoto. As ei-
dades mais devastadas em Tun-
guraliua foram Ambato, Pillaro,
Pellleo, Banos, Patate, Sucie, Chi-
qulcha, Baquerlzo. San ^liguelilo,Saf-.Andtés. Poalo, Totaras. Be-
nltez, wjjiero, Bolívar. Ouambolo.
Cotaln.' Djrçáílos, Montyllvo, Hua-
chi, Atocha, .San Ba.tolomê. Quis-

AMEAÇA DE GREVE
LONDRES. 8 (A. P.) _ A Jun-

ta de Conciliação I se reuniu hoje.
na esperança de evitar uma greve
nacional nas estradas de ferro de
propriedade do Êstapo,

O Sindicato Nacional dos Ferro-
viários exige aumentos rie salários
de 10 shillings por semana para
4(50.000 trabalhadores' e mais uma
vez e um quarto rie salário para
as tardes de sábado. í

, Os gerentes das linhas férreas
fizeram • uma contra-proposta, de
tim a três shillings de aumento
por semana para cerca de 150 000
trabalhadores apenas, rins.que per-
eebem salário.menor. Os trabalha-
flores — com exceção rie 130.000
— aceitaram as recomendações da
Junta como base de discussão.

plncha, Pasa, Santa Rosa, Juan
Benigno, Vela. Tlsaleo, Mocha, PI-
lagttln c Llanguarua,

Na Província de Cotopaxi, ns
cidades mais afetadas foram La-
tacunga, Ralcedo, Cevallos, Pujl-
11, Saqulslll, Pastocallc, Slgchos,
Bellsarlo, Quevfcdo e Pensaleo.

Na Província de Chimbòrazo, os
centros mais fortemente abalados
foram Rlobamba, Guanu, Penlpe,
Puela e Cubljles.

A região diretamente .afetada co-
bre quatro mil quilômetros qua-
(liados, com um população de tre-
zentas mil pessoas.
Progridem os traba-

lhos <Je socorro
¦ LIMA,- 8 (A. P.) — Uiria

emissora portátil em Ambato,
transmitindo em cadeia eom a
«Voz dos Andes» e ouvida nesta
capital, 'declarou 

que as condi-
ções em Ambato e nos seus ar-
redores «são extremamente sé-
rias e indescritíveis», porém os'
trabalhos de socorro progridem
rapidamente. Acrescentou4 que
os suprimentos de- vlveres e re-
médios, que eram escassos após
o terremoto, estão melhoranuo
lentamente. Sapadores do exér-
cito, bem como grupos de vo-
luntários civis, estão trabalhan-
do iníaligávelmente na remoção
dos escombros e recuperação de
cadáveres. Os esforços princi-
pais se concentram no local
ocupado pela Catedral de Amba-
to,- onde morreram numerosas
crianças.

A iiiradiação disse que o pre-
feito de Ambato, que está di-
rigindo as operações de socor-
ro, ordenou a evacuação pelos
ares rie todos os feridos, a fim
de que sejam levados para ei-
dades, onde hajam melhores ins-
talações hospitalares. A emissó-
ra acrescentou que os habilan-
tes de Ambato estão passando
as noites ao ar livre, em tendas
cie lona. Não existe água poln-
vel, luz elétrica e' outros ser-
viços essenciais, porém ns dl-
ficuldades estão sendo superadas
gradai i vãmente. Pelíleo, uma
das cidades mais duramente atln-
gidas, íoi, segundo a emissora,
«virtualmente arrazada».
Já sofreu abalos
piores
NOVA VOKK, 8 (U. P.) — O

terremoto do Equador central,
que levou cerca de cinco mil
vidas, segundo as presentes es-
timativas, foi um dus maiores
desastres desta década, mas
esse mesmo pequenino pais já
sofreu dois abalos muito piores
que èsle.

Em fevereiro de 1797, cerca
de 41.000 pessoas pereceram em
conseqüência de um terrèmulii
no Equador. 71 anos mais tarde,
em 1868, calculadamente 70.000
pessoas, pereceram — o que re-
presenta um tributo a. morte
quatorze vezes maior que o pago
na sexta-feira na. região de Am-
bato.

O primeiro grande terremoto

Bevin irá aos EE. UU.
LONDRES, 8 (U. P. I — Fon-

tes bem informadas dizem que
o ministro das Relações Exte-
Mores britânico, Ernest Bevin,
Irá aos Estados Unidos para as-
slstit- à inauguração da Assem-
bléia Geral da ONU e para par-
tlcipar rias conversações ?co-
nômicas anglo-norte-americanas.

Bevin e o ministro da Fazen-
da, Sir Stafford Cripps, repre-
sentarão a Grã-Brelanha na
discussão da crise de dólares
britânica." •

Bevin encontra-se em atra-
burgo, poi- motivo da inaugura-
ção da reunião do Conselho da
Europa.

Gasolina mexicana para
a União Soviética

CIDADE DO MÉXICO, 8 (U. P.)
— A companhia petrolífera per-
tencente ao governo mexicano In-
clulu a Iugoslávia e a União So-
vlética na lista rie seus fregueses
em 1948. Círculos petrolíferos es-
peculam com a hipólpsç de que
talvez entre os principais produtos
exportados pelo Pemex para esses
dois países se. conte gasolina de
alta octana para aviação.

O México exportou mais rie 15
milhões de barris rie petróleo, no
ano passado, no valor de 28.732.000
dólares norte-americanos. Os Es
tados Unidos foram o principal
cliente do México, tendo suas
compras montado a 13.192 «389,98
dólares, à taxa de câmbio vlgen
te. Cuba comprou cerca de 
35.996 066 pesos de petróleo, sen-
do o restante distribuído por trln-
ta outras nações. Inclusive a União
Soviética e a Iugoslávia. As ex-
portaçfies ria Pemex montaram a
2.439 820 metros cíibleos. segundo
as cifras oficiais, para esses
paises.

MORREUASRA.SUMNERWELLES
Sofria de peritonite e se recusava sempre a sub-

meter-se a uma operação — Na Suiça o
passamento

LAUSANNE, 
Suíça, 8 (A. P.)

— A sra. Sumner Welles,
esposa do ex-sub-secretárlo

de Eslado norte-americano Sunt-

Levantaram-se contra...
tConclusfto ila I.. lum H." ml )
dunte Aliado no Pacifico. Embo-
ra Man Arthur nao lenha feito
qualiiuer romenlário oficial sã-
bre a comunicado conjunto, dl-

. vulgurin hnje na Coréia, riu-se
que o gene,„l r Infantil I a Asse
mavinintln. htintes dn quartel
gvwinl diniii gurf rmhtiia Mm
Arthur mantinha lesumi nn foi-
*tO di- »»tif ;.,,,', d? tílllll dOínc
n pacto piopiiuto, nlc uui- pnttu
fular iie/HiHilmentf! no Çonarniu,
uuando mgritun ' oqí Utiaito*
1/nitlnt. tis tilmiuiitnim noudi.
iam i,U0 o ininilinnntii Hn tfiitiiln
•in ,,,„¦„'., p filftn ilD 1'iir.Uli'ii,
K-.,,-,,,-, ,'. ,n„, ii I,'it„lr> iiitlllh
0tydn dn "Liwo ItriHWi" ioIh»
* ilhimi Hiiiui ut niiinifn» dn
Um AHhuf rtliulllhniHH IIH'
piiihliih», dn iiumitnlii. 'Inidn n
Ifiiuimi uni imuilitiii ilium» tutu
0tèllniniPdl» tluiiimdn ln In "tili
»•'.( hlHUi.i ' ut iHnif li.i. u ii,
manei 4* tf*» éfthtii UdHttiiii
§in,~i u n„ imitieiêii //«*<i dn tu

ner Welles. faleceu ontem à nol-
te. em seu quarlo do hotel.

A sra. Welles, Mathllde
Towhsend quando solteira, era
a segunda esposa de Sumner
Welles.

Sumner Welles c esposa che-
garam k Europa no mês pus-
sado, numa viagem resolvida
pelo ex-sub-secretárlo de Esta-
do para restaurar sua saúde,
abalada por exposição ao tempo,
quando, na noite de Nata!
(lo ano pnsNíul alu Incons-
cientemente nu chfio coberto
rie neve, perto de sua reslden-
dn do Marli And,

o casal vivia calniHlilODie nu
llOtel desde que lá cMcbhiuni, no
dia lfi de lullm

A lia. Wolles fltMiM Mi|ni'ii|,i.
da hlVll nlgutiR dlm, r<Q0Íi)tn>
do-lir- «o lollu, oildfi (8liceu on-
lem * iiiiiie

A iliiBçau do holil (ilii»* qui
..In.!,. nfl,, fi,l,.l,, I. |l,, „,,.,,
ini «Icíl/ilHuii. |,.u» oi (UBIF4JI
Íiim* «|iie u tMlpU *»m iiiuiMlmld
i>hm ut Httêéíit üindoi

"¦-¦. iMIllK, •...,.„., -,li,,

tilmi th »m, WêHti fàliimi
i||«/»|l(.IMl|»ll,»llU llljlll!» .1. (III
(n »ntei))iidm\».

Miii§ii* d» Ihhhii* dltmitm
«»- » H» WfíiH *)dl\» t\» *i#

de que se tem registrado.ocor-
reu em dezemebro do ano $5ri
de nossa era, na cidade grega de
Corlnlu, o qual custou a vida.
a 45.000 pessoas. Entretanto, o
terremoto que mais vidas custou
e de que se tem noticia, foi o de
1556, em janeiro, rio qual pe-
receram 830,000 pessoas, ocor-
rido na província chinesa de
Shensl.

O.terremoto de São Francisco,
em abril de 1906 custou 700
vidas. O abalo de setembro de
1923, em Tóquio, matou 143.000
pessoas. O «World Àlmanae>>.,
relaciona 28 terremotos a partir
do ano- de 856 de qqása era,
oò quais resultaram na morte de
16:000 ou mais pessoas. Essa
relação cobre os abalçi^sísmicos
verificados na GréefaV Chjna,
Asla Menor, Japão, Itália', '-'br-
tugai, Índia, Pérsia, .Turquia e
a Venezuela, vizinha do Equa-
dor.

Entre outros terremotos .que
custaram mais de çem.mll vi-
das, contam-se os de Cnlhli, nia
China, no ano 1920 — 100.00Ò
mortos; de Calcutá, na indfa; :
em 1737 — 300.000;; de Kan-su;;
na China, em 1920 — 180.000;
vidas. . '; ':,

Terrível quadro de...
(ConohiRãu dn l.» pau. 2.t mil.).,

se diz vulgarmente, que foi tra-
gada pela terra,; posto qu,e na3
há sequer vestígios de ruínas j-x
escombros no local onde- ante
dormente existia.

as estradas que cortavam hs
diferentes localidades vizinha»
desapareceram igualmente, tor-,
nando impossível localizar ü
antigas vilas e visita.-las. De Pe-
lileo, ou do que resta da cidade;
pode-se ver o rio Paújte trari<j
bordando, obstruído1 pela' imeh*
«a ma«#a de tei-ra pelo desmo
roriamerito de um oiou.te .„v{í(ãí-
nho k cidade ' Talvez pvn^a?;..jí)venha a saber o número,. ..exâjíj
de mortos nessa região, pdiSífflà.-
sapareceram completamente de-
zenas de aldeias e povoados, •¦

! a maioria dos sobreviventes va
ga pelos campos em estudo dn
Inconsciéncia, fugindo do . local
de sua desgraça. ,QÜfiasè -ítódos
evitam i campar':,n& ísopé.-aos
montes ou sobre «s colinas, re-
ceando os desmotiinairiçntos, po;,»
os tremores con-flriuamv,I espa'.
ços Irregulares. Preferem-çpnti:':
nuar andando sem destino,. rhd.(
andantiu sempre, caria Vez pari
mais longe da ameaça da moi-tí.

Quuse ninguém sabe de seus
parentes, presumindo que este-
Jam «olerrados, se não andarem",
como os outros, vagando deso-
dentados para longe das ruinas.
lá as cenas que alguns dele-,
<jue conseguem falar com nexo,
relatam, sâu de cortar o co-
ração.

Um chefe de família, po,-
exemplo, contou que viu sua -a- >
sa estremecer e desmoronar co-
mo um castelo rie cartas, ao
chegar da rua, soterrando todo'
os seus entes queridos. Entre
estes havia uma filhinha, de (•
anos de idade, que ficou sob
um monte de pedras e tijolos,
mas com a parte superior do
corpo para fora.

Ao ver o pai, que em desespe-
ro olha.va seu lar em ruínas, a
menina gritou: «F.stoti aqui, pai-
zinho. Dê-me um pouco d'a-
gua...»

E o desolado pai vlu-a morr.or
minutos depois, sem poder fazer
um gesto para socorre-la.

Assim, centenas de c.asos ie
feridos que, saldos das rulnaj,
procuravam auxiliar alguns que
calam nas fendas abertas na
terra, eram tragados com ésr^s
pelos verdadeiros abismos rnô:
veis, pari ter a mais horrível
das mortes.

Até a noite de ontem.'nao na-
via chegado a Pelilou qualquer
«ocorro, e me parece'que já nâo
vale a pena tentar nada. Tudo
está perdido. Os refugiados das
localidades destruídas .totalmen-
te e que se encontram art desa-
brigar ascendem a mais de vin-
te ¦•mil.

NOTAS POLÍTICAS
NOTAS PARLAMENTARES

NOTICIAS DOS fMDOS
Paràílrê^ife

SOLICITOU .EXONERAÇÃOr-uTTPP. ntr POf.tCiA fjCHEFE..DE. PQLtCU {
,10AO PESSOÁ:¥&.U&èvt4&*fg(fen'

licitou demlssSo lnèvògíveí •ai>_'..|«>vei
nador do Estado o ",ft.-. SeVei-Mp ':G\.\\ ¦
maraès: chefe de Policia., jrgnor.ami-Mns motivos que o afastiam nessas "fun
ções. .V.1',;.-! • .." .':.-:

Pipirnannbiüó.o
ENCERRADO O CONGRESSO

DAS MUNICIPALIDAPflS,.
RECIFE. S (Asapress»' —-Kob a pr*-.

sidéncla do governador rio Eslado, ren-
lizou-sc no TcRtrn' Santa Isabel o en-
cerramento do Congresso das Muniel-
palidades.

(Conclnsfio ds 4.» |>AKlna)

No Senado
«lMrEACHMJENT»

O sr. Artur Santos ja tem quase
concluído seu parecer sobre o projeto
de . lei que define os crimes de res-
ponsabllidade e regula o respectivo
processo e julgamento.

Na próxima reunião da Comissão
de Lonstituiçau e Justiça que se .erifl-
cará depois de amanhã ou na segunda-
feira vindoura, o representante iide-
nista do Paraná submeterá aquele
órgão jurídico da Câmara Alta o sou
trabalho que está sendn aguardado
com Interesse.

Na Câmara dos
Deputadns

VAI REASSUMIU O SK. A1,TIN<>
AKANTE8

Deverá reassumir a cadeira de depu-
tado dentro de poucos dias, o' repre-
senlante do PR de São Paulo, sr.
Altlno Arames.

O seu atua) ucupanlp, sr. Herbert
hevlj viajará, pur esse motivo, ^ara
a Europa, onde espera demorar ités
meses, visitando a . Inglaterra, a Bscaii-
dinávin, os Países Baixos e a Sulía,
para estudar de perto, as suas Institui-
cões. . •

OHIJJKM 1)0 II1A
Na sessão de amanhã, a ordem dó

dia figurará acrescida dos seguintes ma-
teriais:

Discussão única da emenda do Se-
nado ao projeto número 1.444-D, de
1948. tConvocação.! — Abrindo ao Mi-
nistériò da Guerra, o crédito de Cr.f...
20.000.000,00, para atender a despesa
com a fabricação de estôjos de arli-
lharia-, tendo parecer da Comissão de
Finanças contrário fts emendas do Se:
nado.

Discussão do projeto número iau-B.
rie 1949 — Prorrogando por mais três
anos o decreto-lei número 7.:ifi(i, de o
de 'marco rie 1945, que dispõe sobre
o capital mínimo rios Bancos e Casas
Bancárias: lendo parecer da Comissão
de Finanças . contrário à emendas de
discussão final;

Discussão suplementar do projetonúmero 185-'E, de 1949 — Dispondo
sobre a promoção de capitães médicos
e intendentes do Exército ativo, nas
condições quo menciona; — com pare-cer da Comissão rie Segurança e de
Finanças favoráveis au projeto das
mesmas Comissões contrários à emen-
da de discussão inicial;

Votação dn projeto número lv2(iÜ-A,
de 194S — Autorizando o Poder Exe-
cutivo a criar uma agência ielegrá-
fica nn Distrito de Cubatão. Município
de Santos, no Estado de São Paulo:
com pareceres: ria Comis-.m rie Cons-
tituicâo e Justiça considerando o ji„-
jeto inconstitucional e contrário da Cr.-
missão de Finanças. I Discussão íi-
nal i:

¦ Votação do projeto número ii ., ue
1949 — Regulando o preenchimento d-cargus da carreira rie Contadores da
Contàdoria da República e dó iriipoáto
de Renda; tendo parecei, com si tis-i-
tullvu, da Comissão rie Serviço Piil/ii.,,
Civil favoráveis ã primeira larie ,'a
emenda de discussão inicial:

Votação dò requerimento número 215,
de 11149. do sr. Plínio Lemos, deInclusão em Pauta rio ivo.ioto número136 — 19<ltí. que cria o Instituto rieAposentadoria e Pensões dos Agrários;

Discussão única u,, emenda do Se-nado ao projeto namero 887-C. ae1949 — Criando a carreira rie enter-molrn no Quadro Permanente do Mi-nistériò da Marinha; tendo pareceiria Comissão de Finanças favorável semendas dn Senado.

Na Câmara Municipal
ESCOLA RURAL

Na sessão de ontem, foi aprovado oseguir.lt projeto:
<AM 1.» Fica n prefeito autorizado

a aiiGuirii-. por compra ou desaprp-
priaçãi,. o imóvel sito ã Estrada doCaluicu n. 1.651, em que funciona a
Escoir Professor Gonçalves, -leu-ndo
ser. construído no mesmo um prédiotipo lurai para nova instalação dêsse
educauarin.

Ari 2.o Para ocorrer às despesas,
o prefeito fica autorizado a despender
até Cr,s 50q-.OdO.DO (quinhentos mil
crüzeiins), por conta da dotação cor-
responíente h consignação «Despesas
DiveifcEs» — sub-cunsignacão Encar-
g.is Ccrrentes» — parágrafo «Cònstru-
çfto de edifícios destinados a iscolas
primária., e parques recreativos» • da
Verba 400 — Código S.:t94 — :t. 12H —
da I.u. n.. 300 rie 10 de dezembro
de 194R (Lei Orçamentária Vigente)»-.

DIVERSAS

entre o preço escorehanle das luvas, de
um lado, e, de outro, a pressão Ina-
pelável ria ameaça de despejo, nós,
abaixo-assinados, contribuintes rins Ins-
tilutos dos Bancários, não podemoii con-
lar eom o nosso Instituto, que constrói
apartamentos e os aluga, não aos as-
sociados necessitados, -mas, aos protegi-
dos, que tèm a sorte do parentesco ml
da amizade daqueles que no momento'
dão ordens e cone?dom, como favor, o
que é um dlreiti^

Chamamos-a atenção dos representan-
tes do povo, que ainda se mantêm fiéis
aos compromissos com esse mesmo po-
vo, para esta situação, a fim de que
levantem sua vo? pm defesa dos Inte-
rêsses de uma colatlvldade que não po-
de dispor daquilo que é fruto do sacrl-
flcio de seus magros salários".
O NOVO SECRETARIO DA FAZENDA

DE S. PAULO
S.' PAULO, 7 (Asapress» — Por

decreto tíe ontem, o governador Ade-
mar de Barros exonerou o prof. '.,1-
neu Prestes do cargo de reitor da Uni-
versidade de São Paulo e nomeand-. o
para exercer as funoões de secretário
da Fazenda em .substituição no sr.
Marcelo Ulisses Rodrigues" que, como
se sabe, solicitara há dias demissão.
A MOCAO DE SOLIDARIEDADE AO

CHEFE DO iJOVÊRNO
S. PAULO, S (Asapress) — Tino

indica que até o fim desta sema.ia
não será votada a moção de solida-
rieriade ao presidente da República,
nem tampouco o substitutivo. Pelos
planos lá traçados, deverá o sr. Hen-
rique Riehelli, da 'bancaria' siluacio.iis-
Ia, permanecer na tribuna até quinta-
feira, falando em seguida o sr. Linioi.-i
Feliciano. A moção se transformou
em um assunto puramente político,
apaixonando o ambiente.

PERDERÃO O MANDATO POR
SEREM ANALFABETOS

S. PAULO, fi (Asaprc-ssi — O m-o-
curador geral do Estado opinou peio
cancelamento das inscrições eleitor-i-s
dos srs. ,'áclnto Brunl c Antônio Mi.i-
laro. vereadores da Câmara rie São
Bernardo do Campo. Nn seu parecer
denuncia os referidos edis como anm-
fahetos, baseando-se na apreciação da>
provas rie linguagem "scrita e oral a
que foram submetidos.* O vereador
Adolfo /.olinli foi lambem incluído tio
processo, mas o procurador opinou «on-
ira o cancelamento rio seu titulo piei-
toral, visto como, nas provas a q-jrf
o mesmo se submeteu, não fk-fiu iro-
vado que tosse annllabeto. O iri-
curador geral encaminhou an TRE o
seu parecer, o qual será entregue so
relator.

146 PRISÕES POR MOTIVO DO
MOVIMENTO PRÓ-PAZ

S. PAULO. S (Asapressi — Foram
efetuadas, até agora. 146 prisões, de
elementos considerados comunistas, en-
volvidos nas tentativas verificadas, >.>'i-
hado úlMmo, nesta capital, para i
realizaçãi de diversas nianileslacões rio
movimento pró-paz, proibidas pela •»',-

llcia. obedecendo a ordens do Mlnisté-
rio ria Justiça.
CONSTITUÍDAS AS COMISSÕES DA

ASSEMBLÉIA MARANHENSE.
SAO LUIZ, 8 (D. N.) — Em sua

primeira reunião ordinária hoje, rea-
llzaria, a Assembléia indicou os depu-
tados que constituem as comissões,
obedecendo democraticamente ft pio-
porção partidária. Inclusive da ml-
norla do governo. Os deputados PI-
res Ferreira, Antenor Abreu e Cas-
telo Branco obtiveram licença, sen-
do substituídos pelos suplentes. Estas
licenças nâo alteraram a situação
das oposlçõcs coligadas, virtude do
regimento assegurar o voto do pre-
sidente.
OS HOMENS DE CÔR VAO FORMAR

PARTIDO POLIT1CO
BELO HORIZONTE, » (Asapress)

— Noticla-se que a União'Nacional
dos Homens dq Côr, sociedade civil
fundada há alguns anos, está reen-
cetando suas atividades com o ohjetl-
vo de filiar politicamente oito milhões
de negros.

Falando h reportagem o lílder dês-
se movimento em Minas, Delvaux
Pinto Coelho, referiu-se a situação de
inferioridade em que sob vários aspei--
tos vivem os homens de côr no
Brasil, nolariamenle em relação ao pio-
hlema sanitário, dizendo : — «Em 1917.
de cada cem pessoas vilimadas pela
tuberculose, na capital Federal,' se-
tenta eram pretos. Os Índices do
obituárlo revelados pela estatística
demográfica nos grandes centros assi-
ijalam muito fnaior número de mortes
ao que de nascimentos entre os indi-
viriuos de raça negra. Os precon-
celtas e discriminações raciais exls-
tem lambem em nosso pais. apesar da
igualdade de direitos assegurados pelas
diversas constituições que nos têm
regido "desde o Império antes é depois
da implantação da República. Es-
trulurada em partido político, a
União Nacional rios Homens rie Côr
porierá conduzir ao Parlamento e- a
altos postos administrativos elemen-
tos pertencentes ft própria raça.
que melhor saibam traduzir seus
legítimos inlerêsses. Somos, atualmente,
no Brasil, oito milhões de negros ê,
unidos, poderemos levar fts urnas um
dos maiores contingentes eleitorais
rio pais. Com esse objetivo entrare-
mos em contado com as agremiações
congêneres ria Bahia e rie outros Es-
tarios, dirigidas por homens esclare-
cidos e de comprovada idoneidade mo-
ral. Não estamos possuídos de
quaisquer preconceitos, nem de Idéias
dissolventes. ou tentando criar quês-
toes sociais. O nosso programa e
democrático e rie confraternização.
A rFOLHA DO NORTE» SOB A RON-

DA DA POLICIA
BELÉM. S (Asapress i — O eriifi-

cio ria .Folha do Norte» esteve pela
manhã de sábado, rondado pelas, auto-
rldadès policiais, estrando-se seme-
lhante atitude. E quando. saia
para o almoço, foi preso o funcio-
nário ria gerência Cristóvão Gonçal-
ves, que foi mandado para o pátio
central, Juntamente com os vaga-
bundos.

Jacyra Pereira dos Santos
(CIcl)

(MISSA DE »;» 1)IA)

t* 
Armando Hodrliriies do&

Santos filho *> demais paren-
ie», penhoradlsslmou agrade-

deeem a» manifestações dç peiar
recebidas p«r ocasião do faleci-
mento oe sua querida espftsa e
màe, e convidam seus parente» e
amigou para assistirem a missa
de 7.' dia, que em sufrágio de «ua
alma, mandam celebrar, amanha,
dia -10, às » horas, no altar-mór
da Igreja Coração de Maria, nu
rua do mesmo nome no Méiec.
Antecipadamente agradecem a to-
dos que comparecerem a este ato
de fé crista.

Florinda Dias Peixoto

tCnstor 
Kudriguex y Ko.Ul-

; gues, senhora, filhos, netos
e demais parentes, comual-

cam o faleolmento de sua quer'd*
sogra, mâe, avé. e bisavó FLO
RINDA Í)IAS PEIXOTO, ocorrido
ontem, nesta capital e convidam
todos o» seus parentes e amigos
para o enterro que será reall/.ano
hoje, ft» 11, hora», no cemitério
de Sftó Joào Batista, salndp, o fé
retro da capela da rua IWI
(irandeüa da me»mn necrópole

Dalton Guimarães
(Falecido em Campos _ r, r,(|)

l.f ANIVERSÁRIO

tSeu 
filho Déeio <;„lniB..

raes, convida os demais n».rente» e amigo» pHm astiu.
tirem a missa que mandará CeJB-
brar no próximo dia 12  aexta-
feira, fts 10 horas, no altar mor
da Catedral de Sfto Joftu Batista
nm, Niterói, pelo descanso elerao
da alma de sen querido pai, con-
fessando-se. antecipadamente gr^ó
aos que comparecerem a este ato
de piedade crista,.

Etelvina Pereira de
Moraes
NENEM

(30.í DIA)

tAlberlco 
Dias de Morae» tfamília agradecem as ot-

monstraçòes de solidário-
dade na grande dor pelo fa| ,^_
mento da boníssima NENES1 «¦ a
todo» convidam para a missa .,„,
mandam celebrar no dia |«, (q,,,,.
tn-feira), fts 9 horas, na Içreju
do Convento de Sanln Antoti n,
(Largo da Carioca), ppl» ,,„,, r,'
novam os seus agradecimentos n-ii-
mal» este ato de piedade i-rlitA.

NOTICIAS DA PREFEITURA

Alag< ¦ â

(,

^oas
DEFICIENTE A ILUMlNACÁDJi

EM MACEIÓ ,'»
MACEIÓ'. 8 (Asapressi — CbniJV,la

deficiente a Iluminação .'públie»,-.<«sla
capital, ficando vários bairros «dé, Ma-
crlrt às • escuras, com grandes prejuízos
para os moradores e comerciantes.

São f atilo
INCtN D:I O

SAO PAULO. 8 (Asapríss) —'. Vlo-
lanto incíndio. orlglnácToMe curtp-clr-
.ulto, destruiu, cm ÍWlwas, l;rfe; mela
liorã, a fábrica dí. UlVaV7''' casacos es-
oorllvos "Belga", nn avenida ; Celco
Garcia, ri.» 963. Os prejuízos são cal-
rulados em 400 mil cruzeiros. A vlo-
lêncla do íoro nãn .j.ermitlu que os
iKimbelros pudessem salvar-a fábrica,
ilSo obstante terem aclidldo' com pies-
lezn ao chamado. •"

Santa Catarina
EXPLOSXO KM CM'' ALTO

FfinNO ¦•'

lll.fMKNAl'. I (A»rt|iie"« -< Violeu-
ia axplnitn neoiieu .nn alto fôino ii*
«'ompanhla Rldlm-Aco. cauzanrtn «Ir-

• 4do« pi»|u|/o» niHieriai» * * morlè^d»
do|i op»r»rloi. i

iMiiuis Geral»/
AQÈUCtA TieUKORArí^A '

campo mui, % (O ttl) '" IjUU*
,'furnuui, i.m nn..„i. .,.«.. Mliti
, Uffll ,'..;¦ (ln i, i.'h ¦.«'• '¦'•• i',i.»l V|i

llil **\.i)»'*n dn im'»* l'»nl(,

i*Mlfl kiôi/l'^ Í.AIjlfí

«ft it# êtikimimifrtimm,:.,('., Hff £âM ,.f)

itlt'
]f»li'i<l

MOVIMENTO RENOVADOR DO RIO
COMPRIDO

Poi unanimidade de votos, »m as-
semblen geral, foi eleita a diretoria
rio .Mi vimento Renovador rio Rio Com-
pi-ido a qual ficou assim constituído:
presidente, rir. Geraldo le Uibeira
Ferraz vice-presidente. dr. Olacllio
Arrua; -2.» vice- Inácio dns Santos
Araújo-,. secretário, Nilo Vale 'jomes;
2.v, Lülti Carlos; 3;», Sérgio Bòrio:
l.v tesoureiro. Halo rie Araújo, -.«.
Luciano Matlas; diretor de serviços cc-
rais, Alberto Melo; assistente, nanle1
Ferra/

A Rsiémbléia lol presidida uelo 1.»
I secrelarli do Movimento Renovador.
| dr Tóciano Aquilo.
i' Diversos membros dessa diretoria
I toi-ain fundadores do diretório da UDN.

no Rio Comprido.
DEPARTAMENTO CULTURAL DA

UDN-D. F.
Diretório do Departamento Cultu-

ral da Unifto Democrática Nacional do
Distrito Federal, em sua última reunião,
tomou as seguintes deliberações:

— Criação de um grupo Cênico,
formado rie amadores do Departamento
e rio Partido, destinado- á criar e de-
senvolver o espírito teatral entre os
jovens udenistas. que a par de obras
já. consagradas na ribalta, encenarão
também motivos alusivos ao programa
partidário, para uma melhor propagah-
da:

II — Iniciai medidas tendentes a or-
ganizar n Curso de Formação Política,
seus programas e, ao mesmo tempo, cs-
colher os mestres que o comporão;

III — Oficiar ãs Seções Estaduais rio
Partido, no sentido de serem criadas se-
çôes do Departamento Cultural, a fim
de, em futuro próximo, ser organizada
a Convenção Nacional Cultural:

IV — Convocar o Conselho dr He-
presentantes. para o fim de eleger o
membro que Irá ocupar a vaga exls-
tente.

