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Reunem-se os chefes militares das doze nações do
Pacto do Atlântico e assentam providências destina-
te a repelir qualquer ataque inimigo, desde o Ártico

ao norte da África
Talvez assente no Elba a linha mais oriental defensiva
da Europa ocidental — Cinco os pontos principais doprograma estratégico

ü ¦

PARIS. 
29 IR.) — Os cheles mi-

luares do Pacto dn Atlântico,
ora reunidos nesta capital, deverão
concluir, esta noite, a elaboração
.o plano geral de defesa ocitlcn-
y, coordenando os papéis que.
íu caso de guerra, de\erão desem-
findar os cinco comandos regio-
nais do pacto.

Reunidos os chefes
militares
PARIS, 2ü (R.) — Os chefes

(ss forças armadas das 12 nações
.o Pacl'.' do Atlântico reuniram-se
boje na s«,f|e do Almirnntado fran-
tés, paia elaborar um plano geral
ce defesa para o mundo ocidental.
Chefes militares dos Estados Uni-
(os. Grá-Bietatiha, fiança, Cana-
Já,Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Dinamarca, Noruega, Itália, Por-
tngal e Islândia — o maior agru-
pamento de generais, almirantes e
marechais do ar, desde a guerra —
Minaram lugar em torno de uma
toesa coberta com um pano verde,
jiãc havia um só mapa à vista.
Atrás de rada um dos chefes to-
saram lugar dois ou três oficiais,
para agli como assistentes.

A reunião teve lugui no Salão
(o Almiiantado. brilhantemente
Minado poi nove enormes can-
dealuos e decorado com pinturas
dtcupidos e almirantes franceses.

Os primeiros a chegar foram o
general Umai Bradlej, dos Esta-
íos Unidos, e o almirante Lord
B.cce ri ater. Primeiro Lord do
Mui t chele do Estado Maior Na-
tal da Grã-Bretanha. Palestraram
sni pouco e posaram Juntos para
os loWgrufos,

Uuiãnte a reunião, o general
Bradjcy sentou•> .—ntro da
meij e i, ajmh ...-i tomou
lasa; à sua (ii.

Chegaram a acordo
PARIS, 29 (Ue Hayes Thump-

(un, correspondente da Ü. P.) —
Us cheles militares das doze na-
(tes do Pacto do Atlântico entra-
tara em acordo — segundo dizem
círculos bem informados — sobre
«m plano estratégico para a defesa
geial da região do Atlântico Nor-
te. desde o Ártico ao norte da
iliica. Acrescentaram os ínlor-
mantes que os clieles de estado
Diator das mencionadas nações che-
gaiam a 'completo acordo sobre o
plano rie defesa, depois de uma
reunião matutina de três horas e
mais uma hora e. quinze rie delibe-
rações,durante a tarde". Tal pia-
fio deverá agora sei aprovado pelos
ministros ria Defesa dos doze pai-
les filiados àquele tratado defen-
tivo. que sr reunirão em Paris na

quinta-feira próxima, como passo
preliminar para que a verba de
um bilião de dólares, do auxilio
militar votaria pelo Congresso dos
Estados Unidos, fique disponível
para distribuição.

Obviamente, nesse plano deve
ter sido resolvido o local em que
será estabelecida a linha mais
oriental de defesa do ocidente eu-
ropeu. Esta terá de ser Junto aos
rios Reno ou Elba, porém não se
conseguiu saber que decisão foi
tomada sobre esse particular. En-
tretanto. o secretário da Defesa
norte-americano, sr. Louis John-
son, declarou domingo passado em
Berlim, onde se achava então, que
essa cidade — que se encontra
à margem lestr do Elba — "é par-
te integral do "•.-'acto do Atlântico",
o que leva a crer que o Elba foi
o escolhido para o estabelecimento
da linha de defesa. Espera-se que
Johnson, que preside o Comitê de
Ministros da Defesa, chegue hoje,
procedente de Londres, de onde
saiu às 16.15 horas, viajando num
aparelho da Força Aérea dos Es-
tados Unidos.
Pontos do plano
defensivo
Fontes bem informadas dizem

qui; o plano defensivo geral tem
rie ser baseado nos seguintes pon-
tos:

I) — Os Estados Unidos terão
n seu cargo o bombardeio estraté-
gleo lnter-conllnental

II) — A Franca. Grã-Bretanha e
paises mais próximos a qualquer
ponto rie ataque encarregar-se-ão
rios bombardeios a pequenas dis-
táncius e distâncias médias, assim
como das defesas ántl-aéreàs

III) — Serão coordenadas as ope-
t-rções das armadas dos Estados
Unidos, Grã-Bretanha, França,
Bélgica e Holanda, porém cada
nação do Pacto do Atlântico, que
possuir marinha de guerra, toma-
rá ao seu próprio cuidado a defe-
sa de suas costas e portos.

IV) — As nações rio ocidente da
Europa proporcionarão um núcleo
de defesas terrestres e serão re-
forçadas pelos demais membros do
Pacto, segundo o permita a mobl-
lização.

V) — Todos os planos de defesa
regional dentro do Pacto — atual-
mente existem três — serão adap-
tarios ao plano de defesa de toda
a região.

O ministro canadense da Defesa,
sr. Bi-ooke Claxton, que assistirá
ás reuniões rios ministros da De-
fesa das doze nações do Pacto,
forneceu o primeiro indicio ofi-
dal do temárlo da Comissão Mill-

tar, no dizer que um dos documen-
tos em estudo era o informe aca-
bado de completar pela Comissão,
a respeito da produção e abasteci-
mento militares. Claxton disse que
o estudo inclui uma proposta para
a uniformização dos armamentos e
das munições. Acrescentou que
considera as reuniões desta sema-
na como um "ato final" para pôr
em vigor o Pacto concertado há
oito meses.

REUNIU-SE SEC RETAMENTE 0 COMINFORM
Devem ser protegidos con-

tra a invasão
"Se o ocidente voltar a ser invadido, isto significa
o fim dos povos que ali vivem", declara o maré-

chal Montgomery nos Estados Unidos
OVA YORK, 2!) (/?.) — O Marechal dc Campo, Visconde Montgp-N

E advertiu os comunistas do perigo de substimar as possibilidades de nova

guerra e lançou um apelo para que desencadeiem uma "ofensiva de paz"
no mundo inteiro ———

me.ry, declarou aos norte-americanos, falando pelo rádio, esta.
noite, que "os povos da Europa Ocidental devem ser protegiaos

contra invasão, não se, devendo limitar, apenas, a dizer-lhes qne serão
salvos depois de. já Invadidos seus territórios".

Montgomery, qne «í presidente do comitê, de canuiitdnntes-chefes
da União Ociáental, disse : "Se o ocidente voltar a ser invadido, isto
significa o fim dos novos que ali vivem, portanto, isto ndo devo
suceder".

Motvos de segurança impediram, que êle. apresentasse, no entanto,
detalhes concernentes ao progresso feito pela organização de coman-
dantes-chefes, mas já foram alcançados, nesse setor, resultados pro-
mlssores."Nosso exilo significa que não haverá guerra" — frisou
Montgomery.

Tomaram parte na reunião delegados da Rússia, Bulgária,
Rumânia, Hungria, França, Tchecoslovaquia, Itália e Polo-

nia — Ataque ao marechal Tito 

OCUPADA A CAPITAL DA CHINA

OSCOU, 29 (Henry Shapiro,
da U. P.) — O Cominform

reafirmou sou ódio ao mate-
chal Tilo e acusou os impelia-
listas norte-americanos cie esta-
rem preparando uma guerra
pior que a iniciada pela Alemã-
nha e Japão, e lançou um apê-
Io à todos os seus partidários
para que desencadeiem uma
«ofensiva de paz» no mundo in-
teiro.

ALISTA
Tal fato, considerado inevitável há vários dias, começou a ser uma realidade, hoje, pela manhã, após

intenso bombardeio dos canhões c omunistas embasados no langtsê

Chou En-lai ameaça de invasão os países vizinhos que concederem asilo às tropas
derrotadas -- Li Tsung-jen vai mesmo aos Estados Unidos — Dois golpes ameri-

canos na política nacionalista — Inevitável a ocupação do Tibet
"ONG-KONG, 30, quarta-feira

(De Victor Kendrick, corres-
pondentè da U. P. I — As co-
munleaçôes com Chungking fo-
ram interrompidas, esta manhã,
e acredita-se que os comunistas
Ju tenham Iniciado a ocupação
ila capital nacionalista.

A empresa Cable and Wlreless
Limited anunciou que desde às
21 horas, de ontem, perdeu o
contato com a cidade, que, se-
Bun.teuJílK---.Aíj4Í!«,??tava sob u
fogo ""Sos" canhões' comunistas
embasados do outro lado do no
Ynngtsê.
As estações de rádio de Chung-

king silenciaram, o que parece
indicar que os comunistas cru-
zaram o largo rio.

Prevendo um rápido avanço
de suas torças, até à fronteira
da Indochina, o primeiro minis-
tro comunista Chou En lal ad-
vertiu que os exércitos verme-
lhos invadirão qualquer pais
vizinho que conceder asilo às
forças nacionalistas.

A emissora de Pekim anun-
ciou, ontem, que Chou En-lai
havia advertido os países vizl-
nhos da China para que não
admitam que os soldados na-
etonalistas entrem em seus ter
ritórios, porque as forças ver-
molhas se consideram com o
direito de esmagar o inimigo

unosfeWy volta a acusar os Estados
Diz o ministro do Exterior da União Soviética que os americanos "envolve-

ram o globo com cerca de quinhentas bases militares", como preparativo
— para a guerra contra a URSS —

Warren Austin, delegado estadunidense, pede que a Rússia
viva e deixe viver... Reconheça os interesses comuns e ne-

gocie com espírito de ajuste e acomodação
pÜJSHINCf Munn.

29 (.Bruce W.
da U. P.l - O ml-

nistro rio Exterior russo An-
-'rei Vishinsky disse, perante a
Assembléia Geral da ONU, que"s EE. (JU. -envolveram o gio-
to com cerca de quinhentas ba-
!es militares;/, como preparativo
Para n guerra contra a União
Soviética.

0 delegado norte-americRno.
'r. Wnrren Austin. repelindo a
» acusnçãn, disso qup a Rússia
'íubslitnr. s,la propaganda por

RAIOS X
"lt rKOItKITO NEVES

"«••it khuakuo r.riMAHAKt»IIK
•Mi»»-/,,, ,nr,tiico» Tom-gral mt

<"-.i*nf» a domiciii'.
i '«.*..m. n-n.tr

- i» •» «• i« n» in hiim»•II" ilti.i.,.. m. .. v, rniu*. "'Ml
f.llllrl.. « H„r«n

Stl»Vi' (, üfc SUHbHVISÁO
DE SCf.UROS

**>*tnt% .... ii-i*. mi»
-.«.lin». (Io 

*I«M*.IÍ »
... I....H. • <<valitnr*
'in.n Hill»

i.!,l,.lnl .,!,. m. I |.r«H
• «a l,,« «tlnlH*)-,*!

10
\l

I.-,

i !i'Ai
so ,:í« lllM

í 1**1*1,

grandes gestos, com o decidido I
empenho de solucionar divergên-
cias maiores», acrescentando, ao
referir-se às duas propostas de

paz apresentadas pelo Oriente e

pelo Ocidente: "nâo queremos ou-
tra vitória «íue não uma Justa
e honrosa solução rias dlvergén-
cias».
Defende a proposta

Defendendo sua proposta, na

qual acusa a Inglaterra e <js

BB. UU. de estarem oreparando
a' terceira guerra mundial, dis-
s.» Vishinskv: -Os círculos «lirl-
eentes «los EE. UU. embora-
caram <« n.operaçftn. valendo-se
de i<"»lus <*« oportunidade* e pre-
textos A cooperação f»« Impe-
.lida e «liiicultndii por «-ases <-lr-
.uIoh, que pn.jftnm tomarem-
«e „h dominadores do mundo
Sonham converter Iodos o» «le-

mais BeU-doa em ool/Uiii.* «lo»

BB UU. Sonham radualr i.k nn-
-.-len soviéticas h«. nível «U- aaem-
Vft* ou <k* irnlH.»*. Uterea «Ioh BB

UU Mas *'• defrontaram «»oin

um Irredutível obaláculo: «.«-ri..)
,*.. movimento popular P™*n"*'
„,,„ 
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madas e perguntou-lhe «se en-
tre as quinhentas bases milita-
res norte-americanas, aproxima-
damente, que atunlmenU» euvol-
vem o mundo, não ha nenhuma
em território britânico»

Disse que nas buses militares
britânicas há 90 super-fortale-
zas norte-americanas e que, em
suas declarações anteriores, Mc
Neil, «que habitualmente é tâo
gárrulo que nflo deixa nada ne- j
buloso, «nfto tratou desse as- j
sunto. Passou por íle em si-
l«*mclo. encheu a boca dágua--.