Continuam ns prepAtatlvos para a
sessão de homenagem ao Teatro do Es-
luriante, na pessoa do sr. Pascoal Car-
loS Mngnn. Nessa oportunidade será
executado um programa artístico, cm
que tomarão piuie dpsliicailiis elemen-
los de teatro, ranlores, pianistas e de-
i-lnmiidores.
COM (J INSTITUTO DUS BANCAlilOS

O deputado Ciilé 1'uiio rei-eticii Ue
um «num de funclonárloj dn Kalxn
Econômica rin llm o Mgulnit mBhiotinl:"Os bsncarloi abaixo apulnidoi, lun-
ClOIlárlOU de Chimi Kionômli» Feileml
riu ftiri de latieilii. Iililui, üteiirlíiilin. dp
liiblllulu de ApotixilUriiiriü a Pantflas
do» Hum-áno», lendo mulin unmiiu na
ii Ua »i|i(íli, InMlIlllo iillikliqiii um oil|.
Alio lt» ap»rMin«|ifo., paia #|i|||Ri' a(a>
.-.II.- «i,,,< I...I,,. Pe PilCN l"i'|ll» l|»• ,i .i«' ', pnwuranfln inwrtvAo n» fer»nu riiiiwin, «ie »nm», idim^td» pni'
.|.|Ur|l! lllfcllllllll ,l|i|,|l.|,lll|.,|l, 1, ,..,,,
* i.i|(..ii ., ¦¦ ,l|« IMIlHIKlO

A* i'"'« ".iie'!' -ii \dtltftnmi* »\» im.
ja, i()li»lil«i»i|»» pelo llltjllulfl >l'i> Iímiii*H'i«, »i»in min» nimniri iiiiuiiiiii
ei» imiiiiIk» Mim Ilibo*. i|«i»>lf 0*1 ,0,••¦i-.-i tlfi a» ily#i* mfwiiiifi #so
lM(»*t >k llnipi 00 i-iu',..¦•.. »H ,,..
Ilibo» At WtMIUit >U ,M„0.»„ ip«»o

(Conclusão da 8.' |>ãic. da 1.» seção)

do imóvel; 1055.ÕJ9J-19 — Antônio Ro-
mão Vieira — Prove o alegado com do-
cumentacào hábil 1054.541|49 — Meto-
dio-Vieira Barbosa — Prove o alegado r
3054.4R7i4P — Heitor Gonçalves de Oli-
veira — Queira comparecer ao Serviço
Médico Social, ilésln Montepio, e, jun-
lar ao processo documento comprnban-
te da situação indicada em '.«in pellção;
1055.375)49 — Anlónio da Silva —
Prove o alegado* juntando ao processo
folha do ..Diário de Justiça com puhli-
cação do competente edital; 1048.191149

Silvio Soares de Mendonça
312,754|54 — Luis .losc ria Silva, ...
315.002J49 — Rosa Gomes rie Araújo
é Sousa, .'1I5.192;49 — Arnaldo Kamos.
315.179;49 — Isair Marin. 315.233|49
—' Cecília Ferreira rie Sousa; 
:)14.837j49 — Alfredina Aguida Godói e
Silva, 315.19.1149 — Rosa Ido Perez Ma-
chado 313.33S|49 — Celi Batista de
Sousa' Santos, 313.307J49 — Silvio Ro-
drigues Madaleno, 313.270149 — Joa-
quim Lòpeti Marques, 313.574|49 —
Luis Marques Càrvalhal, ,'lt)õ.9õl|49 —
Olavo Freire da Silva,, 313.723J49 ¦—
Ernani Rizzo. 313.725,49 — Josc Mou-
sinho Pereua, .113.677i49 — Hugo Ma-
grani, 3I3.I3R749 — Geraldo Alves da
Silva,. 313.727,49 — Sebastião Batista
do Rosário, 313,-727|49 — Sebastião
Batista rio Rosário. 313.731|49 —
Francisco Chagas Monteiro, 313,SSli49

Joaquim Antônio da Mota
313.S93;49 — Ene Hames. 313l-987|49 —
Albino José de Freltay, 313',675|49 —
Álvaro de Sousa. 313.(iU7:i9 — Guilher-
mando Arngonez de Faria, 313.465|49

José Mendonça Sobrinho, 313.714|49
-— Manuel ria Silva Barbosa', 313,668|49

I — José Bernairiino Dias, 313i'516|'49 —
i Manuel Brelo Peneira, 315.570149 --
j José Vlcentlnl; 313.474 19 — Abel
i Mendonça Muros. 313.462,49 — Auriiio
I da Silveira Dias. 313.-170 49 — José de
I Sá — cDéfcrido»:-; 314..Í82|4fl — Mon-
j tepin rios Empregados Municipais. —
I Paguc-se -ã firma Freri. Fignor e Cia.
i Ltria. íCasn Eriisoni a Importância rie

CrS 3,115,00 Urés mil ' cento e quinze
cruzeiros), por cnir.ierlo efetuado em
máquinas deste Montepio, conforme em-
penho prévio n. 21, rie 27 de julho p.
flndoi 314;6l)ÒH9 — Elcias Lopes
314.5R9;19 — Manuel Joaquim Vieira.
1053 fi67;49 — Emílio Dias ria Rosa —
Compareçam ao Serviço Médico Social.
riêsle Montepio a fim rie serem inspecio-
nados rie saúde; 312.57749 — Iolanda
Couto ri'Almeiria. 314.019J49 — Hernil-
nio Macedo Barbosa. 309.81t)|49 —
Saulo da Silva Dias; 311.195:49 --
Valdir de Azeredo Coutinho, 3Í1.990|49
-- Augusto Alves I.eite Bastos 
311.908149 --.Arnaldo Pacheco'ria Sil
va — Deferido, em parte; 306,233|49 -
Maria Angelina .luliano - Exclua-ye dn
rol de contribuintes riéste Montepio. "
ex-servirinr da PDF. Maria Angelina
.luliano. matricula n. 20.143, na forma
dn «ri. 44 l.o rio Decreto n. 3.397. rie
9 rie maio (le 1930. lendo em vista o
prazo decorrido sem que u Interessado
promovesse sua permanência como con-
tribulntc tactilt.atlvoj 801;600149'— VI-
tor Antunes de Macedo — Não pode ser
atendido sem qup. preliminarmente, se-
ja satisfeita a exigência formularia: .
308.669)49 — Norma rios Reis Pelro de
Barros — Cobre-Me o riébito de Cri ...
362.70 itrezentos e sessenta c dois cru-
zeiros e setenta centavos!, prnvenien-
te rie atualização rie contas, em duas
prestações sendo CrS 180.DO mais Cr?
172.70. como se propõe; 315.031Í49 —
Moaclr Vasconcelos — Atenda-sp; 
312.717149 — Joaquim Clrllo Dias. —
Não há como deferir por Isso que o
ex-servldór de que se trata h data «
qup efetivação, lá havln ultrapassado o
limite máximo rie lilarie paia efeilo rie
Inclusão como contribuinte, nãn senrto
possível, assim, a Inclusão -.posl-mnl-
lem>: 313 357 4H - Alziia Medeiros -
deferido, rie acordo com ns Informações
rio pioceKKfldo p nos lermos rin artigo 60
lelra «ba rin Dei-icln n. 3.397, de 9 rie
mnio de IUMO, Assinei n apoilllai ....
M03,flff||4fl AUIiIp» ("nnilido rin Nas-
cimento Defeildo, rie acordo mm as
inforiuiições, cm face ilni. prova» rie-
i-iinietllailas nos lei tons dn ai ligo 60
IcllHH »> c -b- ilu llei-leln o 3 3(17.
de ii),iin de Kl.ío AmsiiPi «k aputtila>;
3]3,0,11)149 AIvhiii Meiule». Cnntida.
ln aoi oídriii a d.i<'iinienis<.'A" ipitifOltl'
ila e que ta ílaittnn * fillui» lialilbla,
can da «I. Ni-om fítgn Mmnln,, na qu»,
lidada d» eipn»», A ptiii»tii nu» v»oi
»*lirio liitllliilda iwlo r(iiili|li*loi» lih-
I* Moiitcplo Almio M»n«1s», iii«ii|nila

4«.«30, íio!iya:iiii - .iu»« iimnio
A» «IK» llnfüllill). llMlMHIII Jl- CHIOU
iiioieionUUi. ll»lioi i .,,.i Molxiiu,
Klitm M«M* <l« ¦¦;-.¦.,., , i i„..,«i
rfllllt »(<„ «1» 'ft d» lo«lo ,i,.., »!);, .ii
I» UIU 0MK MilillKIU hm|,. i.u ||» o0»l|i|».
d» d* lilhnt dn »"0ii|iiUHii»i l'i>t llm*nn d» MH< iiiilili^li o '« au, itii:
mi flu ifls » 'U,i iui,i i-ipi hi- iinjj|,|t
lIliiD, |,t>.., » íi.l..,,,.t,i.Ô<'( >J!fl>i»(|t(lt
dtlh (íii,i,ft*i|i| n At iiii-Ii.U,I4»,Í( UM

I i I 'ni í i;i0 ,,-#!!># ,' it

pehálonlstas ri. Elidia Raimunda Men-
des da Cunha, na qualidade, respectiva-
mente, rie viúva e filhos dn. contribuiu-
te Sebastião Rufino ria Cunha, matrl-
cuia n. 19.416, tendo em vista a do-
cumentação oferecida, demais peças e
informações constantes deste processado
e de conformidade com a legislação em
vigor que regula o assunto; 311.093|49Carlos Wolguemuth — Deferido. In-
cluam-se como" pensionistas d. Aladlr
Wolguemuth. Carlos Wolguemuth Filho
o Leni Wolguemuth. na qualidade, res-
pectlvamenlc. de viúva e filhos do con-
trihuinte Carlos Wolguemuth, matricula
n. 5f).t)39. tendo em vista a documen-
lação oferecida, demais pecas e in-
formações constantes désle processado
e rie conformidade com a legislação em
vigor que regula o assunto; 
312.613149 — Honorio ria Cunha e Me-
lo — Deferido. Incluam-se còmn pen-sionistas d. Dalila rie Sá ria Cunha e
Melo. na qualidade, respectivamente, de'
viúva e flllia dn contribuinte Honórlo
ria Cunha e Melo, matricula n. 6.963,
tendo em visla a documentação cons-
tantes deste processado e de conforml-
darie com a legislação em vigor quii
regula o assunto; 314.539149 — Hugo
Siqueira de Sá — Julgo em ordem a
documentação apresentada e que se ae
destina ã futura habilitação-de ri. Gil-
ria Guimarães rie Sá. Carlos Augusto
Guimarães de Sá e Luis Carlos Guima-
rães de Sá. esposa c filhos, h pensão
que vem sendo insttuida pelo contrl-
buinte deste Montepio. Hugo Siqueira
de Sá. matricula n. 10.238; 304.167149João da Silva Tristão — Deferido.
Incluam-se como pensionista d. Maria
de Lourdes ria Silva Tristão, Hercilia
ria Silva Lúcio. Norlnn. Léla e leda da
Silva Tristão na qualidade, respectiva-
mente, de viúva e filhos rio contribuiu-
te João ria Silva Tristão. matricula n.

I 14.153, tendo em visla n documentação
oferecida, demais peças e informações
constantes deste processado e rie con-
fnrmiriaile com a legislação em vigor
que regula ri assunto.

KMPKf-.STIMOS
Será efetuado hoje, rias 11.15 ãs 17

horas, n pagamento das seguintes pro-
postas de empréstimos:

Propostas: 12644 — 12725 — 12751
12758 — 12850 — 12852 — 12835 —
12861 — 12862 — 12863.

Emergências — Matrículas: 5655 —
6095 — 8862 — 11276 — 15637 —

15885 — ?8607 — 29461 — 30478 —
32698 — 33281 — 34630 — 44313 —
46842 — 47514 — 49134 — 49147 —
49231 — 44281 — 53060.

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

Propostas de emergência cancelada.-!
Propostas i 90383 — 90987 90°M

90999 — 91.001 - 91002 _ 91009 —
91038 — • 1330 — 1350.

Proposta comum — Canceladas --
Propostas; 12838.

União dos Operários
Municipais

Os servidores abaixo mencionado»
queiram comparecer ao 3 D.F.: Wilsonda Silva Pereira — Matricula n. 38 378-José Abraão ¦ Matricula' n. 16 548.União dos Operários Municipais e aAssociação daí! Funcionárias Municipais,convidam os servidores da Prefeitura acomparecer k Câmara Municipal, hnje,terça-feira, ás 17 horas, para a entre-ga de um memorial pedindo o arquiva-mento do projeto 163 do diretor doMontepio dos Empregos Municipais «danrio apoio ao projeto do vereadorrrota Aguiar.

Helena Fragoso de Araújo

(MISSA 

DE 7' DIA)
Octavio Vaz de Araújo e senhora, Mario Vas

de Araújo e senhora, Rubem Vaz de Araújo, Alfredo
Romaguera, senhora, filhos, genros e noras convi-
dam os demais parentes e amigos" para a missa que,

pela alma de sua inesquecível mãe, sogra e avó, será ceie-
brada amanhã, quarta-feira, dia 10, às 10 horas, no altar-
mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte,
à rua do Rosário, esq. da Av. Rio Branco. Antecipada-
mente agradecem a todos que comparecerem.

LEONILLA MIRAGÃYA
(Santa)

(MISSA DE 7v DIA)

Coronel 
Carlos Caetano Miragaya, Luiza Mira-

gaya, João Miragaya e senhora, Maurício Miragaya
e senhora, filhos e netos, Fernando Sampaio Vianna.
senhora, filhos e netos, viúva Vaz da Silva, filhos,

genros e netos, viúva Francisco Barbosa, filhos, noras e ne-
tos, Isaac Carneiro, senhora è demais parentes de LEONIL-
LA MIRAGAYA (Santa) agradecem as demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do seu falecimento, e participam
que a missa por seu terno descanso será celebrada ama-
nhaã, quarta-feira, dia 10 do corrente, às 9,30 horas, na
Igreja da Santa Cruz dos Militares.

DR. PEDRO ERNESTO RAPTISTA

Sua 
exma família, as Sociedades Beneficente

dos Empregados Municipais e Amigos do Dr.. Pedro
Ernesto mandam celebrar missa por alma do sem-
pre lembrado chefe e amigo Dr. PEDRO ERNESTO

amanhã, quarta-feira, 10 do corrente, às 9 horas, no altar-
mor da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Largo da
Lapa, e, em seguida ao ato religioso, irem em romarii
ao seu busto, no Passeiq Público, convidando as demai?
associações de classe, seus associados e colegas em gerais
bem como os amigos do saudoso ex-prefeito a comparece-
rem a esses atos, confessando-se, antecipadamente, agra-
decidos.

Alice Bastos Agostini
(FALECIMENTO)

Eduardo Bastos -Agostini e senhora, Marcello
Agostini, senhora e filhos, Herothides Xavier, s«-
nhora e filhos, Laura Agostini, Alice Agostini. vtú-
va Eugênio Agostini Filho, Regina Maria, Vera Ma-

ria, Eugênio e Alcides Flavio Agostini, viúva Américo Por-
to e família, viúva Eduardo Flores e família, viúva Heitor
Bastos e família, Epònina Bastos, Adalgisa Bastos, viúva
Álvaro Alvim e família, Angelina Agostini, Maria Helena
de Almeida Tores e família cumprem o doloroso dever de

participai o falecimento de sua adorada mãe, sogra, avói
irmã, cunhada e tia e convidam para o enterro, que st
realizará hoje, dia 9, às 10 horas, saindo o féretro de sua
residência, à rua Eurico Cruz, 48 (Jardim Botânico), para
o cemitério de São João Batista.

Avisos Fúnebres
Virgilio Lucindo Pereira
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Joviniana Maia da Silva
(AGRADECIMENTO)

A família, pesarosa, na impossibilidade de ngiadecer

pessoalmente aos que lhe acorreram, com o consolo de sua

amizade, peia perda de sua querida JOViNIAft A, vem la-

zê-lo publicamente, hipotecando-lhe sincera e terna gra-
tidão.

Tm

Amanda da Motta Haia
(MISSA DE 7.' DIA)

tA 

família de AMANDA DA MOTTA
MAIA agradece as manifestações He pes»r
recebidas por ocasião do seu falecimento e

convida seus parentes e amigos pai» assl9"
tirem à missa do 7." dia, que manda celebrar em
sufrágio de sua aima, amanha, dia 10, n» 0.30 ho'
ras, no altar-mór da Igreja de N, 3. do Carmo. An-
teeipadamente agradwe a todo» que comparece*
?%m k rhni- «to de fé cristã,
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A 26 DE ABRIL A ESTREIA DE CARIOCAS E PAULISTAS
Pronta a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol -

Mário Viana também no quadro da Taça do Mundo

®-

n Conselho Técnico de Fute-
t. i dfl C.B.D.. reunido ontem
S°! noite, completou a regula-

cntação do Campeonato Bra-

Iileiro de Futebol, bem como
Srou h tabela, para apro-

vação da diretoria. Resolveu,

ainda, sugerir as datas de 8 c
15 de janeiro para os jogos da
Taça «Paulo Goulart de Olivei-
ra» e propor a indicação dos ár-
bitros Mário Viana, Alberto Ga«
ma Malcher e Mário Gardelli,
para o quadro de árbitros que

Amanhã, o desfile dos atle-
tas cariocas

Começará mais tarde o jogo Fluminense x Nacional
A peleja internacional de ama-

„hâ entre o Fluminense e o Na-
nal' 'le Montevidéu, campeão

firiieuaio, será antecedida por um
"' 

nde desfile dos numerosos atle-
fa- do tricolor, devendo esta sole-
nirlade tradicional no clube das
"fés 

côfes, revestir-se de grande
brilhantismo.

Por esse motivo o Fluminense
.nlicitoii permissão para . iniciar

seu jogo com os uruguaios com

algum atraso.
A preliminar será disputada

Animado o certame
argentino

BUENOS A1KES, 7 (U. P.l —

O, resultados dos jogos de fute-

boi hoje disputados nesta capital

furam os seguintes :

Atlanta Z Tigre 0; Estudiantes
Bnnficlrt 1; Rosário Central 3,

Huracan 1; Fiatense 2, Racing. 0;

Feitocarril Oeste 2, Velez Sarsfield

ü- San Lurenzo 3, River Plate 2; Ne-
Vvells oiri Boys 2, Boca Juniors
1; Ginasia y Esgrima 4 Indepen-
riienic 1; Lanus 0, Chacarilas Jrs.
0.

entre as equipes de juvenis - do
Fluminense e do Colégio Piedade.

Homenageado o
Nacional, de Mon-
tevidéu, pelo Bon-

sucesso
Num gênio de amizade ao

réu ex-companheiro de quadro,
Aivarez, oa jogadores do Na-
cional de Montevidéu, que ae
encontram em nossa capital,
em vez de assistir, o jogo Flu-
mlnense x Vasco, foram ao
gramado do clube leopoldinen-
He ver o jogo Bonsucesso Fia-
mengo;

A diretoria do Bonsucesso Te-
cepcionou os jogadores do Na-
cional, oferecendo-lhes um co-
quètel. Saudou os uruguaios,
em nome do clube de Manuel
Cahnllero, o dr. Ademar Tinto

.3 agradeceu Constanzo em no-
me do campeão uruguaio. Tam-
bém fiz uso da palavra o guar-
dlâ» Aivarez que, comovido,
retribuiu os agradecimentos
dos seus dois clubes.

VIAS URIHÁRIAS E HEMORRÓIDAS
*(iüT)AS OU CRÔNICAS - PRoTATAS - BEXIGA - K1NS B
URETRA - DOENÇAS DAS SENHORAS - DOENCJAS ANU-RE1A1S

tratamento rápido em ]Q injeções intramusculares
DR. MÁRIO NEVES Horário: das 7 às 12 e das * as 7

Rua Sete de Setembro, 223 - 6.* andar. Tel.: ««-MM».
horas.

funcionarão na Taça do Mun-
do. .
A TABELA DO CAMPEONATO

... . BRASILEIRO .
B a seguinte a- tabela do Cam-

peonato Brasileiro de Futebol,
ontem elaborada, cujos jogos
terão os locais 

' 
indicados opor-

tunamente pelo Conselho Téc-
nico:

Primeira Regulo "

29/1 e 5/2 — Amapá x Para
15/1 e 22/1 — Acre x Guaporé;
29/1 e 5/2 — Vencedor' de Acre x

Guaporé x • Amazo-
nas.

Segunda Região
29/1 e 5/2 — Maranhão x Fiaui;
12/2 e 26/2 — Vencedor .Maranhão

. x Fiaui x Ceará;
5/3 e 26?2 — Vencedores da. pri-

meira e segunda re-
giões.

Terceira Região
5/2 e 12/2 — Estado do Rio x Es-.

pírito Santo;
22/1 e 29/1 — M. Grosso. X' Goiás;
5/2 e 12/2 — Vencedor M» Grosso

x Goiás x Minas;
26/3 e 2/4 — Vencedor da Região

x Distrito. Federal.
Quarta Região

22/1 e 28/1 — Rio Grande do Nor-
te x Paraíba;

5/2 e 12/2 — Vencedor x Fernam-
buco;

22/1 e 29/1 — Sergipe x Alagoas;
5/2 e 12/2 — Vencedor x Bahia;

26/2 e 5/3 — Finalistas da região;
Quinta Região .

5/2 e 12/2 — Paraná e Sàrita Ca-
farina;'

26/2 e 5/3—Vencedor e R. G.
do sul;

12/3 e 19/3 — Venced. das quarta
e quinta regiões;

26/3 e 2/4 — Vencedor x S. Pau-
lo ; 

';'.¦ .••¦
Finais

9/4 e 16/4 e, sè necessário, 20/4.

(
I
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ARRENDA-SE CASA DE SAÜDE
Completamente equipada e em pleno füncio-

namento, em ótimo bairro da zona Sul.
*'Aluguel 

Mensal: Cr$ 20.000,00
Melhores informações: 46-0848

OFERTAS DESTE MES!
Enxovais para casamento», batizados e Comu-

nhão. Ternos de brim desde Cr$ 198,00; casl-

mira desde CrS 468,00 ! GuarnicOes de setlm

com 8 peças, desde Cr* 295,00. Manteaux, eu-

bertores e (»nde quantidade de artigos por

preços excepcionais para o mêB de agosto, que a

NOBREZA, rua Uruguaiana, 95, está oferecendo

A sua distinta freguesia.. A NOBREZA - Uru-

Kualana, 95. Venda» à. vista ou a crédito »em

fiador !

Permanentes
Recebemos os seguintes perma-

nentes:
1—E. C. Guanabara
2—Sampaio A. C.
3—Botafogo F. R.
i—iCampo Grande A. C.
5—Gragaú T. C. .
6—Internacional de Regatas
7—E. C. Minerva.
8—Carioca F. C.
9—S. C. Oposição

10—Ira já A. C.
11—C. R. Icaral
12—Bonsucesso F. C.
13—Tijuca Tênis Clube
14—Bangu A. C.
15—Engeho de Dentro A. C.
16—C. R. Vasco da Gama (2)
17—Cosmos A. C.
18—América F. C.
19—Riachuelo T. C.
20—C. R.-Boqueirão do Passeio
21—C. G. Português.
22—Madureira A. C.
23—E. C. Mackenzte (2)
24—E. C. Maxwell
25VC. R. Flamengo
26^-Carris de Niterói A. C.
27—Olaria A. C.
28—A. A. Banco do Brasil.
29—Fluminense A. C.
30—São Cristóvão F. R.
31—Lei Castillo.F. C.
32—Canto do Rio R. C. , .
33—Tração F. C. 

'

34—Manufatura F. C.
35—A. A. Portuguesa.
38—Centro Cívico Leoppldinense
37—E. C. .Guanabara

¦yy-y yM;'i '. '"'iMyyyryyyWM^y- 
y. y.y Wi 

'?£&

mmsmy^meyrymmmmmm&yy-^
mMypMM--

Illfiiiiiílll
lIlllllillM
illllliliillilm̂m* t*?&¦** • " -¦ ¦ ~y-y;% 

**-±fl 
' "- «fi

Encerradas as ins-
crições para o Cam-
peonato Juvenil da

F. ML A.
O Vasco da Gama solicitou á

F. M. Atletismo controle ofi-
ciai para as seguintes tentativas
cie recorde, hoje, às 18 horas,
no estádio de São Januário : No-
vissimos —' Salto em altura —
Nildo Sousa Campos e-Antônio
Eflgênio; Arremesso do Martelo
_ Válter Costa Rodrigues e
Manuel Messias dos Anjos.

* * *
Foram encerradas ontem na

F. M. A. as inscrições para o
Campeonato Juvenil Masculino, a
ser realizado a 20 do corrente.
O Vasco inscreveu 32 atletas, o
Fluminense, 25,-o Botafogo, lfi e
Flamengo 6. Pára o Campeonato
de Corridas de Fundo, a ser dispu-
tado na mesma data, o Vasco
apresentou 19 inscrições, o Bo-
ta togo, "14 e o Fluminense 10.

lainffioifliEOiJi.

VENCEU U VASCO QUANDO A VITÓRIA PARECIA PERTENCER AO FLUMINENSE — rVuw rjoíéjo e?Ji-
polgante, o quadro do Vasco dà Gama, sem mpsirar-ie superior iio gramado, mas favorecido pela "rhan-

ce", sobrepujou o Fluminense nos minutos finais. Ao alio aparece Eli cabeceando uma bnla e, em baixo,
umà confusão verificada dentro da área msciiína, vendo-se Orlando, Sampaio, EU e Carlyle, disputando

:— itwia boto,

Não será antecipado o jogo Fluminense x Olaria
Quer o Canto do Rio jogar sábado, à tarde, com o S. Cristóvão

Pretendia o Olaria antecipar o i A pretensão do Olaria não te-
«ea jogo com o Fluminense para ve acolhida, porque, na tarde de
sábado à tarde, chegando a fazer sábado haverá uma competição
a proposta ao clube das Laran- atlética no gramado das Larnn-
jelras. 1 jeiras.

—. r

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL DE 1949
6.5 RODADA DISPUTADA EM 7 DE AGOSTO DE 1949

(Exclusividade do "Diário de Notícias")

Quadros e contagens Resumo dos jogos

Um.WA FEDERAL
M1LH&0it .,

OOmilit-, *

VASCO, «
Barbosa; Augusto e Sampaio;

Eli, Danilo e Jorge; Nestor, Ma-
neca, Ademir, lpojucan e Chico.

JTUMI-NENSE, 3 •
Castilho; Pindaro e l-oreri/.o; In-

dio, Pe de Valsa e Bigode; Santo
Cristo, Didi, Carlyle, Orlando e Ro-
drlgues.

ASPIRANTES
Vascoi 5-2
JUVENIS

Empate, 1-1
Campo do Fluminense

O Fluminense, que anteontem produziu boa atuação, foi ven-
cldo inesperadamente pelo Vasco nos últimos instantes da luta,
justamente quando tudo lhe corria favorável. O fator «chance» es-
colheu O onze vasoalnu paru seu protegido e os tricolores aciilm-
Tam perdendo um jogo que mereciam ganhar. O préllo transcorreu
sem anormalidades. Augusto, foi paru o ataque reciinnclo. Kli e
Ipujucan pura zagueiro c médio, respectivamente. O árliitro Mário
Viana teria atuado do riiodo excelente se tivesse marcado um «|in-
nali.v» de Kli. O «penalty» contra o Fluminense foi mal niiircado,
pois o «haiids» praticado por índio Toi involuntário. Ademir fèz um
«gual» do tiro máximo e Nestor perdeu um «peniilty».

IMtlMKIKO TKJII'1): Empato: 1-1 (Ipojucnn e Oriundo). FI-
NÀIll Vasco, 5-3 (Ademir, 2, sendo de «pcnnlty», Orlando, Chico,
Santo Cristo e Maneou).

JUIZ: Mário Viana — Bom. RENDA: Cr? 324.002,00..

UZfcIROS

BOTAFOGO, 3
Osvaldo; Gerson e Santos;" Ru-

binho, Ávila e Juvenal; Paraguaio,
Geninho, Pirilo, Otávio e Bragui-
nha.

CANTO DO RIO: 1
Itim; Alcides e Manutizinho;

Rerascochéa, Edésio e Serafim;
Valdemar, Carango, Raimundo (1),
Jorge e Hélio.

ASPIRANTES
Canto do Rio 2-1

Campo do Canto do Rio

O Canto do Rio ingressou no gramado para fazer muita força
contra o lider e, de fato, na fase inicial os botafoguenses encon-
traram-se diante de um rival perigoso. Na etapa decisiva, porém,
os. favoritos melhoraram e decidiram o prélio a seu favor. Nfto se
pode julgar com precisão o valor do juiz estreante, sr. Stanley Nor-

man Roberts. Acusou algumas falhas e íoi demasiado benevolente

com os jogadores violentos.
PRIMEIRO TEMPO: Empate, 1-1 (Otávio e Raimundo). FI-

NAL: Botafogo, 3-1 (Pirilo. 2).
JUIZ: Stanley N. Koberls — Regular. RENDA: Cr$ 60.701,00.

Entretanto, o Fluminense acei-
tava jogar íi noite, o que foi re-
Jeitado pelo Olaria, em virtude do
seu campo não ter instalações
noturnas e os seus jogadores não
poderem treinar à luz artificial.
CONSULTADO O SAO CRISTÓVÃO

O Canto do Riu, desejando jo-
gar no sábado, à tarde, em Fi-
gueira rie Melo, consultou ò São
Cristóvão e este clube prometeu
estudar o assunto devendo dar
uniu resposta hoje.

Profissional baiano
para o Madureira
O Madureira vem de pedir o

passe do médio Mário damasce-
no, do Esporte Clube Bahia, de
Salvador, para o seu quadro do
profissionais.

Várias notas da
C.'B.-D.

REUNE-ES HOJE, O CONSELHO
TÉCNICO DE' CICLISMO

Foram empossados ontem, pelo
presidente da C. B. 0., sr. RI-
vadávla Correia Mayer, os srs.
Roberto Peixoto, presidente da Co-
missão de Recepção e Assistência
Social para o Campeonato do
Mundo, hem como" os diretores
dos respectivos serviços, srs. Sil-
vio Santa Rosa- — Atendimento e
Recepção.: —' di-. " Alberto Izion
p0I,tes — Serviço Médico: —
cap. Joaquim Couto — Transpor-
tes  e major José Duarte Al-
ves '— Alojamentos.

* * + -

Tomarão posse hoje, às 17,30 ho-
ras, os membros dos Serviços de
Alojamento e Transportes, e ama-
nhã, às mesmas horas, os membros
das Comissões dé Finanças e Téc-
nica de Futebol.

A posse das Comissões de As-
suntos Internacionais e de Ser-
viços Médicos íoi transferida de
quinta-feira pára sesta-feira.

* * *
Está convocada para amanhã,

quarta-feira, às 17,30 horas, na
nova sede social, à, rua da Qui-
tanda n. 3 — 2i andar, o Supe-
rlor Tribunal de Justiça Despor-
tivo para julgar o recurso in-
terposto pelo sr. Edson de Oil-
veira, árbitro da Federação Cea-
rense de Desportos, contra deci-
são do Tribunal de Justiça Des-
portiva. da mesma Federação que
o puniu, em virtude de sua arbl-
tragem entre os quadros do Ferro-
viário e Fortaleza.

Futebol nos Estados
Resultados dos jogos realizados

ante-ontem:
S. PAULO:

Corinthians, 3 — Jabaquara, 0.
S. Paulo, .8 —\ Juventus,. 2.
Nacional. 3 — Santos 3.
Comercial, 1 — Portugèsa San-

tista, 1. '
BELO BORIZONTE:

América, 2 —. 7 de Setembro, 1.
Atlético, 2 — Metaluzina, 1.

PORTO ALEGRE:
S. José, 6 — Cruzeiro, 1.

SALVADOR:
Vitória,'3 — Botafogo, 1.

BELÉM:
Remo, 1 — Tuna, 1.

RECIFE:
Great Western, 3 — Sta. Cruz, 3.

VITÓRIA :
Santo Antônio, 5 — Vale do Rio

Doce, 3. ,.'..';
CURITIBA:

Atlético, 4 — Curitiba, 1.
FORTALEZA:

O Bahia, de Salvador, derrotou
o Ceará por 3-2.

O futebol tem caprichos e
contradições que confirmam a
frase feita: «futebol nfto tem
lógica». A vitória do Vasco só-
bre o Fluminense, anteontem,
por uma contagem imerecida-
mento larga, nfto reflete a fl-
slonomia real da partida. O tri-
color realizou sua primeira exi-
blçilo satisfatória, desde o de-
Hiistro de 15 de maio diante do
Arsenal F. C. Jogou cnm auto-
ridade, chegando mesmo a de-
ministrar ascendência no oam-
po, desenvolvendo-se seus jo-
iradores com desembaraço e ra-
(ildez; embora com pouca fell-
cidade nos remates finai». Or-
lando, Didi, Bigode, Carlyle e
Santo Cristo foram as princi-
pais figuras, notndnmente os
três primeiros. Carlyle foi uma
novidade para os nossos olhos
cansado de suas exibições an-
terlores: veloz e' penetrante,
distribuindo de primeira e bus-
nando a meta com freqüência.
Do lado vascalnu. Ademir, Da-
nilo, Sampaio e Mnueca, foram
os que mais nos agradaram. De
um modo gerai, a arbitragem
de Mário Viana satisfez, con-
quanto houvesse, punido com
«penalty» um «danh» involun-
tário de Índio e «amarrado»
um tanto os tricolores. Foi,
porém, imparcial.

Friaça está finalmente, mos-,
brando em S. Paulo sua exce-
lente qualidade técnica,. Na
peleja contra o Juventus, do-
ningo, foi êle a alma de sua
?quipe. Temos esperanças de
lue o jovem atacante, terá ou-
trás oportunidades de subir mais

! mais no conceito da crítica.
5eu nome não deverá ser es-
luecido entre os «possíveis»
5ara o Campeonato do Mundo.

©
A criação argentina está de

parabéns, com o resultado obtl-
rio no «sweepstake». Os três
primeiros lugares do «Grande
Prêmio Brasil» couberam a
animais procedentes de «ha-
ras» portenhos: Carrasco, o
Campeão; Tlrolesa, que se co-
locou em segundo lugar e Cld,
que terminou no terceiro posto.
Houve «recorrls» diversos no
Jockey Club Brasileiro. Foram
arrecadados 15. .118.580 crurei-
ros. O movimento de «placês»
foi a 33.845, Indo o movimento
de «poules» vendidas no páreo
a 358.1(H>. TIma grande e Irtolvl-
dável tarde turfista, a de do-
mlngo.

A FIFA marcou'as datas pa-
ra as eliminatórias da zona eu-
ropéia, destinadas ao Campeo-
nato do Mundo. A Bélgica de-
sistiu do certame. Os dois fi-
nalistas no campeonato da In-
glaterra (Inglaterra, País de
Gales, Escócia, e Irlanda do
Norte) serão classificados para
i final. Nada está resolvido sô-
bre a eliminatória Portugal-Es-
panha. Brasil e Itália não
disputarão eliminatórias, dispu-
tando somente as finais. A
FIFA, porém, não fixou por
enquanto as datas das elimi-
natórias, nas zonas sulameri-
canas. A chegada do sr. Jules
Rimet, dentro de poucos dias,
permitirá a divulgação de ou-
tros esclarecimentos relaciona-
íos com o importante certame
de 1950.

José BR1GIDO

Luta livre no Está-
dio Carioca

Hoie. Nino Equatore enfrentará
o grego Kostolias. O lutador rus-
so Taranosky e o calabrés Lucanó
farai o segundo combate. Gntu-
no, lutador lituano, enfrentará
Bilialo, que fará a sua apresen-
taçáo no combate desta noite.

Três lutas de amadores -:omple-
tarão o programa de hoje. Gato
Rmsso enfrentará Fernando Por-
tugul: Swing lutará contra Tra-
vanca e Passarito terá como ad-
versário o ágil e técnico Pantera
Uuivs .

Na liderança, o Fluminense
Iniciada a disputa do Campeonato Cario-

ca de Tiro ao Alvo

FLAMENGO, 3
Garcia; Juvenal e JoH; Valdir,

Bria e Beto; Jorge de Castro, Zi-
zinho, Durval, Moaclr « Esquerdl-
nha.

BONSUCESSO, 1
Alvnrez; Borracha * Amaurl;

Crimliiit. Agostinho « Gato; Clrii-
nho, Roberto, Tolnho, Osvnldlnho
« lol...

ASPIRANTES
Flamengo, 2-0

.MlVKNIS
I liinirllKil, 4-J

Campo do HniiBiiitmii

Também o Flamengo passou um susto em Bunsucessn. Descon-
troliidim os rubro-negros nu tempo inicial por ter Esquerdl nha per-
dldo dois tiros livres, lutou muito para poder firmar as suas II-
nhiiM. Nn fase final, sem chegar u Impressionar, o Flamengo de-
cldlu o JÔRO, gnu.iiK nn ótimo desempenho do Garcia, Juvenal e
Bria. Os leupondlneniiDi jogaram miilio nuiN seus atacantes nfto
souberam aproveitar InúiiicriiH oportunidades, il juiz lilll .Miirtin
acusou miiltriH falhas téunicuH, embora iikIhhc com imparcialidade.
No primeiro tempo, Hiirriielui fez um «peiiuliy», que nó êle, es-
tando próximo rio liuiee nftii viu. O público reclamou e, ciilAn o
Juiz, consultou o riionl de linha que, como «e esperava, confirmou
a Infração.

riUMi.iiui 1'K.MI'O: KmiiHte, 0.(1. FINAL: Flamillgo, 3-1 C/-I-
r.liilni, |:«i|in-iiliiili.i OmuIi IiiiIhi e lm i.i i

lll/. lllll M.iiiu. - I i.i.-n HliMIA; i ,-- 'ii i :ihmi

Iniciou-se domingo último, o ter-
celro Campeonato Carioca de Tiro
ao Alvo promovido pela Federa-
ção Metropolitana de Tiro ao
Alvo com a prova de carabina
reduzida a 50 metros, em 120
tiros, sendo 40, de pé; 40 de joe-
lhos e 40, deitado. A competição
foi das melhores, notando-se
grande duelo entre as equipes do
Flamengo e Fluminense.

As colocações individuais tam-
bém foram decididas por pe-
quena diferença e, se os resul-
lados técnicos não foram extra-
ordinários, não podemos negar
que foram bons, levando-se em
conta -que os 7 primeiros coloca
rios suplantaram a marca
10«0 pontos.. • •

Iniciada suas atividades em
competições oficiais o «benjamim»

de

Vitória ampla do Fluminense
Bom índice técnico no primeiro concurso

aquático de adultos

ttfAANH*

BANOrj, 8
M.... de Onça; nafandl • Iranl;

OuaiUr, Mirim • Plngutla; DJH>
ma, Moaclr, Joel» lama»! • Ms-
tiano,

MAI.riHMHA I
Miüoiii Wainr a OodfffrMfoi

Árall, Hüriilnln • Mlli»H«i MU
hin», iJ»t!"'llOi «ultinlio, Iiiik» • tH>
valdliilii'

AI.ClHAfJTKt,
MbIIMU. «'<<
MtVKHttt
ÉMfUi M

i'nnm 4# WímiK

O MftiluieliM, «« oontrarlo do que n» aa|i#rava. foi um adviria-
rio difícil |isir o i hl >< IA mu Olma, Aluaram os trlcoloraa «ubur

banoi wm lúpaplwWada »a í*km inlulal, raagindo on IoihIm ii«|hií».
A vitoria I>8iiiíii«m*»i foi f«<t'|iihi<f« iiisilianla um >I0lli d« •Hlntllfl
batido rliralaiMuiiii |"ú DjallllM. O jUl» hfitin dniiíiu o Jogo •¦¦¦<¦»

ilin. .,i"-.'i. o itaniflli Oiyaldlnliu foi Npulao i^r joio vlolinU»,
, PHIMMHl) TISMPOi *ím»i»t*, II i(tnvnUU»ht n Um»tw>, VI*
ttAI, M»H»H, t t tfíi»m*i,

mm tétwi ttiim mfldii *'»i i» mM,

Mesmo não contnndo com a par-
tlclpaçfto de vários campeões, o
primeiro Concurso .aquático de
adultos transcorreu Interessante.
Os resultados técnicos alias, po-
riem ser considerado» ôtlmu&i
pol.i só ngorn os nossos nadado-
res vão adquirindo sim forma,
Cniilic n Arnm noglinsslnin n»
prova de mo metroí, nado li-
vre n melhor performance com
^riK.o. Colellvamonte verlflcou-ae,
rumo se previa, ¦ ampla vitória
do Fluminense.

Foram este» ou rsiultadoi gr>-
rala dn competido d» rinlennlcm,
nu Tljucfl i

ioo niBiiii», nado livra, liomtng
¦ ¦- I» Al.in. I.i.fc-ln-- I ii. I III.M.II

rui fi0i.fi, V* MmiIIms Andradr
(Kliiinlfisníiai em Im.iWi.a r ,'i»

i ¦ ,n.in ¦ .i|i.in<in» iTijutHi am
lui,ois,a liai m»ii«», mofai. »»•
dn iivix I» Pladada èeuU«
alio fnvnrtt iriiiini»i*ii»»»i am
|»n II»ii a» Mirin Min Atenta
iljpi f^liiHrlann**! *os |r<« i* n s-
tttuiii* ümiiHhH <y|iim|n#«i*i tm

arawwiginMP'

Mil
A]>l At, |.r|li<

(lirliirl!* rll
« kitwt ritHA **|.

lho (Botafogo) em 2m,52s,7; 2?
— Everardo Cruz Filho (Fluml-
nense) em 2m,59s,0 e 3' Paulo Ma-
chado Pereira (Icaral) cm 3m,28.
100 metros, moças, nado de peito

 1» — Nanei Pssso (América»
em lm,33; 3« Mnrla Colaçl Bar-
hosa (Icaral) cm lm,40i,2 e 3»
lolands Veríssimo da Sllvn (Ica-
ral) cm lm.37».R. 100 metros, ho-
mens, nado de cosi a s — 1' H«*-
lio de Oliveira e Silva (icaral)
em lm,12: .2» Adalberto Teles
(Fllnilnense) am lm,lB»,3 e S* RI*
caído Capanama (TÚuca) em lm,
JS.. 100 melroí, movai, nsdu de
costa» - 1* -¦ Kdlte GrobH (Flu-
mlneniei em lm.aii.n; 3» •- Pie-
rlsde Coullnho Tavara» iFlumlneti-
sei «m lm,3« e .V ¦- lllglns 00l>
dllho (flUmlntflM) am tm,3fl»,4.
••¦•ii milriii, homem nado Hvia •-
1» Aram HoghoiiUm Cliiucai
em Bni.lOi»; 3* - Nárvlo Kelly
dn* Uiriloi (Flumlatmei «m ,.,.,
»m,taM t it* Miitini Andiad*
iFlgmln»ni»» «fll Am.VI* 4 dw
ngim gorai de ponto! i )• riu
ir.ie.MI», Ui P 1'*»»' 4" V T«
|i|. i. M. 4' R»!*f«fii, -Jt. t *¦'
Amtiitê, í»r

da Federação, o Clube Carioca de
Tiro, cujos representantes cum-
priram performances assaz apre-
ciáveis.

O resultado individual da prova
foi o seguinte : Campeão — Har-
vey Vilela (Fluminense) 1.097.
pontos; 2i lugar — cap. Evandro
Guimarães Ferreira (Flamengo)
1.092 pontos; 3« lugar — Antônio
Martins Guimarães (Fluminense)
1.075 pontos; Ai lugar — Arman-
do Vieira Filho (Flamengo) 1.073
pontos; 5" lugar — Comte. Adau-
ri da Cosia e Rocha (Fluml-
nense) 1.072 pontos; fi'' lugar —
Silvino Fernandes Ferreira (Fia-
mengo) 1.071 pontos; 7» lugar —
Flávio Barbosa rio Nascimento
(São Cristóvão) 1.062 pontos; 8'
lugar — Oscar Mangla (Fluminen-
se) 1.038 pontos; 9' lugar — Ten.
Benedito Kleber Nascimento (São
Cristóvão) 978 pontos; 10? lugar
— César Terraca (Clube Cario-
ca de Tiro 941 pontos; 11» lu-
Kar — Américo Laranjeira (Clu-
be Carioca de Tiro) 920 pontos;
12» Aldari Henllques de Toledo
(São Cristóvão) 870 pontos; 13»
lugar — Valdemar de Oliveira
(Clube Carioca de Tiro) 841 pon-
tos.

O resultado por equipes . foi o
seguinte : 1» lugar — Fluminense
Futebol Clube — Vlllpla, Gulma-
rftes e cmte. Arinlrl — 3.244 pon-
tos.

2» lugar • - Clube rie Kpgata»
do Flamengo — Cnp. Evnndro,
Armando Vieira e Sllylno —
3.32(i pontos,

.> lugar - sfto Crlitóvão F.
Regulas Flávio H. Ten. Kleber
p Aldari Toledo — 3,910 pon-
(os.

4» lugar -~ Clube Carioca dt
Tiro —Torrara, Américo e vai-
deniai • 2.703 ponto».

Com n remiltinto rim»a primeira
prova, o Campeonato Inhla-aa rom
a seguinte contagem — 1* 1 m
mlnenie , N pnnln», 2» fiamen-
go n pontOU ÍI» H»n CrlilovAfl

3 i...i,i...- , tt ciuht Carioca d*
Tiro eorii 2 iwdilo»."eotojokkrn
»»»>!»». êrttHlu), .«,,.« At »#<...!..
* «Mlle* »|ml,l»».n |ir«lr,» m, «et
têén, Kittltiy Kl» I* §#*êri#*

ntm*f* tt* mi,**»»
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$?-??! '¦•''•" VANTOU 0 "GRANDE PRÊMIO BRASIL" EM TEMPO "RECORD"
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Lipari, Intrépido, Alabarcas, Migala, Pluwa e Abafa foram os demais ganhadores
de ante-ontem na Gávea — Saravan mancou e Helíaco não correspondeu ao esperado

PESOS DA TABELA - 1600 METROS - 50.000 CRUZEIROS.
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DUPLAS
POULES RATEIOS
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li
12
13
14

22

23

24

33

34
44

1.362 —
2.537 —

13.440 —
6.4Ò5 —

477 —

5.878 —

2.944 —

7.487 —

16.512 —
2.138 —

348,00
187,00
35,00
74,00

992,00

80,50

161,00

63,00

29,00
221,00

• VENCEDOR
POULES RATEIOS

L.ALABARCAS, 56, E. CaS; 
^ _ £&

2> MARFIM, 58, L. Rlgonl.. 17.745 . tó.OO
3.9 JAVANÊS, 56, O. Ulloa. 32.896 21,50
4.9 JECA, 56, L. Gonialez... 32.896 21,50
5.i FRONTAL. 56, D. Ferrei- ,

ra 16.424 43,00
6.0 IRISH STAR, 56,.3. Mes- ^

7.i MONDAR, 56. Q.Mateuc- 
^ ^ _ ^

8.» DARKNESS, 54, S. . Fer- '
rélra 1.126 540,00

-9,9 JACARANDA-ASSO, 56, L.
Mezaros fJSl 2»°,00

10.9 v, 54, Otlllo Relchel 8-091 116.00
ll.o OMAR, 58, J. Vidal ... 1.346 527,00
"•' 'drade^ M' V-..de.A": 

1-Í26 - «0.00
13.o DRAGA, 54, J. Portilho..' Ô04 — 784,50
14.0 EDONIO, 56, T. Splno.... 1.595 — 443,00

Nlo correram: ..,'>.„*,,.«.
ISIS, WINNING POST, B. WOOGIE

e JABOTIA'.

ALABARCAS, n.o 6, rateiou na ponta Cr$ 198,60. A dupla 24, ratelou

Cl-$ 
PLACeS' - Do n.o 6, Cr$ 24,00; do n.o 13, CrS 15,00; do n.o 11, CrS 12,00.

CARACTERÍSTICAS DE ALABARCAS: - Masculino, tordilho. quatro anos,

Pernambuco, Denbleh em Tánubinga, de propriedade do Stud Carmem.
ENTRAINEUR: — José S. da Silva.
TEMPO: — 97" 2/5.
DIFERENÇAS: -— Um corpo e três corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 1.640.400.00.
Pista de grama leve.

Estranho como pareça
. Por Ernest Hix

QUARTA CARREIRA — PRÊMIO «SAO PAULO» — ÊflíTAS DB QUAL-~ 
QUER PAIS, DB QUATRO ANOS B MA 16 IDADE, QUE NAO TENHAM

GANHO CLÁSSICO OU GRANDE PRÊMIO — «HAND1CAP» — 1.800

METROS — 100.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

Ao alto do clichê, a cht/airi .sensacional dos parelbAiros do Grande Prêmio BRASIL, sagypnio-
montado pelo jóquei Pierrè Vaz. nS'foto, à esquerda, obtida de cima da marquise das irwunas

de frente; à direita, o ganhador do <?. P Brasil quando era

O Hipódromo da Gávea apanhou
ante-ontem uma grande assistência
que foi assistir à disputa do déci-
tnosétimo "Grande Prêmio Brasü",
prova mdffimii do nosso turfe e que
este ano reuniu um bom lote de
parelheiros «acionais c estran-
geiros.

A utídria pertenceu ao platino
CARRASCO bem conduzido pelo
jóquei Pierre Vaz. O filho de FOX
OÜB, correspondendo ã expectativa 

'

dos seus responsáveis, derrotou TI-
ROLESA e CID em tempo igual ao
-recorri" da distância de 3.000 me-
tros.

A prova mdiimcr. de nosso turfe
.. — tecnicamente — deii'Ott. .a. dese-

jar, pois tniimeros foram os con-
trafempos veriíii-ados, fracassando
HELIACO e SARAVAN acabou o
percurso^ completamente manco.

A dis^iíía da arando prova foi
retardada quase doze minutos em
vista da indocilidade dos dispu-
tantes. Quando o juiz deu passa-
jem hvre aos concorrentes da prova,
viu-se que JABUTI e TEDDY par-
tiram com desvantagem, enquanto.
TIROLESA, M ANGU ARI e CID
apareciam, nas primeiras .posições.
A. ordem foi observada na primeira
passagem, pelo vencedor com TIRO-
LESA na ponta, perseguida pelo
MANGUÀRI e por CID, correio a
teguir HELIACO, NIMROD, SARA-
VAN, CARRASCO, JABUTI, NO-.
ÇAYA', MÜLT1PLE, PETRILLA,
GUARAZ, EPERLAN e TEDDY.
Na reta fronteira o ordem era a
mesma, correndo SARAVAN e RE-
LIACO muito juntos e JABUTI nSo
dava nem'sinal de vida. Nos 1.200
metros TIROLESA e MANGÜARI
sorriam muito juntos, enquanto,
mais adiante, na grande, curva TI-
ROLESA era atacada pelo CID e
pelo CARRASCO. Na entrada da
reta, este: filho de FOX CUB jun-
tou-se d TIROLESA. enquanto CID
deixava impressão. No tiro direito
a eorniia ficou reduzida a CAR-
BASCO, TIROLESA e CID, pois os
demais mão deixavam impressão li-
tonjeira retrogradando HELIACO «
SARAVAN e NIMROD parecendo
ttrsofrido contratempos. Só entno
é que as duas éguas estreantes apa-
reeeram, assim mesmo em ddbii

atropelada que não chegou para im-
pressionar aos poucos que acredita-
vam nas suas possibilidades. CAR-
RASCO cruzou o disco em primeiro
lugar detendo uma reação de TIRO-
LESA. sua irmã paterna, cuja atua-
ção foi além da expectativa, pois,
se tivesse folgado.seria a ganhado-
ra da prova.

.CARRASCO, que havia produzido
o melhor tempo nos aprontas, ao
regressar a repesagem foi aplaudido
pela assistência que estava, nas
sociais. •

SARAVAN terminou o percurso
completamente manco. Esteve na
carreira na primeira fase, fracas-
sa.nrio nos illíimos oifoceníos me-
troa. «

TIROLESA se o JABUTI tivesse
feito o "train", teria sido a ga-
nhadora, pois, não conseguiu fbl-
gar em parte alguma do percurso.*

Por falar em JABUTI, não com-
preendemos sua corrida. Pareceu-
nos ter sofrido contratempos no
"pique", mas seu piloto andou com

p cavalo muito "cerrado" nem pa-
recendo aquele JABUTI do "Dezes-

seis de Julho", veloz e rcsiííeníe.
*

As duas estreantes NOGAYA' e
PETRILLA não deixaram impressão
alguma o TEDDY, EPERLAM e
GUARAZ bem podiam ter ficado nos
seus boxes evitando, o fiasco que fi-
zeram nos três quilômetros do per-
curso. , .:•¦'

- :ia'.*:'r : ¦ '/¦

Algumas "performances" deixaram
a (Jesajar; -Animais que há bem,

pouco nenhuma impressão deixavam
(PEUWA.'por exemplei voavam na-

quela raia. gramada desafiando os
observadores .que ainda há pouco vi-
ram.gs atuações apagadlssimas com

que brindavam os: seus apostadores.
Sõa os. jfrufos da época, das acomo-
dações .ç irresponsabilidades.*

' 'Os •¦"ciiííiiriiticos" (eu«ram. no. cor-
rida da àntç-ontem uma'"lavagem"
completa. Seus'favoritos foram, um
a um, sendo derrotados e não houve
salvação alguma.

conduzido pelo seu jóquei após a

Os responsáveis pelo BIG RED,
ex-EL GAÚCHO, devem estar ar-
rependidos a esta hora, de não o
terem alistado na prova máxima de
nosso turfe. Como os leitores de-
vem estar lembrados, na tllttma
apresentação, BIG RED derrotou
CARRASCO em bom estilo, deixan-
do agora, a- impressão nítida de que
o filho de FOX CUB nflo íet-aria o
meZíior em compefição normàí. Gol-
Pb errado. *

LIPARI iniciou a tarde dos ga-
nhadores, derrotando LUMEN e
LESTE, em bom final. A tordilha,
filhar'de KING SALMON, foi hábil-
mente conduzida pelo freio Luis
Rigoni. *

INTRÉPIDO laureou-se na segun-
da carreira, derrotando ISTAR e
LAMEGO. em fácil estilo. O filho
de PURÊ BOY, que estava para ga-
nhar, o fêz desta vez, rateiando
uma ótima "pov.le". Domingos
Ferreira pilotou-o com muita pe-
rlcia.

«MB

ç vencedor ãe 1949 o cavalo CARRASCO,
sociais, outro flagrante da chegéá* vista

surpreendente vitoria.
ALABARCAS voltou a cruzar a

meta «itoHoso. Desta feita o ím\g-
non" tordilho derrotou MARFIM e o
favorito JAVANÊS, em bom final,
após alguma luta. René Latorre foi
o seu piloto.

Na quarta carreira a platina MY-
GALA foi a heroina. Apôs várias
tentativas de uiídrte,- a defensora
das cores do sr. Osvaldo Aranha
conseauiu derrotar BONNE AMIE »
CABANA após forte luta no tiro
direito.

Em surpreendente estilo, PEUWA
derrotou os nacionais PALMEIRAS
e PALMAR. A filha de MISENO,
que vinha de péssimas atuações,
mostrou, desta' vez, o que é d*
fato, fazendo a milha im 96" 4/5.
Sabem lá o que é isto.-..*

A carreira de encerramento foi
ganha pela tordilha ABAFA. A fi-
lha de SARGENTO derrotou SER-
RA DÁGUA e NELAS «m fácil es-
tilo, sob a direção de E. Castillo.

l.o MYGALA, 52, P. V42 . ,
2.o BONNE AMIE, 53, S. Ba-

tlÊta  26.620
3.o CABANA. 54, O. Ullôa .. 40.643
4.o NEGRUSA, 57, L. Rlgonl. 26.620
5.9 POBRE NENA, 56, Eml-

dlo Castillo  4.595
6.9 ALPINA, 51, S. Ferreira. 2.402
7.0 PROFESSORA, 56, J. Car-

valho  28-642
S.o IMAGINADA, 52, O. Ma-

cedo  *; 217
9.» HASTAPURA, 52, Pedro

Coelho  2.901
10.' FUCHA, 57, E. Silva . . 1705
ll.o HESPSRIA, 50. J. Vldal.. 1.781

26.620, 33,50 11 4.680

COM"PRIMEIRA

GAMA

. REGI-
, ES_4RT|-

UVf\S pelo pn

mm AIS
V0 0ELO ,.
FLUTUANTE'' 

'

1m

33,50
22.00
33,50

194,50
37.00

, 31,00

402.00

307,00
523,00
501,00

12
13
14

22
23

24

33

34
44

10.325 —
4.614 —

22.971 —

3.785 —
4.383 —

17.309 —

834 —

5.633 —
3.954 —

134,00

R1.00
136,00

27.00

166,00
143,00-

36,00

753,00

111.00
159,00

OS "MED/tf 0rT DE BORNEtf
J0L0C4M UM/1 BONECA StfPRf
O PEITO PO P/fflBHTE.
/\ CREPITAM QÚB EM *
çoweos OlAí A POBHCZ
PASSA PARA
h 0ONECA.

«OB^It&~Vf

£ 1

iij|'M t»LP*«a*tt.*JJ!*«*l»i

Nio correram:
LIPARI. SAGRAMOR,

LESCA, EXQUISITA,
e UBATANA.

CARNAVA-
ABAFA, V

ratelou Cr$ 134.00.MYGALA, n.o 1, ratelou na pcilta CrS 33,50. A dupla 11,
PLACÊS: — Do n.o 1, CrS 14,00; do n.o 9. CrS 12,00.
CARACTERÍSTICAS DE MYGALA: — Feminino, alazão, cinco anos,

gentlna, The Durid em Solrenada, de propriedade do sr. Osvaldo Aranha.
ENTRAINEUR: — Levl Ferreira.
TEMPO: — 109" 3/5.

, DIFERENÇAS: — Meio cprpo e três corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 2.103.520.00.
Pista de grama leve.

RECORD DE DOLLY MADISON : — A muiiiei qiip foi primeira
dama dos Estados Unidos durante mais tempo foi Dolly Madlsoni
Anfitrifi oficial do presidente Jefferson de 1801 a 1S0S.' e. depois, do
presidente Madlson, de 1808 a 1817. Dezesseis anos ao todn i

Ar-

ssrisr
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PRIMEIRA CARREIRA — «PRÊMIO «RIO DE JANEIRO» — ANIMAIS NA-
CIONAIS DE CINCO ANOS, QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE
130.000 CRUZEIROS EM PRÊMIOS DE I RIMEIRO LUGAR NO PAIS
— 1.800 METROOS — 60.000 CRUZEIROS.

1,9 LIPARI. 55, L Rlgonl ..
2.o LUMEN, 56, V. de An-

drade 
3.o LESTE.. 56. L. Mezaros.
4.o GUELFO. 52, S. Ferrei-

ra 
5.o AL ARUSSA, 50, João

Araújo . 
6.o GUANUMBI, 5S. D. Fír-

relra
7.o ALVOR. 52, J. Portilho.
S.o PEPITO. 58, R. Latorre.
9.0 DONAIROSA, 53, J. Vlto-
rino

lO.o CORAN, 58, Omário Rei-
chel 

ll.o NEVER LOOSES. 56, Otl-
Ho Relchel

12.o UBATANA, 56. P. Vaz ..
13.o LORCA, 54, J. Mesqui-
ta  18.733

14.0 SAQUAREMA, 54, Eml-
dio Castillo* 15.o CAMERINO, 56, Pedro
Coelho 

NSo correram:
HUNTER PRINCE, IGASSABA e

COMENDADOR.

LIPARI. n.o 14. rateiou na ponta CrS 25.00. A dupla 24. ratelou CrS 116,00.
PLACÊS: — Do n.o 14, Cr$ 18,00; do n.o 7,. 134.00. '
CARACTERÍSTICAS DE LIPARI: — Feminino, tordilho. cinco anOs, Sào

Paulo. King Salmon em Fair Day, de propriedade do6 srí. P. Raggio e A. J.
Peixoto de Castro.

ENTRAINEUR: — Levl Ferreira.
TEMPO: — 97" 4/5.
DIFERENÇAS: — Foclnho e melo corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — Cr$ 1.170.580,00.

VENCEDOR DUPLAS
POULES RATEIOS POULES RATEIOS

18.733 25,00 11 1.691 — 195,00

638 646,00 12 3.375 — 98,00
18.733 25.00 13 7.452 — 44,00

2.437 196.00 14 11.752 — 28,00

717 665,00 22 450 — 733,00

9.023 53.00 23 2.314 — 142,00
I.744 273,00 24 2,850 — 116,00
9.023 53,00 33 1.129 — 290,00

15.165 31,00 34 8.509 — 39,00

3.324 143,00 44 1.691 — 195,00

823 597,00
2.890 165,00

18.733 25,00
i

18.733 25,00

4.003 119.00

QTJINTA CARREIRA PRÊMIO «RIO GRANDE DO SDL» — ANIMAIS
DE QUALQUER PAIS, DE
DICAP» — 1600 METROS

QUATRO ANOS E MAIS
— 80.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

IDADE — -<HAN-

DUPLAS
POULES RATEIOS

AS PRÓXIMAS REUNIÕES NO HIPÓ-
DROMO BRASILEIRO

São esses os programas organiza-
dos para sábado e domingo pró-
ximos: ,

CORRIDA DE 13 DE
AGOSTO

PRIMEIRA CARREIRA — 1.200 ME-
TROS — 40.000 CRUZEIROS:

37.200
1.949
1.949

l.o PEUW, 55. R. Latorre..
2.o PALMEIRAS, 55, E. Cas-

tillo  '••9''0
3.9 PALMAR. 49. R. Olguln. 15.064
4.o ITAIM. 56. O. Ullôa . . 17.480
5.o HULHA. 52, L. Leiton .. 17.480
6.o INSÓLITO, 51, S. Ferrei-
ra ••

7.0 CARNAVALESCA, 54, J.
Mesquita

8:0 HARAMUN. 50, J. Vldal.
9.0 LITERAL, 50, P. Coelho.

lO.o CHAMPION. 53, A. RI-
bas 

ll.o PIONEIRO, 48, S. Cama-
ra 

12.o NERO. 59, F. Irlgoyen...
13.0 LATURNO, 47, J. Vitori-

no 
14.o PALINA. 55, O. Fernan-

des 
15 o DANTON. 50, J. Araújo.
16.9 MARROCOS. 48. S. Ba-

ttsta ••¦••••
17.o LOOPING, 57. J. Carva-

lho  37'20U

5.528 — 169.00 11 13.278

190.00
62.00
54.00
54,00

12
13
14
22

18.100
7.005

18.746
3.480

53.00

39.00
101,00
39.00

203.00

2.539 — 369,00 23 4.990 — 162,00

25,00
481.00
481,00

24
33
34

10.405
1.069
5.092

3.199 — 293,00 44 6.215

fiS.OO
661.00
158,00

114,00

2.580
17.596

363.00
53,00

3.199 — 293,00

5.695
1.965

1.402

164.50
447,00

666,00

25,00

LOBÉLIA
ELEGY 
LANDLADY . . .
BOLA DOURADA
NEREIDA . . .
NINFA 

QUILOS
. 55

55
55
55

SEGUNDA
TROS

CARREIRA — 1.600
-30.000 CRUZEIROS.

ME-

VELUDO .
ESCALÃO
BORORÊ .
FIEL AMIGO

QUILOS
. 56

56
. 56

56 ,
MAÇO  Pfi
URUBIXABA  ^6
DON FRADIQUE  56

TERCEIRA CARREIRA — 2.000 ME-
TROS — (OITAVA PROVA ESPE-
CIAL DE ÉGUAS) — 50.000 CRU-
ZEIROS.
PISTA DE GRAMA.

BRUNO . . .
CARAVANA .
JAMBURI . .
ILLINOIS . .
PRESSUROSO
ANHUMA . .
BATEL . . .

58
52
5S
52
5S
56
5S

SEGUNDA
TROS

CAREIRA — 1.400 ME-
- 25.000 CRUZEIROS.

GALARIN 
POLIDOR 
PIAUÍ 
PACALANO 
MAYLING
OLYMPUS 
HAREM 
IRUN 
CIBALENA 
BETRACO 

TERCEIRA CARREIRA — 1.500
TROS — 30.000 CRUZEIRO.-..

QUILOS ¦
54
54
58
56
¦VI
54
56
54 mm

TEM i

Nao correram: „„_^^
SONADA, HESPÊRIA e HERÍO.

PEUWA, n.o 6 rateiou na ponta Cr$ 169,50. A dupla 24 ratelou CrS 68.00.

PLACÊS' - Do n.o 6. CrS 83,00: do n.o 15. CrS 76,50; do n.o 4. CrS 31,00

CARACTERÍSTICAS DE PEUWA: - Feminino, castanho, cinco anos, Ar-

gentlna. Miseno em Peumá III. de propriedade do Stud Carmem.

ENTRAINEUR: — José S. da Silva.
TEMPO: — 96" 4/5.
DIFERENÇAS: — Um corpo e meio e melo corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: - CrJ 2.283.960.00.
Pista de grama leve.

SEXTA CARREIRA - «GRANDE 1'RÊMIO BRASIL» - ANIMAIS DE QT7AL-

QUER PAÍS ,DE QUATRO ANOS E MAIS IDADE - PESOS DA TA-

BELA (II) — 3.000 METROS — 1.000.000 DE CRUZEIROS.
VENCEDOR

POULES RATEIOS

MYGALA . .
CABANA . .
PROFESSORA
NEGRUSA . .

QUILOS
. 58
. 57
. 57
. 61

MARFIM . . ..""/
polin . . . ~.:.::
boogie woogie
LAMEGO 
HELP
JABOTIA . . . .,
JECA
FRONTAL . . . .

¦.'-¦>
QUILOS

5S
56
56
52
54
54
56
56

QUARTA CARREIRA — PRÊMIO
"PAULO CÉSAR" — 1.600 ME-
TROS — 80.000 CRUZEIROS.*

QUILOS
NOTICIA S2
CYCLAMEN 52
CAJAIBA 52
MIRAPIARA 52
JOCOSA 52
JUTLANDIA 52
IBERA 52

QUINTA CARREIRA — 1.400 ME-
TROS — 25.000 CRUZEIROS.

QUARTA CARREIRA — 1.600 ME-
TROS 40.000 CRUZEIROS.

HERÉO . . 
'. 

..'...
NERO . .-'¦
PALMEIRAS . . . ,
CALOURO 
LOOPING 
CARNAVALESCA .

QUINTA CARREIRA
TÔNIO PRADO"

QUILOS
....'.... 56

' 56
 55
 4S
 53
 I50

PRÊMIO "AN-
1.600 METHOS

RO.000 CRUZEIROS.

B E T T I N G
" DUPLAS

POULES RATEIOS
27.343 54,50 11 12.619

Rosa
59, V. de

L.
59,

Gonzalez.
J. Artl-

12.632
20.557

27.343
34.772

2.830
4.764

118.00
72.50

54,50
43.00

388.00
313.00

12
13

14
22

23
24

11.773 —
29.352 —

11.162 —
2.895 —

22.934 —
11.212 —

14.547 — 102.00 33 10.338 —

(•} — Cníu npds a partida.
Pista de grama leve.

SEGUNDA CARREIRA — PRÊMIO «MINAS 6ERAIS»
CIONAIS DE QUATRO ANOS, SEM MAIS DE UMA

— CAVALOS
VITORIA NO

NA-
PAIS

— PESOS DA TABELA — 1.400 METROS — 45.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

O Grande Prêmio BRASIL constitui anualmente a festa máxima do
turfe carioca e de grande repercussão social'. A ela, como de costume,
compareceu o presidente da Repúblico, general Eurico Gaspar Dutra,

que se vi na gravura ao ser recebido no Hipôriromo da Gdt«n.

Resoluções da Comissão de Corridas
No senão realizada pelos comis-

idrio» de corrida, em 8 de agãtlo d*
1940, ficou rtiolviio o «fí;uiHt>:

,£> H) — P*rmllir novaminle a inscrição
i-tfni unlmni» litiVTO * PLEAHF,, *r-

.\:.ril-ii>-.i e proibir d» rnrnr por
ESt-meo miírtermliiflíii o égua I.A MA.
ZLlNMKl .

" 
b) •* Chamar a «fiiie/to doi traia.

Xkrtl 4»i envaUis DON rRAUIQHP-,'ZllANTON * TKIItiY, itbri a imhrlll.
ZMQdii <H»m animiiii;
St.BI — P*(lflmr n /wiwproirimo d*
^Pl'i»l«rln fira 0 mumnl KfiPAHTOKO,
Sa •ft$mui A*tàMn J»M*M", /#»"» l-fln
%frniH*t4m um » /danei J*Ui*m*u
ZJtHivitmi-» Â vtiln 4n pnm*t imltiMn».
j- >i/i ',$ hntr*i imr UH IM «!"«*»

•;i tHimiíl OÀUTÊlMOl
ti Muitir »m tWI tnaUmi, i '*•>•

%H4„r A4'itfn <MféH6 * t. Id'í***i m*t*"0,*n 
4» Ftmikt *"¦«!•-- * prlmmtii (-'"

tufttíts éf ««*#« I d* »(»"«'- K '*' .
LAilf* t*t" MUI i ¦ '*'* "¦'* •>•'¦¦ ' 'ri )

piiOgim, nem ler protideiirlido «Abra
ij .,¦>/.,. (•OHi-aniciif»' do p*ao tifres-
«di-io pnrn n sun pensionista MILfli, *
n trfjumin pnr itt/ricfl" rf-7 filintn C rfn
nrlign 6,1 do Pódign mão rompnruret
nn prsnofm pnrn montar rnitmit» tom-
pro«nia»«i(o|i;

(I —- fli/i|»*it<f>r por iimn 'H mrruln
»• itprrniiti» Aleir Tnrrn, Henfdlln Ri
hiln, » Jnbel Tinncn * «M M'/'"*" '•olri"
di Um,,,,, filliio Mn<'*dn * Omnhin F*'-
Mindti, 1'nim por intriçAi d» itiian IM
iÍO fíMigo Iprtluáimr «« rMMMfMOrMt,
mnnln*dn m iialnini» MOUTriir,, HK>
OIINUITO. ATRKVlli'», JAMHHIll. Al,
DKAN i JUNIOIIi

Kl ¦ Multai nn "M*i enéitm», *
npittdti J^ãn p A» finum * ', tfi<i*>>i
fftHttlf) fíltviu, V-i W/W|4o do urUfi
tW «í», PÁétt* liiHto dt Imlmi M»«d
Iíh4h m ¦.-"•"• IM\,IPÍ * PtlAIAH,
f,l I (,,,#»!,,, t, trn>l')'H. fltíllfllt

felt-i fa >,k. »-•-?«#. •¦ írt'<(ii'i tt*é*iM*
it I ifHiit t -. I ¦

:..<:.¦,, , i iftf.emhi 4"í ftt
li, , , !¦<, -I- "'' | >1 4i |.--'<1''

l.o INTRÉPIDO, 56. D Fer-
reira 

2.ò ISTAR. 53, C. Moreno ..
3.o LAMEGO, 56, P. Coelho..
4.o URUBIXABA, 56, J, Araú-
Jo

S.o TARUMAN, 56, E. "Cas-
tlllo

6.9 BORORÊ, 55, .1. Vltort-
no

7.0 ITURBI, 56, O. Ro»«
8,o ITAM0.II, 56, A. Riba*...
9.o JAGUARIBE, 56, R. La-

torre
10." OON FRADIQUE. 56, Lutl

Rlgonl 
ll.o EGITO, 56, P Va* , . .
12." ATRF.VIDO, M, J. Tino-

4 649
4 649
7.0i«

3.60-1

7.251

2.055
21.150

1.329

803 —

MÍSTICO,
d*» , .