Acrescentou que o Pactn do
Atlântico 6 agressivo e qu«*. pnr
isso, haviam sldi. incluídos no
mesmo o'Irnn c a Ttirqtiln, 'iiif-
sfto vlzinhoH ria Unlflo Soviética,
i. que nAo sfto. nem do norte,
nem do Atlântico»-.

Pacto de não agressão
Hetartndo-sa «ih «notória* pro-

postas* «los ax-secralarloa de Kh-
tado norte .'iincrii-nrioH, Jamea
Byrnes o Ueorge Marshall om
1917. do um piulf «!«' nfto nKlt-h
Hrtu. onin reapelln n Alrniniiha, «1<»
10 niif.n «Io Vigência, .IImo: «Aa
piiipoalHi. lia«la «lü-lam *««i»ii«' n
ilemmTollraçA') da Alemanha,
•Ahra a l!«i«ii<la«;Ai. «I»»» i'*rt*i», «»»
mIiI.ip i> f ii tu ii. ilu llulit .S'««li«
«ótiiw n ,l*.í.|iiitiii,ii#(i«»i'i<. „', »l*
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pata onde quer que o mesmo
fuja.
Reassumirá a pre-

sidéncia
Ao mesmbo tempo, as noticias

de que Chlang Kai-shek reas-
sumirá a direção ria China, pa-
recém confirmar-se cum as de-
durações feitas â imprensa poi
Chu Chia-hwa, um rios enviados
por Chlang Kai-shek a esta ci-
dado, pára pcrsuudit o presi-
dente interino Li Tsung-jen á
voltar a ocupar a chefia do go-
vêrno. Chu disse a imprensa
quo Li Tsung-jen partirá para
os Estados Unidos «dentro am
breve», acompanhado de sua
esposa, filho, nora e de dois se-
cretárlos, e que fará a viagem
na qualidade de presidente in-
terinu.

Uma rias versões correntes é
que Chiang Kai-shek assumirá
a chefia do governo no dia 25
de dezembro, aniversário üe sua
libertação após haver sido se-
quês trado, na cidade de Slam,
pelo «jovem marechal» Chang
1-lsueh-liang.

,V advertência íclta pela emis
sora rie Pekim foi dirigida ao
cpessoal diplomático de vários
países na China», especialmente
da França, e diz que qualquer
pais que conceder usilo aos sol-
dados nacionalistas, «será res
ponsável por seus atos e arcara
com as conseqüências».

.Segundo a mesma emissora, a
advertência foi feita através rie
uma carta circular assinaria
por Chou En-lai e enviada ans
diplomatas, para que os mes-
mos dêem ciência aos seus go
vêrnos.

Para Chengtu
William Dudriing, piloto nor-

te-amerteano, qut» dirigiu um
dos últimos aviões que deixa-
ram Chungking, disse, onlem, à
noite, que a cidade eslava sen-
do bombardeada pela artilha
ria comunista emhasada do ou-
tro lado do rio Yangtsè. Duu
ding saiu dt» Chungking com iít<
missionários. Disse que as fór-
ças nacionalistas se retiravam
para o norte, em direção a
Chengtu, t» que o grosso da»-'
forças comunistas não havia
chegado ainda à margem sul
do Sangtsê, do lado oposto a
Chungking, mas que se podia
ouvir as baterias disparando
através do grande rio.

Agrava-se a situação
franco-polonesa

Teria sido barbaramen-
te espancado o vice-
cônsul Josef Sczerbinski

LONDRES, 2U (H.) - Ao que
anunciou a iftdlo de Varsóvla, o
governo polonês apresentou uma
nota ao iMiibiilxadoi (rances nu
quola capital, aleijando que Josel
Siverliiimkl. vlce-cóiigu) polaco em
Liilc (França), tinim sid» bárbara
monte ospainado pela policio (mn
cena, enquanto ern «ubmcildo a
Interrogatório
Rejeitou n alegação

PAftiS. "iU IK.) A l'«ili->nia
rejeitou uma «IpkmçiVi feita pela
KiHnvu. segundo a qual a 1'olAnia
in,li.i .,i.li,dn a i:oiiM'|1i,í,.i ««iiimliii
l antro poluneaa. item ttiino n Ue.
!!«ii|.,fi.i «1.1* IlitoilW* «l.l HolilHí

• .|| «INI «III ***!•• dN .n|.'ll*f«.i lll.»
f.„,i,,ií..« íi-riiiroí*'» na

Acrescentou que os caminhos
que conduzem a Chengtu estão
cobertos rie fugitivos, soldados e
veículos. Disse que recolheu
seus passageiros num banco
de areia em meio ao rio e que
deu várias voltas sobre o ae-
ródromo denominado «Nove
Dragões», a poucos quilôme-
tros rie distância, encõntrando-o
quase deserto.

Segundo parece, os comunls-
ias estáo "acelerando seus pre-
parativos paru tentar um desem-
batqtte na Ilha Formosa. A
Agência Central dc Noticias
(nacionalista) Informou que ««?
comunistas estão construindo
um grande número de embur-
cações para o assalto geral sô-
bre as ilhas Chusati, situa-
das 90 milhas ao sul dc Xan-
gai, como a primeira fasu da
Invasão de Formosa, acresceu-
tando que todas as guarnições
comunistas ao longo da costa
estão em estado de alerta, a
espera de «novas operações».

Irá mesmo aos Es-
tados Unidos

WASHINGTON, 29 (R.) — O
Departamento rie Estado auto-
torizou a visita uos Estados Uni-
dos rio sr. Lt-tsung-jen, pre-
Kliletite interino do governo na-
clonalista chinês — no que
se revelou hoje oficialmente nes-
ta capital.

O presidente Li que se encon-
tra doente em um hospital rie
Hongkong declarou que ira
aos Estados Unidos submeter-
se a um tratamento médico.
Dois golpes

NOVA YORK, 29 (Leroy Pope,
especial para a United Press)

— A Chinr nacionalista rece-
beu dois golpes num só riia.
O primeiro foi o rápido avan-
ço dos exércitos comunistas até
Chungking, a última cidade
Importante em poder dos nacio-
niilistas, no continente. Sua
queria é iminente.

O segundo foi na assembléia
Geral ria ONU, onde o delega-
do norte-americano, sr. Philip
Jessup, virtualmente retirou
todas as escuras de debaixo
de ambos os 

' 
líderes naciona-

listas rivais — Cliiang Kai-
shek e LI Tsung-jen. Jessup
deixou claro que os Estados
Unidos não subscreveriam a ro-
solução apresentaria pelo de-
legado nacionalista chinês, sr
Thlang Tíng-fu, recomendando a
todas as nações filiadas â ONU
que se recusem a reconhecei o
governo vermelho chinês e que
declarem o bloqueio econômico e
polilico ria China vermelha.

Em vez disso, .Tessup apro-
sentou uma proposta de quatro
pontos que qualquer possua po-
dera aceitar sem dificuldades,
iimlto embora Jessup a tenha
feito acompanhar tle uma acusa-
ção bastante direta, de que o.s
russos, estão, aparentemente, ten-
tanto desmembrar a China.

A resolução de Jessup recomen-
da que li) todas as nações res-
peitem a Independência politica dn
China (2) c o direito do povo
chinês de criai seu próprio govêr-
no, livre de controle estrangeiro;
(.1) que qualquei governo que ve-
nha a dirigir os destinos ria China
respeito os tratados existentes e
(•D apela paia todas as nações,
para que evitem reivindicai esle-
ras de influência e privilégios es-
pecials na China.

Essa resolução se conforma com
(Conclui na fi." pág. 3.1 coluna)

informou o «Ptavda» que os
lideres comunistas de oito pai-
s«:s celebraram, nu Hungria,
lima reunião secreta do Comin-
form, para advertir os comunls-
tas do perigo de subestimar as
possibilidades de nova guerra.
Em sua Informação, que en-
cheu duas rio suas paginas, Q
«Pruvria» disse quo a reunião se
realizou «durante a segunda
metade de novembro» e que a
ela compareceram delegados da
Rússia, Bulgária, Rumânia, Ilun-
griti, França, Tchecoslovaquia,
Itália e Polônia.

A resolução confirma a aná-
Use da situação internacional
feita pelo Cominform em sua
primeira reunião, em setembro
rie 1947, na qual disse que o
réundo se encontra dividido em
dois campos hostis.

Depois de uma advertência
aos «imperialistas norte-ameri-
canos» que «claramente supe-
restimaram sua potência e su-
bestimaram a do bloco do Co-
minform — rie 600 milhões, ira-
halhanrio pela paz — «diz o
noticiário que o Cominform con-
siilera os seguintes pontos como
mais Importantes para o «cum-
primento da grande e nobre la-
refa dc salvar a humanidade da
ameaça de nova guerra»;

li Trabalho mais tenaz», pa-
ra a organização, consolidação
e ampliação rio movimento pró-
paz, «trazendo para o mesmo
todo novo setor da população,
para convertê-lo em movimento
nacional».

2i Participação mais ativadas
classes trabalhadoras no «movi-
mento da paz» e aumentai a
união e solidariedade entre essas
classes.

3) Luta prolongada contra a
direita socialista, os dlvislònls-
tas e clesoigani/adores do mo-
vimento rias classes trabalha-
doras. Qualifica a todos os di-
rigentes socialistas dos países
da Europa Ocidental tle «ranço-
rosos inimigos rias classes tra-
baihadoras, cúmplices rios ¦ tra-
ficantes dc guerra e lacaios do
imperalismo».
4) Intensificação ria propagou-

ria ria «paz estável e permanen-
te» e contra-ataque ó «propa-
ganria inumana cios agressores,
que procuram converter oa pai-
ses ila Europa e «ia Ásia em
sangrentos campos de batalha*.

5) Amplo emprego rie todas as
novas formas rie propaganda,
tais como a criação rio comitês
rie defesa da paz, em povoados
e aldeias, redação "de poticlões e
protestos, inquéritos públicos,
como os quo estão sendo leitos
atualmente na França e na Ita-
lia, publicação de trabalhos
«mostrando como se prepara a
guerra, coleta do fundos para a
luta pro-paz, boicote rios filmes,
livros, jornais, revistas e cam-
panhas de rádio, de instituições
e dirigentes que propagam a
idéia rie nova guerra.

fi) Unificação e consolidação

Dois impressionantes desastres de aviação

OtíOffEeu o primeiro na cidade de Bailas, no México, monen-
do 23 pessoas das 46 que se encontravam a bordo

Verificou-se o segundo em Lion, na França, perecendo 5 passageiros
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DAI.I.AS, 
Texas, 21) iDe Kuy

Calvin, correspondente ria
«United Press») — Um avião

L>C-6, da «Aii.erican Airlines»,
em viagem de Nova íork pura
a Cidade «Io México, precipitou-
se ao solo e lnot»n«Ílou-so na
parte norte rio aeródromo mu-
niclpal, fíonco antes do amanhe-
cer, ao procurar aterrissai com
um rios seus motores parados.

Um porta-voz da empresa de
navegação Informou quo 2x rins
¦10 pessoas que se arhiivani a
bordo perderam a viria no de-
aaatre. o,nn,« l*. pesBous, Inclti-
«ivo .mm criança de 22 meses
de Itlirie, *, três ilns cinco iri-
pulantes «lo avlfto, escalaram
cum vida por terem sido lun-
çhiIiih parn Uira tio aparelho
com » violência «i« choque, o
outras salvaram-se por terem
podido iiin', caminho enlre tm
destroços mitos que êati'-» fôe»
sem envoltos pelas chamas, quo
m«< elevaram n mala «le "Jo mo-
troa «Io iiIIura

.... ii."i., ic„ inniniitiii iii. vista,
o avIDii ««.li, coin a ima i'-.i|t,(«ni„
»hIm." » i«i'ia o iiiiotii. cap'.
íim l,Mi«,..,i*« Claude, havia pa-
i;,.|i, uni «loa iiiiioii'» «Ia parto
i.*.|,i. «rin it». íivi«")«i r !i|ir«iM-|u,>i»
«»• .in |<t«(« .)«< aloriinniiiíoin,
vtini,, .!,. «mit«-i!*- *4a (íim do
i-.,,-,* ,-ftlo. O í«,!í !«!íi'í!'l(l HtIV.Ht-.i
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llDrar o ,'i.v'ão. Disse pelo rárii"
algo que náo consegui enten-
der bem. porém me pareceu que
era alguma coisa assim como
«Estamos perdendo altura» —
declarou Mekenriree.