ROSÁRIO.

M,

M

O. Fernan-

f, trlfoyen

21 150
7.09H

il.4.H7 —

7H4
10, «M

118.00
118,00
78,00

153,00

96,00

26K00
26.00

414.00

886,00

26.00
7«,00

58.00

707,00
52.00

11
12
13

14

32

23
24
33

34

44

2.881 —
8.587 —

14.736 — •

6.280 —

718 —

7.737 —
2.440 —
2.016 —

4.145 —

34B -

135,50
46.00
27.00

63,50'

556,00

50.00
159,00
196,00

06.00

1.157,00

519,00
116.00
425.00
43,00

72,50
31,00

34
44

20.778 —
4.536 —

87,00

93.50
37.50

99,00
408,00

48,00
98.00

106,00

53.U0
243,00

l.o CARRASCO, 59, P. VâZ..
2.9 TIROLESA, 57, Francisco

Irlgoyen 
3.o CID, 59, O.
4.0 MOLTIPLE.

Andrade .
5.o JABUTI. 57.
6.o EPERLAN.

gas 
7.o PETRILLA, 57, T. Splno.
8.o NOGAYA, 55, O. Mateue-

cl 
9.0 MANGUÀRI, 57, J. Por-

tllho  31J4
lO.o NIMROD, 57, L. Benltís. 12.813
11 o TEDDY, 59. A. Barbosa.. 3.504
12.0 HELIACO, 59, Ô. UU6a.. 34.772
13.o GUARAZ. 59, J. Carva- ¦„„

lho  20.557
14.o SARAVAN, 59, L. Rlgonl. 48.718

Não correu APUVO.

CARRASCO, n.o 5. ratelou na ponta Cr$ 54,50. A dupla 23. rateiou CrS 48,00.

PLACÊS: — Do n.o S, Cr$ 14,00: do n.o 8, Cr$ 24,00: do n." 12, CrS 18,00.

CARACTERÍSTICA DE CARRASCO: — Masculino, castanho, cinco ano»,

Argentina,. Fox Cub em Corea. de propriedade.do ir. Jorge Jabour.

ENTRAINEUR: — Levl Ferreira.
TEMPO: — 184" 3/5 (Recordl.
DIFERENÇAS: — Um corpo e meio corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: - Cr$ 3.578.080.00.

Pista de grama leve.

DENBIRÚ
MONTE CARLO ....
HURON 
HERACLES 
BEN HUR 
HARIDAN . . 
ARROZ DOCE 
MONTESE 
DESTEMOR 
MAJESTADE 
JUSTO f  58
RAIO  54
TRÊS PONTAS  s6

QUILOS
50
52
54
r-A

•54
50
54
54
54
52

NACAR 
CABO FRIO ¦ . .
IRREQUIETO . .
ESPANTOSO . . .
DON EUVALDO .
BAR-EI.-GHAZAL

QUILOS
52
52
52
52

. 52

SÉTIMA CARREIRA — PRÊMIO «PERNAMBUCO» — ANIMAIS NACIONAIS
DE QUATRO ANOS. DE TRÊS E QUATRO VITORIAS NO PAIS - PE-

SOS DA TABELA — 1800 METROS — 60.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

26.091 _

N'|n rnntram:
.IAI.I8CO, KSCAI.AO,

* nr,i, AMIGO
imn POLAR

INTRíl-IDO, M «. r*\*\*u n* pauta Cr» UÍ.fVl A dupl» M. r»Ulou
Ct\ íMin

»-MCf,ft Do iM *. frt hS,m, do n,* VI Cri *M»
CARACTatRWTICAI DE INTRÉPIDO; — Mnwullno, riUanhn, (junlro ano»,

Mo í'âMlo, Pur# [Ur» *m K*r#H»'» MU, d# pr«prt»did» do ir l»ko * Oulnurlw,
KNTRAlNRURl - fi f*»6,
TÜMrY»! - •»" I-'»
tiirtlirfÇA* tiH nm*n * maw rorpo

HoviMfNtrt m t>Anr/n m cn i-iuMM
rm» um fluiu» i**i

irmrim » »»it<ri»i«
i,i Ul 4f HM 4 «•«*,

- MJtMfH ffâêkftt*
ftftM M*i. ur «HA»

- AftfMAM W4flri«4l»
tlf^RIAI *>'< 'AM -

l.o ABAFA. 52. E. CaítlIlO.
2.9 SERRA DAOUA, 5ft, O.

Macedo
3.o HELAS, 58. L. Rlgonl...
4.9 ZODÍACO, 52, S. Ferrei-

ra 
S.o BOZAMBO. 52, J. M»t>

quita 
6.9 MARSHALL, 81, N. Mo-

U  26 091
7* PRACINHA. 88, O T5o»l
«• LIRF.1,1,0, 52, J. Portl-

lho 
4« PERBERSO, 53. Francisco

Irl«oy»n
10.» MELIANTE. B3, O. K»r-

nanrt»» ,,,

4.097
26.438

18.371

18.805

7.401

14.405

14 411

8.324

36,00

229.00
35.00

51.00

56.50

36,00
127,00

56,50

44,00

283,00

11 4.821 -

12
13

14

22

23
24

33

34

44

5.450 —
23.974.—

9.808 -

7.022 —
4.087 i-

17.904 —

17.920 —

2.754 -

157.00

139.00
32,00

77,00

763.00

108.00
187.00

42.00

42.00

275.00

REUNIDO
PENEDO
CAMBUCI
PLEASSE (•)

5S
52
54
56

O _ EX-CAMBRIDGE.

SEXTA CARREIRA - 1.400 METROS
— 28.000 CRUZEIROS.

SEXTA CARREIRA - 1 200 METROS
:*i 40.000 CRUZEIROS.

BETTING

; .iQl'J1.0S
NICO ,.. *5
JERUQÍII 55
TOROPI '.'.. 55
REUNO 55
CRATO 55
ALPINO . . ..-...; 55
CACHIMBO 55
EL MATACHIM 55
PANTAGRUEL 55
INVICTUS 55
AI.BARDAO 55
RONDON 55

SÉTIMA CARREIRA — l'..4n0 ME-
TROS — 35.000 CRUZEIROS

BETTING

BETTING

Nlo e«rr«ram:
LUCTÍOW, EXQUISITA. DONRKMY,

ALPINA * RIO VERDE.

aiuia ti.» 10. r»t»loii nt pn«i* Cri 34,ori A dupU 24. raleimi Cr» I0i,00
PLACAM: - Do n.? W, Cr» U.00: do n • 4, Cr» 24,00. do n * ». Cr» l».oo
CARACTKRIATICAR Tit a4ai a — FMminlno, tordilho. qu*tro «no», ilo

Piuto, -.alua.,", tm Capito, de propri*dÉd« do ir Rnb«rlo r, r»r\*.
KWIMAINEUR! ~ C P«r«IM
TBMfOi - 110" 3/8
fUr-Kftr.r-ÇAR Ttl» "ifí*«i » mito corpo
MflVIMr.NV» IV» PARr/i - Cr» 1 W '/*»«>.

MiVMtmu irrfAL OB APOAYAI ,,,., Cr» 14l»»í«>«i
ed*tÇ\!f3fl* , ,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,.,,„,, Cr» 1 OU %'**)M
PWê é* mm* t»^*»

BARCENA 
BROWN BOY . . .
JALISCO
SUNLIGHT . . .
ALCALINA . . .
TCATrt
CRAVADOR . . .
AJAHY 
AGUDO 
BLUE DREAM . .
PETRONIO . . .
JAGUARÊ-ASSO .'
JON.TOCA
FRA DIAVOLO .
BOABDIL . . . .
BATURITÊ . . .

SÉTIMA CARREIRA
TROS

QUILOS
56
56

... 56

... 56

... 54
56
56
56
56

... 56

... 56

... 56

... 56

... 56

... 56
,.-.'. 56

1 600 ME-
28.000 CRUZEIROS.

BETTING

RTO VERDE
BOZAMBO .
IDEALISTA
ZODÍACO .
MU.TIOUE .
LUETZOW .
MÜSTAFÁ

QUILOS
. 56

56
. 52

56
K

.56
56muoinrrt  ,.

.TEOT'TTlNHONHA  JJ
AOUTLA ¦¦¦
MARSHALL 
SEPR A DÁGUA
F.FFF.NDI 

OITAVA CARREIRA - 1
TROS — 30.000 CRUZEIROS

54
5fi

aip ME*

BETTING

NATIVO . .
CAVADOR . (
JACOMI . . .
TAMANDARÊ
BONGY . . .
GITANA . .
MALANDRO .
PURY . . .
ARIRO . . .
DIOLAN . . .

QUILOS
54
54

. 54
52
50
48
84
52

. 54

. 54

K dn ÍT
- Quinln -

— .¦..-..,. dn *h*VI*g"
firln -- Ã*'imo

CORRIDA DE 14
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CAR RIR A — 1 800 ME
32 rmri CRUZElROU

CMhRIK
LACIÒ
AO! A UNIU
SAIUU . , , .

QVlHihm
, M
¦ 83
, M

VlOLAíNE ¦:' . .
MARAN . . . .
CHAMPION . .
IMAGINADA .
SONADA . .
NIETO BUENO
CANTEP . . .
MARAVEDI . .
INO^SLITO . .
DELGADA . .

Qt'!!.05
18
54
40
5fl

.' M

. 52
M

. M
48
52
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Lotes de cinco mil cruzeiros em Campo Grande
il do I5x»n' e,n c" prestações de Cr$ 95,00. A 20 minutou de Uunipo

tteiH» 
fttrllveggados pela estrada Rio Sao Pnulo. 10% de entrada,

tirH" 
imediata e construs&o livre. Vêr diariamente eom .1. Mendes,

'""'ueataiiriinte Cascata,, defronto da sútda do trem, à direita de
B° quem vai, em Campo (irande.

MATERNIDADE SÃO LUIZ
Diretor: DR. AUIIEO LINS

PAKT-S - DOENÇAS DE SENHORAS E OPERAÇÕES.

i.téncla ao parto e Internação por 7 dia», inclusive cuidados aorecém-nascido 
por pediatra - CrS 1.600,00.

SERVIÇO DE URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
RlIA 1B1TUR-NA, 97 (tranoversal a Marlz e Barros) — Tel : 48-00.6

FLAMENGO X SELEÇÃO ARGENTINA
O internacional de basquetebol, sábado,

nesta capital
Seiá realizada sábado próximo,

nestn capital, uma' partida inter-
nacional de basquetebol. O «five»
do flamengo enfrentará a rfele-
«áo de Federação Argentina que

Srs. Dentistas
DENTAL PEÇANHA

é a vossa casa !

EQUIPO "SGAI" — CR$ 770,00
Com pequena entrada e Cr$ 770,00 mensais, v. ». pode adquirir

imediatamente um lindo EQUIPO SOAI, «orgulho dn indústria bra-

'"füIJFICIO 
ÜAKKE - AV. 13 DE MAIO N. 23 - 6v ANDAR

SALAS 604. E 005

Telefone: 32-7881

Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
ME.MKUCI DA SOCIÜIIADK l)B

SKAUMXilA UE PARIS

Doenças sexuais do Mem
RUA DO ROSÁRIO; 08 - De 1 às 6

Inglês dos EE. Ul).
Curso de conversação, 1 até
5 pessoas, professor norte-
americano, ex-professor de
inglês em universidade nor-

te-americana. 23-1931.

vem do disputar, com orilho, o
torneio organizado pela. diretoria
dp Blspòrtes de São Paulo. Possi-
velmente o quadro platino en-
{relutará também uma equipe das
Fôrçat Armadas.

COM A UNIVERSIDADE
DE UTAH

Pretendem também os dirigen-
tes i'tlu'0-negros proporcionar uma
exibição do quinteto cia Universi-
dade de Utah, contra o seu qua-
dro. Os norte-americanos deve-
rão vil em novembro nróximo, a

convite da Diretoria de Esportes)
de São Paulo e, depois de ae ex -

biret.v na capital bandeirante vi-

riam ao Rio.

Terça-feira, 9 de Agosto de 1949

Mais uma vez campeão o Fluminense
Batido o Country na peleja decisiva do

Campeonato Carioca de Tênis

SWEEPSTAKE DE 1949
7 DE AGOSTO
RESUMO DOS PRÊMIOS

... 10.502— Cr$ 5.000.000,00 — RIO

, . 36.851— Cr? 500.000,00 - RIO

36.917 — Cr$ 300.000.00 — S. PAULO

. . 5.836 — Cr$ 200.000,00 - CURITIBA

11.014 — Cr$ 100.000.00 — CAMPOS

22.617 — CrS 50.000,00 — NITERÓI

PRÊMIOS DE CR5 37.500.00

(Animais que correram, excluídos os 6 primeiros colocados)

1.1 — CARRASCO

_.? _ TIROLESA

j.9 - CID . . •

4.? _ MÚLTIPLE

5.9 _ JABUTI . .

g.9 — EPERLAN

Documentos estraviados
Pede-se encarecidamentè, a uiiexi

encontrou umn carteira de couro,
contendo: carteira de identidade
modelo 19, reg. n. 75.0»», de
31-5-939 e mais alguns documen
to» sem valor, entregar à rua
Acre, 63, ou tele.foimr para 23-5113
que será gratificado.

E. C Minerva

GUARAZ . .
HELtACO .
MANGUARI
NIMROD . .
NOGOYÁ . .
PETRILLA .
SARAVAN .
TEDDY . .

 32.077 — SAO PAULC
 35.692 — RIO
 20.312 — RIO
 18.303 — RIO
.. 22.366 — RIO

26.134 — PORTO ALEGRE'.'.'.'... 
16.211 - RIO

 37.519 — RIO

PRÊMIOS DE CRS 6.060,60

( Animais que nào correram )

FABRICAM-SE
JÓIAS

A tíiurica de .lóias «Esser Ltda., a
AvenMa Presidente Vargas, 2.139, 1.9
andar, telefone 43-4176. Vende: um
relogir. com pulseira de ouro, 18 K.
garantido, para senhora, por 1.500
cruzeiros; um anel de ouro platina e
brilhantes, para senhora, por 45U cru-
zeirus: um relógio de ouro 18 K. paia
homem, por 950 cruzeiros. Anéis de
grau desde 800 cruzeiros. Conserta-
se e taz-se sob encomendas, qualquer
jóia de ouro ou platina, ^aliricarn-sc
jóias em geral, especialmente rolares
de oure por .bons preços. Preços es-
pecia.s para depósitos c revendedores.

Tendo-se extraviado o cartão

permanente que esse clube nos

enviou para a temporada, pedi-

mos seja o mesmo apreendido,

se apresentado for em sua se-

de social ou praga esportiva.

Prestigiada por numerosa e se-

leta assistência, realizou-se sàba-
do último, a partida final do
Campeonato Carioca de Tênis, en-
tre as equipes do Country e do
Fluminense. O tricolor reafirmou
seu poderio assinalando a conta-

gem de 4-1 sobre o seu tradicio-
nal rival.

Humberto Costa venceu Ademar
de Faria Filho por 6-3 e 8-6; Nel-
son Moreira venceu Tácito Sil-
veira por 6-3 e 6-1; Herbert Mes-

quita venceu Luis Carlos Almel-
da por 6-2 e 6-2; Joaquim-Kasga-

do venceu Paulo Ferraz por 10-í
e 6-2 e Otávio Borgerth e Eduardo
Melo venceram James Black •
Gilberto Gama por 9-7 e 6-3.

PREPARA-SE A FIM DE ATRAVESSAR O CANAL DA MANCHA
— Aparece no clichê a jovem nadadora americana Shwle.ij Mau France,

de dezesseis anos quando treinava no canal da Mancha, avós sua

chegada à cidade, portuária inglesa de Dover. Ela pretende seguir,

o rumo dà famosa campeã americana Ge.rlrure Ederle, vencedora

da Mancha há alguns anos. Se o-fizer, terá sido u móis jovem nada-

dora da história a realizar essa façanha. Seu instrutor, liam)

Bònüakin da Faculdade de Somersel, orienta-a com um megafone.
(Foto I. N. P-)

APUVO .  34.729
BAMBINO  *2í„S_
BROTINHO 
BUCALBÔ 
CABANA 
CANTER 
CHALINGO 
COME ON! ¦ • • •••
CRUZ MONT1AL . .
DANTON 
ÜEFIANT
DON JOSÉ 
DONREMY 
EDSON 
EGEU 
EMPEROSA 
ETENDARD 
GARBOSA BRULEUR
GOLEIRO 
GUIZO
HAMDAM 
HERfiO 
LORD LAW
MAC ARTHUR . .
MANDELLO ....
MARAVEDI 
MONTRACHET . .
MYGAI.A
NEGRUSA 
REPELUZ 
SCHUBER 
TYPHOON 
UMOR1ST1CO

5.758
29.584
11.437
30.522
35.072
24.942
32.445
37.010
5.512

15.018
3.295

10.851
35.745
22.604

6.089
27.692
30.140
13.406
26.590
14.599
4.755

17.900
11.036
24.409
17.622
19.363
17.492
36.784
27.468
24.961
6.444

BAHIA
SAO PAULO
RIO

_ NITERÓI
RIO

_ RIO
RIO

_ NOVA IGUAÇU
ILHÉUS
RIO

_ RIO
RIO
RIO
RIO
RIO
ARACAJU
RIO
CAMPOS
RIO

_ PORTO ALEGRE
BARBACENA
RIO
RIO

_ BELÉM
RIO
RIO
RIO

_ SAO PAULO
_ BELO HORIZONTE

SAO PAULO
TÍ.IO

_ GOVERNADOR VALADARES
RIO

Instituto Brasileiro de
Aeronáutica

ASSEMBLÉIA GE II AL
EXTKAOBDINAKIA PARA
REFORMA UOS ESTATU-
TOS (Terceira e última i'on-

vocação)
O Conselho Diretor Uo Instituto Bra-

sllelro de Aeronáutica faz a terceira e
ultime convocação dos membros do
Institui)' para a Assembléia íleral Ex-
tmorilinârlii uue tratará da reforma
dis Estatutos. A Assembléia terá lu-
(tar nn dia 11 d» corrente, imiiita-
íelru, às. 20 horas e 30 minutos, na
*ed'i dn Instituto (Avenida Uip Bran-
eu. 311, 4." andar, sala llfl. Entrada
pela avenida Presidente Wilson 113.

a n..* lon mo 00 cada um, para os números 10.501 e
E mais dois prêmios de C*™-™^; 

« de CrS 6.000,00 para os vinte
10.503 - aproximação do piimeiro piem, {q maior .

números imediatamente ^^JJlT^Z^^ko do mesmo; 40 de
vinte números ««^ViW^^g^Sffi anteriores e os vinte números
_r5 5.000,00 para os vinte n«g£W «M™*£; d CrS 4ÜOO,oo para os vinte
imediatamente posteriores ao se^à°J^„léml0. 

40 He CrS 3.000,00 para os
números anteriores e posteriores ^^àS?'ífc»Ío e 40 de CrS 1.750,00
vinte números anteriores e pos«« 

^ 
*r °J*

P"^^^Sun^'emV _T oV-io"d. Ci, 700,00.

ESCOLA CINELANÜIA

DACTILQGRAFIA
KM 1 JH2S

Em máquinas modernas com
diploma. Aulas das 8 às 22
horas. Mensalidade desde Cr$

10,0(1. Prepara-se para
concursos

R. SENADOR DANTAS, 71 -U

mmt^mm' 
"T'7"' "' ¦"-"-"-¦"--"¦'-¦''''^ -»—

MEIAS MYL0M 51
CR$ 24,0O
Deponto CARBAft

RUA «WAlVíS MAS. T> **
IHTIE OUVIOOI I BOSAÍJO

Aos 60 anos go-
zando os praze-
res da vida com
o mesmo afã da

juventude...
K' um erro afirmar-Be que

a alegria é peculiar à juven-
tude. A alegria é, sim, com-

paiilieira inseparável da saúde.
São os distúrbios orgânicos

(|ue solapam o hom humor

transformando indivíduos nor-

mais cm criaturas acabrunha-
das e, por vezes, irasciveis,

isto porque eles sentem dentro

de si o crescimento de males

que, lhes distruiiido a norma-

lldade orgânlea, os Impossibll -

ta de gozar a plenitude da vl-

da, gerando um recalque de in-

suficiência, só por si bastante

para determinar a tristeza 
(

mórbida.
Esta assertiva é confirmada

por milhares de exemplos. Ho-

mens ja atingidos aos cinquen-
ta e mais anos se conservam,
todavia, cheios de bom humor

e desfrutam os prazereB da vl-

da com o mesmo afã da ju-
ventude Se investigarmos a

causa de tal euforia vamos

concluir que ela estA exata-

mente onde dissemos — na

«normalidade orgânica».
Cabe mais uma vez acen-

tuar que, de todas as funções
orgânicas, a mais vital para a

vida é o trabalho do aparelho
circulatório. Nâo deixemos,

pois, que as nossas velas ear-

térias apresentem condições In-

satisfatórias para a perfeita
circulação do sangue. A mo-

Iderna 

terapêutica oferece um

medicamento de efeito clenttfi-

camente provado para corrigir

os distúrbios do aparelho clr-

culatório em todas as suas f a-

geg _ GOTAS D.NAMICAS
GOTAS D YN AMI CAS. Tônico

dos nervos. Tônico do cérebro.
Tônico do coraçãoi Nâo tem

contra indicação. Vende-se nas

Farmácias e Drogarias.
Pedidos pelo reembolso A

Cata» Postal — 335 — Blo.

Campeonato Brasileiro Indi-
vidual de Tênis

Numerosos jogos marcados para esta tarde
Prosseguirá esta tarde, a dispu-

ta tio Campeonato Brasileiro In-

dividual de Tênis com numerosos

jogos. Nas quadras do Flumhien-
se teremos a seguinte programa-

As 14,45 horas — Helena Strak

ESTREPTOMICINA
MKKOK & CO. INC.
Dlliidro-estrcptomicina
MELHOR PREÇO

Rua Gonçalves' Dias, 30-A•Si 71 — Tel. 42-7572

Tratores novos de fábrica
Ofereço para entrega imediata e até fins de agosto*:

dos fabricantes International Harvester e Caterpillar^
equipados com lâminas angler-doser, última série de fa-
bricação, qualquer modelo.

Mais informações e pedidos com Peixoto, na "Sim-

trai". Rua do Passeio, 56, sala 41. Tel. 42-8370. Rio
de Janeiro.

Pau de Sebo

x Bertha Surreaux, Ernesto Pe-
tersen x Arnaldo Serra, Rolando
Mayer x Nelson Moreira, Joa-

quim Rasgado x Valdemar Fer-
nàntíés e Roberto Cardoso x
Eduardo Melo.

Às 16 horas — Ademar Faria x
Silvio Bonck, Venc. Rui Ribeiro
x Luciano Vilas Boas x Venc.
Nelson Nalin x Francisco Frizoni,
Venc. Otávio Borget x Miguel
Latigam x Venc. Fuad Mattar
x Herbert Mesquita, Paulo Fer
raz x Rúbio Rangel e Lídia
Ricci x Mirian Murgul.

À 17 horas — Sílvia Vilnri x
Clélia Castro — Elza Borgeth
Teixeira x Maisio Garret.

Transforme seu Rádio
E PAGUE COMO QUISER

FAÇA DO SEU RÁDIO DE MESA UM MODERNO
RÁDIO-VITROLA

W. OBERLAEISDER
Rua Senador Dantas n. 117 - A — Telefone: 42-1169

Em frente ao Tabuleiro da Baiana

e
&m Doenças dos intestinos

Reto e Ânus
DR. BUENO BRANDÃO

16 às 1H.

Rua da Assembléia US 2.» nndir

i.

1 fará as. suas galinha.
fÀÇÓES PUNSAP-Af

_-_Ma--g-M-B»iaat-ii in_______iCEIIII3 .
MOINHO FLUMIHírfJE »/.-Iêl, 23T.M, j j

FÉRIAS!... WEEK-END
Quer passar confortàvelmente suas FÉRIAS e um

maravilhoso WEEK-END ?
"HOTEL FAZENDA DA GRAMA"

Tudo conforto, máxima distinção e magníficos aposentos. Piscina
cavalos, «rink» de patinação, eharretes, jõros de salão, voleibol,

, «snooker», bilhar, cinema, jardins, lindos passeios em bosques e

ainda um maravilhoso lago com barcos e lanchas a motor. Apenas

2,80 horas do Kio pela Estrada Kio-São Paulo. Servido por varias

linhas de ônibus. Beservas o informações: Rua Teófilo Otoni, 74,
ii andar. Telefones: 43-7529 e 25-0889.

M

NARIZ DE FERRO
TIRA O CHEIRO DE SUA GELADEIRA

Para doentes do aparelho respiratório
n-i-„ AimiMIen clrúrrlco. Clima de montanha a 16

mm^-rmmr^imm^^^jm--. - —, -

RADIOGRAFIA DENTARIA A CR$ 10.00

c&u&Tnmn santa TEREZA DR. PIZZOLANTE

SANTA TERESA
(•„*„¦ va/ias - Vendo as duas últimiis no «Bairro Jardim»,, àS5í5toa_te3___s;s_sss?^

14 às 18 horas.

R.NS - BEXIOA - PRÓSTATA - OVAKIO- - BLI-^ORKAGIA
R1Is!5 iMPiiTffMIlA — REUMATISMOmmsãmmmmmm

D
ro»-1M>

WsyAv

fs rir

Para aquele ar de conforto e boi

aparência, tão característico da»

roupas por nós confeccionadas, vista

um costume de casemira leve, 100% de 18

liso ou listado — uma das criações mais

recentes da Casa Tavares. Preços razoáveis

e vendas também a crédito.

efo.

ATÉ CR$ 3.000,00
rà„amos à vista e em qualquer distância, mesmo em Niterói.

RUA AR1STIOES LOBO, 134 - Tel.: 28-7547.

RJD ELGIN 21 RUBÍS LADY ELGIN 19 RUBÍS

ELGIM
At-?'*'' ' '•'•'•'ÍJVIB-BP

•«fò íâ /^^f\r T-5- \___irtata-_ '&

iks?

CR$ 100,00
^*'T Xl-^rj^^»^ dó BrasH8 Z7}S,
SSl^leSal ^Aè^sUnte a mais alta temperatura Separa-

dSÍefWsaaòs Produlo usado durante a guerra e está sendo, usada

n» ÂvlS Oarantia 7 meses. Preço: 17 placas, 500 cruz-eiros. 15

placa». S S. Consultem-nos antes de comprar. Multas vè-e. »

S está na parte elétrica e nà» no acumulador. Temos técniç is

competentes/orçamentos Krâtis. Casa Pinheiro Pires _ Avenida

Mem de Sá n. 185.

(«MT'
T-

jRLDA INQUEBRÁVEL
aín:.: Único distribujdor :

rOTTOTSTRÃUS"
O -Rua-Buenos Aires.._5:

»v»^^^»'

SoarOüp Micao. eernSdi»

<_*

coüpaficoracom» 
je

____ -_M_-a_<^é$S^

CASAS PARA MARÍTIMOS
linanciamento de 100%, pagamento com os alugueis a par-
tir da entrega das chaves, construção em centro de terre-
no com jardim e quintal, dois quartos, sala, copa-cozmha e

dependências. Pequeno sinal de reserva. Situada em Del-
rastillo, a 20 minutos do centro, ônibus a porta. Ainda dis-
âomos de 10 lotes. Informações com a Companhia Comer-
«ia» e Imobiliária Canaan S. A. Rua Santa Luzia, 685 —

11»— Grupo 1.101 Telefone: 32-5323. 

Situação dos clube.i, por pontos
perdidos.

n

LOMBRIGAS i

VERMIOL RIOS
LIQUIDO E PÉROLAS SEM CHEIRO SEM SAROP

AttAii »r> Pnmnti* »/h*

LOTES DE LINHO DESDE CR$ 8.000,00
LOTES NACIONAIS DESDE CR$ 3.500,00

1'i.rlldns de puro llnho helita üU Imltacfto nacional, curtes de Unho

Irlaiidr». para homem, llnliul ile diferentes IwrKuras para rum» r mesa

fàuüalru» de prata de dh»rs«» desenho», \endas A vista * a i.miko

nrá"»! PAZBMOi IHfiM«N»THAÇOBI( A I.OMK1LIO. IBM COM-

PKOMIHKO. Enviamos i|iiali|iier mercadoria para o Inlurlor oeio
rrrmlinUo polllll.

FAIIUICA IIK CAMlHAtt SOB MKI1IUA

LOTHAE, HERMANN & CIA. LTDA.
AVBKIUA MIO IIHAMCO, IO»-». I»-U» »«'•» - ->l«fM»*- tt.JM. ,

SRS. MÉDICOS
Consertos em geral de: Ap. d-

pressão arterial Seringas e Mil,.
Cirúrgico. K. Crespln, rua 7 ue
Setembro B7 — l.f, *| « — fone!

42-2286 — S', ''• c fl.'.

fW&ÊSBSL 

Wh \1__aSw
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|Í«l^^^«m / :^PSÍ;Í:Í^^^^I___Í____IW______|P^^^
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(aviüuüm Costumes de casemira
desde Cr« 890,00

Son. Dantas, 20 São Josó, 85-B
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CONSULTÓRIO MÉDICO
Procura-se um para três vezes na semana, últimas horas.

¦ Trata-se com Dona Maria do Carmo. 32-8166.

Ônibus Rio-Caxambu-Cambuquira
Viaje confortavelmente para CAXAMBU, CON-
CEIÇÃO DO RIO VERDE, CAMBUQU1RA e
LAMBARI pelos modernos ônibus da Viaçao
EMA. Partidas DIARIAMENTE da Praça Mauá,
às 6.40. VENDA DE PASSAGENS: Agência Sâo
Jorge — PRAÇA MAUÃ, 67 — Tel.: 43-6943.

QUEIXAS E RECLAMA nr iwLJjy H__ tmM^6^ aüS ^tW

CHÁCARAS E LOTES A BEIRA MAR
No mais belo recanto da Baía de Guanabara, com lan-
chás, trens e auto-estradas, águas nascentes, etc. Lotes
a partir de Cr$ 8.000,00 sem entrada e sem juros. Des-
contos especiais durante o inverno. Tratar à Av. Rio
Branco, 18 - 18? andar, sala lo05 — Tel. 42-8722, com
WILSON ou BORGES. Ou pelo Correio para Caixa
~;: Postal 4142.
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NUMA DIVERSÃO COM

[PAREDEX
í<fosca de emulsão paraBI
interiores que apresenta§»
as seguintes vantagens:»

+ t lovavel
•k Já vem misturada
•jfr Nfio exige técnica- •*¦ Alegra e hlgieniza
•*• ...e a galão custar

quasi nado

rOVBJFItVsf

Escolho o cor
que mais lhe
agrado ¦ Sigo
lielmenle as
instruções do
rotulo.

Com o Departamento de
Águas e Esgotos e o pro-

prietário do Edifício à rua
Coqueiros, ri." 29

26.590 SEM ÁGUA, HA OITO. DIAS,
O EDIFÍCIO DE APARTA-

MENTOS — Moradoras do edifício à
rua dos Coqueiros, n. 29, queixam-se
de estarím privados do abastecimento
d'ágúa há oito dias, acrescentando que
o proprietário, Informado da situação,
n&o mandou ainda efetuar o conserto
ria bomba'. — 0-8-949.