Entre as vitnnns rio nclilcnte
figura o tenente-coronel A. Fun-
ne, oficial de ligação da Em-
baixada britânica em Túnis, que
viajava para o México e Gua-
temala. Morreram também qua-
tro membros da familia mexica-
na De In Mora: sr. José De la
Mora, destacado banqueiro me-
xlcano e membro da Junta «lo
Diretores «Ia Companhia Mexi-
cana «lt» Aviação, sua «-spósa,
Flora, o nuas flllins Guadalupe
e Ofélin.
Outro desastre

LYON. ?.) (Ü.-P.J - Um n* Ião
do pusMigcIrox DC-l, dn Air Kian-
cv. preclpltou-se dc encontro aos
cniitinlo,tes ilm Alpoa. coin '17

passageiros n hnrilo, St*K<.n(l(. na
primeiras noticias, dez iicuoas
nu,nc(,(i,i i>ni <-iiiti,i',|iit*-iii»la «In In-
condiu «im> sobreveio. Koi ênio o
Sffguntlu «Iwait-lio da i»io«unii na»
t il/i iiniiiiiiii, Hoje, m.ikíi, uno
o oulifi iorlfícuii-i-*» «mi liíillfir,,
llll I «Vil-.. |M>|«-i i-iulii UH |ii'»:m',».

.. avlao nliiUtmdi, v«*dvs do i'a-
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quilômetros a sudeste de Lyon —
informou que houve II) mortos e
muitos rios feridos encontitini-se
em estado grave.
Tudo o equipamento contra incên-
dios foi enviado apressadamente
no local do sinistro, próximo da
localidade dc Salnt Just-Chnleys-
sin. O avlfto havia saldo do aeró-
drnmo de Orly. em Paris âs l«í,55
horas, com destino a Túnls, via

(Conclui nn (,.* pâg. i.* ooliiniii guerras anglo-americanos».

de todas as torças clemocráti-
cas c patrióticas de todos os
países, quo busquem a abolição
da «infame escravidão, expressa
na servil subordinação aos mo-
nopólios norte-americanos», e
exortação ao regresso «para o
caminho da política externa e
interna independente.»

7) Maior fortalecimento do
«campo rias paz e do socialismo»
nas nações da democracia popu-
lar e iia União Soviética.

8) Pôr ainda mais a descobei'-
to o grupo de Tito, que se pas-
sou «para o campo rios ranço-
rosos inimigos i.la paz: o cam-
po dos imperialistas e fascls-
tas».

Em resolução á. parte, sobre a
«pandilha rie Tito», na lugoslá-
via, o' Cominform afirma que
Tito converteu Belgrado emeen-
tro rie espionagem e propaganda
anti-soviética dos Estados Uni-
dos e acusa Tito e seus parti-
dários rio terem ocupado, o po-
der «sob o disfarce dc amigos
da União Soviética»,

Acusa-os também rie empregar
as «mais lalsas maquinações, tõ-
das tiradas do arsenal de '.Hi-

tier», em sua «caluniosa» campa-
nha contra a União Soviética.

ataque ,-.e confina a Tito e
seus principais partidários e o
Cominform deplora que b Par-
tido Comunista iugoslavo esteja¦ «om poder rie assassinos e es-

«ões».
screve L Hu-
manité"
PAUIS 2!) (R.t — o órgão

«lo Partido Comunista francês
«LTlunianit.éi., anunciou hoie
que o '..birirtirorni esteve"feíínivV
do na segunda quinzena de no-
vem bro. De acordo com uma
irradiação cia emissora de Var-
sóvia, a reunião teve lugar na
Hungria, tudo indicando que os
lideres comunistas se encontra-
ram em alguma localidade rias
montanhas de Matra, 320 qui-
lômetros de Budapeste.

Segundo «L'Humanité» fize-
rain-se representar os partidos
comunistas dos seguintes puí-
scs: Bulgária, Rumânia, Hun-
gria, . Polônia. Rússia, França,
Tchecoslovaquia o Itália.

Participaram da reunião, na
qualidade dt» cheles das res-
pectivas delegações, os srs. Pai-
miro Togliatti, da Itália, e Jac-
quês Duelos, da Fiança.

A principal resolução adota-
da pela reunião acentuava que
a ameaça de nova guerra «au-
menta cada vez mais». Essa re-
solução, upresentaoa pelo chefe
da delegação soviética, Sou»-
lov, dizia que, «ao mesmo tem-
po, o campo impêrialista e an-
ll-dcmocrálico estu enfiaque-

cciiilo, sendo mister ampliar,
por isto mesmo, o movimento
dos partidos da paz, particular-
mente por meio da unificação
das classes trabalhadoras».

«A unidade das classes tia-
balhadoias — diz — só pode ser
obtida pelo resoluto combate
aos socialistas da ain direita,
que dividem o desorganizam o
movimento proletário. Socialis-
tas direitistas como Bevin,
Attlee, Blum, Guy Mollet, Spa-
nic; Schumacher, Renner, Sa-
gat o os cheios sindicalistas
reacionários como Green, Ca-
rey e Deakin, são o.s prinet-
pais inimigos da unidade das
classes trabalhadoras, agentes
dos provocadores de guerras e
un Imperialismo. Encobrem a
traição com uma frasoologia
pscudo-soclalistn».

«Tarefas im poi tantos aguar-
dam os partidos comunistas
da França, Itália, Grã Breta-
nha «> Alemanha .ocidental», di-
zia mais adiante a resolução.
«Cumpre-lhes desenvolver, com
crescente vigor,"a luta pela paz,
a lula para anular os planos
criminosos dos provocadores de
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Kscreve-me um leltoi uma carta
•m tom de pânico, fcde-me êle
qua nâo me deixe levai pelas apa-
rendas romhudas do sr. Dutra,
mas que penetre no fundo das col*
sas. Pois o que existe, conturban-
do e deiormando a vida nacional,
nâo é somente a Incapacidade dos
homens que estão no governo. Nâo

'"'* somente r> mediocridade dos
aventureiros e caporals promovidos
a estadistas. O regime e o povo
nâo estão sendo sacrificados, todos
os dias, apenas porque o governo,
pequeno e miope, nfio tem poderes
para qualquer gesto de sabedoria
e de grandeza. Em resumo, nâo
se esforça o sr. Dutra para re*
mover as dificuldades e as confu-
sões, mas, pelo contrário, tudo ma*
quina no sentido de engrossar a
intranqüilidade, multiplicar os er-
ros, espalhar cada vez mais o de-
sassossêgo. E' que êle tem um ob-
jetivo — me diz o leitor. Qual é?
E' o golpe!

Como é que o leitor sabe disso?
Explica-me: "Tenho amizades en-
tre a gente do Catete. Vou mesmo
lá quase todas as semanas. Sou
amigo Intimo do senador Vitorino,
embora não concorde com suas
idéias e seus processos. Portanto,
o que estou lhe dizendo não é ían-
tasla". E o que êle me diz é de
gelar o coração: o golpe jâ estaria
definitivamente planejado; mais do
que isso. com data marcada. Al-
guns governadores e ministros já
foram, auscultados. Dos primeiros,

GOLPE
JOEL SILVEIRA

pelo menos dois teriam concordado
com a "solução": Duplon, do Fa-
raná, e Moura Carvalho (Barata)
do Paraná. O coronel Silvestre das
Alagoas estaria quase convencido.
E ó doutor Adroaldo já prometeu
a sua bênção ao arrojado cometi-
mento.

E' possível que a carta do leitor
seja apenas uma "blague". Tam-
bém é muito oosslvel que não o
seja: os tempos são difíceis e atra*
palhados, e ninguém poderá atir-
mar, de boa ié, que o pior não
aconteça. E' o pior que invariável*
mente acontecido desde que o sr.
Dutra chegou ao Catete. E quan-
tas vezes, nestas horas de crise,
nâo terá o condestávêl do Estado
Novo ficado de olho aberto, na
cama, a Imaginar como seria es-
plêndido puxar da espada, mandar
descer os "tanks", botar o general
P. Góls no Ministério da Guerra,
encomendar uma "filosofia" ao
Chico Campos e acabar definitiva-
mente com êsse arremedo de demo-
eracla que ai temos, não tanto
brocoló como seria de desejar? Aos
espíritos fáceis só podem acorrer
soluções fáceis. Escreva-me qual-
quer pessoa denunciando, em tom
de aflição, uma manobra cavilosa
do governo para a próxima sema-

na. Por que nàp acreditarei? Nâo
digo que a manobra seja possível,
mas estou certo que ela teve ori-
gem, que foi acalentada, que foi
lambida como .uma cria bem-ama-
da, e que sô náo chegou a concre-
tlzar-se por falta de ambiente e
por Impossibilidade de ressonância,
ü sr. Dutra com certeza deve as-
pirar os perfumes do seu jardim,
todas as madrugadas, quando eles
são mais pronunciados. E deve
sentir, com tristeza, que o cheiro

gue vem no ar não é o mesmo
de 37. Claro que estamos à espera
de uma "salvação nacional". Mas
o povo prescinde, para Isso. da
ação dos caudilhos e dos llberti-
cldas aventureiros. Quer somente
o direito de votar,, e a presença
de um candidato de confiança a
quem possa dar o seu voto.

Ora, "golpe"... O mais que o
sr. Dutra pode fazer é tocar para
adiante, por deslastio e vicio, suas
manobrinhas politiqueiras, no es-
tllo de Benedito. E consentir que
os "banqueiros" e "Industriais" da
copa e cozinha apliquem golpezi-
nhos na praça, multiplicando for-
tunas que começaram a ser amea-
lhadas há quatro anos. Isto êle
pode fazer, ou deixar de fazer.
Mais, é arriscado.

TUMULTO E AMEAÇAS NA CÂMARA
MUNICIPAL DE NITERÓI

Os vereadores sacaram das armas e quase hou-
ve uni conflito — A intervenção de um choque e
de autoridades policiais evitou um desfecho san-
grento — Pânico e correrias — Tudo por causa

de um vereador nomeado tabelião
A Câmara Municipal de Niterói vi-

veu, na noite de ontem, momentos de
indescritível pânico com o caso da
perda de mandato rio vereador Toblas
Barreto, pertencente fi U.D.N.

ANTECEDENTES
Ha dias, a Comissão Executiva du

Legislativo niteroiense, apreciando um
recpierimentu de autoria rio vereador
urienista Jorge Cortas Sader, sAbre a
Incompatibilidade que existia entre u
vereador Toblas Barreto e o tabelião
Toblas Barreto, que l«*ira nomeado.
hA dias. para o cartório do '.i.i Ofl-
cio contrariando dispositivo ronstitu-
cional, resolveu a direção da Casa
submeter o requerimento ft considera-
Cão das diversas comissões.

Após n estudo do assunto foi re-
solvlda a perda do mandato do citado
vereador que não podia, ao mesmo
tempo, sei tabelião e membro do le-
gislativo municipal;.

Sexta-feira última, por ato da Co-
missão Executiva, sem ser ouvido o
plenário, teve o vereador Toblas Bar-
reto o seu mandato cassado.

TUMULTO
' Acontece, que ontem, fts 20 hora?,
(•>_—: —. —-

ECHAOO 0 CASSINO C«DESTINO DE OLINDA
Surpreendidas cerca de sessenta pessoas, quando se achavam entregues à
prática do jogo em uma casa de tavolagem naquele distrito de Nova Iguaçu

 Autuados todos os presentes, com exceção dos irmãos Pinto Amando,
que estariam ali em objeto dc diligências — Políticos e "pistolões", inter-

feriram em favor dos contraventores

CERCA DE 70 PESSOAS OUVIDAS SURRE OS ACON-
TECIME1STOS DA ESPLANADA DO CASTELO

Recai sobre "Procopinho" o peso das acusações das testemunhas quanto à autoria
do assassínio da sra. Zélia Magalhães — José Lito de Meneses, apontado como o po-
licial que tentou sufocar Aristeu — Diligência visando a descoberta do investigador
de orelha cortada, acusado como um dos responsáveis pela chacina — As testemu-
nhas e as acareações ¦*-•- Confirma-se cada vez mais a culpabilidade da Polícia nas

lamentáveis ocorrências

com a presença do presidente Álvaro
Caetano de Oliveira, foi aberta a ses-
são, tendo como único presente, além
dos componentes da Mesa, o verea-
dor Jorge Sader.

Os demais vereadores encontravam-
se na Casa. porém, lora do reclnio
O presidente da Câmara, vendo que
não havia número, deu por encerrada
a sessão.

Neste melo tempo, surgiu o verea-
dor Toblas Barreto, que penetrou no
recinto e dirigiu-se ã Mesa, dizendo:

— Sr. presidente, trago em minhas
mãos um mandado de segurança do
juiz dos Feitos da Fazenda para lhe
entregar. E vnu sentai na minha oa-
deira, na minha bancada.

Ato continuo, encaminhnu-se para
uma das poltronas. Isso foi o bas-
tante para que o presidente Álvaro
Caetano de Oliveira, deixando a presi-
dencia viesse discutir com o vereador,
dizendo que não recebia o mandado
de segurança do iuiz. passando, em
seguiria a expulsar o vereador To-
bias dn recinto, com empurrões.

Foi quando, chegando os outros ve-
readores. estabeleceu-se o tumulto,
cnm empurrfies e ameaças rie agressão.

Em conseqüência, os vereadores
Jorge Sarier, Onair Fereira ria Silva,
Álvaro rie Barros. Moacir Dario Ri-
beiro e outros sararam rte suas ar-
mas. não chegando a rtisparã-las de-
vido ft Intervenção de terreiros. Isto
é. com a chegada do delegado P.enatu
Pacheco Marques, comissário Alonso
Otero e um choque da Delegacia de
Vigilância e Capturas, que conseguiu
apaziguar os ânimos, evitando um
desfecho trágico.

Mesmo assim, houve correrias atra-
vés das dependências da Casa.

Prosseirue na Delegacia de Economia
Popular o inquérito, mandado instau-
rar pelo chefe de Polícia, para apu-
rar os graves o lamentáveis aconte-
cimentos da Esplanada do Castelo.

O delegado Fernando Schwaü, que
vem presidindo ãs diligências, tem duas
importantes Areias a cumprir: iden-
tificar os responsáveis pelo tiroteio que
dissolveu o comicio e apontai à Jus-
tica e à opinião pública' os responsáveis
pelo assassinio de Zélia Magalhães, es-
púsa do gráfico Aristeu Magalhães,
brutalmente sacrificada na rua Clapp,
quando, em um oonde da linha «36»,
deixava o local do conflito em com-
panhia de seu marido.

As Investigações prosseguem para-
lelamente, achando-se já bastante volu-
mosos os autos do inquérito em torno
dos dois episódios. Prestaram declara*
cies em cartório, até o presente mo*
mento, cerca de setent apessoas, achan-
do-se incluídos neste total os feridos,
os oradores, os pailamentares que par-
ticiparam do comício, testemunhas de
várias espécies e policiais.

NAO ESTAVA GRÁVIDA

Entre as principais,pecas üo proces-
so, encontra-se u laudo médico do exa*
me cadavérico procedido no corpo da
iníortunada Zélia Magalhães. Segundo
o trabalho técnico dos egislas riu 1.
M L., a esposa do gràliio Aristeu
Magalhães sucumbiu um laie de teri-
mentos produzidos poi projétil de arma
de fogo. mas. ao contrário do que fora
amplamente divulgaau, não apresenta-
va sintomas de gravidez

«PROCOPINHO» FORTEMENTE
ACUSADO

Conlorme noticiamos, pesa sobre os
ombros de «Procopinho» a acusação de
Sei êle um dos autores da morte de
Zélia Magalhães, t. princlpiu. era ape-
nas o marido da vitima que o apon-
tava como um dos responsáveis pelo
assassinio da esposa. Agora, entretan-
tu, surgem novos depoimentos, que o
comprometem bastante.

Destacam-se entre os mesmos os pro-
leridos pelo acadêmico Tiliiricá Neto e
pelo funcionário do Ministério da Jus-
tica Guy Nicolau de Almeida Cardoso,
íste, que compareceu espontaneamente
à Delegacia de Eccnumia Popular, pres-
tou as seguintes e graves deilaracões:

«Antes do comício deparei, na porta do
Ministério da Fazenda, com o delegado
Fredgard Martins, ao lado de um grupo
de auxiliares. Seriam 18.30. Tudo trans-
correu em perfeita ordem ate que ao
talar o professor Hélio Gomes, policiais
dispostos à esquerda do palanque come-
caram a atirar. No começo, dispara-
ram para o ar mas, depois tlzeram fo-
go sobre o povo. Não me retirei logo
porque do palanque pediam calma. Mais
tarde, entretanto, tive de correr e, na
rua <la Misericórdia, tomei o *36>-, num
de seus últimos bancos. Logo adiante, o
coletivo parou e Aristeu e sua esposa
subiram. O bonde locomoveu-se um
pouco, e, na esquina da rua Clapp, sur-
giram novamente os policiais. Desta
vez, fazendo uso das armas obrigaram
os passageiros a saltar. Desci e me
aproximei da parte da frente, notando
que Aristeu era o mais visado. A prin*
clpio espancavam e depois atiravam.
Dois dos policiais dêsse grupo estiveram
atirando também na Esplanada. l'm
deles é o «Procopinho» e o outro é um
indivíduo alto, forte e moreno.

O ESPANCAMENTO DO GRAFICO

«No momento em que Zelia procura-
va defender o marido, um deles, que
mais tarde vim a identificar como sen-
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do o <;Procopinho», atirou, e ela caiu.
Ele estava a um metro dela. Usava
uma arma curta. Nesse instante for-
mou-se grande confusão. Vi Aristeu
seguro pelas costas por um investiga-
dor. Pela frente, desfiz a gravata, e o
policial começou a espancá-lo. Segurei
o «casse-tête». Ainda lutamos, mas fui
obrigado a me afastar, a fim de pro-
videnciar sobre um carro para a fe-
rida. Não o conseguindo, voltei ao lo-
cal e nada mais encontrei. Foi quando
surgiu um ¦ choque da Policia Especial
brandindo as suas armas. Eles desce-
ram e. passaram a conversar amistosa-
mente com os «tiras» que espancaram
Aristeu»;

ACAREAÇÃO DE POLICIAIS COM
TESTEMUNHAS

Intimados pelo delegado Fernando
Schwab, compareceram à Delegacia de
Economia Popular, para uma diligén-
cia de reconhecimento, sete dos investi-
gadores do Setor Trabalhista da Dlvi-
são de Policia Política e Social que tra-
balharam na Esplanada do Castelo no
dia do comício dissolvido a bala.

Alinhados juntamente com outras
pessoas estranhas à Policia, à frente
rias testemunhas do trucldamente de
Zelia Magalhães, a saber: seu marido
Aristeu Magalhães, o médico Fernando
Lacerda, sua filha Fernanda, o académi-
co Tibiriçá e o funcionário público Gul
Cardoso, os policiais foram detidamente
observados, não sendo, de um modo ge-
ral, reconhecidos.

Um deles, entretanto, foi apontado
por Guy Cardoso como participante
do grupo de policiais que alvejou
Zélia e espancou Aristeu. Voltando
para o investigador José Llto de Me-
neses. o funcionário do Ministério aa
Justiça exclamou, alto e bom som :

«Era este quem batia em Arisieu.
com o «casse-tête». Pelas costas pu-
xava-lhe a gravata, tf . ido sutocá-
lo. Eu intervim e guarde, muito bem
a sua fisionomia».

O policial nada retrucou, permane-
cenoo calmo e na mesma posição im
que se achava. Nesta., "ijctisiã<j>",s .iten-
dendo a umi pedido do acadêmico ft-.
biriçá, o delegado fêz avançar' para
mais perto do grupo de testemunhas
uit investigador que permaneci- quase
encoberto pelos companheiros.

O funcionário da Policia omita
atendeu è solicitação e virando-se
para o acadêmico, fêz uma insinuação,
que provocou pronta reação do es-
tudante. orlglnando-se, em consequên-
cia. um incidente, logo apaziguado
pelo sr. Fernando Schwab. O policial
fora indicado como «parecido* .com um
dos implicados na morte de Zélia.

Nada, entretanto, ficou esclarecido.
VIRAM ^PROCOPINHO»

Das cinco principais testemunhas
do assassinio de Zélia Magalhães, três
declararam ter visto «ProcopirUio» par-
ticipahdo do sangrento episódio. São
elas : Aristeu Magalhães, o acadêmico
Tibiriçá e o funcionário público Guy
Cardoso: As duas testemunhas restan-
tes, porém, Isto é, o médico Fernando
Lacerda e sua filha, afirmam não .e-
rem dado pela sua presença na rua
Clapp.

OUTROS DEPOIMENTOS
Foram também ouvidos pelo dele-

na orelha, da rua Clapp até à Policia
Central. O detetive Nicerino Várzea,
assim como seus auxiliares, o policia
especial Murilo Morais e o investiga-
dor Maurilio Lama, declararam não
conhecer o aludido policial.

Prestaram igualmente depoimentos,
na tarde de ontem, os funcionários da
Light escalados naquela noite oara u
bonde onde se desenrolaram tâo gra-
ves fatos, e o sr. Henrique Miranda.

Os primeiros declararam nada «abei
sobre os . rumorosos acontecimentos,
sendo-lhes Impossível reconhecei 'is
policiais agressores. O último, enlre-
tanto, voltou a acusar a Policia, res-

ponsabilizando-a
sódios.

NOVAS

pelos sangrentos

ACAREAÇÕES

epi-

Segundo conseguimos apurar, o ue-
legado Fernando Schwab vai fazer des-
filar perante as testemunhas acima
citadas todos os investigadores da
Divisão ria Policia Política e Sócia.,
que compareceram àquele comicio. lis-
pera a autoridade, com esta provi-
dencia, identificai o policial que so-
freu um ferimento na orelha duranlt
os acontecimentos e que. segundo alir-
maram as testemunhas, fazia oar'e
do grupo responsável pela morte de
Zélia Magalhães.

A tradicional Festa da
Propagahda

Em 3 de dezembro, nos salftes e
jardins do "High-Life-'. realizar-se A
a tradicional Festa da Propaganda,
promovida pela Associação Brasileira
dc Propaganda, em louvor do Dia
Panamericano da Propaganda. Oran-
des orquestras, danças, distribuição
graciosa, de refrigerantes, números rie
arte, além de outras atrações, for-
mam o programa de reunião, com
sorteio, entre os assistentes, de 30(1
mi; cruzeiros em valiosos prêmios. Os
ingressos, a 100 cruzeiros apenas, sáü
adquiridos: na sede da A. B. P., à
rua Alcindo Guanabara, 17 — 11°
andar, sala 1.109; balcão do "Jornal
do Comércio"; bilheteria da Rádio
Nacional; Japercia S. A., A rua Mé-
xico, 104, loja.

Aprovado o projeto de criação do Banco do Estado do Rio
Rejeitou a Assembléia fluminense a emenda mandando aproveitar os fun-
cionários do estabelecimento concord atário — Modificada a Lei Orgânica
das Municipalidades a fim de permitir recurso, com efeito suspensivo, dos
prefeitos suspensos de suas funções p ar decisão das Câmaras Municipais —

Proposições aprovadas — 0 jogo no Estado do Rio
Aprovou ontem a Assembléia flumi-

nense, em última discussão, sob. regi*
me de urgência, o projeto que autoriza
o governo a fundar um 'éstaUelêclmen-
to bancário. conv'á finalidade de am-
parar e desenvolver as forças econó-
micas do Estado mediante a prática de
operações bancárias e de crédito em
geral, que os eslatutos especificarão.

O Banco ae constituirá sob a lorma
de sociedade anônima, de economia mis-
ta, com sede e foro na capital do Esta-
do, podendo abrir agências e escrito-
rios no pais. na forma, da lei.' Terá,
no minimo, o capital iniciai', de CríS ,.
lü.000.000,00, dividido em_;açòes ordl-
nárias do vaior nominal, que os esta-
tutos mencionarão, das quais o Estauo
do Rio subscreverá a maioria. O ca-
pitai inicial pocierá ser aumentado, di-
yidido o aumento em ações ordinárias
ou preferenciais, assegurada sempre ao
Estado a maioria das ações com direi-
to de voto.

Poderá o governo constituir socieda-
de nova ou adquirir ou subscrever ações
de sociedade já existente, para o fim
de adaptá-la.

Foram rejeitadas as emendas apre-
sentadas pelo sr. Barcelos Feio. man-
dando uma, aproveitar no novo estabe-
lecimento os funcionários do Banco Flu-
minense da Produção, e, outra, condi-
cionando à autorização legislativa a
aquisição ou subscrição de ações de uo-
cledade já existente.
ALTERAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DAS

MUNICIPALIDADES -••

Ainda em regime de urgência, soll*
citado pelo srv Hamilton' Xavier, re-
presentante de São Gonçalo. foi aprova-
do o projeto de n« 415, alterando a re-
dação dos parágrafos 2i e 3» do artigo
70, da Lei Orgânica das Municipal ida-
des, que ficaram assim redigidos:"S 2' - A Câmara, em face das con-
clusões, declarará, pelo voto da maio-
ria, absoluta, de seus membros, pro-
cedente, ou não, a acusação, dando ou

partir ua publicação do ato, recurso,
com efeito suspensivo, para a Assem-
bléiu Legislativa, que, para julgar pro-
cedentè a acusação, somente poderá
fazê-lo pela maioria absoluta de seus
membros.

5 3*' — Declarada deiinitivamente a
procedência da acusação, ficará o pre-
feito suspenso de suas funções, cabendo
ao presidente da Câmara representar ao
presidente do Tribunal de Justiça, a
quem remeterá todos os documentos
.submetidos a apreciação da Câmara".

. Tratou o sr. Hipólito Porto de noticia
de um vespertino carioca, a propósito
da autuação em flagrante dos contra-
ventores do jogo presos num cassino
clandestino existente-em Olinda, e que
envolvia o feu nome. Dando a siia ver-
são sobre o incidente. que teve com o
delegado de .Jogos, sr.' ROdova! Brito
rie Meneses, disse que apenas observara
iiquela autoridade quanto ao "carnaval"

que. fizeram eni torno da diligência, fal-
tando — disse o orador — com os seus
deveres de cortesia com a policia do

Distrito Federal, por ter incluído um
comissário da policia carioca entre as
pessoas encontradas na casa de tavo-
lagem.