Com a Delegacia de Eco-
nomia Popular e o pro-

prietário da Fazenda
Conceição

26.591 ZOMBA DAS PRÓPRIAS AU-
TORIDADES, A SONEGADO-

RA DE LEITE — Depois das explica-
ções apresentadas pelo sr. João Atá-
lhar, pretendendo defender a proprietá-
ria do Bar Santos Dumont, na Estação
de Costa Barros, das acusaçSes cons-
tantes da queixa n. 26.523. publicada
nesta seção, sobre a inexplicável atitu-
de da proprietária do bar, recusando
vender leite ao sr. Feliciano Figueiredo,
residente na localidade, voltou o recla-
mante a esta redação para manter
a acusação e insistir no pedido de pro-
vldênclas. Declarou que. diariamente,
comparece ao citado estabelecimento,
formando também na fila, sendo de
notar què, sistematicamente, quando
chega a vez de sèr atendido, esteja
em que ponto estiver, na fila. mesmo
que seja o 3." lugar, como Já ocorreu,
a vendedora, rie nome Quitéria, suspen-
de a vendagem, declarando ter acabado

PEÇA ESTE LIVRO L

' Im———— ~n,«imui*m3mm**m*m3

60 páginas — CrS 10,00
contra reembolso postal

rSCíAS CHIMICAS BRASILEIRAS

s. A. - C. Postal, 76 - Jabuticaba!
— E. de SSo Paulo —

!*!j Vl*rf»to tr,'WNft* ~~ " ->«i *

Banhos quentes
de banheira
ou chuveiro

(Jm -nnrinrt Oupnto
^mfte*noi de 20 mlnufbi
por menoi de ÇOcenlbvoi

COADO A QVAlQUlt TOMADA

ÍMOINGT& OA LTDA:
R. 7 DE SETEMBRO,75

23-5643
Remetemos pelo Reem-

bolso Postal

o leite, quando, a vista do reclamante
a de todos, estão alguns latôes, ainda
cheios, ho Interior do estabelecimento,
não tendo a vendedora, sequer, o es-
crúpulo de salvar aparências, declarar,-
do, ao contrario, que o restante será
vendido no mercado negro. Depois de
publicada a reclamação — acrescentou

a vendedora n&o só" mantém a mes-
ma conduta, como agrava a ousadia
ao ponto de dirigir indiretas ao récla-
mante ou ã sua esposa, zombando ainda
das autoridades da Economia Popular
e mandando quelxar-se ao Jornal quem
não estiver satisfeito. Esclarecendo que
procura o citado Bar Santos Dumont
por (ser o depositário dò leite da Fa-
zende. Conceição, de melhor qualidade,
pára alimentação dos filhos, pede uma
providência à Delegacia de Economia
Popular, para que pospa adquirir, nó
ralerido estabelecimento, os dois litros,
de que necessita, diariamente, sugerin-
do também ao proprietário da Fazenda
Conceição, confiar a venda do leite a
outra pessoa ou estabelecimento que
não sonegue o produto nem o venda no
mercado negro, como procede a vende-
dora do Bar Santos Dumont.— 9-S-949.

Com o Departamento dps
Correios e Telégrafos

26.592 RECLAMOU HA QUASE TRÊS
MESES, AO PRÓPRIO DIRE-

TOR GERAL — O sr. Nelson Gazineu.
residente à rua Olavo Bilac, n. 589,
em Petrópolis, enviõü, em data dè 1<1
de málo do corrente ano, ao diretor
geral rios Correios e Telégrafos, a caria
que publicamos a seguir, nâo . sendo
adotada, até agora, qualquer providén-
cia para solucionar a reclamação. Eis
a carta: "Sr. diretor — Levo ao co-
nheclmento dè V.S., como de direito,
que o registrado referente ao certifi-
cario abaixo transcrito, datado de 18
dé março de 1949, ainda não foi por
mim recebido, apesar do grande, prazo
transcorrido daquela data até hoje: —
"Certificado de registro'n. 4.899 — Na-
tureza da correspondência EC — Desti-
natário — Nelson Gazineu — Destino

Petropólls — Pagou CrS 2,60 — O
encarregado do registro — Severo. —
Carimbo — Tertfilo Otônl — Minas —
18-3-1949". Adianto a V.S. que o re-
metente reclamou em Teófilo. ptôni,
tendo o encarregado informado que o
registrado devia ser procurado na Posta
Restante, nesta cidade, o que íiz por
diversas vezes sem resultado satisfa-
tório". — 9-8-949.

Com o 18." Distrito Policial
26.593 ABUSO DE DESOCUPADOS —

Pedindo providências às autor'-
dades do 18." Distrito Policial, rècla-
mam. moradores das ruas Grão-Pará.
Caimbé e Bicuiba, contra o abuso de
numerosos desocupados, filhos de pais
negligentes, que jogam futebol na rua.
fazem serenata em horas adiantadas da
noite, pronunciando, cm tais ocasiões,
palavras de bais-o calão e termos in-
convenientes, em voz alta, reagindo,
ante qualquer advertência, a pedradas,
quebrando vidraças e danificando pré-
dlos. Esclarecendo que o ponto, prefe-
rido rie reunião rios riesocupados é no
cruzamento daquelas ruas e ainda que
estão sendo colhidas assinaturas para
uma representação ao chefe de Policia,
sobre o abuso, esperam, entretanto, que
as autoridades distritais adotem provi-
dênclas indispensáveis. — 9-8-949.

Com a Prefeitura
26.594 NAO QUEREM A MUDANÇA

DA FEIRA — Moradores do
Grajaú, Informados de que as autori-
dades da Secretaria rie Agricultura co-
gitam da mudança, para outro local,
da feira-livre que de há muito fun-
ciona na Avenida Júlio Furtado, ale-
gando o transtorno que lhes causará a
mudança, apelam para o prefeito, pe-
díndo a permanência dn feira no mesmo
local. — 9-8-949.

Com o Serviço de Trânsito
26.595 DEZOITO LINHAS FAZEM

PARADA NO MESMO PONTO
Apelando para o diretor do Serviço

de Trânsito a fim de dar melhor dis-
tribuição nas paradas de, ônibus da

zona Norte, na Avenida Presidente Var-
gas, em frente ao Quartel General, fa-
cilitando, desse modo, o embarque de
passageiros, esclarecem, vários leitores,
qiie têm parado no mesmo local, cerca
de 18 linhas'' de ônibus, inclusive os
veículos das Unhas 120 — Lucas-Mou-
risco;;-126 — Olaria-Lebion, e 130 —
Olarla-Leme, os quais recebem passa-
gelros com dificuldade, sendo mais prá-
tico e conveniente para quantos espe-
ram tais ônibus,, localizar o ponto.de¦parada dessas Unhas um pouco mais
adiante ou mais recuado dos outros.
providência que importaria em boa so-
lução. — 9-8-949.

Sobre a queixa n." 26.549
ESTA SENDO PROCESSADA A INDE-
MZAÇÀO PELO EXTRAVIO DO RE-

OISTRADO
A propósito da queixa n.° 26.549.

publicada nesta seção no dia .11 de
Julho, p. passado, recebemos do sr.
Heitor de Almeida Lopes, Diretor Rè-
p-ional dòs Correios e Telégrafos, a car-
ta que pu-Jllcamos a seguir: "Em .re-
ferência à nota publicada na edição
desse brilhante matutino, no dia 31
te Julho próximo findo, cumpre-me
esclarecer que Já está sendo proces-
sada, por esta Diretoria, a indeniza-
çâo ao sr. Alfredo Rezek oelo extra-
vio do registrado n.o 21.549, do va-
lor dè CrS 1.000,00. Neste ensejo re-
rovo a V.S. as minhas cordiais sau-
daçóes. a) Heitor de Almeida Lopes
— Diretor Regional.

GENTIL
ALFAIATE

COMUNICA AOK SEUS IHS
TINTOS FUEliUESHH E A.VU
GOS, SEU NOVO ENOHHEVo:
RUA KOIIKKH) dlJ.VA, |8 —

6.1 ANU. — SALA filll

4-— TEL.: 32 04(53. 

fpltl» de roupa
' meai i.ara rádln
, riirl.elli- de flnres nnturnl*
i ri.i.iKi. para senhora
1 pai il. sapatos pnra pnhftra

fi-itn rir vestido', mctriih de ravnn dr >>èda
1 rríaUttln* de tarer xWaffle»
1 pi-rii ,im>ntr para rahdn
1 miiLiiliiri. surpresa

-1 cHinifii-n elétrica dr 7 nés
1 hatrrln dr alumínio

nidl" prqurnn
(Vr,« cniM-Iroí rm mrrradorls*

1* dia* d<> inraca rm S. Lourrnrn
1 pai ti. raícsdos sob nrdIJa
- màqt.ni.. dr rnstura .Mlni-rva»
1 miqtiiiM rntnicrãflra Klnau»
1 sumi" <>.ia para rartrlra
1 giiar...- t-huva dr seda

ltt quilo V niantrlRii «Salva-Vida».
I rrlóK.i de nuro «Sldrrai -Vulrli»
:< mr.tim dr trnplral 'nslés
1 reiAel' carrilhai!

I.nnn.ni rn> roupas
I vidro .1.. acua da «ilAnla

Vlvanlr»
1 frrrn riétrlcn amrrlcano

«Flcurs

MAÍS
DE Cl$ 30.000,00!

PARA VOCÊ — UM PRESENTE DO

SABÃO CRISTAL
(•

t

H O ,1 F>
AS 21.30

O SABÃO SEM IGUAL!

"i) CLUB DO BRASIL 860
KLS.

COMPRE

SEDAS
perfumes, tropicais, ternos, alrro-
dSet., s»las, etc, na 4DOMA, ã
vlBt» ou em der, prestações. Ex.
Cr? l 000,00, entrada de !r$ . .

• 110,00 e II paganirntos aliais.
RUA 7 DE SETEMBRO, «8

Dr. Jaime Vilas-Boas
ESFKMALMEKTE PELE E SlHI.IS

R. Ouvidor. 133, M andar, a,n 21íí
— l: ser/lindas, quartas r sextas De
13 às 15 horas. Tclrfone — 23-41190.

Dr. Octávio Babo Filho
AirVOOAIK) — 1.» de Março, tí —

Tel.: 4S-ft2S6. (Edifício d» Paço).

FALTO DE

\ mm
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Cenltm lodot or forlolor In*tispant6.
vais oo p*rl*llo lunclonomsnle do (é-
'•!.'.' • do :¦¦•.--. >„•..-.,, oiioe.odoi
oor tolr d* Mo|r*r.o, Coleis, S6d<o •
F*rro, ou* to»<bol*m o lod.go c*'*»'ol,
•rooloiMinlo cs-.oio, Isronio, P*rda
d* m*m«iio, (alta d* a**M«, - ,,
>- - ' *tt.
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trabalha
demais?
Sente-st. es^otauo. v
nervoso, deprimido,
com dores nos mús
CUlub ? Tom., iroprlia-
tamente Neinc. Fos-
(ato Eskay NEURO
FOSFATO cSKaV
é o mais .poderosa.
tnmficantt du cê-
rrbro. dos nervos «
dos mu ruins por-
que contèn, tOstoro
e cálcio.

NEÜRO FOSTAÍO ESKAY

estimula o apetite, com-
bate a fadiga e ta-
niflea o cérrbroí

•tNtURÒfljpSF^tÀ1

'»:,. *!.i„. "¦-*•». ..:„..- l-Sfc.it A ¦-¦& i. 'i

nariz
entupido?

Não pode respirar dl-
reito7 introduza numa
das narinas a ponta do
tubo de Inhalante do
BENZEDRINA. Aperte
com o dedo a outra
narina e aspire I O nar
rlz desuntupe e s* fica
aliviado I O Inhalante
de Benzedrina penetra
nas cavidades nasais,
descongestlona as mu-

cosas e corta
o resfriado.
E prático d
rápido I Te-
nha sempre
no hôlso ou
na bolsa nos
tubo de

.nholâiltn c/e

CLÍNICA DO DR. HELBIO REGO LINS
Docente e Assistente da Fnc. Medicina — Uo Uosp. Sarv. do listada

1'rntica dns Hospitais Americanos.

CIRURGIA - GINECOLOGIA - VARIZES
Rua Marques de Abrantes, 192 (Sanatório Sao Geraldo)

horas — Telefone» 10-11755 e 87-6206.
*» 18,83

DR JOEL FONTÃO TEIXEIRA
TRAlIMATOUKilA - ORTOPEDIA - RAIO X 

"A 
DOMHUUO

Avenida Calojreras, 15 - ft o andar — Apartamento SOI -
Telefone 42-0897 — Re» : 82-8146 — Setunda», quarta* e im.

tas-felras, das 1* às 17 horas.

IPASE
DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO DE CAPITAL

Concorrência para venda de 35 aparta-
mentos à rua São Francisco Xavier, 121

São convidados á comparecer à Divisão Imobiliária
deste Instituto, no prazo de cinco (5) dias, a contar do
dia 10 deste mês, os candidatos abaixo classificados:
Insc. Nome

84 ARNALDO SODOMA DA FONSECA
460 JOSÉ' MARIANO RAYMUNDO DE SOUZA
461 ONESINOLIMA
346 JOÃO SEVERINO ALENCAR
114 EDUARDO UCHOA
489 SERAPHIM SOARES BRAGA
242 NELSON BARCELOS MAIA
104 MARIO DA SILVA BARROS
106 SEBASTIÃO MAXIMIANO BRITO
154 CÉSAR DA SILVA GUIMARÃES
472 MOACYR LESSA DE SOUZA LEÃO
374 ALPHEU PALMA GARCIA
456 WALTER BARBOSA PINTO

NOTA: — Os candidatos que não comparecerem, fio
prazo estipulado neste* edital, terão suas inscrições cance>-
ladas.

PRAIA DO FLAMENGO
ENTREGA IMEDIATA

Apartamentos, com 20% de entrada à vista e o restante em 18

anos, contendo saleta, 2 salões, 4 quartos, 2 banheiros, copa, cozi-

nha e.2 quartos de empregados, por preços acessíveis.

Informações com o proprietário.

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S. k
...

RUA DO OUVIDOR, 90 — l.? ANDAR
Ouçam as "Audições Joubert de Carvalho'' às segundas-fei-

ras, às 20 horas, na Rádio Tupi.

O que contratai a diabete ?
M,m

•:S--jr*-°5áé=%

A descoberta da insulina, há 28 anos, rem

possibilitado o sa!t>amr>nto de um sem nú-
mero de uidàs!

P. O que é diabete?
R. Um grave distúrbio do pânrreas,
que impede seu corpo de usar e re-
ter açúcar. Porque o açúcar fornece
energia, você,.não pode viver sem
êle. Antes de 1921, os diabéticos es-
tavam condenados. O único trata-
monto era um* diela rip fome. De-
pois. com a descoberta da insulina
que devolve ao corpo a capacidade
de armazenar e usar açúcar, foram
salvos mllhfies. E. o que é melhor:
a insulina é abundante e custa re-
lativamente pouco!

Dlabefp eiipnna multo... ás vez** começa
tão dlsfarcudaménte que o paciente nâo

percebe sua terrlvpl ameaçai

P. Você é do "tipo diabético"?
R. Estudos feitos demonstram que
a maior parte dos doentes tèm de
40 a 60 anos, tèm excesso de peso
ou um antepassado diabético. De
cada 20 diabéticos, 17 têm excesso
de peso. Comer demais obriga as
células do pâncreas. produtoras-de
insulina, a trabalhar demais, poden-
do ate inutilizá-las Mas V talvez

" nSo perceba os sintomas da diabete.
Só há um melo rie ter i-erteza peça ao
seu médico um exame de urina, como
parte do seu exame medico regular.

0 Vnrt vtrá n nnm* fQVtnn nn* prni*i*irat d* tua larmártn

Kn« r*r#irna fio mu rnfrtiro lamhrm rorqu* AQUlnfí * um

doi rnijlor«>» /niirirflnH'1 dfl muririn, rt# p#rtlfHHno, *ttt»pinml>

tln#i, iHInmlMO», onii»r<,»li"r,»,hrirmr>Hlr« • milnw mirflMRlMtM
»ri,i"i.|. ¦ >*lo »?>!( mtdltn, |mro TêêUbtUW(Ul etMtrtmr «ua
• >.,-i.- ÕHá* in» nt Mrr«ri»»Af»«« il* P«f/nlin MUtilM» «<w

gmterAmtlti, apuMimài, * ytnAmán mtditmitnlm p*'a
m*\h„u,i o trniMe •!> *<iéd« # tlMriar i. ».//«'«.• »>¦> humano,

%m„ J***i J

Eiercicíos, como a nataçdo e caminhada»,
são importantes, seu médico lhe dird <ju«

ei»rcido» deue lazer.

P. Qudl é a boa noticia sobre o
controle da diabete ?

R. Gróças à insulina, à dieta (diabéti-
cos podem comer os mesmos alimen-
tos que suas famílias, mas em pro-
porções diferentes), aos exercícios,
muitas curas ocorrem anualmente.
Se você fôr diabético, verá que pode
gozar a vida e viver tanto quanto
o faria normalmente, seguindo as
instruções do seu médico. Lem-
bre-se. porém, que sòrm êle pode
controlar a diabete; sijja-lhe og
conselhos!

Squjisb
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Baios X - Radiografia - Radioscopia
„,TIA n/YNJTlí•Lai**[0 da Carioca, ÍS — l.o *n<lar

InP ATTILIO LUINlta- Diariamente de % a 7 u.irua.
I" ponto Sociirro e da 23.* Bnf. dn, Santa Caia — Tel.: 42-fJ60S.

n) PODER CURATIVO DO SANGUE"
. leitura é de real utilidade nua doentes du» pulmões, da pule,

liv» Wj „,,„ nervosuR, diabéticos, envelhecidos, etc. DISTRIBUI-

Terça-feira, 9 de Agosto de 1919
=~ ' " PB*  .. '**>

I ,,,iAmaK'»di' "'...ti

*° v
idíânteVnylo da» despesa* postais. Cr$ 3,00 em selos.

_ Clínica do DK. OLIVIO MARTINS — Avenida
Slfi — Apto. 602 — Rio — Das 14 as 18 horas. Remessa

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DO EXERCITO
Apresentação de oficiais — Medalha de Güèrra *--* Permissões

Thode _ gnvlo Basile - Slnéhlo Rafael
de AW* Ja Bolon dt Figueiredo Me-

QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO,
CAPITAL FEDERAL, 8 UE AGOSTO

DE 1IH».
BOLETIM INTERNO N.» 181

Publico, psra a devida execução, o

PRISÃO DE VENTRE
ESTÔMAGO - FÍGADO - INTESTINOS

pílulas do abbade moss
Agem diretamente sobre o apa-
rêlho digestivo, evitando a pri-
são de ventre. Proporcionam
bem estar geral, facilitam a di'
gestão, descongestionam o FtGA-
DO, regularizam as funções di-
gestivas e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTÔMAGO,

FÍGADO è INTESTINOS.

/ ¦ ii^iSid
/ ¦*¦* »m^M\y%

mm
Maternidade "Casa da Mãe Pobre

RUA FREI PINTO, 16 — ESTAÇÃO DO ROCHA
Telefones: 48-4323 e 48-7393

ir
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COMPLETA EQUIPE DE MÉDICOS PARTEIxíOS
EFICIÊNCIA E BOM TRATO

Ptrtos em quartos particulares, com oü sem operação, Cr$ 1.200,00,
consultas pré-natals diariamente, das 13 às 15 horas. Exames de
laboratório a preços módicos. — Colheita de sangue a domicílio.

FRANQUEADA AOS SRS. MÉDICOS
Diárias desde Cr$ 100,00

TODA A RENDA SE DESTINA A MANUTENÇÃO DOS
50 LEITOS GRATUITOS E DA CRECHE

w Glamurosas
cores CUTEX...

*—i ,"w. *f

para mãos que trabalham

para mãos que jogam

para mãos que escrevem

Qualquer que seja tua atividade,
voeè é, acima de tudo, mulher. Até
a Donta das unhatl Dè-lhes o foque
luminoso e brilhante do esmalte. E elas
dirão que você é moderna, distinta,
refinada. Tal como as outras querem
ter. Como os homens querem vê-la I

Applecart
Prelty Gay

Look Pijik
Deep Rose

IM TODAS AS MÃOSutex
I f^m

seguinte' 
APKESIPNTAÇAO DÉ OFICIAIS : _

Apresentaram-se, . ante-ontem, a. estaDiretoria, pelos amllvos abaixo, ot se-gulnleii nflcloir. : "
ARMA DE ENGENHARIA :' capitão : — mis dt Sousa çávàl-cantl, da Escola Tecnlc» do Exercito,

por ter regressado de Sáo Paulo e eoh-clutfto de "estágio.
ARMA DE INFANTARIA :

. CAPITÃES : — Valdir de Melo Per-
raz, dà Diretor!» do Pessoal, por tersido reformado. Jofto Lanes da. SilvaLçal. da Eçcola de Aperfeiçoamento deOficiais (adido ao Estado Maior doExercito), po.r ter. de se recolher è És-cola dè Aperfeiçoamento de Oficieis,sua Unidade. Paulo dè Andr»de. Car-
queja, da Escola Técnica do Exército,
por ter regressado de Sáo Paulo. Mau-
riejo Pires Çaçtelo Branco, dá E»cc-
Ia Técnica do Exercito, por cónclutto
dé estágio e ter 'regressado ' dè Sâo
Paulo,

CAPITÃO: — R|2 : — Leon Henry
D'Escóftier, da Escola Técnica, do Exér-
cito, por ter regressado de Sáo Paulo.

SEGUNDOS TENENTES ! — Jofre Oil
da Silva, do 7.o Regimento de Inf»n-
taria, por ter que se recolher à suaUnidade. Nestor da, Silva, da I.»|l5.o
Batalhão de Caçadores, por ter deixado
de embarcar e entrado e,ni màls 8 dias
dè licença, por ordem dõ èxeélentlssi-
mo senhor ministro.

MEDALHA DA GUERRA 1 — Aot oll-
ciais da ativa e da reserva do Èxi.r-
cito Brasileiro, mencionados nà relaçfto
que a este acompanha, assinada pelo
general de Divisão Canrobert Pereira
da Costa, ministro d» {Estado da Quer-ra, por terem cooperado no esfzsço' dé
guerra do Brasil.

RELAÇÃO dós oficiais da ativa e dà
reserva do Exército. Brasileira a quese refere' o oficio desta data pára os
quais se propõe à Medalha de Guerra;
criada pelo decreto-lei n.o 6.798, de
17 de agosto de 1944.

CORONÉIS : — Aicebjadès Tamolo dà
Silva — Alexandre Magno dè Morais —
Alfredo Mena Barreto Ferrelr Pilho —
Antenor de Alencar Lima — Arnaldo
Bittencourt — Ascleplades Gomes dos
Santos — Augusto Haddock L6bo —
Deraóstenes Tertuliano Ribeiro — Edu-
ardo de Vasconcelos — Ernesto Perei-
ra Rodrigues —' Francisco Pereira ds
Silva — Gaspar Peixoto Coita — Goh-
tram Jorge Pinheiro" Cruz — José Bpl-
táclo Braga — José de Melo Alva-
ranga — Manuel Ferreira de Sousa —
Manuel dá Silva Sellos — Milton Se-
zlmbra — Nelson Gonçalves EtchègoyenOlopércio de Almeida Daemon —
Osvaldo Nunes dos Santos — RafaelFernandes Guimarães — Raimundo Tè'o-
tànio dé Morais Quadros — .e Tlto Co«>
lhò Lamego. ' ',

TEN.ENTES-CORONÍIS : — Adalardo
Fialho —¦ Alcebladçs Garcia Rosa —
Alclr de Paula Freitas CoeJoo — An-
tônlo Carlos da SHvà Murlcl — An-tínio Moreira Coimbra — Arllndô Ra-
mos Brandão — Asdrúbal Eurltlsses da
Cunha — Augusto César de Castro Mu-niz Aragáo — Azuil de Lima FrankllnBenjamim Macedo Costa — Carlos
Mena Barreto Mònclaro — Celso Au-
rélio Reis de Freitas — Celso Soares
de Queirós — Cícero Ráimuddo de Sou-
sa — DJalma Freitas de Almíida —
Eduardo de Sousa Mendes — Eduardo
Gomes Kuhner — Emílio Garrástazu
Mediei — Floriano Salvaterra Dutra —
Francisco Amanajás de Carvalho —
Gentil João Barbato — Heitor de Pai-
va' — Homero Figueiredo Silveira —
Iberê de Matos — Ivanhoé Gonçalves
Martins — Jaime Ribeiro da Graça —
João Gomes Monteiro — José Portugal
Ramalho — José Slnval Monteiro Llrid-
berg — Laureano Gomes Monteiro -
Léo Nascimento — Leonardo Ribeiro da
Silva Filho — Leêntdas de Lima Bo-
telho — Levergê José da Cruz — Lú-
cio Féllx de SouBá — Manuel Allrç
Borges Carneiro — ManueY" Joaquim
Guedes — Milton de Lima Araújo —
Nelson Demarla Bolteux — Nilo San-
tlago — Paulo de Almeida Magalhães

Paulo Gonçalves' Weber Vieira da
Rosa — Plauto de Sá e Bençvides _
Raul Barata. — Rçlualdo Pessoa SobralRomeu Otávio da Silva Azevedo —
Rubens Rosado Teixeira — Sebastião
Costa de Almeida — Sebastião Mendes

Dr. Rubens M. Cabral
(IUVIDOIí — NAHIZ — GARGANTA
KnofHnr — Traquéla e Rronqülot —
Corpos estranhos. Lara;o da Carioca,
S (Edifício carlnra) - a f arrfar. —

Telefone ta-ntflS

de Holanda} — Pasta Barcelos d| Mo-
tais — Tüllo Sçlézn - e Valdemar
Mârtlht Tôrrík. . .

MAJORES: - AsccndiiiQ Ferreira da
«Uva — Adalberto Gulmarfies • - Atrelo
Rebouçat r4 Agenor Monte 

'— Aldener
Valenté"(5uintlérç — Álvaro Velgà Lima
•- Antônio Augusto Gomes Tlnoco -i
Antônio Faustlno dà Costa — Antônio
da Silva Araújo — Antônio de V»s-
concelos Linhares •— Artur Cordeiro dà
Fonseca — Ari Silveira, dè Sousa —
Atila Jotè thevèhard Barroso' — Aü-
gusto Ribeiro dos Santos — Aírton dà
Bl)và Oàttelp. Branco .— Bènídlto Mota
Mércler — Bérnardino Dantas — Clr-

rios Albuquerque Gálvào'Vatí)ue|,T- tíi\jrj
los Buck Júnior — Carlos Córdtlrô dè
Almeida - Carlos, de 'Meneses Brito —
Clóvls Baridelrè Érâsll - Clifo Martlnç
NunèB — Dèltrèy Gomldé dè Mèura
Soüea — Denlsard Moreira .Sinjpàlò. ^
Edward de Lima .Prado — Eduardo Dor
mliiguès dé Oliveira — Eriiillo GáUofè
Filho — Eurico Dlti* d» Roèüa — Fèr-
nando Rodrigues Pelxqtò — Francisco
de Santana Alvlm — Henrique Ferrián-
des Vieira — Kiermès dè MorjlS Dou:
rado — Humberto aPólléla — Humbtrtô
PerreHl — Ilcori ds. Cuhlia C»valtáhtl
— Isaltlno Gonçalves Nobre — Jàlr
Jord&o Ramos — Joio Batista Cordeiro
de Meio, — Jo*.o qaitoti' FHho — íoào
Vieira Pessoa Fontes —

natas' — Silvio Rebelo de Azevedo —
Vàlmlro Rodlljsues Vldal - Vèlter San-
tlaèo "— 

e Vóuiel Leal costa.
, Segundos tínéntes i - Ademar
Caetano dà Fonseca — Agenor Alves dé
Santana) — Alberto José dos Santos —
Alcebljdes Bastos - Aldebaran Alves de
Soüèà — Antènlo Abílio Gonçalves 4*Oliveira — Antehf'

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

EslSo de plantão, hoje, as segulnies:

ò ,'ttè -Áíámbuj» vilai't Vila
eèdQ tt

Mi dè Até'
[Uèlri¦Japo
Mi

flrlõ da Paz — José Perflrio de Sousa

José Blblanò dè Siqueira
o — José Nano-

leão Pastor dè Almeida — JM K*f

vedo Silva— José Gomes Sclortlno — José

Lobo — Jurandi Carnelrq Tqsceno de
Brito' — Llndelfò péíraz Fljhò ¦—: hm-
tlv»l Blttértcourt dè Almelíl».— LUls
Eugênio Peixoto de »r» ffiLuis Lopes Miranda
Silve. taVires — Milton Barbosa

ÕHvêira Réít -- Õdllo Dantes, dè Càk

O^veirà —' Antohli
Üáyi 

'— 
Antonlò, Pereira dà Mácèdq tt

irmàtidd sjelllánò -Artur Momóil -
Aurtusjno Freitas de Melo — Benedito
1'ni — Benedito íèvérlhò. dè <Soi)ta —
Benévldes Moreira de Siqueira — Br*z
Antiinès di Siqueira — G^rlps Bento
JWVjàr — Carlos Calèro Rodrigues —
Eduardo Machado dé Liras - Euelldee
Morais Rodrigues — Geraldo Borges do
Cèütò— .'Ctèrfldp Joèf^ Sénrlque.Guède»
Alcotortjdo — Geraldo Pfrelr» d» Silve>—'qt»réi»c.Í9 SllV.«!lrs Ramos — Haroldo
dé Meiràit .MàÉttlitiet — Hélio Nogueiradèòn Beatos Muniz Perèlrà — í»iàc
Màiirlelo KI|rràt — Jaime Ferreira
Franco — Jènqeèv Ramos — Jo$õ Ba-
tlíta Falcente dà Câmara Lima — Jojio
Batista Maia.— Jo*o Ferreira dos San-
tor^ Joàfl Rodrigues Machado — Jotr
qulm Fèrháhdéa dá Costa — Joaquim
Ribeiro, ,T 'Jorge Caelho T»va,res —
Jorge José Bertho ~ Joçé Alvares Gar-
tm — José Gàbrié) dè Sousa — José
Loujjman — José Portela — Lázaro
Pereira dá 8|lva — Leovèrir Moreira
Névès — Mário de Sousa Réis — Mèl-
nárdb Vátèoneélos p|lvà >-' Nàmlr An-
tune)s Wérrtèèk — Odlle Rio Branco —
Osvaldo Alves Cruz — Oev|ld(> Santos

P»ulo Eleutèrlè Cavalcanti de Al-
buquerque Álvares dà Silva I— Ralmun
ejõ Bàrrés ejo Nàèclmènté '

Miltoh Perèlrà. dè Azevedo
Barata de Sarja — Kèwtòri Pontoiir A*

Rosete de
•bens Luetrlny — Reinaldo
— Sebastilé Coelho de Mà-¦„.¦._!!.- jitrtins de Albu-

Rubens Luèàrihy
!*jlj—állS* 

' ' ~
welllngten

Dr. Alvarenga Filho
CUNICA DE UHIANÇAS

Cons. Kua Araújo Portei Alegre;,
70, salas 814119 — Tel. «2-51154 —
Diariamente de 1 às 4 hora»,
exceto eus sábados. Residência
— Tfilafones: 2R-ROH!) e 37-5558.

CAUTELAS
Compram-se da Caixa liconôrai-

ca. PiiRa-se o seu justo valor ã
quem provar a sua Identidade.
Rua Senador Dantas 97, defroa
tá A Caixa Econômica. Telèíonc
42-7046.

ANTIGÜIDADES
Oomprnm-Bi pratsrlas. porcelana», erlt-
tais, pinturas, lôlae. marfim, piso para
papéis, móveis de jacaianda -'AataVtr
¦i valor dá antigüidade Cata Anglo-
Amerleana Antigüidade Ltda. — Rna

da Assembléia a. 13.

Telefone: 22-9664

LABORATÓRIO
BARBOS TERRA
Edhiclu UAKKE — Avenida
13 de Malu, 23 18.» sala 1.888.
Telefonei: 32-6900 è 32-1435 —
Sempre um mèdlcu de 8 às 18

horas (aos sAbados at*
12 noras)

(Exumes de sansue, urina, es-
carro, etc. — Vacinas inité-
Renas — Tuhagens — lling-
nostlco precoce da gravidez >.

tro e Silva" —'OU Lopes Dornèlèè -rr
Orlando Izidoro.Lage -..oécàr.Jàpjrta
Barroso — Osníar Mendes Pálltàp C4r-
tes — Paulo Serpà Méroè - Raimundo
Vosslo Brlgldo — Rentto Ptquet Fl-
lho — Rubem de cerquei?» Uma —
Samuel da Fonseca Fernandes ;— Sà-
turnino Lártge — Silvestre Trávaétos, —
Silvio Couto Coelho da Frota — Van-
tuil Munho? de Camargo. rr,.yoIt»{F^
Londerò SchllUng è Vàldemsr Qtp
Barbosa.