Reafirmou o sr. Hipólito Porto, de-
tendendo a conveniência da regulamen-
tação do vicio, que o jogo está pratica-
.Io às escancaras em vários pontos do
Estado, notadamente em Teresópolis.
Km Niterói o "jogo do bicho" é pràti-
camente franco. Em aparte, disse o sr.
Tenrtrio Cavalcanti que essa modalida*
de de .logo é praticada dentro da pró-
pria Assembléia e entre os próprio?
deputados. Nâo houve protestos contra
essa declaração, que recebeu apoio do
orador.

Finalmente, falou o sr. Sebastião Me-
lo, insistindo, na sua sugestão anterior-
mente feita ao governador para que
consiga dispensa da exigência do certi*
ficado sanitário para os produtos ani-
mais do Estado que entram no Distrito
Federal.

Causou séria impressão no selo da
papulação carioca u do Estado do Kio
a diligência efetuada pelo -"elegado Ro-
doval Brito de Menezes, na madrugada
de sábado último, em uma cassino
clandestino que funcionava em Olinda,
distrito do município de Nova Iguaçu,
onde foram encontradas Inúmeras pes-
soas de várias classes sociais, que, se-
gundo lol apurado, eram freqüentado-
ras assíduas daquela casa de jogo. De
posse de denúncin que lhe fôni apre-
sentaria, o delegado Rorioval Brito de
Menezes, da Delegacia dc Jogos da
capital vizinha, dirigiu-se pura aquele
local, em companhia rie uma turma rie
Investigadores, que para ali foram trans-
portados em um caminhão, para dar
a impressão de se tratar de um sim-
pies transporte coletivo, vulgarmente co-
nhecido por «amigi da onça». Assim
disfarçados, aqueles policiais lograram
penetrar no prédio em que funcionava
aquele cassino, surpreendendo a todos
que ali se achavam entregues I, práti-
ca de jogos proibidos. Muitos dos que
estavam jogando conseguiram fugir,
tendo sido, entretanto, detirias cerca de
sessenta pessoas, dentre ar quais inú-,
meras mulheres, quase todas residentes
nesta capitall especialmente no bairro
de Copacabana.

RELAÇÃO DOS DETIDOS

Fizeram-se necessários três ônibus
para transportar os contraventores até
à Delegacia rie Jogos rie Niterói, den-
tre os quais conseguimos relacionar as
seguintes pessoas:

Aríete Magalhães, residente na rua
Ministro Viveiros de Castro; Maria VI-
tnrina, moradora na rua Maxwell, 211.
ap. 13; Maria Helena de Castro, mo-
radora na avenida Copacabana, 1.210,
ap. 52; Rosa Maria Pereira ria Silva,
morariora na ma Mariz e Barros, 723;
Otllla rte Sousa, residente na rua Santo
Amaro, 39; Maria Carolina Gomes e
Clerce Ferreira, moradoras na avenida
N, S. de Copacabana. 455, ap. 402;
Marina Pereira, residente na rua Lú-
cio de Oliveira n. 1.082; Calixto Isaac,
morador no Hotel Rio Branco; Emes-
to Calm, alemão, morador na rua Ma-
chado de Assis, n. 2U: Miguel Jorge,
sírio, morador na .ua Guaiulia, 190:
Francisco Durso, residente â rua Sousa
Franco n. 840; Moacii Vieira Gomes,
residente â rua Barublna, 243. Carlos
Pereira Lessa, .esidenle â ru» Otávio
Braga n. 470; Roberto Pereira da Sil-
va, morador à rua Aarâo Reis n. 53;
Luis Silva, morador â rua Rernarriinn
Meio, 36; Gastão Fonseca, residente à
rua Francisco Portugal n. 190, ap. 14;
Romeu rie Oliveira morador na rua Leo-
nidia n. 1.280; Aércio de Carvalho,
residente à rua Vinte e Quatro de Maio
n. 1. 907; Manuel Joaquim rie Aze-
vedo, residente â rua Neves Leão. 48,
ap. 101; Rubens Orangel. argentino,
residente á rua rn. Lavradio n. 140,
ap. 142; Rubens Silva, '-psidpnte á rua
Visconde de Figueiredo n. RI; Joaquim
de Sousa Lopes, murado! à rua Saturn««
n. 195: Válter Fernandes ria Silva, re*
sidente â rua da Cachoeira s|n.; Raul
Ribeiro, morador â av. N. S. de Co-
pacabana n. 13. ap. 19:

Arnaldo Macedo Dias, morador nn
rua Teodoro ria Silva, n." 32. parta-
mento 201: Doraci Assunção, eãider.io
na rua Carvalho Alvim. n.» 159; Mau-
delino Francisco Pedro, residente na
rua Comendador Soares, n.? i. i2õ:
Duarte Lopes Quintela, morailoi na rua
Gonzaga de Campos. n.<« 70; «'a^los
Luis Dias. morador na Praça .ia Re-
pública, n.° 1S9: Artur da Rocha, re-
sidente na rua Ferreira de '-astro, r.ú-
mero 135: Armando Jcsús. resiitent» na
rua Correia Dutra, n.» 72: aeo*lUtlAo
Geraldo rios Reis, residente na cia Sil*
v,i Pinto n.' 59; José Jacinto tíorges,
morador na rua Oliveira Belo. n.' 4,15:
Joige Logulo, italiano, morador ni rua
Marquês de Sapucai, n.<« 8, asa li
Cid Manuel Lopes, morador na ua Se-
nhor dos Passos, n.» 294: Taime Leal
Branrião. residente na mesma ria e
número; Rizieri Chineli, moradoi : a rua

Mana do Carmo, n.' 6S; Antônio Fran-
cisco Caruso, morador na rua .'abuli,
n.« 71; Antônio Nascimento, esldoiiie
na rua Antônio Braga, n.» 1.779; Pan*
lo Platti, residente na rua do rllaclvie-
lo. n.V 514; Justino de Brito Jor*Ji5
residente na run São João, n." ..1'ifi;
Maxlminlano de Freitas, morador na
rua Rlodades, n.v 58; Jorge da Cruz
Machado, domiciliado na rua Frei Ca-
neca, n.f 347; JoSo Gonzaga Gi-ilies.
morador na avenida Henrique Va.noa-
res, n.» 152; Francisco Ceciliano, mo-
nidor na rua Maria Jardim, n.« ?9;
Luis de Sousa Dias, morador na n,a
Sousa Franco, n.' 430: Orlando Lopes
Filho, residente na rua Comenund«ir
Soares, n.i 1.652, casa 1; Raul Quin-
tunllha ria Costa, morador na ua Goiás
n.? 692; Roldão Silveira, domiciliad. na
rua Vitor Meireles, n.<« 201: José Joa-
quim de Brito, morador na rua Comen-
dador Leonardo, n.° 49; Norlval Har-
bosa Siqueira, residente na avenida Nos-
sa Senhora de Copacabana, n.' 442; / r-

tur Reinaldo da Rocha, residente
rua Teixeira de Castro, n.° 135. , J.lando Lopes, morador na rua Comímti'
dor Soares, n.° 1.652. mTí'

DUAS AUTORIDADES EN
TRE OS JOGADORES

Entre os presos, que foram ronaiia
dos para a Delegacia de ;„g,y, ;e í"
teról, encontravam-se o nromotot Ar'
quihaldo Pinto Amando e seu ,n.«n"
o comissário Arquimerles Pinto 

'

do Departamento Federa manco,
i? Seguran.

pessoa, ri*ç,i Pública, além de várias
projeção.

Durante a lavratura do Uagranle ru»
foi moviméntadfsslmo, .;m virtude rir»inúmeros pedidos e interferência de óo-
Ííticos e "pistolões" em íavii , 0,. l__
pllcados, ficou mais ou menos niX.jj
a inculpabllidade daquelas utorlda,,».-,
os irmãos Pinto Amando, ,lW ,n 

''
achavam em diligência, ,azãn por . lfnão entraram no ato ie íbigrante do
que não escaparam os demais.

gado Schwab os componentes da j negando licença para o processo e jul-
guarnição da Rádio Patrulha que con* gamento do prefeito, cabendo, da deci*
riuziu Aristeu e um investigador ferido | são da Câmara, no prazo de 15 dias a

Desfeito o equívoco em tomo do autor do
rapto de uma menor em Copacabana

Apresentados, nesta redação, dois documentos,
pelo advogado Jaime de Figueiredo, pelos quais

se verifica a inocência de Gilson Tavares de
Morais e Castro

Revigorado o tabelamento
Ias tinturarias

BELISARK) PENA — Em comemoração ao décimo anivprsnri,-, ria
morte do higienista brasileiro dr. Belisdrio Pena, realtzou-se, ontem, ris
dezessete horas e trinta minutos, no auditório do Ministério dn Educa-
çao, uma. homenagem àquele bra.iilp.iro, com uma conferência feita
por um de seus mais devotados amigos e compnnheiros de trabalho,
dr. Rubens da Silva Paranhos, diretor da Biometria. Médica daquele
Ministério. Na gravura, um aspecto da solenidade, no »iO!)i«?»f,*> em

 que falam o conferencista.

Ârnias e insultos na Câmara
Municipal de Niterói

Perdendo o mandato, o sr. Tobias Barreto ten-
tou alvejar o presidente Álvaro Caetano — Con-
cedido mandado de segurança contra a decisão

da Mesa

Os preços que podem ser cobrados — Decisão da
Qm £,# p. _ Aumento de preço para o açúcar —

—-— Autuadas várias padarias

A propósito de uma reportagem sen-
sacionalista publicada por um vesper-
tino sobre o rapto de uma menor em
Copacabana, fomos procurados, ontem,
pelo sr. Jaime de Figueiredo, advogi-
do de Gilson Tavares de Morais <-
«."astro, apontado pelo noticiário romo
o responsável pelo ocorrido, exibindo-
nos aquele causídico rôplns fotostátl-

Documentos perdidos
Perdeu-sr 1 i-nrli-ui •iroflf.f.lnniil r
iillniin-Mil.. nillll.il. p-Tlrnci-nt-- n H**.
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cas de vanos documentos, em que se
prova a inocência de seu constituinte.
Em primeiro lugar, fol-nos apresen-
tada uma declaração, assinada pela
sra. Lucllla de Almeida Azevedo, mãe
ria menor, do teor seguinte: *-A pedi-
do do sr. Gilson Tavnres de Morais
e Castro, tenhu a declarar que não
o conheço , qui- nfio prestei a quem
quer qui* seja declarações que envoi
vessem o nome dê»«e senhor. Acres-
cento que minha filha, na prespnea
do sr. dflejjario do 2.» distrito policiai
a várias testemunhas, declarou «iu*
nunca teve qualsqiiei 1. 1 ....'-¦ rom
Ollson Insuriu de Morais e 1 litro,
a quem aptnas ronhtç* At vlstl», O
outro dmumrnto * um i»rllflr«*ln pas<
Mido pri" «>«rrivan.rhrfr do 2.» dl»
trito policial Joan ÕUtrraro (Vivi,
por <l*>spaiho do d»l#K»do rto r*fi>rinn
«lininto, «m qu» »* afirma «nân 1*1
nirt'1 «pn tintai)* rp»\\* *,**,* rt»i»
lana mnir* o r*',*i,r*n,t, >|ti# n m*»-
mn nha ln, -v.iifi. >•!•. • ......|..n.,ri
» »*,» ii«l»^a.|* * 'iui. ...nlra *l» ntu
lol |..imula«i. qualquor -.,..*.. pur
in.tii. At Aimtiil* h-r-t-,1. mi •'.»•
filha l.*nl Almada.
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Há tempo.; foi encaminhada, para
homologação do ministro do Trabalho,
a portaria de tabelamento rios preços
rias tinturarias. Aquele titular, depois
rie considerar o assunto, em vez. de
aprovar o referido ato. decidiu no-
mear uma comissno especial, e enqiinn-
tu fossem procedidos os exames, fl-
cariam os preços UbPrados

Entretanto, a comissão especial pror-
rogou indefinidamente os seus traba-
ihos e agora, em face rie abusos que
as tinturarias estão praticando, a
Comissão Local de Preços decidiu re-
vigorar o antigo tabelamento, o qual
e o seguinte, lavar e passar l.igua e
sabàoi — terno de casemira — CrS...
lfi.00: terno de tropical — CrS 17.00:
terno de ravon - CrS H."": temo
de linho ou brim — CrS lfi.00: terr.o
d- tussor nu palha de sfda — CrS. .
18.00; capa simples — CrS 20.00; rapa
de duas faces - CrS 24.00: vestido de
mulher - CrS 17.00; costume de mu-
lher — CrS 18.00; sala simples —
CrS 10.00.

jo — Lavar 1 seco e passar: — ter-
no de casemira — CrS 24.00: terno
d* tropirnl ou tecido equivalente —
Cr$ 2S.00-. rapas — CrS 28.00; vestido
simples de mulher — CrS Sfi.00: cos-
f.ime de mulher — CrS 25,00; salas
- CrS 15,00

30 — Limpar * pBssar: — terno
d- homem iraslmlra ou trnplcali —
CrS 10.00; vestido ou costume de mtl-
lher -- CrS 12.00.