CAPITÃES: — Abelardo yiêlrà dè
Araújo Unia - ^droáldo 

'Jorge Dantas
Agrícola Beterraba Cardoso de Arlà

Lèâo — Alamlr de Lemos Furtado':-
Alberto dà.SUvà Mor|lrà -¦ A"!*i?
Correia Lima - Allplo Locksley Gsmà
da Sllvá —'" Alvàro Géis Valérlà«,| —
Amadeu Queiras Qulmàr&es — Amert.
co Dollè Ferreira .— Aníbal fielt Movais

Antvaldo Barroso BernarHes — An*
tônlo Lépiftné — ^nt*1,10 Sàlustiano
Dias -• Astçrico Bandelr» de Quel-
rôs — Augutto Cld de Camargo Osorlè

Carlos Alberto de Abreu Rocha —
Csjrlos Burmelstèr Filho — Carlos ,Cè-
lestlnb Teixeira — Carlos Vltál — »»,n-
delra dè Melb — Clodòmlro Fortes fio.
res — Clôvlt líóva da Costa — Dálel
Avelsr Almeida — Draustaj Braçll Bár-
reto ' Lima' - Dulcldlo dé Barres Mo-
relrà — Dlvil Correia Rõdrlguee ,—
Emanuel dè Oliveira Gç>nçálv|s — $»-
nesto Pompeu Vldàl — Ernesto Sllv* —
Eurico dé Sá Rtcha Mala — Êvandto
Cintra Vldal - Evandrè Fèrrèlrà —
Eisler Ribeiro Mosso -- Fçrnándo Alláh
Moreira Barbosa — Fernando Llris —
Ffavlano Antônio da Silva — OU Car-
los Cerquelra Pinto, — Gil Móse gl-
mões dos Reis «— Gumerclndo Pinto
Barreto — Hélio Otávio Pinto, Guedes

Hércules Torres Ferreira — Hermes
Junqueira Gonçalves — Herriánl Albér-
to Carlos — Humberto Ribeiro de Mo-
rals — Irlneu Tortorl — Jàclr ds.
Mota Guimeràes — Jaime Augusto da
Costa e Silva, Joào Carlos Marques
Henrique Neto — Mo Francisco de
Paula Sataratnl — Joào Jacobus Pe-
legrinl — Joio Lopes de Albuquerque
Gondim — Joio Raimundo Picanço Gò-
mes — J.oaquim Alexandrino da, Silva

Joaquim da Silveira, VàrJJo — Jor-
ge Pereira' L,úèio'— José Arsjquem Ro:
drogues — José Carneiro de ^.lbuquer-
que Maranhão — José Cavalcanti Atou-
so Ferreira — José Elpidlo Nogueira'—
José de Jesus Lopes - 'Joèè Parente
Frota — «los* de Soijsa Pinto — Jost
Vieira da Gunha — Klval Saldanha da
Cunha, —- Laérclo Ijlamos Gárci» —
Laerte Fçrnai-dés Barreto — Lincoln
Eduardo de Souea Bittencourt — %>lql(j
Soares Cardoso — Luis Cetárl». Sllvèir»

Luis de Lacerda Wemeok — Lljti
da Rocha Filho — Luis Sóeret Furtedo
—, Manuel Bittetiçourt Loureiro — Mà-
miei Lourenço Brinco — Mário Barreto
França — Mauro dk Silva Vàlè Moreira

Murilo Francisco Barbos»' — líailo
Jorge Cunha — Nlcsnor Presdió de
Figueiredo — Orlon Oàvlào Gonzaga
Caiado de Castro — Oroílmbè Costa —
Osvaldo Cam»rdelll — PkuIo Amánclo
Cavalcanti' - Ralmuhcjo Fràhltlln —
Remo Acclaris — R»né Magno Ar-
solino — Ricardo José do Nascimento

Roberto Carvalho de Melo — Rò-
bèrto Melra de Vasconcelot Chayts —
Rui de Castro — Salvador Viveiros de
Azevedo — Silvio Solano Correi» Cam-
pos — Silvio Aires de Sousa — Tiago
Torres -r Ulisses de Albuquerque —
Rebuá — Vicente Duarte -r Vicente
Paulo de Ollvçlra Dias — Valdemar Be-
zerra Cavalcanti — Valdemar Mato»
Crisóstomo — Valdemar Menetet Ro?
ehà"- *'Válter ROlIn Pinheiro.

PRIMEIROS TENENTES : — Aderbal
Armando d». Costa — Alberto Garci» de.
Cerquelra Lima —• Alberto Lopes Filho

Alberto Momot Roma — Allplo Pe-
reira da Cost» Filho — Altalr Chavet
Pacheco — Amadeu Hortas Fernandes

Amaro Comes Pedrosa Júnior —
Américo Veijèúclo dós Santot '— André
dé Aguiar Limos — .Ângelo Garrido —
Antônio Agostinho doa Santos — Ahtôr
nlo Eduardo Fálcàb — Antônio Luis
Peixoto Guimarães — Antônio Vicente
de Oliveira — Ari Venerando da Grá-
ça — Arlstófanea Fordào — Armando
Kronprlnz Cordeiro — Artur Tolentlnô
da Costa Ribeiro — Bolívar Vanderlei
Nóbrega — Carlos Alberto Mergulhas
DChôa — Ctrlos Pacheco de Almeida

Casemiro Martins de Lima — Cel-
so Moreira Veioso — Cícero Gomes de
Sousa — Claudino Siqueira Barbosa —
Clodòmlro Alvarenga — Dante Leal. da
Silva' — Demóstenes ds Carvalho Ro-
cha — Dlrétu da Costa V|tal — Djál-
ma Cavalcanti Lauro de Vtieoncélos —
Edgar d* Alencar Guimaràes Filho —
Edgar Rodrigues Chaves — Edmundo
Vieira Calhsu — Edison Monteiro de
Barros — Eviláslo dè Carvalho RochaEverardo Maire dè Blqullrà Dias —
Evaldo. MàlioAttte — Fernando Re-
tomba Carneiro Monteiro — Filipinas
Borges U»cltl , — Flarys Guèdet H«n-
rique de Araújo — Francisco Giacomini

Francisco Qomes Rodrigues .— Fran;
cisco Grlsólla — Francisco Homem de
Matos — Fr»nclsco Sesso — Oa6tâo d»
Carvalho Sout» — Otardo Bàrbèr B»er

 !!:r.-.!H.-. fclai - - --¦-

Brito
it OUvelr
*•» , P
querque,— PERMISSÕES :

ÇçneedUèe iR«ÍiW»Í Dirètprl* ,: . .- —* PASSAREM PARTE DOS PE-
RlÔDÔS 08 TifiÀNprr©:

Em elo Paulo, às téhèntè-eoronèl da
atmà.d» Cavalaria Antônio Ribeiro Wel-
m»nà.'

— No Rio e èm Sáò Pàulò, »õ 1.4
tenente d| Artilharia Vàltèr Moreira

. V. Rio Branco 31
L. da Carioca 10
L. da Carioca 13

. Had. Lobo 123-b
Had- Lobo 350
Estácio dé Sá 71

M. e Barros 635
Matoso 47

. Catumbl 67

. Catete 287
Laranjeira» 213

. M. Abrantes 214
A. Alexaml. FR
Cotraé Velho 128

-3. BoUnlcò 697
vai. Pátria 244

. Passagem ' 149-a
S. Clemente 21
R. Grandeza 315
M. Cantuárla 106
G. Sampaio Ü31-S
M. Lemos, 25-b
Francisco' Sá 23

J. Castilho 15-c
F. Otavlano 32
Vise. Plrajá 616

(lôj»)
Sta. Clara 127-a
S. L. Gonz. 152
S. Crlçtovâo 566
S. CrietovSo 1.233
Gen. Sampaio 42'
Plratlnl S91

C. Bonfim 300
-C. Bonfim 879

S. F. Xavier 3
S. F. Xavier 466
V. Sta. Isabel 4
Av. 28 Sèt. 194

-J. Furtado 108
" (2.» loja)
B. Mesquita 367
B. Meçqulta 766
A. Bergaminl 104
Ana Néri 2.078-a
AquidabS 335-a
Arist. Calre 349
A. Carneiro-. 60
B. B. Retiro 370D. Romana 189

(antigo 56)

F. Meler
Goiás

J. Ribeiro
J. Bonifácio
J. dos Reis

26-b
234
263
¦Í93
525

• Sousa Barros 665
29 Outubro 5.825
29 Outubro 9.441
29 Outubro 10.256
24 de Maio 440
Aut. Clube 4.025C. Rangel . 450-a
Pça. Pérolas 126
Maria Passos 86
V. Carvalho 393
Mons. Felix 936
M. Rangel 918-b
M. Rangel 528

¦ C. Machado 990-a
C. Machado 1,566

SirlPl 62-b
Divisória 92

J. Vicente 1.173
Maria Freitas' 24
N. dè Gouveia 5
Av. Democ. 521-a
T. de Castro 121
Av. N. York 150
C. dé Murais 580
Barreiros 614
Etelvlna , 9
Urânos 1.329

A. Barcelos /55
Montevideo 1.330
Romeiros 197

L. Júnidr 2.059
B. de Pina 750
Av. A. Nav. 530
Estr. P. Velho 86
G. Dantas 1.469
Japaratuba 1.881
Albino Paiva 613
G. de Andrade 8
Eng. Novo 48
B. de Sousa 36
Aug. Vasc. 20
B.' Domingos 24
A. Alberto 439
F. Cardoso 

' 27
ParánapuS 162
A. Paiva 102-a

EXTRAÇÕES DENTÁRIAS — CR$ 25,00
Radiografias - Cr$ 10.00

Dentadwas modernas com Cz$ 300,00
Agora podeis trutiir seus dentas e panar em d«z meará

ORÇAMENTOS GRÁTIS. — Peçam informações sem comprumlásos, à
Seção Odontológlca da Organlznçâo Médlco-Dentárla Renascença. —

Av. Rio Branco, 114, 49 andar, sala 44.

CAMISAS sob medida
APRONTA-SE UMA CAMISA EM MEIA HORA

FINO ACABAMENTO
Hábil modistu, especializada, há longos ano», em camisas ots

medida, tendo multo trabalhado para as principais «Casas de arti»o»
para homens», dà Capital, apronta rapidamente qualquer encoman-
da para a mais exigente clientela. Grande prática em modelos de cn.
larinhos mais em moda atualmente. Camisas de linho, de tricoline,
etc' RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 8, sala Í02 — Telefone 4Ü-473».

Dr. Joaquim Vidal
OCULISTA

Gomes, transferido do *." Regimento de¦ ""»»«» 
|íf«|f L 

* " "*  ¦'"
iària de Fi
Bm Santos, ào ,1° tenente de En-

iVUlfDi V« ^isaistpa t\»\i

Artilharia Montada para o 1.° Grupo d»
Artilharia de Frôntéitildaria de Fronteira.

—'"Bm Santos, àèí.e
gènhaii» Roberto Mèna Barreto Barros
fàlètò. transferido do «.o B»tálh»o dè--ikènhàí.lá f!""i " "* "--t---v-'- J-

insmissôes
Engenharia pàrà' a ?> Gpm»ánhla de

PASSAR PARTE DO PERIO-
DO DÉ TRAflSlTO.:

PARA

No Rlô aó 3.» jàrgèrito Frederico
Fràrità dhàvèi, transferido dè> l.»|4.»
Grupo d» Artilharia d» , Cost» Motorl-

l.e Regimento de Obuses-«do par» o
1*8.

. Assinado :
Gener»! dè _-,TT— .-^

TEIRO ACHE
Diretor dó Pè>to»l.

irjnik OTÁVIO MON-

Coafere e»m, ò orltin»! : .
Gorenel SOLON LOPES

oLryEiRA, ,
Chefe d» Gabinete.

DE

Alm.
AS 16 HORAS

Barroso, 97 - Bi. Tel. 22-5421

A EPILEPSIA
não é hereditária

E as pessoas atacadas dessa
enfermidade encontram o sen
completo restabelecimento cum
o uso diário, durante três me-
ses, do eficiente preparado
farmacêutico ANTIEPII-fíl"! .¦
CO BABASCH, conhecido e
empregado como o medicamen-
to mais completo no tratamen
to dos ataques epilépticos.

-ttVnha esposa está fefiz
corri o presewte que lhe fiz I

Wbmâmâ
i mais aperfeiçoada enceradeira elelriift

PAUI J. CHBISTOPH CO.
RUA OUVIDOR. 91 RUA tXO JOSÉ. H- RIO DE JANEIRO

VÁLVULAS
para rádios

TODOS OS
MODELOS

Descontos especiais
para montadores

fÁ /*7 I

tWj V £&**%$&¦Jí JÈÊMfr '

f
3. isnard& €»a. Utta.

Rua dos Andradai, 59 — Telefone
Rua Coronel Gomes Mochodo, 8*

23-4445"
Niterói

Cada w pago
por Óleo
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— Ua>rOldâ Nsrat QulBiaíàiit — Kílls
da Coita Nunes Pinto — Hélio Fàrl»
dè Uèdelrèi - Hélio Banttn» de Air
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é um Cruzeiro de
QUALIDADE"

o Fator n« 1 na alimentação!ãnl
meldà — Htrmeneglldo da Ftèltst Lo-
bato — Utrntnl D'Agul»r — Horá/el»
Pinto »l»rllns — Ivan Jttè Wi|tm»n
de Oliveira - Jtbèt Afonso d» Melo
— J»ú c»rv»iho d» Abreu - Jàrbu
Bel» Barmau — Joio de Aguiar M»-
tot — Joio dè Oliveira e ajlvà — Jate
Perelr» do Ntsclmento — joào Pr»vi-
ter» — Joio Válter dt Andr|dè — Jo-
tè de Almtidt i.im» — Jote dà Btrrot
Moreira Sobrinho — José cindido Ene»
Borb» — .io»» dà tU Ftrrtlrà — Joiè
Tom»» — Juiio de Andràd» - Júli»
d» funil» 8ev»r»l - Klcbèr Oarti» d»
l.tcerri» — l.iirio Dursnlon filho —
t.«lia Martin» TArrtl • l-ui» Mntelr de
Altntir - m»i-um tMitiu leltrt» -
Manual it tltntint Havaí, ¦ Muu.i,,
Clntr» ¦•• filv» - Mirlo M*rinh|o .
Mlil.M il|,«,|,..l m Mlflltl M*nt»|l
» MIII..I. iMrtl HOlèlh» a M. .mi
teia ¦ Màliif Mtin.iii, dt oliveira) m
MUtllO N0lt|| '.'II.ali. M ll.a-Ir.-a-.l,
N»hlu» HatlM ¦"••• '¦¦i"" ¦
'•ii- Ht "ni" rignaii.,-. eNeVttl
«Htrri tMk cmIm oiítwii T»i
«»lil Ititii iimiin Hi4ii»un *¦
iniii «•»•«•» !•'.«••• ' »••¦«'
lllallall. Nli.aiM lf|MUH»Hl» i*»Ml«
flfU *, ft|j»»|»| jr>tMl« ¥*m**>

¦ H*l* ilffMJ»* Kivai.- «Ml"
rniiiHii PtàlM* AMM4* 4» *k
itt» i,.,.,., k*ct't» *» > *i>

U*k»H« \**km M»*»"i#4« - MtíAlk

Pára sua mesa, só é bom o que lhe oferece
qualidade máxima. B nossa preocupação é
lhe oferecer qualidade máxima em cada
lata de óleo "A Dona". E qualidade é o

que a sra. exige, quando está
em jogo a saúde de sua família.
Portanto, na mesa ou na cozi-

nha, use Óleo "A Dona" — puríssimo,
feito exclusivamente de amendoim. Leve,
finíssimo, cristalino, ò Óleo "A Dona" nio
tem cheiro, aem gosto, por isto, nío
altera (realça) o sabor peculiar de cada
prato. E torna os alimentos mais saudáveis
c mais digeríveis.

C&e óleo

Swift
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COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS} vida bancaria
Mercado Cambial

v emj A8
O Banco do Brasil afixou, ontem, ao

seguintes taxas cambiais :
l!K»

Libra, I vista 7b 4416
Dólar 18.72
Franco,sulco 4.3738.'
franco .. U.Utí88
tranco belga 0.4271
Peso boliviano 0.4457
Coroa suüca ............ 5.2145
Coroa dinamarquesa .... 3.MUU8
Bicudo :. 0.7579
Peso uruguaio 8.4324

.Peso argentino 3 1)184' Coroa tcheco 0.3744 .

.Florlm .' ;. 7.0518
COMPRAS

Libra, A vista 74.0714
Dólar .. 18.38
Franco ..... ü.utí.5
Franco belga ¦.' 0.4193
(joroa tclieca 0.3676
Coroa dlnamarqueza .... 3.83
Franco sulco 4.2396
Bicudo ...'.. 0.7441
Piso uruguaio 8.1148
Piso argentino '3.8232
Coroa sueca 5.1198
Florim 6.9237

OURO flKO
O Banco do Brasil comprou, ontem,

a grama de ouro tino.. na base de
1.000 por 1.00, em barra, ou amoe-
dado, ao príco 

'de 
CrS .20.8176. .

MÍDIAS CAMBIAIS
Em 6 do corrente, ,registraram-se,

na Câmara Sindical, as seguintes mé-
íias cambiais :.'.

CR»
75.4416
18.72
0.0688
0.7585
0.4271
5.2145
8.4324
0.3744
4.3738

18.00

Londres . 
Nova York 
Paris
Portugal ..
Bélgica (franco) ...
Suécia .'
Uruguai ¦•¦- .......
T. Eslováquia 
Suica 
Canada> ...

Câmbios estrangeiros
NOVA YORK, 8. •

A vista Uelegrafica Abert. Fech.

Resenha dos Mercados
Rer/ísfiort-se, ontem, uma alta

de dois cruzeiros, nos preços do
café; o tipo sete foi cotado a se-
senta e seis cruzeiros por dez
quilos, tendo as vendas a termo
alcançado o total de vinte e oito
mil e quinhentas sacas. —.Na
Bolsa dè Valores foram regularei
os trabalhos, cujos negócios se
fizeram em escala bem desenvol-
vida, ficando firmes as Diversas
Emissões Nominativas e as Obri-

y/ações de Guerra, com os demais
papéis calmos. Os preços do açú-
çar e algodão, ¦ bem como as ta-
xas cambiais, permaneceram sem
alteração. ¦

MERCADOS DIVERSOS
CAFÉ

COTAÇÕES POR 10 ODILOS
Tipo 3 .. 78,40 || Tipo 6 .. 76,60
Tipo 4 .. 77,80 || Tipo 7 ..76,00
Tipo 5 .. '77,20 || Tipo 8 .. 75,00
Pauta — Est. de Minas, café comum,

CrS. 7,40. Idem, fino, CrS 9,85.
Estado do Rio — Café comum,

CrS 6,20.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Sacas
Leopoldlna  i 2.517
Central .-..-' 1. 177
Reg. Esp. Santo ^——
Estradas dé Rodagem .... 10.967
Cabotagem

Londres — p/£ .
Amsterdam — p/G.
Montreal — p/$ ..
Lisbos- — p/Esc. ..
Berna — p/K
Bélgica —• P/F. ..
Feris ¦¦¦..— p/F. .'..."
B. Alrés — p|P
Madrid — p|F
Berna — (Cj — p|F.-
Montevidéu — p/P. .
Estocolmo — p|Kr. .
Rio de Janeiro

BUENOS AIRES,' 8.
A vista, sobre ;

Londres, £ t/venda,
P. 

Londres, £ t/compra,
P.

N. Xork, 100$ t/ven-
ds — P. 

N. York, 100$ t/com-
pra — -F.

MONTEVIDÉU, 8.
A «Ut» «obra:

Londres, t-1/ venda ..
Londres, £ t/compra
v. Vorlc. .tUüS t/vw

da ¦ — 
s York,' 100$ t/com-

pra — P. ... ••

LONDRES, 8.
A vista «Abre:

ova 3£ork — 5 ..
•rha — 

iHja — Esc. ....
Huihagne — Lr.
ilrid — 
ntevideu (Livre)..
ris — F.
uxclas — F. B.. .
nslerdam — «j. ..

¦ nada — $ .....
slocolmo — K. ..
inove — 
raga — 

lio Janeiro — CrS
Jslo — 
U. Aires - P. ..

4.03.00 4.02.87
37.70 37.67
95.37
4.04

25.21

95. Si
4.04

25. Ux
2.28.00 2.28.00
0.30.37 O.oi.37

20.91
9.16

23.40
38.10
27.83
5.45

20.9.
9.1b

23 \,
3K.10
27 Siri
5.4o

Abert. Fech.

19.34 19.3-1

19.29 19...

480.75 480.7h

480.25 480.2f

Abert.
8.98

. 9.05

n|c.

Fech.
8.98
9.05

n|c.
284.50 234.51)

Abert. Fech.
4.02.75 4.03.25

17.34 17.36
99.8U
19.32
44.13
8.75

10.60
176.50

10.68

102.JU
19.36
44.13
9.12

10.60
176. /f>

10.70
4.02.75 4.03.25' 14.47 14.50

22 00 22.UU
201 00 202. OU

75.44.16
19.98 20.02
20.00 20.20

Bolsa de Valores
VENDAS REALIZADAS ¦;.-.TC.M

Cr»

70 J,
1*2,00

loO.t.U
144,01)
3V.IJI.
7-ír.l»
732,00

38 Unlíoimisadas ..  696,'rO
9D..Emis., Nom. ...... 700.U"

103 Idem  705,d0
160 Idem. Caut. .... 67ã,(ifl
210 D. Emis., port.-  645,0'.'

40 Idem  647.U0.
74 Idem  630,00

«br**.:
Guerra,. CrS 100, ....

Idèm
Idem, Cr? 200

4 Idem 
Idem, CrS 500, . r...

60'Idem, Cr$ 1.000, ..;.
Idem

2U lem, Cr$ 5.000  3.650.JO
15o'i'Ucm  3.660,'i('

Estaduais: Apln.:
•02 Minas, 7%, 1.177 

39 Minas, 2« Série 
45 Idem, 3* Serie 
70 E.' Rio, Elet. 3» Série
19 São Paulo
46 Idem .. 
63 Idem, Unif

Man. Ao D. . Federal:
Emp., 1906 pt.

200-Idem, 1914
Idem, 1931 
I» -ou: (açAes)

20 Comércio Nom., CrS 20U.
950 t , ,ito Pessoal. Prof;-,
100. Mercantil do Rio de

Janeiro, CrS 200
< onihanh'<is:

906 Botoniíicio F. . Gomes,
1000 Mesbla, Pref. CrS 200,

1'Prolar. Or.. CrS 200.
15 Idem, Pref. . . 

141 Sid. B. Mineira, Cr$...
200,; pt. (141) 

45 idem',' (475) 
80 Sid. Nacional. CrS 200,

Dehenturesí
Bbs Banco Lar Brasileiro,

CrS 200, 8%
100 Cia Docas de Santos

CrS 200, 7% .........
Venda» Judiciárias:
D. rohllrs:

60 A -Is Unii. .'.
815 Ápls. Minas. 2* Série . .
220-Apls. Munic. Dec. 3.264

tesouro, 1921, i%
Tesouro, 1930, 7%
Tesouro, 1932, 1%
Tesouro, 1939, 1%
Ferroviárias, 1% .-
Guerra, CrS 100,
Guerra, CrS 2U0,
Guerra, Cr$ 500
Guerra, CrS 1.000
Guerra, CrS 5.000

ApAi. Estaduais:
Minas — Dec. 1.177
Min. Gerais, 7%, pt.
Idèm, õvoj Nom. ..
Idem — port,. 
Idem — 1* série, 5%
Idem — 2» série, 5%
Idem — 3» série, 5%
Rec. Econômica, 7%
Rod. R. G. do Sul, S%
São Paulo — 55ó ..
Idem — Unir., 8%
Rod. do E. Hio —

600,00 — 8% ....
Pref. de Niterói, 8%
Esp. Santo — CrS

500,00 —.»% ....
Pret. de B. Horizonte
Pernambuco, 5% ...
Pref. de Campos, 8%
E. Rio, Eletrií. 8%-
Idem, 3» série 
£.' do Paraná, 5%
Pref. de Juiz de

Fora — y %
Prel. P. Alegre, 5ÓÒ,«),
7%.

Porto Alegre 
Frlhurgo'
Pref. .1. rie Fora, 9%

ApAi. Municipais)
E 20 — port
idem — Nom
Emp. 1931, 6% .....
Emp. 1906, 7% ....
Dec. 1.550, 7% ....
Dec. 1.999, TH, ....
Emp. 1920. 6%. pt.
Dec. 2.097 — 7% ..
Emp. 1914, 69i ..
Dec. 1.535, 7% ...
Dec. 3.264, 7% ....
Emp. 1917, 6% port.

AcAm d« Ranços:
Pref. do D. Federal .
Comércio — Nom. ..
Brasil 
Crcd R. de M. Gerais
Morena Sales 
Idem, c/50% .......
Moscoso Castro
Loyvndes 

E. de Ferro:
Min. S. Jerôn., prei.
Idem — Ord;:".'.
Paulista — port.

Comp. de Tecidos:
Corcovado

CnntP. de Sekuróa:
Continental ....

Comp. diversas i
Sid. Nacional ....'..
.D. rie Santos, port.
idem — Nom.
Butlá
Belgo; Mineira, port.
Su. iviíiini* rie e.ie-

tiicidade — Ord.
Cerv. Biaiiiiia, Ord. .
Idem - Pref .'
Cerv. Bra uma, Ord.
Idem — Pref; ....
Paralusos Sta. Rosa
Fôrçn i- l.ur de M.
Gerais  .

Hoi Regente, port.
Vale do Rio Doce ..
Brás. dv En. Elétrica
Fanair  
Ferro Brasileiro
Brás. de Meias, Ord.
t-aiar* Hotei
Terras e Colonização
Mesbla — Pref
Mesbla - Ord. ...

llehrnturM:
Antártica Paulista ..
Cervejaria Brahma ..
Banco Lar Brasileiro
Docas rie Santos, 7%

L. Hipotecárias:
Banco da Prefeitura

rio D. Federal, 7%
Banco rio Brasil ....

.-• 860,00
. 885.00 875.0U

 i.i.ío.lAi
 865,00 870.00
 71,00
 143,00
 358,00

732,00 730,00
3.670,00 3.660,00

610,00
610,00
.000, OU
500,00
168,00
152,00
153,00
620.00
980,00
199,00
830,00

545,0(1
165,00

452,00
585,00

840,00
875,00
820,00

605,00
806,00
440, jü

152,00

950,00
198,00
825,00

163,00

450,00
555,00
51,00

780,00
855,00
810,00
110,00

750,00 100,00

400.00-

200,00

525,00
500,00
151,00
160,00

Total 
Desde 1? do més
De 1? de . julho .

Embarque*: '
Ásia 
América do Norte
Europa '¦'..

14.561
99.169

463.057

1.166
1.25U
8.771

Total .. .-.
Desde li do mès 
Do 1? de julho 
Idem, ano passado 
Consumo local 
Cate despachado paia em-

barques 
Cate revertido
Café revertido ao mercado,

desde li de julho 
Café entrado em caminhões,

desde lv de julho 
Existência 
Idem, ano passado

CAFÉ' A TCKMO
CotacSea por ló quilos

Meses Vend. Comp.
Agosto  78.00 76.60
Setembro .. ..'.  76.50 75.00

31.413
119.639
533.235
334.81U

1.050

141.644

152.523

136.911
487.907
589.734

Outubio 76,90 75.01.
Novembro .'. ,, s|v. 75.20
Dezembro  77.90 75. /!0
Janeiro, 1950 .....'....,.- 78.60 75:20
Vendas ..  20.500 jacas

Mercado - Multo firme.
FECHAMENTO

CotncAes per 10 quilo*
Meses : . ' >.'•' ' ¦ Vend; Comp.

Agosto ..  80.00 77.60
Setembro ..  78.(10 76.-J
Outubro  77.80 76. jO
Novembro ..'..;.....:. 78.00 76..ÜJ
Dezembro 78.20 76.2o
Janeiro, 1050  79.00. 77.20
Vendas .. ;.' 8:000 sacas

Mercado - Muito'firmei .'
KM SANTOS ¦

SANTOS, 8.. '::'.'•..
Posição de hoje — Estável; ante-

rlor, estável;'-ano passado, estável.
Tipo 4 (mole) — Hoje, 98,50; an-

terior, .'-98,50; ano passado, 90,00.
Tipo 4 (duro) — Hoje, 94,50;. án-

terior, 94,00; ano passado; 87,50.'
Embarques •.— Hoje, 50.928 sacas;

anterior, 33.575; ano passado, 7.913
ditas.

Entradas '< — Hoje, .33.4(19 sacas;
anterior, 41.734;-ano passado, 3 948
ditas.

Existência — Hoje, 2.280.986 s.ioas;
anterior, 2.298.505; i ano passado,
2.307.975 ditas.

Saíram 4.786 sacas, sendo 4.jLií
para á -Europa e 250 para "aoVnget>i.

CAFÉ' A TERMO

CAMBIO
- Tnxmt de. ontem, à vlntu no
Banco do Rrnnll :
Venda — Ilbrua . 75,4110

dólnr 18,72
pêao arg. . 3,9184

Compra — libra» .-. 74,0711
dólar . 18,38
p*»o arg. . 3,8íü

Setembro .'¦'. 
 

24.90 o o»
Dezembro  n|c. 24. jü
Marco, 1950  24.45 14.10
Mato, 1950  23.90 24.4'r
Julho, 1950  23.90 !4.2ó
Vendas ' S:M)

Na abertura: — Estável, com alta

190,00
340,00
570,00

200.U0
100,00

200,00

65,00
38,50

135,00

420,00

220,00

160,00

180.UO
38,00

474,00

195,00

480,00

480,00
290,00

175,00
800, UO

195,00

380. IM'
18,00

745,00'

520,00
470,00
150,00
162,00
175,00
1S4,UC
190, X)
180,. j
165,00
175,00
184. A,
165,00

185,00
330,00
560,00
370,00

500,00

160,00

156,00
177,00
175,00
36,00
470.00

150,00
450.01
477. k
475,00

6iO,UU
152,01'
xeárj.
820,00
198,tHj
109.1)0
325,.*

170.JII
163,'JO
150.0J

33U.UU

387.UC

200,00
180,(K
200,'IU

47^, 10
475,00
155. K,

198, JO

162,00

695,00
150,00
195,50

ULTIMAS OFERTAS
Vend.
CR»

Unif. — 5%  695,00
D. Emis.. Nom. . .. 705,00
Idem — Caut. 5% . 885,00
D. Emls.. port. ... «50,00
Idem — Caut  640.00
Reajust. - '5Co  728,00
O. do Porto — 5!t 

ObriaacAes:

Comp.
CR*

690.00
700,00
675,00
648,00
620,00
725,00
630,00

10,00

199,00
163,00

170,00

380,00

90,00
202,00
450,00
500,Ot

3,00
195,00
320.00

179,00
1.000,00

160,00

760,00
825,00

79. 0. 0
80. 0. 0
45. 0. 0
45. 0. 0

76. 0. 0

Stock Exchange de
Londres

LONDRES, 8. -
TÍTULOS brasileiros

Eederals :
Fundlng
Novo Fundlng, 1914 . .
Conservação, 1910, 4ft .
Emp. de 1913. 57. ...
Fundlng de 1931, 5%

-,ll>, 40 anos .'
Estaduais:

Distrito Federal, 554 (na- |
cionalhrado)  45. 0. 0

Rio de Janeiro, 1927. 7% 43-0. 0
Bahia. ,1928, P% i> 43 (I. 0

Observações — Ai cotações dos tt-
lulos acima são na na** rie seus va-
lores reduzidos c náo na dos seus
valores originais. Sendo que o» Fun:
dings de 192H, 1914 e 1931, é o Em-
préstimo de 1927. são colados na base
de 80% e os demais na base de 50%.

Tituli» diversos:
i_«y • oi Sào l'aulo lm-

'provemenl «no Preshold
Cí. — Prof 111.10. 0

American — Piei  5.11.3
São Paulo Gás, Ltda. —
Pref  11. 0. u

Finance Co., Ltda  0.13. 0
Lablcs tk WUelees. Ltda.,

ordinárias 226. 0. 0
Ocean Coal A Wilson, Lt, 0. 4. 3
imperial Chemical Indús-

trlcs ...  2. 1. 7
Leopoldlna Ua.iiwa,v C*.

tííáíó, 1938,. Nom. ... 138. 0. 0
LlovrTs Bank Ltda , «A».
Sharcs  2.16. 9

Sa. I'huIO Kallways C»
Ltda 126. 0. 0 .

R. Flour Mills * Grapa-
ries, Lida.  1.4.9

TITDLOM BSTRANCiriKOS
Consols, -2'Á%  70. 0. 0
Emu ar Guen« Brita-'nlco, 114%, 1927-47 .. 93.15. 0
Royal Dutch Petroleum 22.12. (I
Shell Ttansp. Tradlng. .. 3. 6. S
Canadlan Eaglc Oil  1. 8. 0

PARADENTOSE (Pionéia)
GBNÜIVITES - DENTES ABALADOS - M*!J HÁLITO

TRATAMENTO CURATIVO E PREVENTIVO

DR. MEYER FERREIRA, c. d. it Aiaembléln, 101-S
Tel. n-nn.

LOUCAS, CRISTAIS,
TALHERliSEALUMÍNIOS

A CASA OLIVEIRA LEITE
W • milor rflMriliuiftori, itMinuln •¦ Vtrijo

i*iia(;a montk OAITSLOi n

Ptètim w Uijtií 4# Hii» Vnm\m

ARRECADAÇÃO
Cr$

Renda Federal , :
A Reeebedoria do

Distrito Federal
. arrecadou ontem 31.463.098,80
A AlfAndega do

Rio de Janeiro' arrecadou ontem 6.843.243,00
Renda Municipal:

A Prefeitura do ' -:'
Distrito Federal
arrecadou ante-
ontem 

\
1.337.475,30

. SANTOS, 8.
CONTRATO «B»

Abert. Fech.
Agosto ....'. ...74.00 76.00

Setembro ..:  ,78.00 
': 

O.oO
Dezembro .. .......... 82.00 „.,u"
Janeiro  82.00 .84.00
Marco, 1950 .......... 83.00 85.00
Maio, 1950  83.00 Só'oi
Julho ..  83.00 S5.C0
Vendas ............' ' —— 
Mercado ..  Calmo Calmo

CONTRATO <C»
Abert. Fech.

Agosto ;... 104.00 104.00
Setembro .. 104.50 104.80
Dezembro .. ....; 105.50 106 iW
Janeiro .".  107.20 107.80
Marco, 1950 107.80 108 70
Maio, 1950 

'..'..'. 108.40 
108 ÍO

Julho. 1950.  108.40 108.40
Vendas .'. :' .Nada 1. .OU
Mercado .".'.  Est. Est.

pardal de 5 a 20 pontos..
No fechamento: — Estável, com alta

de 19 a 55 pontos.
NOVO CONTRAIO cS»

Meses: Abert.: Fech.:
Setembro .,  28.20 'S úo
Dezembro ..-  27.85 ÜJ.J3
Março, 1950  27.45 27.63
Maio, 1950  27.10 . 28
Julho ..  26.75 26. M
Vendas . .¦'   25.000

Na abertura — Estável, com ilta
de 8 a 25 pontos'.

No fechamento: — Estável, com .alta
de 24 a 40 pontos.

Açúcar
movimento Estatístico

Entradas :
De Campos
De Maceioó

Existência ...
Exportação -..'.... 
Consumo local 700

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 8.

KnrlcKiis
Em outubio 
Em dezembro
Em marco; inõ() ..,
Em maio, 1950 ...
Em julho, 1950 ...
Km ouHilno, 1951) .
Am. Mirl. Uplands

Nu abertura —

5.688 C 388

700

Aliert. Fech
 29.83 29.82
 29.83 29.áü
 29.76 ). i
 29.66 29.J9
 29.12 29.16
 27.30 27.35

. . . 32.32
Estável, com alia

Abert. Fech.
21.30 21.75

n|c. 21.ou
20.90 21.30
10.70 20.15

n|c. <|j
161 contratos

com alta

Ra

EM NOVA XORft
NOVA YORK, 8.