AUMENTO DE PREC

O procesi.i rie aumento do açúcar,
pleiteado novamente Junto a Comi«são
Central de Preços pelos reflnadores,
está a»ndo estudado pelo representan-
t» dn indústria sr. Herbas Cardoso,
que «olirUmi vltta do mesmo

O fundamento do p*>d:do * o pr»t»n*
dirti. aumento ri* salário» dos Iraha-
Ihadore» iu rafurlda inrtústrl» D»*«-
». raforrtir qu». n* ruflnadoref qusn-
d'- ita illtlma majnricao nn acurar
liinUlravam n aiim*nio inrluslv» rnm
t n*>r-*ui-Ud> A* nanrtar " nini-«ntn
An, aaiarini. rtt*<» »»«!? nparlrins

AI'11'AllAr. VAMA* l-APAtit*-.
A C f * miiinti nmam viril»

i/h-U-i- pn» nin •«ttiirrm l« I»t1«
tillrn em i'i««i <¦ IH»I II t.ii-l.* lf»
(..»•'.. dn pM At miuartl» lAffiltfl*
rim .¦ «Mito }*> 'W A*ti*in.,^, n»
" IJ» «Hl «I lUltltl I «"'ili- A*cn tmm * eti f» «wíw

fmam li *,**„,** ** (tlrtini*
l'inili.».|. * rmnllltlMl fi,ni**t

Un*

lista —¦ Rua Sáo Carlos, t); Confeitaria
Democrata — Run Frei Caneca, 156:
Pr.nlfir.acno Par.siense — Rua 24 de
Maio, «61: e, Panificação e Confei-
taria Méier — Rua Arqulas Cordeiro,
.146.

Notícias de Petrópolis
CONTINUAM OS AÇOUGUEIROS

SONEGANDO O FORNECI-
MENTO DE CARNE

PETRÓPOLIS. 29 (Do correspon-
dentei — Prosseguem os açougueiros
de Petrópolis em sua greve tácita.
fornecendo os que abrem as portas., uin
minimo de carne n população. Em
nota á imprensa a Prefeitura declara
que essa atitude é de represália a
negativa da autorização do aumento
do preço do artigo, e acrescenta que
se necessário, abastecerá riiretamnnic
á população.

INCLUSÃO NA FALÊNCIA COMO
SÓCIO OCULTO DA

F.MPRÊÍ-A
PETRòlOLIS, 23 (Do roresponrien-

tel — a Epplev Hotéis Termas do Brasil
S. A., arrendatária riu Hotel Quttan*
dinha. o cuia falência foi há pouco
decretada a seu próprio requerimento,
prnpts no .lulrn rie Direito de TetrO-
polis uma aca" ordlnarlH. no sentido
de que o sr Joaquim Rola sela 'n.
cluldn na falAnri.i como soclo neult'.
da emprfsn. O lul? Mniirlll Filho
despachou a petic'"" mandando citar o
sr. .Inaipilm R.Ma.

Setenta testemunhas
de defesa

PROSSEGUIRA HOJE O SUMARIO
DE CULPA DE OLGA SUELI

No Juizo Criminal do Município de
Duque de Cexias. prosseguirá, hoje, ãs
1! horas, o sumário de culpa de Olga
Sueli, autora da morte do capitalista
Manuel Vidra e seu genro, Mário
Mourão. crime ocorrido no dia 27 rie ',

setembro próximo passado.
Deverão sei ouvidas as testemunhe;, 1

Ue defesa, err. número de setenta, das ;
quais, se separarão oito depoentes |
que deverão figurnr nos autos do in-
quérito.

Defenderão Olga Sueli, os advogados
Romeiro Neto e Getulio Moura.

COMPRAM-SE

Entendendo que. «por ter sido nomea
rio pelo governador do Estado tabeiiá.'
do Terreiro Ofício da Justiça da Co-
marca de Niterói, não poderia o ver?.-.-
dor udenista Toblas Barreto continuar
exercendo o mandato, o lider da vin-
.fida da UDN, sr. Jorge Sader, on-
sultou a Mesa. a propósito E. ,'Onic
relator, na Comissão de Justiça, em
lor.go parecer reconhecia êle própr.o,
vereador Jorge Snrict, i> IncompatiblU-
dade. opinando pela perda dn manuaio
em tais rasos e concluindo por deferir
íi Comissão Executiva a faculdade ue
decidir a respeito.

Reunindo-se extraordinariamente, a
Mesa resolveu, por fim. que o sr. fo-
bias Barreto não poderia continuar dc
possr do mandato, por haver nrompa-
tioilidarie entre o seu exercicio e .. ,Jas
funcóes do cargo para o qual tora
nomeado. O caso agitou os meio? po-
líí «ros, nlterolenscs e foi acompanhado
rom o maior interesse durante todo o
so. transcurso.

A decisão ria Mesa foi tomada *,a-
t>í.do, ás 10 horas e na sessão dj se-
y.irda-feira iria repercutir. .:omo era
natural, no plenário da Câmara, pro-
vornndo tumultos tais que h presidia*
(•if foi obrigada a suspendei os l aba-
lh<.- por duas vezes, só a muito custo
conseguindo serenar os ânimos. Nào
¦•omparecera o sr. Toblas Barreto e to-
mara posse o seu suplente.

ARMAS E INSUL TOS
A sessão da noite de ontem teve a

duiação de apenas alguns minutos em
virtude da evidente falta rio número.

contrariando, até certo ixinto, at nipó-
teses gerai? de que seria e legisla.ivo
nit*roiense palco de episódios IdêntlcM
pos da véspera. Numerosos pip«jl»r«
enchiam ainda as galerias quando, mal
haviam sido suspensos os trabalhos,
surgiu o vereador Tobias Barreto, diri-
gindo-se em termos violentos e ifensi-
vos ao presidente Álvaro Caetanr '.e
Oliveira, enquanto exibia o mandsdf «í!
spguranca que lhe concedera o Juiz •:*¦
lando Carlos ria Silva contra a |pci*«iii
da Comissão Executiva da Cámaia. Ou*
tros vereadores intervieram na iir.issai.
procurando evitar se agrava,;?? 1 si*
tuncão.

Exaltado, a certa altura apareceu o
udenlsta Onacir Pereira da Silva. ie.
fendendo o presidente e seu correúgii-
nárlo. Estabeleceu-se, então, irem-inií
confusão, em meio a qual. sem iban.
donar os insultos, o sr. Tobia,. Barríio
sacou uma arma de fogo, tentando ai*
vejar o sr. Álvaro Caetano de Ollvelri.
Só não o conseguiu graças ã Inlerfe-
rència de um rios guardas municipal»
de serviço na casa, que o iesarmou,
enquanto outras pessoas afastavam ul
seus interlocutores do local em pe s«
desenrolou a lampntável cena.

Enquanto isso, verlficava-se panid
ras galerias, dé onde os populares pro-
curaram sair tumultuosamente.

MvfUDAS. ESPINHAS B MANCHVS
OLCERAS E REUMATISMO

Fixador e Tônico
só para homens

E TUDO DE VALOR — SR.
ABRAM — TEI.. : 4S-B232

SEU RÁDIO
PAROU V

26-3887 e 38-3010
Em seu próprio domicilio ctniRer
turnos qualquer marca cnm ca

run tia de 12 mesea.
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Tosse? Bronquite?
TOME"BEKITAN

lóriiiiili ¦!>• ¦¦«¦'i«> ¦««¦. iiiuilrrnii,
am COMI-RIMIIlOía — KipMtu-

¦ ..." .i.-u.i.i . II* vlNI ."¦(....

tórlH» a fn' <*«•»»»» a lu»»a, fnm
i.iplilM

SA* HMiH-IMI*'» K
PAIOMIl*'*!

Agradecimento
AOS SRS:

Dr. Anuar Farah — Dr. Venân-
cio Igrejas Lopes.

advogados
Amoacy de Niemeyer — Delegado

Fiscal
Paulo Pedro dos Santos — Desp.

aduaneiro
Moacyr Barradas — Álvaro de

Almeida
Funcionários da P. D. F.

Sou grato por tudo o que fizeram
por mim na Justiça e na

P. D. F.
Multo obrigado.

Em 29-11-49.
Cyrillo Quaresma Netto.

i iiv, ihi;

ROUPAS
ila «-nu . a oi.**... índia, iiüllni
ii ...|... ali,, nu mi.im .
.i-.ii mi ani An i" -' «• ... -
tr",».; Cr* 1.000,00, anlm.li 4a
irl II o.nii a ii a numi naiii.

IgURlfe
III A 1 ni ini'.. 4/

Com VITALIS o seu

cobelo ficará limpo,

bem penteado... e

masculinómenle per-
fumado 1

VITALIS

7.010 V

!¦

mtait,
» «#**

*$.<&.¦ I|l
I,

llftl

i* i*-i*«»»»• ii f*a,tit
*¦,* \falm,t*„a* A* I'*

rtn*!,» «!'. *¦¦*•¦ »»'.*
<fl (•'*'' i )'¦-! ¥ -¦ ¦¦»•

¦ - - ',,,,&,. ,

Ril Mi. :•-*- '¦ •

V*.*H>*^4 S/ÍO %fWtt\U** 
'

nm i titiiMin». **n iioiitiii i to*vitime,*tn
mi mil iJtaMiir*« I <n» A, R#«ti|í|fÉf4fi IHtHfil * AjMMimtfHiV l'tl>'l.
ti.*aa*ta**t *n «allíw» mMfirllmi * *,*» **amná»*A,t ,„*h innliiiitt»!*,

*.*,*>¦; mtètta atimiarit* * ,al,imi*,m 4* tmalá Am t**if
Arriitm-** tiim,** A* ¦¦¦''¦ «? a*a itlttmftalt* A Iw-flt-iM*.

,i,i iM fil- l ( mim
¥i h Man Hnpht* fRAM#V * HMWVti !•¦* I «Vil r**1r ** UAV44,

/// //
6 pr'a cabeça I

Elxir de m ^a
Auxiliar nn trntamento du «iflü*

"Ai...
minha cintura!"
A mulher sente-se acab jnhar u

pelas suas ocupações diarir k.

quando a atormentam a» <f" «*•

na cintura. As dores na ;inti:: í.

o lumbago, a ciática, assinala ,i»i

a presença de certas impurei •«

nocivas, diminutos e poitcaff ¦]

dos cristais de ácido uri:o o;

irritam -. inflamam os I ecidr .

Os principais órgãos enciirrejj .j

dos de expulsa-los são os nt

Assim sendo, é especiaimen :|

indicado um medicamento que Ti

estimule a ação dos rins, como

as Pílulas De Witt para os Kini

. e a Bexiga.

| Meio século de êxito é a melhor

i recomendação das Pílulas De

Witt. Em todas as formiçiai-

PÍLULAS

De WITT
para oa Rins • a Bexiga

F.M VIDROS DR 4(1 £ 10(1 PÍLULAS
O CiBANDI1 * UM*- ,-:."""¦-•

1
Iwy1

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO
COMftRCIO DO RIO DE JANEIRO

AftHKMHl-ftlA OKMSMHATIYA HXTItAUKIHKAHIA
1'iip -t«-iri-iiiiin-,A-. di, *r |«rr«l.|.'iiu a nu i iiiifiiroHxl.nl) ««' *'"

uu an-, • ia- if.H, r;»itiiiiiii» ... mu iiiniiiiii iu ..nir.iii HunifT"» *•*
Sltmnttittla IfaliliaiMlliM a m in afli lua arailu.iilii» ,nr» i ll»i"'«»"
KiltMiifiii...... da \- ....,;,,, n. ni  , , »-.* ,,...... oi il'« ¦
il» ilr/aiiilifu d* ima lAUAtêtlattêl, k» III Hl,l0A, ou »• püiloicoi" A"
¦ iliflili. ttattêl, A a*tt„da Iliu llraniu, n ||H, tt flui i|a «t»l«* «¦" '

«lar .. «aifiiirHa
iltlHrM Mil IM4

*, Hatnima du* fatal,,!,,* *mi*i*
tti ii.i#i»-(» tnfini,
Mu 4, 4*i„,iu it ili> n,n*niin„ a* , <n

t êêilAI* »'• M tltüt tl$i liij fMi -- !• lKin:ii"J



¦.^rf-j.:-r-~-~rl—!'