Contrato Sb«tos <D>.
Mesea :. Abert. Feeb
Contrato Santos «D».

M O V 1 M E-N TO D O P Ò R T O
Navios Procedências Ent. | Saldas Destino | i>U.':

Warynsky Gdynia 9. | 23-3756
Barbacema P. Alegre I 2:1-3766
Eldanger Fíldd. | 23-0463
C.i Hoepcke 9 Florian. 23-0742
Rio Tocantins Itajal 8 ¦-.¦>— 23-3756
Pirauna — .9 Ilhéus 42-7058
Itapoan 10 Aracajá 43-3424
Arari -- ' 

. 10 . P. Areia 43-3424
Lóide Brasil P. Alegre '9' 

" — "• 23-3756

Pará Natal | 2-Í-3756
Argentina B. Aires 10 N. York | 43-0910
Lóide Haiti P. Alegre .10 ,-3-3756
Scrlgi ' 10 - . P. Alegre 23-5880
Del Norte B. Alies .. 10 10 N. Orlea. 23-4134
Mormacgulí Norfolk 10 43-0910
Itailé 10 Belém 43-3424
Kerguelen B. Aires 10 10 Havre 43-9477
Brasil N. York 10 11 B. Aires 43-0910
Sestrlere B. Aires 11 11 Nápoles 42-5844
Conte. Grande B. Aires 11 11 Gênova 43-9247
Potengi 11 A. Bran. | 43-2708
Cubatão Imbituba 11' 23-3756
Copacabana Bruxelas 11 11 B. Aires 23-4828
Argentina Star Londres 12 12 R. Aires 42-4156
Wateriand B. Aires 12 12 Amsterd: | 43-2937
.Colômbia Gotemburgo 12 12 B. Aires | '23-0416

Marco Polo Gênova . 12 12 B. Aires | 43-9247
Tambaú 12 P. Alegre | 43-2708
Ctc. Lira Nápoles 12 | 23-3756
AscSnlo Coelho Belém 13 | | 23-3756
Rio Amazonas Manaus 13 | | 23-3756
Rio Doce Belém 13 | 23-3756
Lóide S. Domingos P. Alegre 13 j | 23-3756
Alriabl I Roterdam 12 | 13 B. Aires 1 43-4829

Total 
Saídas .. 
Existência ;.....

Cntac&es pur 60 quilos i
Branco cristal
Cristal amarelo
Mascavo 
Mascavínho

EM FERNAMRUCO
RECIFE, 8.

Cotações per to quilos i

Sacos'
6.506

6.5C6
7.506

12:102

rie 13 ri 25 pontos
No fechamento — Estável, com alia

de 12 11 30 pontos.
Cacau

NOVA YORK, 8.
Bhrtegns

Em setembro . .
Em dezembro .
Em março
Em maio 
Em julho, 1950
Vendas 

Na abertura — Estável
parcial rie 10 a 15 pontos.

No fechamento -- Estável, cum
de 45 a 55 pontos."1

Trigo
CHICAGO, 8.

ef;chamento
Preço por bushell.

para entrega:
Hoje Ont.

Setembro .. ...  2.04.50 2.05.25
Dezembro  2.08.25 2.08.25

Gêneros
O mercado rie gêneros de consumo

funcionou, ontem, com o seguinte mo-
vlmenlo ;

Enlr. SaliInK
800 1.450

62
11
10

187.00
171.80
156.51,
156.5U

MOVIMENTO AÉREO
(Horário dos aviões a sair hoje e amanhã)

TERÇA — Vasp: Para Sâo Paulo,
às 7, às 9,30, às 10,45, às 11,30, às
12,30, às 14, às 15, às 15,15 e às 17
horas. AeroTlas Brasil: Para Porta-
leza e Belém, às 4,35 horas; para Ube-
raba e Araguarl, às 5,55 horas; para
Sào Paulo e Curitiba, às 9.15 horas;
para Sào Paulo e Porto Alegre, às
10,52 horas; para Belo Horizonte, às
14 horas; para Sào Paulo, às 15 e
às 16 horas: para Cachoeira, Sào Un-
brlel. Pelotas e Rln Grande, às 7 ho-
ias;, para Sào Paulo, Curitiba, Jotn-
vile, Blumenau, Florianópolis e Pôr-
to Alegre, às 7 horas. Trans-Con-
tlnentni: Para Conquista, Salvador,
Petroiàndla e fortaleza, às 5,35 ho-
ras para Paraguassu e Araxá, às
7.30 horas. Itatt: Para' São Paulo,
Belo Horizonte, Montes Claros, Cam-
po .Grande, Salvador, Recife e Eorta-
leza, às 10 horas. Lap: Paia Vitória,
Ilhéus, Salvador, Aracaju,' Maceió. Re-
cife u. Campina Giande, às 5,05 ho-
ras. Central Aeréaí Para Sào Lou-
lenço, Lavras, Belo. Horizonte, Pium-
hi Passos e Guaxupé, às 6 hs. Nado-
nal: Para Belo Horizonte, Govenador
Valadares, (Teófilo Otonl), Vitória,
Paia Belo Horizonte, Governador Va-
lariares, (Teófilo Otonl), Vitória,
Montes Claros, Pedra Azul, Conquls-
ta, Ilhéus e Salvador, às 7 horas.
Taba: Pára Parati, Santas, Paraná-
guà, São Francisco do Sul, Itajal,
Florianópolis, Laguna, Araranguá e
Porto Alegra, às 6.30 horas. Panalr:
Para Sfto Paulo, às 7,22, às 11,45 e
às 15.07 horas; para Belo Horizonte,
às 7,25 e às 13,25 horas: para Belo
Horizonte e Governador Valadares,
às 9.55 horas: para São Paulo e
Campo Grande, às 6.07 horas. São
Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto
Alegre, às 8.45 horas: para Carave-
Ias, Salvador Recife João Pessoa, Na-
tal. Fortaleza e Belém, às 4,50 horas;
Buenos Aires, às 16.50 horas para Re-
clfe. Dakar, Lisboa, Roma e Istam-
bul, às 7.30 horas; para Recife. Da-
kar. Lisboa, Paris e Londres, às 8,30
horas. Pan American Airways: Para
Montevidéu e Buenos Aires, às 8 ho-
ras:-para Sfto Paulo Pftrto Alegre,
Montevidéu e Buenos Aires, às 9.15
horas: Belém, Port of Spaln, San
Juan * Nova York, às 18 e às 19 ho.
ras. Cruxrlro do Sul: Para Sfto Pau-
10. às. 5.30. às 6, às 7. às 9. às
11, às 13. às 15. às 17. às 211 e às
22 horas: Pftrto Alegre, às 5.45 e às
6 horas; Curitiba às 5,30 limas; Ara-
catuba, Campo Brande. Corumbá,
Curitiba, Sfto l.uls rie Càreies. For.
te Príncipe. Gualará-MIrlm, Pftrin
Velho, Rio Branm i> Xapuri.. às 5,30
horas: paia Aiacntuha, às 1; horat;
paia Vitória, Salvador. Reclle, Natal,
Fortaleza. Painallia, Sfto l.uls •• Re.
tém. ns H.oft horau paia Vitória,
Ilhéu*. Salvador, Macpló .¦ Recife, ai
7,05 imi a> Air irmirr. Para Recife,
Lm.,,- Maritld p PatU, »• 34 horas
ki. M 1 Paia Mniiii ¦ i.ii-u .- liurnni
Mu- A« 14 hoiat Rrltliht raia N*.
i«i Oakai', 1 i-iuh im - a* 1730
hora», a A hi 1'aia Itertlv, DikaTi

Lisboa, Genebra, Copenhágue. Oslo e
Estocolmo, às 23 horas. Natal: Para
São Paulo. Lins e Aracatuba, às
15,30 horas, - .

QUARTA — Vasp: Pata São Paulo,
is 7, às 9,30, às 10,45, às 11,30,
às 12,30, às 14, às 15, e à» 15.15 ho-
ras Aerovlas Brasil: Para Belém e
Miami. às 4,55 horas; para Sfto Luis,-
às 5,15 horas; para SSo Paulo e
Curitiba, às 9,15 horas; para Sào
Paulo e Pftrto Alegre, ãs 10,52. ho-
ras: para Belo Horizonte, às 14 horas
í Sào Paulo, às 16 horas. ¦ Varlfs
Para São Paulo, Pftrto Alegre, pelo-
tas. -Rio Grande, São Gabriel. Bagé,
Llvramente, Alegrete e Uruguaiana,
às 7 horas, para São Paulo, Curlti-
ba, Florianópolis e Pftrto Alegre, às
7,45 horas; para Sào Paulo e Pftrto
Alegre, fts 8 horas. Trans-Contlnen-
tal: Para Vitória, Salvador, Arara-
ju. . Maceió e Recite, às 5,35 horas.
Itao: Para Sfto Paulo, Belo Horizon-
te. Montes Claros, Campo Grande. Sal-
vador, Recife e Fortaleza, às 10 ho-
ras. Tal: Para Santos, Paranaguá,
Curitiba, Joinville, Florianópolis *.
Lages, às.7 horas. Nacional: Para Be-
lo Horizonte,-.. Uberlândia. Ituiutaha,
Rio Verde. Jatai, Guiatinga, Cuiabá,
Governador Valadares (Teófilo Otonl),
Patos e Patrocínio, às 7 horas. Na-
tal: Para Sào Paulo, Lins e Ara-.
?aju, Maceió e Recife, às 5,30 horas,
.¦aju. Maceió e Recife, às 5.30 horas.
Panalr: Para São Paulo, às 7.22, as
11.45 e às 15.07 horas; para Belo
Horlzanle, Uberaba, Uberlândia, Anft-
polis e Goiânia, às 9,25 horas: para
Belo Horizonte, às 7,25 e às 13.25
horas: para Belo Horizonte e Montes
Claros, às 9.55 horas: para Sào Pàu-
10, Maurú. Campo Grande. Corumbá e
Cuiabá, às 6,07 horas: para São Pau-
Io; Curitiba. Florianópolis e Porto
Alegie, às 9.45 horas: para Vitória",
Canavieira», Salvador. Araraju. Ma-
?eio, Recife. Fortaleza. Parnalba. SSo
Luis e Belém às 5.05 horas: para
Recite. Dakar; Lisboa. Roma e ts-
tambul, às 23.15 horas. Pan Amérlran
Alriraja: Para Montevidéu e Buenos
Aires, à» 9.15- horas: para Belém.
Porto of Spaln. San Juan e Nova
York. às IR e àa 19 horas. Craielre
ío Sal: Para São Paulo, às 5.45, As
S. às 7. à» 8. às-9. à» 11, às 13 às
15. às 17, às 30 e às 22 horas: pira
Curitiba, i> Florianópolis, às 5.45 ho.
ras, para Pftrto Alegre, às fi hora»:
oara Pftrto Alegre e Buenos Aires, às
jata SSo Paulo.. Montevidéu. Buenos
Mres e Santiago, à« 7.45 horas Via.
rjrAsi Par» Belo Horizonte, llberlftn.
dia, Mnrrinhos, Uolanla. Rln Verde
e Jatai. Al 5,65 lis. Um»: Pata Hur-
ms Alies, As 8,1 :> 1101 Nh ftj. A |.|
Cara Montevidéu « Ruenn» Alia», As
17,3(1 horai. nrmth: Caia Vltnlll,

nu*.tu1. Aracaju, Maceió <¦ Recife,
11 0,30 hnras. Rraalffi Paia L»i An
genes, a» 0,;ui hom, teatral Aereu
naia Lavrai nfto Uiuiengn a RlnPaul». Ai || norail paia r:»mpin»i e
uni. 11,1.. fi.-!., à« v iii hoiai-

¦ > atwnn-a »-•

TKMJyONNN 1'AllA »' MiiiMM oi;'. \ am- _. MdHMtti n
NAIII - 11 iiilíi PAN AMKHKAN AIKtVAYN - tlOflUl CMJi
0HINU IM» II S> 11 Mlnn, AI.IMM IAH IIM',11 - SMSixl, VA.
»n«. m i' ;.». IMIIIU v m. M (Ull, MIM IfMiii MMIMKII
» «I tiUAi »AMA - 4» 4i»«t 1*1' m 4l-»a»/, 4 lll IIUMI m
tt «»M| Ms' » «-• 1...1. I »,MMAI, kittUA ¦¦» I* Hlli |fAl a»
".!¦ '"MU, IIMiM||!.||M,i,HI <<r,,M, IAHA *
ti.tmi I A »f}«W»j 4IMIIMIIAL
'« iH«i sllMIM <• »'M« 1 41 Ml «I
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usinai de 1» 
Usinas de 2v 
Cristal 
Uemei ai a .. 
A* sorte '.'...... .,

Citações por 10 qalloe o
Somenos 
Mascavos 

Posição estável.
Entradas . ....
De 1" setembro
Exportação . .
Estoque .'•,' .'.;.
Consumo local

Algodão
MOVIMENTO E8TATISTICO

Entradas :
De Cabedelo 
De Pernambuco' 

Cri
155.00
144.1M.
126,01
90.01
60,0(

36,20
32,50

6.937.420 6.937.420
255 5.653

231.887 236.14^
4.000 2.000

Arroz (sacos)
Farinha (sacos) .
Açúcar (sacos) .
Milho (sacos 1 . ..
Feijão (sacos 1
Banha (caixas)
Xarque (fardos)
Batata (sacos) .
Manteiga (quilos)'

4.763
5.754

15.574
45

3'.666
1.710

900
500
500
780
540
50

Total  
Saldas .......;.  
Existência ...  10.287

Cotacóes por 10 quilos
Fibra longa:

Seridó l tipo 3)  178,00 180,00
Serldó «tipo.'4)  174,00 176,00

Fibra média:
Sertões (tipo 3)  166,00 168.0U
Sertftes (tipo 5)  155.00 157,00
Ceará (tipo 3)  160.00 162.00
Ceará (tipo 5)  153,00 155,00

Fibra curta:
Matas Uipo 3)' » 153.00 155,0(1
Matas (tipo 5)  150.00 152.00
Paulista (tipo 5) 146.00 148,00

NAO PAULO
S. PAULO, 8.

CUMPRAUURLS' Cotações por 15 quilos
Contrato «B»

(Base — 1'lpo 8)
Meses Abert. Fech

Agosto  n|c. n|c.
Outubro  196.50 198.10
Dezembro .. 198.50 200.30
Janeiro, 1950 198.50 201.20
Marco, 1950  199.00 201.50
Maio, 1950 183.00184.00
Vendas   

Contrato «C»
(Base — Tipo 5'A)

Meses Abert. Fech
Aposto  n|c. n|o.
Outubro  njc. 192.00
Dezembro 193.40 194. oQ
Janeiro, 1950 194.00 95.0.
Marco, 1950 195.30 196.0
Maio, 1950  nic. n|c
Julho, 1950  n|c. n|c.
Vendas'.   —
Posição  Est. Est

Disponível:
Tipo 4  218,00
Tipo 195.00
Tipo 6  177.00
NOTA — O novo contrato cC» é ba-

seado no tipo 514. para melhor, com
tolerância de 15% do tipo 6.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 8.

Préco por 11) quilos
Comprador Hoje Ant.

'Mate (base 5)  180.00 lfiü.UO
Sertões (base 5) .... 190.00 190.00

Posição estável.
Kntradas   
Do 1» setehibro 295.050 295 05(1

Terrenos a prestações
Entre Caxias e Menti, entre
Nova Iguaçu e Belfort Roxo,
Niterói, ilha do Governador.
Peça informações sem com-
promisso. Travessa do Ou-
yidor, 36, ao lado do eleva-
dor. Telefone: 23-1010. —

Silva.

III Conferência da
Borracha

Realiza-se amanhã, ás 17 horas,
uma reunião à qual comparecerão
os interessados nesse importante setor
da economia nacional, sob a presidência
do sr. Arruda Câmara, designado re-
prescnlante da Sociedade Nacional de
Agricultura no importante conclàve.

Estava raivoso o canino
Comunicam o Departamento de Ve-

terlnária da P. D. F., que o exame
de laboratório para diagnóstico de
raiva em íim canino de rua. removi-
do do Jardim Zoológico, morto, deu
resultado positivo tle raiva.

Todas as pessoas vitimas ou que es-
tiveram em contalo com o referido ani-
mal. devem procurar com urgên-
cia o Instituto Pasleur, para o in-
dispensável tratamento, à rua Juan
Pablo Duarte, antiga Marrecas, n.
11.

"Restos" de tradicionais
métodos policiais

ALVAHOR, 8 (Asapressl — Traba-
lhadòrês que faziam escavações num
terreno situado em Boa Viagem encon-
traram ali grande quantidade de ossos
humanos. Comunicado o falo á policiai,
esta apurou que há melo século houve
no local um posto policial, sendo a os-
sada talvez "restos" dos mi todos po-
lieials da época.

Novo medicamento con-
tra a tuberculose distri-
buído pelo Ministério do

Trabalho
O Serviço de Estreptomicina do Mi-

nistério do Trabalho está avisando aos
Sindicatos que fornecerá também aos
seus associados, nas condições já esli-
puladas, o medicamento suisso P. A. S„
especifico no tratamento da tuberculo-
se por via bucal, em drágeas.

Sindicato dos Engenhei-
ros do Rio de Janeiro

ASSEMULftlA UKKAL
IVlt. presente cdllal ficam r-mivldn-

dos todoi on sócios para uma reunlúo
de n>Mnililcla geral» extraordinária, a
reallzai-si- no dia 10 corrente! em prl-
111,'lrii convocaeflo, fts 18 hnras, i.ii cm
seguíulü convocação no dia i2 do i.or-
renti, ft> mesmas horas, caso náo haja
número lecal na primeira, com * lm
de ser ilisi-iili.ln o nssiiiiln .pfi-miti* as
norma." c direito á nnmeaçAn |.ara
carcos técnicos, de engpnhrlros en-
quadrado; na lei dp regulamentação
da profissão do Engenheiro « <lo Ar-
qultetn

Hii di- laiiclni. 5 de agosto de lllll)
(a) LUIZ PINHEIRO GUEDES.

PreNidente.

Instituto dos Bancários
MOVIMENTO DO DIA 6

ASSISTÊNCIA MÉDICA : — 6 exa-
mes de laboratório — 4 exames de
raio X — 2 internações hospitalares
— 3 tratamentos especializados — 3
inspeções rie saúde.

AMBULATÓRIO CONSULTAS: —
Cirurgia 3 — Ortopedia 12 — Oftal-
mologla 1 — Neuro-psiquiatrla 6 —
Urologia 2.

Aplicações fIsloteráplcas 
Injeções 
Curativos 

Notícias Diversas
TERCEIRO CONGRESSO BRASILEIRO

DE BANCÁRIOS
Continuacfto da reportagem colhi-

da. sobre o certame nacional reali-
zado na Paulicéia.

Impostos «onre sedes sindicais —
Em virtude do precedente aberto pelas
Câmaras Municipais da Capital Federal
e da cidade de Santos, isentando as
sedes próprias dos sindicatos dos im-
postos municipais e declarando-as de
utilidade pública, resolveu o conclàve
recomendar a todos «s órgãos de 'las-
se dos .bancários que pleiteem a mes-
ma medida em seu beneíicio, junto a
quem competir.

Quadros e salário profissional —
O conclàve resolveu, por unanimidade,
pleitear oportunamente a organização
rio quadro rie empregados em todos
os bancos do pais, tendo em vista
a necessidade e conveniência da me-
diria O mesmo, relativamente ao sa-
lário profissional. Para tanto, o Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo
apresentou um estudo a respeito, a
fim de receber sugestões rie todos
os sindicatos bancários, bem como um
memorial a ser dirigido ao sr. ministro
do Trabalho, em que se pede a rea-
hertura das discussões em torno rio
assunto.

Aposentadoria ordinária — Ficou as-
sentado telegrafar-.se aos deputados
federais Brlgldo Tinoco e Medeiros
Neto. pedindo o apressamento do cur-
so * dos projetos de lei sobre a apo-
sentadoria ordinária dos bancários.

Conferência de Araxá — Deliberou-
se . telcgrafar ao Congresso das Cias-,
ses Produtoras, que estava reunido cm
Araxá, dizendo que os bancários rio
Brasil verão com simpatia quais-
quer sugestões que 6 mesmo tome em
beneficio rias massas trabalhadoras
nacionais, especialmente no que se refe-
re ãs leis trahalhistas.

Comissão Central do Conclàve —
Foi eleita a comissão executora dns
determinações do Congresso, com a in-
dlração rios Sindicatos do Rio de Ja-
nelro, de São Paulo, de Santos, rie
Niterói e rio sr. Túlio Peixoto de
Alencar, representante de diversos
Sindicatos do Norte e domiciliado no
Rio de Janeiro.

BANCÁRIO MINEIRO NO RIO
Acha-se nesta capital o bancário Jo-

sé Tomás Leão. presidente da Junta
Governativa do Sindicato de Bancários
de Belo Horizonte.

O sr. Leão veio ao Rio tratar rie
interesses ligados a. coletividade ban-
caria de Minas Gerais.

SOCIAIS BANCARIAS
Nascimento

Acha-se enriquecido o lar do ban-
cârlo José Soares de Figueiredo
Sobrinho. contador ria Agência do
Banco Mineiro da Produção, em Lam-
barl, e de sua esposa sra. Maria
Auxiliadora Figueiredo, com o nasci-
mento de um menino no dia 6 do ror-
rente, que na pia batismnl receberá o
nome rie José Eduardo.

O recém-nascido é neto do sr. Júlio
Catcti, atual gerente da sucursal do
Banco Hipotecário e Agrícola do Es-
tado de Minas Gerais, desta capi-
tal.

Transcorre hoje o aniverséri. ,
gulntes sócios da Assoc acln ?mM"ca Banco do Brasil : 

ftMOClacflo Atlctl.
Ari da Costa Nogueira nucia rie Nova Granaria, si'- iJ^-Rodrigues Holanda, cájaVeiras p?l*}?ba; Eduardo Rocha un.... s' Paia'-

Grande, DF;

tfltlir
JD'-4,
£iirai
?lo.')»

Ribeiro I',,Euclldea PerrL "ÍS0
(CEXIM); Gastão MaWues l.- Rh
Júnior. Rio (F1BAN)T osémrn!nlrPinto. Fortaleza, ceará' Lá ! "
de Camargo, Campinas, SP- •, ,do Carvalho Barbosa, R|0 iWni£Rodolfo de Almeida e All.uqucm J1bral, Ceará; Válter Ribeiro lâsiK»'Rio (SEÇEX). s,lu'
ASSOCIAÇÃO ATL.ÉT1CA BANcÁBinu

DE CAVALCANTE M0!'

Programa da Semana (.'uniFmnmi
do 3, Aniversário He I'-,,n" ' "

Hoje - ás 21) horas ; .. 7"
Mirim (Torneio por eliminatóriai
Taça Raimundo Bitencourl e medalh-T'ao quadro vencedor — lo jogr, . , "'!'
M. - Empregados x s. C. CÒnselhcú
ro Zacarias; 2? jogo : —a. (j V
— Estudantes x A; A. B. fj
quadro A. — 3u jogo : Cavalcante í"C. x Luso Brasileiro F. c.

Quarta-feira ns 20 horas: _ (•„_.,„
rio Torneio Masc. Vôlei : - 5" ,.'go : Caravana Boca Juniors x TumVôlei Clube; 61 jogo : Cerqüeira Daitro V. C. x A. A. B. c
quadro A; 7v Jogo : Caravana BomJuniors x A. A. B. C. — quadro b"8V jÕgO • lrf=r».« .. . .''
B. C. -

A.' A. Intercap x A. A• quadro A,.

Qulnta-felrn — ás 2fl hora» : — pu
tehol Mirim (Finais) — 4i jogo • Vencedor do 1? x A. A. B. C. _ quadr*.B.; 01 jogo : Vencedor rio '2i \ Ven'*ír'»..cedor do 3? jogo; 60 jogo : Vencedot '/'A
do Ai x Vencedor rio õi jogo. í/m

Sexta-feira — às 211 hora» : Contin
Torneio Masc. Vôlei — 95 jogo •
Tupã V. C. x Cerqüeira Daltro v'.
C.'; 105 jogo : Caravana Bota Ju'.
niors x A. A. B. C. — quadro A •
lie jogo : A. A. B. C. — quad,i
B. x Tupã V. C; 12<J jogo ; A. AIntercap x Cerqüeira Daltro V. C.

Sábado — As 19 horas : — Torneio
de Vôlei Feminino — Taça *Ala ria
Boa Vor.tade* e medalhas ao quadrovencedor : — li jogo : Clube Inapià.
rios do Vôlei x A. A. Intercap; 2i
jógo2: Vencedor do li jogo x A. A.
B. C: 3v jogo : Vencedor do le lôgó
x Perdedor do li jogo.

Em seguida : — Inauguração da qua-dra de Basquetebol.
Taça • «Inleicap» e medalhas an

quadro vencedor do jogo único entrs
a A. A. Bancários Cavalcante x A.
A. Intercap.

22 horas : — Grande baile ao som ris
maravilhosa orquestra Paramount.

Traje : 1 Passeio completo.
Domingo — 14-8-49 — de. manhã —

» horas : — Corrida rústica (adultos)
«Circuito rie Cavalcante» Taça Sa-

bino de Oliveira ao vencedor e meda-
lhas aos três primeiros colocados.,
com a participação de cinco atletas de
cada um dos clubes acima.

9,In horas : — Futebol de Veterano»
Campo do Cavalcante F. C. entre

os clubes aniversariantes : A. A. B.
C. x CS. Amadores.

9,15 horas : — Corrida Rústica tn-
fantil : «Circuitinhò» «— Taça Raimun-
do Bitencourt ao vencedor e meda-
lhas aos três primeiros colocados, cnm
a participação dos clubes inscritos d».
ra o futebol — mirim.

14 horas : — Futebol dos aniversa-
riantes -— Campo rio Centro Espor-
tlvo de Amadores, segundos quadros ;
C. S. Amadores X A. A. B. C.

15 horas : — Primeiros quadros : C\
S. Amadores x A. A. B. C.

2» horas : — Reunião social
serie e, possivelmente, uma sur,iR-sa

?

GUARDA MÓVEIS
SÃO CRISTÓVÃO

RüA JOSÉ ElHiENIO N.v 28
TEL.: 48-2081

EDIFÍCIO PRÓPRIO

Em cimento armado conatruido
imperialmente par» faae fim. Fi-
ltnl da CAIXOTAHIA BRASIL, ea
perialiata em encalxotamento de
mriveia,. loucas e uristais a dom!
cllio, preço módico, cim garantia
à AVENIDA PRESIDENTE VAR.

(•AS n. 10BS — Tel.: 43-4.1311.

ENCERADEIRA ELEG^ROLUX
CrS 1.950,00 — Das verdes, B-4, com certificado de garantia nor riuli
anos, com % jogos de escovas e 1 Jogo de flandas,. completamente
sem uso. Aspiradores e Espalhadores de cera, dos automáticos, com
abatimento. CASA TINOCO vende tudo, só com lucro de 10% —
Rua 1-..» de Março, 101-A 2.? Andar, Sala 2. Esquina com Avenida
Presidente Vargas.

I

ÁGUA }
musA
GRAi\4D0

Senhores DENTISTAS

DENTAL PEÇANHA
3

é a vossa casa !
«ATERIAL DA ACREDITADA MARCA S. S. WHITE

COMPLETO SORT1MENTO
BROCAS — PECA DE MAO E ANGULO

Dúzia, CrS 19.50 — Preço «reclame».
PALADON, SEMPRE PALADON

Caixa original, CrS 19,00
EDIFÍCIO DARKE — AV. 13 DE MAIO. N. 23 — fi? ANDAB

SALAS 60115 — TEL. 32-7881.

TIJUCA
Vendo à Rua Mário Barreto, 15, apartamento de frente, com boa
«ala, 3 quartos, banheiro, cozinha, quurto de empregada. Preço
CrS 200 000,00, sendo CrS 40 000,00 a vista e o restante em pres-
tações mensais de Cr$ 1 .19,20. Tratar com MILTON ROCHA, à
Av. Nilo Peçanha, 26, sala 701. Tel.: 42-9506, das 9 às 12 e das
Vendo â rua Mário Barreto, 15, apartamentos de frente com boa MB

^W absolutamente ^H|

W^mj |M-I» .Açlo ^M

Br lllnnpiiiml» V4»?, V
'Xi ' • ¦¦ MorillKlie* \^ |t 
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* /4r vx\ ' IÍ5 ft\tl |itoir»«i). AÍ*L. „-J\ , I

#«lMll|.«ll|r 
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PENHA
Tenha um titulo, formando mc

cm uinu profissão brilhante. Es-
tilde rádio 110 Educandário Santa
Fátima (oficializado) e seja um
técnico em montagem e conserto
com três meses. Aulas noturnua
às 2ih. 4»s. e fiiR-fcirau, de 20 át>
22 Korns. Ensino eficiente e exa
mes rigorosos. Anéis de grau c
diplomas validos em todo o pais.
Colocacno rápida aos aprovados,
com ordenado mínimo do Crf
3.000,0(1. Apari-lliamento moderno
Matrículas libertas — (IK vaguei
Rua Antônio do ('armo, 1(14, pro-
ximo à piiicii do Carmo.

Construção própria para fábrica
ou depósito de mercadorias

Concreto armado, pé direito lm, área construída S50m2,
terreno 1.05üm2. 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.

TECIDOS
INGLESES

Importados diretamente das melhores fábricas da
INGLATERRA

CASIMIRAS — TROPICAL "MOHAIR" BRILHANTE
ARTIGOS FINÍSSIMOS

AVENIDA ERASMO BRAGA N. 227 — SALA 103

compfinHiq DCCimenTO portirod paraíso
iV'«it CompNnhia avíia i|ito pode Untwor olmantu de iub

i.ii.i i.-.i.-r.H .-in iui„._„„ de \*n*tí, ou, |im» pw|utnai '(Hi.i.i 1.1.,-i. •
•i" ¦¦••..,.!, que ..I....I..,. no «eu .i. |...-.i.. ...¦!.. eipliili

'''•'•• tutrii ...i.H.........• .1,,,,.,, , numrllòrU)<Ih • ¦ •••
k AVKNIIIA HIO MANCO, «ft?, — H» »hi<»ii — H»l« Hl t —

\
...»¦;.-., ifi ¦!&:.,,
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Enceradeira^ Electrolux
,|.,i, (]p 1949, vendns h vista e a prazo « das verdes moderna)

oi riini todas a» peçns, sem usu, CrS I.«150,00, cum dViW unos dr
ntifl Asplradorae d« po, Es pai hadures de cera elétrtvim iiuttimfc

" «dó Bua Evuristu da-Veiga, 78 — Subradii — FONThs * BD
v!<v'"' _____— RICHE- LTDA. — Tel.: 32-2498;

IBISEÍ
fígOKfM

.. J rik1M(3lPI0,€ú QUERIA A.SIM
a MORTE.' PORÇM MAI5 TARDE PEô"

COBRIU QUE A SUA VIDA LHE ERA
DO QUE TUDO '

NOTICIAS DA MAftlNHA w.

iTíMJgÍlHWJL.10 hwm Igam^vj'
____E *£ *^'— ^_____[ 

''*"" *'t_____k

ft üw fiai ii Ke__ £«__ KAt/io _M«toHF_r^*sa*
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Reufie-se hoje o Conselho do
Àlrhiranitído

Autoridades no gabinete — Estágio de segundos
tenentes — Montepio Militar — Regresso dejofi-
ciai — Movimentação de navios — Designações 77

Inspeção dè saúde — A bem da disciplinai
Sob a presidência do -.mirante

-Dodiworth Martins, o Conselho do Al-
mlrantado levará a efeito hoj», mais
uma sessão.

REGRESSO DE OFICIAL
Procedente de SSo Paulo, regres-

sou, sábado último, a esta capital,
o capltáo tenente Hlldegardo dê Nó-
ronha Filho, ajudante de ordens do
ministro.

AUTORIDADES NO GABINETE
O ministro recebeu, ontem, em. coh-

terência, o capitão de mar e guerra
Júlio Barreto Leite e o capitão de
fragata Pedro Paulo de Araújo Su-
zano, comandante do navio escola
"Guanabara".
APTOS PARA QUALQUER COMISSÃO

Foram inspecionados de saúde, e
Julgados aptos, para quelquer comis-
são, os segundos tenentes José Luis
Rocha Costa, José Pascual Júnior e
Loohardo Loureiro;

A BEM DA DISCIPLINA
Omlnistro mandou excluir do ser-

viço da Armada, a bèm da disclpli-
ra por mi conduta habitual, de açor-

'•--¦¦Í'-i'.'A'..-,y.v'f^7 
¦¦:.¦-¦¦•.'-'\ .'• '¦>¦¦¦ -•.-..-

Dra. YáraMvUei
ADVOGADA

Bua 1.» de Marco, n. 141, 3.» -
Tel.: 48-7891

Di. Duarte Nunes
Doenças do» órgftos fêntto ur uftrto»
em ambos os sexo» — Hemocrélnas,
suas complicações — Das 8 >U ">
hora» — Senador Dantas, -IB, «obrado

Telefone 22-08115.

tí0W&§

'ô tlkDli&J "*- -r \

m

DR. LYRA PORTO - OciiÜSto
Edifício üarke de Matos

Av. 18 de Mato, 23 17.» - SI 174V
2»s., 4»s., e 8W — 13 às 16 horas

Tel.: 42-1996

WÊÊImÊÈ

LINCOLN
Vende-se, Cr$ 30.000,00, 4
portas, em ótimo estado. Ver
e tratar à rua Sete de Setem-
bro, 186, com o sr. Luis.