^ „,.,,., ,^T,.,,,.^

primeira Seção — Terceira Página 0 Matutino de Maior Tiragem do Distrito Federal

í GIA E PRODUÇÃO
RUBEM BRAGA

dades
do-o

-iiilo pago num gratuito tio sr. Hugo

Vi comentar a atitude das autori-
estão agindo contra ôle, acusan-

agentes aliciar trabalhadores para
A acusação i verdadeira.

idv
(1<

federais i|ue
dc mandai _

V» l.","<,!a-,."iU'ii'lii,"() aliciamento dc tratialliiiilurcs
Ulll-

Hn

lei -luu í"'0.
OlilHI*1

gundo 
a li

«ronoessus

mrio-n as autoridades apenas cum-
ãgl|colas; 

™"^™

prem p 
sc" .j;,usarfui principal hà uma outra, so-

Alonl .,.,* o aliciamento seria fello à custa de
" 

foicMS Isso n_o iiosso dizer se é verdade

p,-0incss!is_ 
''jj.,, 

soimn.e difícil de provar, mas é

mento d"' . 
oxarolnar

U il»'' <lc* '' , ,.11,1-,ili* uoneieia
em nn. lugar antes praticamente de
mn empreendimento agrò-peçüário e

quem vai buscar trabalhadores para
muito pessimistas sobre o trata-

lá...
a lei dc acordo com

do caso presente, O sr. Borghl

está inlcluntio,
sei to de ')e' 

Vlrõporcfics ate agora desconhecidas em
Industria ,j.ratll.Sg de uma experlôncia capitalista
n"ES0 .inde estilo, une, apesar do completa mecani-
ein» He *il"iimas lavouras principais, reclama o tra-

h de alguns milhares de homens. De meu ponto
w , ., seria muilo prelerlvel nue o governo e não
ie BÒrBh! estivesse fazendo aquilo. Não é pos-
0 s!''_,„ii.|.finto, comparar o i|ue o governo tem feito
siiel, lnLl ......
cnm sua:
1u.e °,yá(. 

riõavião ao de cano de bois. Este é

i Diante desse falo, qual u soluç&o? Impedir que
íal°' 

Bo'"cl.l leve trabalhadores pura lá e condená-lo,
°Sl 

to ao fracasso? Esperai que os trabalhadores

âo por

Não
no te:

das agrícolas através dos anos com o

Borghl fez em oito meses: é comparai* a
rio avião ao

própria i
. portanto
ritmo de

u pé, através de cen-
comprometer, com um

lesenvolvimento da em-

iniciativa

,enas de léguas, c

atraso enorme,

P 
s_ a- autoridades estão interessadas em garantir

contra explorações, elas poderiamtrabalhadores

protegê-los de outros modos — Inclusive unindo nos
pontos de aliciamento e principalmente dentro dn
própria fazenda. Já existem lá, dc rosto, algumas
dezenas de trabalhadores Industriais e comerciais, c
breve existirão muitos, reclamando assim e ntonç&b
das autoridades do Ministério du Trabalho

Boa Esperança é, na realidade, uma pequena
cidade nascida do dia para a noite, u ciescendu em
ritmo de guerra: é Inevitável que o listado tome
conhecimento dessa realidade snclal p>irn discipliná-la
com suas leis.

Tanto o ministro da Agricultura como o do Tia-
balho, Indústria e Comércio sabem que o nosso grande
problema, ho.je, é produzir. Impedir Isso não parece
razoável; e é preciso tomai cuidado para que uma
lei, que se destinaria a defender o trabalhador, não
resulte, afinal, em escravizado aos baixos salários
desla ou daquela região. Tanto Plvapora como Mon-
tes Claros, onde eslão sendo aliciados os trabalha-
dores, são pontos tradicionais de aliciamento: ali
chegam, pelo rio ou por teria, os sertanejos da Bahia,
do Nordeste e do Norte que descem em busca de
melhores salários, e comumente seguem liara São
Paulo ou Paraná. Esses homens, os trabalhadoies
rurais, são os grandes párias da sociedade brasileira;
que a lei que visa ampará-los não piore a sUuui*âu
deles, tirando o movimento e a esperança de sua
miséria, servindo apenas aos interesses dc alguns
setores rurais mais atrasados e desservindo os inte-
rêsses da produção.

Afirma-se que o sr. Borghl utilizará seu em-
preendlmento de Goiás em uma nova aventura poli-
tica em São Paulo e Rio; que fará demagogia com
atroz e carne. Das dcmat.Oi.lus não será essa a pior;
mas será de qualquei modo demagogia, e além do
mais o passado político do sr. Borghl c sujo por
uma campanha particularmente odiosa de corrupção
de chefetes politicos pelo dinheiro, e das massas pela
calúnia mais desbiagada.

Mas a verdade é que a lei que lhe jogam em
cima hoje é uma lei criada, ou pelo menos perigosa.
e, no fundo, reacionária. O que êle está fazendo,
dentro dos quadros capitalistas, é uma grande ex-
peiiéncia progressista, ainda que cheia dc inevitáveis
contradições. Condená-la ao fracasso não me parece
interessante.

II Déficit" de mais de três biliõe
Quarta-feira, 30 th Novembro cie lOttV

ififòss de cru

blica para 1950
Às últimas horas ile ontem, concluiu

n Comissão du Finanças a preparação
ibs autógrafos do decreto legislativo do
orçamento geral da República para o
próximo exercício.

A redação dôsse decreto, que subirá
ho|e íi sançãd presidencial, no último
dia fixado pela Constituição, é a se-
guinte:

*'ü Congresso Nacional decreta:
Art. 1.'-' — O Orçamento Geral ila

União para o exercicio financeiro de
1950, discriminado pólos Anexos ns. 1
a "JH, integrantes desta Lei, estima u

UM — Renda Ordinária:
(HI — Rendas Tributárias 
Ui — Rendas Patrimoniais 
1)2 — Rendas Industriais 
U3 — Diversas Rendas 

01 — Renda Extraordinária 

TOTAL DA RECEITA ....

Parágrafo único — Fica autorizada,
no exercício de 1950, a arrecadação dos
tributos constantes do Anexo n.'-' 1. Ul-
tegrante desta lei.

um homemsubirá, hoje, à sanção presidencial, o de-W)8 partidos devem escolher
creto legislativo do orçamento da K-epu- concretize as aspirações nacionais

„ 
_______.!«£_» declara, no Senado, o sr. Salgado

"Que todas as facções « P»^^'^ __ Discurso em torno
m_», a P*,P^^'S^*^__'-?t>SI> - Situação allitis-:
ia renuncia do _*^to»MP. .^.^ ^.^

Receita em dezoito biliões, setecenlos
e setenta e cinco milhões, duzentos c
vinte e oito mil cruzeiros (Cr? 
18 Tií,.'S2B.vW,0U) e 1'lxa a Despesa
um vinte e dois biliões, duzentos t* no-
venta milhões, quatrocentos e dezesseis
mil, setecentos e oitenta c quatro cru-
zelros (Cr.. 22.290.416.784,001.

Al.( .,.,, _ a Receita será realizada
mediante a arrecadação dos tributos,
rendas, suprimentos de fundos e outras
contribuições ordinárias e estraòrdiná-
rias, na torma da legislação em vigor

das especificações do
sob os seguintes grupos:

14

Cr?

916.7*__. 000,00
_7(J.75U.(KJ-,("U
7-15.MB!).UUU.UO
',150.297.1100,(111

AneNO n.'-' 1,

Crí

17.883.138.000,00

KSü.uyu.iiuu.uu

Depois da leitura do eupeümM
sessão de ontem do Senado llll»

Nereu Ramos, o si.
fez uso ,dn palavra,

considerações sobre os,
II Convenção du 1»-
Brasileira. O orador

da
ciada pelo sr
Mário Ramos
para tecer
trabalhos df.
dúftria Tèxtl

dos tecidos na-

18.775:228.000,00

OS

—-——
un ?__¦_

Art. o.'-' A Despesa, na forma dos

Anexos ns. 2 a 26, será realizam, com
a satisfacã-j dos encargos da União e
com o custeio e a çianulcncâo dos ser-
vivos públicos, sob a seguinte distei-
buição:

.7se engane o governo: Minas saberá resistir
|o fazer essa advertência, prosseguiu do na análise da atualidade política,

provocou o sr. Café Filho numerosas i ntervenções de representantes pesse-
feias em apoio à tese da independência dos partidos — Revelação de depu-

os norte-riograndenses que envolvem a responsabilidade da chefia do Es-
- A posição exata do PSD depois da crise a que sucumbiu — Ontem, na

Câmara dos Oemstados
Provocam

ptttar.tps .'
.-distas, "

no
sr.

o intcrvenç_ea muito lm-
. ponderáveis setores pi-*:-
?r Café Filho prossetruiu,

. de ontem, com a ¦st'»
ItterprelaçSo da atualidade pollt-iaa,
((torrente da crise deflagrada
p S D com .i renúncia dc-
Nereu Ramos.

Inicialmente, o orador reportou-
.. -, declarações que acabam de ser
feitas era Natal, pelos deputados
j-ié' Niroti-.-mos e Mário Negócio,
I5__le ex-sub-dlretor do P ^ E--
r »enn integrando o P. T P.l
Isre prÃcer da U D. N. Ambos
illrmaram -- adiantou — que nos

. ciVs oficiais do Rto Grande d"
. Kc-rtP fala-se multo em uma solu-

_ tio aini-constitucional para a cri-
E tanto assim que atr

os pessedistas escolhidos
los as Prefeituras ocupa-
U D. N Sendo ijheíe

Estado "um dos prbcfc-
rt. de Brocoió", o sr. Georglno
ittllno, avaliava multo bem o oi a-

; lt pnlitir
|. teria ir

I jr randic
dis pela

iu *.mr

Eiir.li

. unid
Btnbém

: s-, orr:, ie
W- mantii
'- -'ri ,fj<.

.£ um m.f,
.¦ A n

HI. t,«n,
1 i' trata d
'" A n

- r..

-« 5
,i

i

otftncta cia revelação feita
-i-pulados estaduais. Não

;au vt porque não acre-
riluro do pais e da demo-
rte rie cesto*: como o rio

Ramos. renunciando à
rio P S. D. e, a*-sim,

kt forças n1]p conspiram
partidos

então a primeira Inter-
iportante. partida do si.
narte, reprí-í^ntan^p dn P
r-aihano. Disse èle:
:-.i.',.i rli/ muito bfím' con-
rcas qup conspira tn contra
trie dos partido.',!

o sr nioriéclo Duarte
ípontando a declaração do
tion.irio como uma prova
-ps D hã liberdade

.'rírcu-lh. o orador, aponian»
mn*.-. autor rie várias cândida-""

t periíiihtou se o apárteahte
mha or. termos de unia entre-

«ir qi:e lançara a cândida tu-
Nereu Ramos, há mes-s.

i o sr DtnrlrVio Duarte
h*. os t*rmos quanto as
jçs.-oai.' dc. sr Nereu Ra-

porque nãn estava cre-
lançar candidatos, cel-

er.te uma convenção par-
cria fazer
rprvpnção importante, a.

bancaria pessedlçta rie
vinn niriRlndo-se ao sr.
luarte. Indagou porque--riftentara a mesma npl-
nn^p.iv Nacional dr* P.
r è. i-orqu*0 n..n vntnra
pii Hí-jmoíi

gentes incorporados ao PSP, lembrou
o sr. Antônio Maria Correia.

Perguntou, entüo, o orador, sem
que nlngui-m lhe responuesse, como
podia o PSD, liderado pelo presi-
dente da República, enfrentar u UDN
em uma campanha eleitoral. Tinha
até desejo de ver se esse governo é
capaz de suportar uma tenaz oposi-
ção depois de viver, lauto tempo, sob
â tolerância excessiva dos partidos e
dela abusando. Era possível — e tudo
o indica que assim fosse — que des-
cambasse para a violência Já ai atin-
gindp de frente todos os ' 

partidos.
Então, nesse caso, a oposição pene-
traria nos antros dos escândalos, tra-
zendo para a tribuna e para a im-
prensa, até para o praça pública, a
história dos escândalos, das banda-
Iheiras, das negociatas de que esta
cheia a ailminislrawíSKv.

Dessa possibilidade -Vque de certo
náo é apenas uma mmfdes possibill-
dade — o K'j".eiiirr ja dera, Há IKiuuos
dias. duas demonstrações convlncen-
tes: u álmúçn de Brocolú >¦ a ilb.-n-
liiçà.- dr. comien 'iu tísplanadn. duna
legitimas ndverléiiclns Pm Issir mes-
mo. leia ri ministro dn .lústu.n, uo
sei Inlerpeliiiln pelos depulailoG. vinte
e quatro horus depois, não de exibir
fúlhiis de Inquéritos, nf*ir. cuntni a
versão da policia sobre u comlcii dis-
solvido e os .-rimes cometidos. Tei A
de responder a questão inuiin mais
Importante. Dèverâ Informar ã Casa
e, consequentemente, ft NacSo, se o
giivèinn esta ou nár. n<. pi-jpósito de
garantir o direito de reunião e de
palavras.