CONSERTOS DE
RELÓGIOS

PELO SISTEMA SUICO
COM UM VNO DE

GARANTIAl G. Emeric
Primeiro Relojoeiro du-

rante lonuos anos da
Casa.

MAPPIN tVEBF

Rua Buenos Aires, 79
3.0 ANDAR

Perto da Avenida RI» Branco.

DEFENITIVAENTE
ÚLTIMA SEMANA

¦Sonho de uma
noite de verão'

PELO'TEATRO DO
ESTUDANTE"

com

Jaime Barcelos
um grande ator cômico

no -

FÊNIX
Diariamente às 21 horas

JwS-Ma 
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dò com o'I.I.* do art. 17 do R.D A ,
o marinheiro ¦ Francisco' José ftodrír
gües.

DESIGNAÇÕES • •
Por necessidade do serviço,, foragi

feitas as seguintes deslgntçfiès. dos
capitães tenentes Andrélino Chalréo
Correia, . para a A.M.S.Á.'; Durval
Augusto Catârlpò, para 

"6/1."..D.K.f
Manuel Plávlo Sampaio, paíft' 6 Q.M7.;
oos i.°s tenentes José Carvalho da
Cruz e segundo dito Ivan táonteire
d* Castro; para a Esquadrai , v.

MOVIMENTAÇÃO D_ NAVIOS.-'.*"'
Procedente do Ploriandpólls" chegou

ao' porto de Paranaguá o • rtavlr» hí-
drográflco "Javarl"; deixou o porto'
com destino a Santos, onde chegou
o: tem, o rebocador "TrldÜnte";- e
cheguu ao porto de Imbltuba, pro--
cedente de Anhatomirlm, o navio hl-
drog.áfico "Henrique Dlás".'
ESTAGIO DE SEGUNDOS TENENTES

Encontra-se'' publicada no boletim n.°
31 desse Ministério, a relação par-
ciai dos segundos tenentes' aprovados
no primeiro periodo de estágio- e que
cm 16 de Julhc próximo ílhdâ, lriicll-
ram o segundo periodo.

MONTEPIO MILITAR ...
Por contar, mais de 30 anos de ser-,

vlços cómpuiráveis para a lnatlvldade,
passou a contribuir obrigatoriamente
para o. montepio do posto-superior ò
capitão de fragata Armando1 Junqueira
Ferreira. >:.'¦-

DÊSÍACrlO COM O CHEFE DO "
GOVERNO .....

O almirante Silvio de Noronha,, ti-
tular da pasta, acompanhado db ca-
pitão tenente Jorge Osório, .de • Nôrq-
ph.., ajudante de ordens, compareceu,
oi.tem, ao Palácio do Catete. a fim
dr despachar com o presidente da Re-
pública..-' í*'.-" '¦'

PRÊMIO "ALMIRANTE JÚLIO DE
NORONHA

O ministro, em ato de ontem, con-
cedeu ao cabo Mário dos Santos Lima,
o prêmio "Almirante Jülio de, Noro-
rha", referente ao ano de 1948.

REPRESENTAÇÃO - )¦
O ministro féz-se ¦ representar on-

tem, pelo capit&o tenente Luís Afonso
dt Miranda, ajudante de ordens, na
missa èm açSo de graças do sr. Arj
tur Bernardes. -; . •

CLTJBE NAVAL
Essa entidade levará a efeito ama-

nha, em sua sede social, dás 21_-«
í 1 horas, , mais uma reunião de "Bin-

go Dançante". '
APRESENTAÇÃO DE OFICIAL , £

Apresentou-se, ontem, ao ¦ mlniBiró
o caplt&o de corveta - Afrànio de Fa-
r a oficial de gabinete, que hi dias
submeteu-se a uma intervepçáo clrúr-
glca. -. ...- <• '

PROMOÇÃO NO C.P.S.A. '

Fo; promovido a primeiro . sargento,
do Quadro de Artífices de Máquinas,
o segundo dito Paulo Pereira de OU-
velra, classificado no navio auxiliar
"Duque de Caxias".

MILITARY REVIEW
\ Blbiloteca Militar, distribuidora ex-

c'úsiva no Brasil do Mllitary Rtview
- edicáo brasileira — veiit' comunjear
aos subscritores desta publicaçftp da
E6cola de Comando dos Estados uni-
pos — Fort Leavenworth, Kansas que,
ne ta data terminou a distribuição, do
número 3 - Julho de 1948. •

A Biblioteca Militar receberá, até o
õía 15 do corrente Inscrições para a
S& assinatura anual do "Mllitary Re-
view", cujo Início é no corrente més
« ti preço de trinta cruzeiros.

Acha-se à disposição dos lnteres-
tados um limitado número de cole-
çóes completas da "Mllitary aeview ,
algumas das quais em espanhol e in-
glês. correspondentes á 1>, ¦2-*_-.?-* *.
4.a assinaturas ao .mesmo preço da 5.a

Qr. 'Uarlosalbêrto Corrêa
ÓüHI.I8TA'i;

'.d. Planl — Av. Almtc:. Hnrroo»
i_ — 4> — Salas 4011104. Fone
\Z.6t*l1\ de.--1 •¦*. «m diante, dl*>

rlampnte'.
; —' ™í*-  \ ¦ :. '

Consulte o advogado
Dasqultes —, AnHlacftes' A* ca.<a.
mento. .—t-, |>e_jpf jo • «te. Consur^
ta, -rrv Gr: JÍO.ftO \ ~r.« Dr. Alsorino
MAchádu — Avenida • Pnssident»
Vargas, 149 — 9» andar- *— M»ih
1Q f. ti _ Da» 1S às'li hora» —

t*is.: iv-nnm * 2S-íêti.

SEU RÁDIO
PAROU V,

% 26-3.87 e 38-3010
Erri séu próprio domicilio consír-
tamòs, qualquer marca > eom j{*-
:. fi ranMà da 12 meses.

Cautela da Caixa
COMFKA-SK , dè. Jóia» e mercado-
rias. Pela malíir oferta. N&o ven-
da sem consultar, o sr. ,Moreira.
A\,' PÁSé^iS, ,4«, :i.» ,-AJLA,, 4

., ejn freníjèi ao parque.

ORDENADO: GH$ 3.000,00
serviço par» laier em easa e fácil
para ambos Os Seaòs. Remeto forhiula
a qualquer local a X cruzeiros. Manda
nomt» * endereço ao Prof. Osvaldo —
Caixa Postal 4874, Rio. Nan respon-

:•.'. sablllrn por dinheiro . em ' carta
:-. simples.

,.,..r .1, i-,ii||i
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Tumores é Câncer
Raios X e Radium
Dr. von Dollinger dá Graça
EXAMES PERIOIHOÔS, EM TO-
UAS AS IDADES, PARA PRE-
VENCAO CONTRA O OA>XER,
ttlrservacao. nu Memorial Hospital
da Câncer'— Nlíva íorlc — Re
Biessou dos Estados Dnidos. As
s.MMbléia, 98 — Ranite. « horas
Hora marcada, 22-IS5U e 37-2418.

Vai ao domicilio.

TEATRO CARLOS GOMES
¦-:.- ¦¦ ... com ¦"''¦[''¦ '!V* ¦

HENRIETTE MORIMAV
AMANHÃ, às 21 horas — Estréia de ^

MADEMOISÉLLE
(A Governanta) ." •'

Apresentando ANTONIETA MORINEAU :

TEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA LíRltJA OFICIAL

Concessionário: L. Laurent Maríosa — Superintendente Geral: Dr. Arj, Menna Barre|n

jA
ao levantar-se ?
Precisa ds um
laxante ?
TOME

SAL HEPATICA
_.B_>^—>

fápiéo..:efemsunte...efi(iaz

HO.TE, TERÇA-FEIRA, Ô, AS 21 HORAS EM PONTO

3? Recita dá Assinatura de Gala ! " :;¦';;:,-.

WERTHER
opera em 4 atos de MASSENET ''" *'-"¦;'

TAliLIAVINI — PIA TASSINARI — DIVA PIERANTI — PAUÍÓ FORTES — GUILHERME DA-
MIANO — NINO CRIMI — ANTÔNIO LÈMBO— Maestro:, do- CÍVro: SANTIAGO GUERRA,. —

Refrisseur: CARLOS MARÇHESE ?.' -

Regente: EM IMOTIERI
Bilhetes * venda. — Frisas e Camarotes : (esgotados na Assinatura). Poltronas: CrS 200.00; Bal-
c6es Nobres A e B: Cr$ 200,00; id. C e D: CrS 160,00; ld\ nutras filas: Crí 140.00; Balcões A, B
e C: Cr$ 120,00; id. outras filas: CrS 100,00; Galerias A e B;: CrS 70,00; Id. outras.filasiCr$i55.00.

Selo 4 parte.: '¦' ; ": ';'' J

Sexta-feira, 12, às 21 HORAS EM PONTO
4* Recita da Assinatura de Gala'

com a ópera em 4 atos -de VERpi

AIDA
ELISABÊTTA BARBÁTO — FEDORA BARBIERI -- MARIO DEL MÔNACO — RAFAELE DE
FALCHI — AMÉRICO BASSO — JOSÉ1 PERRO TA — NINO CRISÍI — IRMGARD MtJLLER. —

Maestro do COro: SANTIAGO GUERRA — Rejrlssenr: — CARLOS MARÇHESE

Repente: — EMIDIO TIERI.

Dànsas pelo Corpo de Baile. Coreógrafo: VASLAV VELTCHEK. Primeiros bailarinos: TAMARA
CAPELER, BLANCA «IRMAYA, DENIS GRÉY, SEBASTIÃO ARAÚJO

Bilhetes A, venda hoje — Preços do costume

Df. Oscar Carvalho
NERVOSOS

RUA DA ASSEMBLÉIA, 98, SALA

49. FONE: 22-4582 '

C0MPRAM-S1
ROUPAS USADAS
E TUDO UE VALOR — 8B. ,

ABRAM - TEL.: 48-9-82

1-v 1

aperieiçoameiitòs fazem-na mais desejada que nunca!

UU-MVA- Uü. Kb'IOMAU«r e IJNTEls,.
TINirS, FfltAlru E-NEKVnfeAP í, . .. >

RArO ,.;..;

Prof; Renato Sousa Lopes
Biifi Méxlet. n »8, t » P»v. EWUflelo:

Minerva, dsr. 1« ht 20 horas. !
Teleíone 22-7222

CALMANTINA
DE GIFF0NI

Eficaz, contra as enxaquecas,
nevralflas, dores de cabeças.
Influenza ou gripe, febres, reu
matismo e dores em geral
Evita e- combate os rf.sfrlados.

- Nas- farmácias e drogarias
Em Vidros ' de 80 e envelopes
de 2 eompromidus. "

Depósito geral:' Farmácia e
Drogaria (ilífonl — Rna Pri-
melro de Marco, 17 — Rio.

Vr- «.'
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Neva sfsfemo d» •nehlmorr-
te "fota-flM"

Novo mo*tr*i9*tr de Nrrta

Nava r*ssrvaréHe ei*. vMre
«•xlval

Nèvo • exclusiva regulador
do fluxo da tinto

Nava dUnoiirivo canrre va
iomsi?in am vlagnns air*m*

Iwrava mal* tamaa sem rm-
navecee da tlnim

¦ ..,* meli I tiends «psrlel»
(•ementes l

A NOVA Parker "51" excede em beleza
e precisão todas as canetas anteriores.
Um engenhoso dispositivo Parker regula
o fluxo da tinta, para obter sempre uma
escrita uniforme e perfeita ao mais leve
•contactó da pena com o papel Enchê-la
e uítr_-fâcil. E- s Nova "5!" tem prote-
ção .especial contra vasamento — mesmo,
nas elevadas altitudes atingidas por um
aviSo a jato.
Escolha a caneta que representa uma vida
inteira de facilidade no escrevar—a Nova
"51" Para obter nn melhores r«sultadoi,
u«e Tinta Parker Superchrome, que «a-
erave s*,co, ou á Parker Qulnk, com »olt>x.

; 
'.t, -

PREÇOSi Cr$ 450,00 c Cr$ 375,00 -. I
J-coruéi mU fâíepiját* S> »u//M0> 

'5Tm#**Um 
Jmo G&m,ânfo. ÂquàÍoJ

Reprerenienlei •iiluiiv** para laa*a a IVaill a »éila Caatril i* Un%%m%%

COITA, FORTILA A CIA.
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Lavandaria e Tinturaria Santo Antônio
Lavagem a seco — Entregas rapiuub

48-2060  48-iuuu

TROPICAL BRILHANTE
ATKKDE-SE A DOMICILIO;

ge V S tleselii vestir liem, cum o melhor Tropicnl Iriglca, faça uma

visita à Casa Happ.v. rua Àlothdv <iiikiiaiii.ru. 17-21 Edifício Regina —

Loja 1 — Telefone 42-1492.
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AUTOMOBILISMO E TRAFEGO
3,"-feira, 9 de agosto

QUERO MAIS
Finíssima aguardente de cana da zona da Leo-
poídina — Minas. Dúzia: Cr$ 75,00 — Pedidos

pelo telefone: 32-6124. 
ACEITAM-SE VENDEDORES À BASE DE COMISSÃO.

| CACHAMBI
Vendo ótimo prédio com jardim, varanda, i sala, 4 quarto», cozi-

nha, banheiro para empresados. Terreno de 11 x fiO. «rego a vista

Cr$ 250.000,01», para ver diariamente, d«s 10 as 16 '""-as, a Mm

Honórlo, 1.027. Tratar com MILTOX BOCHA, a Av. Ml» 1 e-

canha, 26, sala 701. Tel.: 42-Í506, das l> às 12 e das 14 às 18 horas.

TERRENOS E CASASM 1*1
TERKENOS — Em vários subúrbios do Distrito 'Federal..^special-

mente JACAREPAGUA, a partir dè 25 mjl cru^eiro^^nas pro-

ximidades de MADUREIRA, a partir ..de >29 ml).

CASAS — Construímos em terreno particular; para entresa em i«

dias, a partir de CrS 20:000,00, com dispositivo para futura am-

pllacfto — Cr$ 5.000,00 de entrada e prestações mensais de 
^r*

334,00. Temos projeto» para todos os preços. Informações precisas

n» TUP-A IMOBILIÁRIA LTÜA., Av Presidente Antônio Carlos,

n 207, 4v andar, salas 402-B e C - Tel.: 22-3696 (Esquina com

avenida Nilo PèçHnlia).

è^yS^-iv:;:jxv:: ¦S:-í'v|v.'-::: ' ¦ ¦-. >.-:::--;:: :¦'¦'•¦/¦¦'¦¦¦¦:>'':¦ -::'-¦¦,:'" >

Itmiim ' ——- ¦'¦ —., ¦ - "
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RADiO-VITHOLA
COLONIAL

automática para 12 11ao»ia

aparelho possante em jndat-

cúrias e longas com certltlsj»

do. de , garantia dç 12 míi«

CRS 4 900.00
• SO "NA

CASA CORTES
Imperatriz das Vitrolas

Av. Pre» Vargas, *J?,«obrMlo

de Av Passos, tel. 2» *A!ti

DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ho-
rárlo : das 11.30 ás 12.30 horas, to-
dos os rilns úteis. Advotçados : drs.
Renato' Otávio Brito de Araújo — che-
fe do Gabinete, Francisco Mateus Fer-
reira, Edmundo de Almeida Rego Filho,
Afonso, tíilva Ferrão, Mário Borges Ma-
ciei, Hélio Pinheiro da Silva; Nelson do
Nascimento Guedes e José de. Ribamar
Campello. Devem comparecer os seguin-
tes associados : Álvaro dos Santos (3.°,
á 5.» Vara; Jaime .Vieira da Silva, a
5.a Vara. „

DEPARTAMENTO MEDICO — Hora-
rlq: dr. Braga Neto, das 8 ás fl
horas, todos os dias úteis; dr. Jorge
de Lima, das 12 às 13 horas, todos
os dias úteis; dr.. Domingos Sérvulo,
das 14 ás 15 horas, todos, os dias úteis,
exceto aos sábados; drs. Abias Vieira,
das 19 às 20 horas, todos os dias úteis,
exceto aos sábados!

DEPARTAMENTO DE ANALISES —
Horário : dr. Silvio Rangel, das 15 as
16 horas, todos os dias úteis.

DEPARTAMENTO DENATRIO — Ho-
i-ário : dra. Amélia Pinheiro de Al-
meida, das fl às 12 horas, todos os dias
úteis, exceto aos sábados; dr. Jaime
Martins, das 12 às 15 horas .todos os
dias úteis,-' exceto aos sábados, que e
das 9 às il horas.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro Se-
bastião Freitas da Silva. Horário -. das
13 às 20 horas ,todos os dias úteis,
exceto aos sábados, que é das 12 às
15 horas. ¦_'¦¦':

EMPRÉSTIMO . INTERNO — Esta
aberto o empréstimo interno, entre os
associados', autorizado pela Assembléia
Genal Extraordinária, para construçào
da nova sede da União. O empréstimo
será pelo prazo de 15 anos, vencendo
Juros de 6 tseisj 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 União
necessita, da colaboração imprescindível
dò prezado associado. Só assim tor-
nar-se-á realidade a construção da nova
sede social, que é de 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.

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

Talheres de Cristofle
Vendem-si- faqtielro» o «ramle auantl-

ilml, de talheres, Juntos ou «ouaradon.

. Oraalílo Rosário, 145. sobrado.

exceto aos sábados, oue é das 8 às Ift horas.

l^eonhecldr^e" UWId^l^ftbllea P«" *«• "' *.'3% 
^ lutòras...; iftnft « 4"-4793 Expediente todos os dias úteis, das » as il) noras,

tS^^plf^S^ar^o da Velja, n* .30, sobrado. Telefones

D.
356" 8B335

79954 - 601401 - R. J. 22423 - R. J.

24808 - 37914 . M. -G. 5064 - M. G

20864 - M. G. 616.1b - M. G. 102748
S P. 30611 - P. R. 3763 - P. R-

146677 - 260 - TT9X - Oficial C
13 - C. D. 24 - C. D

B0485 . 88443 - 90173 - 86506
88861. , ¦ . :,
DESOBEDIÊNCIA AO'SINAL : — P.
367 - 1008 - 1145 - 3325 - 3685

8293 - 9184 - 10756
15766 . 18049 -' 19402
22546 'i 28114 - 28548
31966 - 32890 - 32945
34157''- 34527 - 35225
37112 - 38458 - 39496
40438 - 40329 - 42198
44164 . 44333 - 45207
4692B - 48605 - 49830
51237 - 51256 .- 101760
. Carga 78825 - 79381

Ônibus 80206--8P912 - 81146
81452 - R. J. 13118 - M. G.
S. P. 231579 - S. P. 35597
8677 - Oficial 88149 • - 85724

'89733. "• " -, " 
:

6036
12598
20116
29490
33485
36381
40406
43952
46194
51175

. 102421

— P.
32091
47207
65731

flttd.

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
l"' 100% FINANCIADOS
Edifício a ser construído no Leblon, com ás seguintes pe
cas: sala, dois quartos, varanda, cozinha, banheiro, quar
toew.c.de empregados e garage, Cr$ 190.000,00. De

quarto, grande sala, ótimo banheiro, boa cozinha e ga-
rage de Cr$ 135.000,00. Informações e detalhes com

STUDIO TÉCNICO — Av. Calógeras n. 15 — 12? and.

Sala 1.201 — Tel. 42*9005.

EM CASO DF. DESASTRE O ASSO-
CIADO NAO DEVE FUGIR — Deve
para o carro e prestar socorro à vi-
lima. Todos sabem perfeitamente que
ninguém mala seu semelhante por pra-
zer, e em se tratando de acidente de
trânsito há sempre atenuantes de de-
fesa, por isso não precisa fugir. Além
da' multa de Cri 200,00, de que trata
o Código Nacional de Trânsito, provada
a fu»ft. do indiciado, após praticado o
acidente, a penalidade criminal lhe é
aplicada com aumento. Cuidado com a
velocidade é a. ialta de freios. São de-
veres dos associados : parágrafo fl.° do
artigo 9.° dos Estatutos sociais: Comu-
nicar pessoalmente, exceto quando preso
ou acidentado, à Secretaria ou Delega-
ção, qualquer incidente, por mais in-
sigiilficante que lhe pareça, dentro do
prazo de 24 horas se o fato ocorrer
dentro do perímetro social, e 72 horas
se fôr fora deste perímetro, a fim de
uno perder o direito ao auxilio esta-
tuido. _

REFORMA DOS ESTATUTOS — Os
senhores associados poderão enviar,
por escrito, sUKeslôès para a reforma
dos Estatutos, que serão apreciadas pe-
Ia comissão nomeada para ésse fim, de
acordo com a resolução da Assembléia
Geral Extraordinária.

POSTA RESTANTE — Há cartas pa-
ra. os seguintes senhores associados : —

Aristides Silva Delfim Moreira da Sil-
va, José Dias da Costa, José Ferreira
Louro, José Gomes 19.°i, Osvaldo Ro-
cha e Pedro Miguel Ferreira Filho.

Serviço do Trânsito

4696
11668
10558
29032
33448
35285
40136
42707
45298
50763
102160
79443
81284

4725
R. J
86714

INTERROMPER O TRANSITO
12449 - 18966 - ,27949 - 30141.

•40833 - 42314 -<: 43110 .- 47187
48784 - 49899 - • 50969 - Carga
Bonde 1773 - 1790 -. 1959.

NAO ATINGIR O PONTO CENTRAL
DO CRUZAMENTO : — P. 50599.

ANGARIAR PASSAGEIROS: — P.
43001 - 48027 - 49164.

CONDUZIR PASSAGEIROS EM PE' !
— P. 498.

MEIO FIO E BONDE : — P. 1046
100140 - Carga 68513.

CONTRA MAO :' -ri t\ «04 - 14890
26731 - 28799 - 34238 - 49375 - 100947
Carga 68356 - 71681 - 76484 - Oficial
88644 - 88784.

NAO PARAR NO PONTO DE PA-
RADA: — Ônibus 81613.

CONTRA MAO DE DIREÇÃO : — P.
24871 - 25004 - 26919 - 27191 : 28885
29062 - 33144 - 32374 - 44074 - 50926
101261.

FALTA D» EQUIPAMENTO OBRIGA-
TóRIO : — P- 49179 - Carga 63480
65811 - 66154 . 70823 - 600147 - 600983
601321 - Ônibus 80353. .

DESOBEDIÊNCIA AO SINAL DA FAI-
XA: — P. 49617.

PARAR DENTRO DA FAIXA : — C.
79416.

NAO ACATAR AS ORDENS:
622 - 7321 - 1840 - 4530

4572 - 6948 - 12495 - 14682
28740 - 32530
34420 - 35424
40311 - 42775
49546 - 50223
Carga 64032
Ônibus 81025

81564 - Oficial. 87982.

TRAFEGAR EM LOCAL, PROIBIDO :
— P. 40017 - 33766.

TRAFEGAR EM.- MAU ESTADO DE
CONSERVAÇÃO: — Ônibus 80352

ESTACIONAR EM' CIMA DO PAS-
SEIO: - Carga 72793 - S. P. .21337.

ESTACIONAR NO PONTO AFASTAN-
DO-SE : — P- 49441.

FUMAR NA DIREÇÃO: - P. 48229
DESUNIFORMIZADO :• — P, 49876

50167 - 51257 - Carga 71461 - 74948.
PLACA OCULTA OU INUTILIZADA :

_ p. 50552 - Carga 76361.
I. A. P. E. T. C. : — Carga 66333.

FALTA DE LUZ : — Ônibus 80063
80282 - 81046 - 81321 - 81403.

EXCESSO DE FUMAÇA : — Ônibus
80012 - 80012 - 80019 - 80214 . 80573
80591 - 80833 - 80863 - 80883 - 80910
81070 - 81188 - 81295 . 81301 - 81306
81312 - 81313 - 81321 - 81321 - 81322
81322 - 81322 - 81326 - 81331 - 81332
81333 . 81337 - 81380 - 81433.

FALTA DE TRANSFERÊNCIA DE
LOCAL : — P. 398 - 43209 - 49785.

FORMAR FILA DUPLA : - P. 3237
6516 - 6825 - 12593 - 14897 - 30704

33630 - 38526 . 39904 - 101651 - 103209
64085 . Ônibus 81118 - 81411

Moto 1040 - R. S. 12885
53988 - Oficial 85141 - .88603

85613 - 90316.
MATRÍCULA : — P.
49362 - 49846 - Carga

Depois da gripe
vem a tosse

Carga
81555
M. G
88743

FALTA DE
4422 - 4513Õ -

600307 - 70588.
FALTA DE DOCUMENTOS : — P.

12636.
NAO APRESENTAR A CARTEIRA : —

Carga 73102.
PARAR NAS CURVAS OU CRUZA-

MENTOS : — P. 26297 - 32267 -.. 240
Carga 65491 - 74879 - Ônibus 81127
81436 - Moto 773.

RECUSAR PASSAGEIROS : — P.
48954.
- NAO FAZER O SINAL REGULAMEN-
TAR AO MUDAR DE DIREÇÃO: — P.
101366 . 8375 . 1913.

. FALTA DE FREIOS : — Ônibus
80568.

•••
Um dos maiores perigos pa

ra a saúde é a tosse: A/ispoJ-
cos ela vai enfraquecendo o
organismo, abrindo assim, as
suas portas a todas as doen-
cas graves. E por isso os me
dlcos sfto unanimes em acon-
selhar que as pessoas ataua-
das de tosse ou gripes dev«rn
cuidar imediatamente desses
males A ciência moderna
criou o Xarope Jesa. Um pro
doto feito fi nase de Eucàlí;»-
tus e Oonienol composto, e -jao

combate com grande eficiên.-Mi
us tosses, gripes ou bronquites.
Xarope Jesa é vendido em ib
das as farmácias e Drogarias
do Brasil. 6 um produto do
Laboratório Jesa.

Terça-feira, 9 de Agosto de I949

RECORTE ESTE ANÚNCIO

32-3 33 3
PARA GTJÀBDAR ESTE TKLEFONB

Conserto na sua rndio-vltrola

Conserto ou reforma n« seu rádio. Poderemos transforma-lo num» |)„
rádlo-vltrola. Muitos do* rádios antigos süo melhores que novot. G|-
rantlmos nossos serviços. Mande chamar SILVA NOVO. Qftclna k
rua Aníbal Benévolo, 303 (A vista deste anúncio lhe faremos deiconU)

tl-lW

Kaaios — Fonógraros — Refrigeradores — Relógios — Mítquinu
de lavar ruupa e de costura — Enceradeiras — Aspiradores ue
pó — Ventiladores — Waffles — Bebedouros e demais produtoi

da i-enomacia marca «General Electric».

Ouça os festivais "G E" na Rádio Nacional às quartas-
feiras, às 20,30 horas e adquira A LONGO FrtAZÜ

os seus artigos na A TELEVISÃO -- R. Buenos Aires, 15"
Tel 43-2311 (em frente a Drogaria Pacheco)

Dr. Octacilio Gualberto
UROLOGIA

Rua México, 41, 9* — Tels. 22-121J
e 37-7161

v4 > ^z*

ESTA É A AÇÃO DUPLA'

26364 - 26807 ¦
33590 - 33721
37722 - 39643
45312 - 47789
51210 . 50350
78583 - 601311
81274 - 81320

— P.
. 4696
. 22796
. 32819
. 37451
. 43171

51164
. 72961

81196 ,***. «__... ... „ ......

í
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Costc 30% ^^lXZo'eZ
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lúdica as qualidades ae con

b.ilidade, pois está apenas nisto.
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EPED A -JÚNIOR -EiW*

mê„Vo d. oloodSc. ím olumo. d."So «....-.-•¦ c°r,u'°odd:
r....t.nl. t.cldo ...-mpod..

PPEDA-LUXO - t.tolom.nl.

d. .upsrlor eílna onlmol

I

INFRAÇÕES REGISTRADAS
— EM 'X'l - ~t - 19*«. —

EXCESSO DE VELOCIDADE : — P.
36490 - 45795 - Carga 77828 - 78953.
ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-

M1TIDO : — P. 15 - 55 . 227
2525 - 3044 - 3352 - 3469 - 4367
4399 - 4606 - 4804 - 6036 - 6167
6192 - «6020 . 6931 - 7265 - 7281
7546 - 10009 - 10014 - 10200 - 10857

11C66 - 12435 - 13165 - 13716 - 14154
14335 - 15071 . 15323 - 16407 - 16352
16736 - 16786 - 17042 - 17090 - 17130
10307 - 18499 - 19709 - 19748 - 21698
?2030 - 22970 . 23156 - 23477 - 24351
25500 - 25704 - 25704 - 25945 - 26162
36575 - 27348 - 27949 . 28921 - 29436
10001 - 30036 . 30709 - 31403 - 31611
12401 - 32481 - 33145 - 33355 - 33416
33445 - 33469 - 34218 - 34236 - 34374
35229 - 35089 . 35973 - 36356 - 37196
•17241 - 37292 - 37886 - 38472 - 38580
38778 - 39067 - 39111 - 39154 - 39154
39182 - 39442 . 39736 - 39834 - 40579
41359 - 47294 ¦ 47865 - 49612 - 61026
51074* - 100135 - 100183 - 100307
100423 - 100452 - 100676 - 10U89B
101272 - 101751 - 102429 - 102779
103272 - 103716 - 103988 - 104158
Carga 60751 - 61512 - 63357 . 68367
70593 - 76033 - 77783 - 77960 - 79531

TERESÓPOUS
Terrenos no melhor clima d.

Brasil, a 910 metros de altitude.
Situados entre o Alto da SèiTd

e a Várzea, muito breve será li-
Kada au Rio por automóvel cm
1,30 horas. Com ruas abertas,
luz. telefone e água corrente.

A partir de 40 mil cruzeiro*
Entrada de 20% e o restante a
longo prazo. Plantas e demw
Informações, à rua Miguel Coutu,
43  lv andar — —Sala 2.

A SAÚDE
-do ten babe

está na amamenta»
ção. Lactlíero' torta-
lec» as mnez.inh.T--,
tornando o leite abun-
dante, sem prejudi-

car-o organismo.

LÁCTIFERO
BERGA-WO

LABORATÓRIO BÉRGAMO
Av. Pirei do Rio, 93 • Itaqutro • EJ.Cl
S.S. Ptthliriitnit0

ATLANTIC ^^^^^» |p
MOTOR OÍL! ^^^^W^V^^"^ 

! 
;

LIMPA ^^^^^Ê^' lUBRIHCA

Produto da ,
ATLANTIC REFINING COMPANY OF ¦RAZIL-Go.olinc. -Motor Oli- lubrlflc«çao . Pnoui- ¦¦««?¦« - m

I .
(f\ V ^#* 

' 
epedA.JUNIOR-e.w--

-\'Wftt^&t^ EPEDA-LUXO-t.tolam.nl. jjj: 
\ 

fK^ * !. «".no- edno onlmol C*» (V

?ARA O BVA5IL ^^^S^^S^^^ I

Rádios
Radiolas

Discos

INDÚSTRinS RBPHBEL MUSETTI S.Ü.
RuaCathannaBiaida, 79 - leis 9-?486-9-3857-9-&607 - SànPauii

BUINNX nflo poMff

Bazar Ana Neii
Os preços mais justos

Todas as
marcas
RCA
Philco

À VISTA E A PRAZO
PEÇAS E VÁLVULAS

Clássicos
Populares

MATERIAL ELÉTRICO
MATERIAL DE RÁDIO

Máquinas fotogràticas —

Filmes — Revelações —
Ampliações

Louças - Ferragens
Atuminios - Brinquedos
Artigos Para Presentes
Tudo que sua casa precisa

Bazai Ana Neii
(WALTER ATAB)

RUA ANA NER1, 889
TEL. 48-9450

/ lm rnirral» lm1&
/ iu im barril r^*^^^^^^

AGENU NO PIÇ>i

A. P. SIMÕES
lua Viicond» d* Inhaúma, 64 - 1.°

COLCHÍOjniffW
vektiudooemous ir Jfcj^r;

| fiUINNX nao po*» j^vL \ \

| Mftdar. O Fixador m. íJt fl l I

<i.ii Cr$ i .HOii.oo

teiro Cr$ 1.300,00

mmt-:mm,2w-

CAMPANHA POPULAR
Em suaves prerítações mensais

Bem «nlriid* *? íem ííador
GARANTIA) 10 ANOH

5 * íi 10 D& iAfiulp<U!

Uma carta de S. Pawlo
A ASMA E' TAO FÁCIL

DE CURAR
Ma» nAn ic lluds
com reclame» »»pa-
Ihaíátoioi.
Exija o remédio
que cuia de falo:
1-lHASMA, com e»-
ta maravilha, você
dlra como eu:
«Sofri Jfi ano» de '
a»ma, ma» graça»
a 1-liiAsMA eitou
rtiiario»,

KtNACIO ll-AMA-IM
Rua A»% Pe»ea4orea, 111
('•mburl — »*« t'ânlo

PI R A S M A
Araiia com * »*m» 0 lulmini ••
lironMulUi, t.' * mal» raeanl* ¦'-•
WbtrU ",i-'i""- •>,,-'¦ ,'•-. •••¦•

citd* com \ ¦"¦•'• br*illtir*i,

Ultra possantes lavadoras Purificam

cada garrafa do seu
saboroso BRAHMA CHOPP

16 vezes! Sim, 16 vezes cada garrafa de
Brahma Chopp é lavada e escovada inter-
namente com água ferventé e fria filtrada
em ultra-possantes máquinas lavadoras,
sob fortíssima pressão à qual nenhuma
impureza pode resistir..Todo esse ex-
tremo rigor da Brahma no preparo do
seu delicioso Brahma Chopp não é
apenas para atender a simples pre-
ceitos de higiene. O Brahma Chopp
"pede" esse rigor... exige essa pu-
reza.>. esse cuidado, porque é uma
cerveja de grande sensibilidade. Ê por
isso que o Sr. sente delicadeza no sa-
bor do Brahma Chopp... e sente tam-
bem imenso prazer. Beba-o! Ê delicioso I
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