Feita essa interpelação, procurou o
br. Café Kilho concluir as suas pa-
lavras, retornando ft questão da Irtr-
mula mineira, para afirmai que. so
tivermos de recorrer a Minas, ali en-
c m tra remos dois nomes: do.- srs. Mil-
ton Campos e Afonso Pena Júnior.
Com o que Minas e o pais não con-

IMPOSTO UN1CU SOBRE CUMBLS-
TIVEIS E LUBRIFICANTES

d sr Eunápio d. yueinz apresen-
lou ri projeto seguinte:

Art. 1." - Os derivados do petró-
Mercadorias

cordarân è com as listas fechadas rle
quatro ou rie cinco nomes. Isso nao,
porque Minas e o pais todo saberão
reagir!

Durante êsse discurso, outros selo-
res pessedistas apoiaram a tese do
orador, como Pernambuco, através de
apartes do sr. Paulo Guerra.

A exemplo do que acontecera na
véspera, o sr. Crepory Franco, pes-
sedista maranhense, em curta oração,
sustentou o ponto de vista do orador
(pie o antecedera, no combate á orien-
tação do presidente ria República, na
qucslào sucessória. E invocou, sobre-
tudo. o exemplo do seu Estado, que
se acha entregue, como sc fora uma
propriedade privada, no sr. Vilorlno
Freire.

FUNÇÕES GRATIFICADAS
O sr. Uurgel dp Amaral apresen»

tou projeto proibindo no serviço pú»
blico civil da União qualquer dite-
renya no valor da gratificação de
funções equivalentes.

Parn efeito da lei apllcar-se-* o
estabelecido no art. li.", S da 1-ei
n 4S8, de 15 de novembro de 1ÍM*S.

Dentro de HO dias o Executivo ex-
pedirá decreto elasaifleundo as fun-
ções gratificadas do Serviço Público
Civil ria União, tendo em vista o dia-
post-i no art. '2.» desta lei e os er-
cargos e responsabilidades respectivas.

OUTROS ASSUNTOS

Compareceu á sessão, depois de
oito meses de ausência, tempo que
passou em tratamenio em um hospi-
t;r| e na sua própria residência o
fegundo vlce-piesidente da Casa. m
Uiticho Cardoso. Foi o representante
sergipano multo cumprimentado peloj
seus colegas e a iodo; agradeceu, leu-
do um discurso, sentado da sua ban-
cada. por permissão do presidente

Depois, a Mesa designou uma co-
missão que deverá visitai* o sr. Sousa
Cosia, que sr encontra entêrmo.

leo Importados do estrangeiro, discri-
minados neste artigo, ficam sujeitos
ao imposto único de importação para
consumo, atribuído an Fundo Rodo-
viário Nacional, nas seguintes bases:

Impostos

Congresso Nacional
Tribunal de Contas 
Presidência da República 
Dep. Administ.'' do Serviço Público 
Estado Maior das Forças Armadas 
Com. de Readapt. dos Incapazes das Forças
Armadas '•
Comissão de Reparações de Guerra 
Comissão do Vale rro São Francisco
Conselho Federal de Cum. Exterior 
Conselho de Imigração e Colonização 

Ili — Cons. Nac. de Águas c Energia Elét
Conselho Nacional do petróleo
Conselho rie Segurança Nacional 
lnst. Brás. de Geog. o Estatística 
Ministério da Aeronáutica 
Ministério da Agricultura 
Ministério da Educação e Saúde 
Ministério da Fazenda 
Ministério da Guerra 
Ministério da Justiça u Negócios Interiores ..
Ministério da Marinha 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
Ministério da Viação e Obras Públicas 

'Jtí — Poder Judiciário 

TOTAL DA DESPESA 

Art. 4.1 — Fica autorizada a co-
branca do imposto único, criado pelo
decreto-lei n.*-* "J.bl5, de "_'l de selem-
bro de 1940 e cuja aplicação é regu-
lada pela Lei n."' -'WJ, de 13 de julho
de 1948.

Ari. 5." — O ministro de Estudo
da Fazenda fica autorizado a realizar
as operações de crédito que se torna-
rem necessárias por antecipação da Re-

Anexo n.» 2 -
Anexo n.'-' 3
Anexo n." -1
Anexo n.'' 5
Anexo ifi» 6
Anexo n."' 7

Anexo n.'' S
Anexo n.'.' 9
Anexo n." IU
Anexo n.v 11
Anexo n.'" V2
Anexo n.*" 13
Anexo n.'-' í-1
Anexo n.'-' J5
Anexo n.v 16
Anexu n.'-" 17
Anexo n..« JlS
Anexo n.'-' 311
Anexo ii."-' 'Jl
Anexo n.*.' Ul
Anexo n.*** 'J2
Anexo n.** 113
Anexo n.V -4
Anexo n/*1 ~b
Anexo n.'-' 12tí

Cr?

159. Hutí.tíll 1,00
_8.-9O.5bU.0U

1.905.573.4_U, 00
281695.100,00
6.414.130,00

..SUO.000,00 I
489.280,00

181.278.000,00
3.616.870,00
1.243.820,00'_'.y55.760,00

132.4_2._50,0Ü
978.040,00

19L\ 500.000,00
1.661.134.120,00
1.215.291.365,00
2.447.572.280,00
3.451.305.460,0o
3.041.097.089,00
1.090.294.152,00
1.607.050.480,00

183.703.220,00
746.7tU.058,00

3.973.*_'27.960,00
225.466.680,00

enalteceu a qualidade
oionais, frente aos produtos cst-ian

geiros.
A RENÚNCIA DO SR. NEREU

RAMOS

O sr Ernesto Dorneles, oradoi se-

guinte,' pronunciou rápido discurso,,
em que focalizou os últimos ucur-
tecimentos político., principalinen-
t. a renúncia do sr. Nereu Banujs
í. presidência do P. S, D. l.iijse
o representante gaúcho que .lul um

gesto que enalteceu e dignificou o

presidente de Senado, mas que rt-

presenla a queda de um reduto de
resistência em defesa das pre o-

getivas pela Constituição atribuídas
lios partidos nacionais, cuja aulon.i-
mia, a meu ver, já principia a
duvidosa, no julgamento isento
opinião pública".

A seguir o sr. Ernesto Dorneles
procedeu a leitura da carta que o
sr Válter Joblm endereçou ao sr.
Nereu Ramos, na qual o governa-
dor do Rio Grande do Sul alirma
que "nada temos a aditar ãs riso-
luções já tomadas pelo nosso parti-
dc' e que "náo aceitamos recuos
nessas deliberações". E assim con-
cluiu o orador: "Sem maiores co-
mentárlos, li a carta para que
casse registrada nos anais

ser
da

eleitoral, mas o desejo de que cada

partido, com seu programa, esco
ha o candidato, Todavia, diante

rio que se vem passando, quando
senúmos _ exis, encia de objetivos
ocultos, tem manifestado constant*.-
mente não haver ameaça em luta
eleitoral. Nem todos porem, tem
o mesmo Intuito, " mesmo sadio
desinteresse, e, sobretudo o mesmo
despreendlmento, necessários a i..,-

colha do futuro presidente ela

pUblica. "Os partidos, ouvindo
eleitores devem escolhei um bom* li)

que concretize as aspirações nacio-
nais, venha éle de onde vier dc

qualquer Estado, contanto que sc.a
uni nome nacional, um nome su-
fraBado pelo povo brasileiro '

O sr. Salgado Filho leu ainda um
telegrama firmado por mais de tre-
zentos oficiais do Exército, pedindo
o rápido* andamento de um projeto
que vem beneficiar a classe

Passou o orador a ler o seguinte
telegrama: "Pecuarlslas abaixo as-
sitiados apelam para o eminente
conterrâneo, no sentido rie empenhar

I o apressamento do andamenic, da
I lei de reajustamento da classe, em

virtude da precária situação que

Re-
seus

tor-
si-

Agradece-
benemérito serviço

atravessa a pecuária com o retrai-
mento dos bancos. Encarecendo ne-
cessídade dn medida lembramos v.
excia estar em andamento a co-
branca de diversos criadores
nando caria vez mais premente _
tuação laboriosa classe
mos mais éslc
oue prestará á Pátria .

O sr. Salgado Filho acrescentou
que tem recebido numerosos 'ele-

gramas dc todas as legiões do oais.
principalmente de seu Estado, de
Minas Gerai:.. Goiás e Mato Grosso.
"Desejo apenas acentuar que o R-.o
Grande do Sul tem igualmente ln-
sistldo no particular, diante da sl-
tuação aflltlsslma em que se en-
contram seus criadores e
tas.

invernis-

22.290.416.784,00

ceita até dois biliões e quinhentos ml-
lhões de cruzeiros (Cr$ 
2.500.0U0.000,UUi.

Art. 6." — Revogam-se as disposi-
ções em contrário".

POLÍTICA
Também

ocupou

O "DÉFICIT"

diferença entre a receitaA
pesa, ou seja, o
CrS 3.515.1S8.784,00

"déficit' ! a des-
sobe a

Cerca de um milhão de
eleitores poderá ter a

Bahia
PKKVI.SÒKS UO TKIBINAL

REGIONAL KLEIT01.A.L
PAHÁ O PRÓXIMO

PLEITO

SALVAOOll, ',!» (Uo corres-
pondente) — .segundo us últimos
cálculos do Tribunal Eleitoral,
u Buliia estii em condições ile
concorrer no próximo pleito com
o contigente de eferen de um mi-
Ihãii de eleitores.

A noticia iiuspieiisa deu en-
sejn a comentário» dn Imprensa
e círculos politicos. que empres-
tam im assunto grande sig:iiifi-
cação no atual momento político
nacional, uma ve/. que a Bahia
não somente é chamada e ou-
vida nas deliberações de eleva-
da significação nos destinos do
pais, através a vóí «Io seu emi-
nente líovernador, cujo alto es-
plrito de. desprendimento e aren-
tirado amor patriótico estií sem-
pre põstu a serviço dn nação,
como se apresentará, ojíoru, com
torça eleitoral, portanto, politi-
ca, capuz de melhor influir nus
decisões ile que. dependerá o fu-
lurii do Brasil.

Vai assistir à abertura
do Ano Santo

EMBARCARA,
DKZtMBRO,
ARCEBISPO

NO DIA 5 DE
O CARDEAL-
DO RIO DE

fl
manifes-

tando minha inteira solidariedade
aos conceitos nela emitidos, e que
deverá guiar nossas stitudes ant.ts
os fatos politicos que deveremos
enfrentar".

E PECUÁRIA

o sr. Salgado Filho
a tribuna para tratar de

tres assuntos. O primeiro sobre a
atitude do sr. Válter Jobim, que.
segundo o orador, colocou-se em
terreno elevado, na questão do can-
didato à sucessão presidencial. J-

precisamente este o ponto que. mtu

partido lem sustentado A nao ser
. exigência de programa prévio,
o Partido Trabalhista tem propug-
nado por candidato surgido da op -

niáo pública, cujo nome tenha sido
trazido por sua iniciativa aos par-
tidos politicos n nunca pela linposi-
çâo dos dirigentes, qualquer que seja
o escolhido O chefe do meu parti-
do embora veja seu nome indica-
do em todos os rincões da pátria
brasileira, pelo povo, vem dando de-
monstraçáo de desinteresse e sadio
patriotismo, aconselhando seja tei-
to a escolha em ambiente de harmo-
nia em que todas as facções se

auscultando a opinião

ISfàSs-S

PRESENTES
Do mais üno gosto pelos

menores preços!'.!
Sòrtimento encantador!

Lojas Brasileiras
Av. Passos, 73-75

N8o há ~nto capaz d»1

desfazer um penteado,]
tet»o com QUINFIX.

FLxedor moderno.

pronunciem
pública".

Prosseguindo, disse o sr.
Pilho que náo há temor

Salgado
da luta

JANEIRO
Acompanhado do conego lvo Gra-

Ilani c do padre Bessa, seus secre-
tárins, d. Jaime Cimara embarca-
rá, no próximo dia 5 de dezembro,
para Roma, a bordo de um aviàn
da Panaii.

O cardeal-aiceblspo do Rio de
Janeiro vai participar das cerimônias
de abertura do Ann Sanlo, que se
comemora, solenemente, na Cidade
Eterna, desde 1425, em períodos- l-e-
gulares de 25 em 25 ano...

ASMA

Consultas
Das 8.às I- horas

 Chapas i*vulsas -

KUA DO OUVIDOR.

Cewsé Qii"éM^^ d0^rta/& 
ll_____i

DeliciOSO""^í^|^___^i?1 dÍ0'

DOENÇAS DOS PULMÕES
_ TUBERCULOSE - (TRATAMENTO ESPECIALIZADO)

DR. HENRIQUE SINGER
com direito a uma radingrafln grande

Uas 14 fta IM hor*"1 - Cr$ ,50*"0

Resultados em 15 minutos
'__.-¦___ - TEI..: 43-5..__.

— CrS 10(1.00.
CrS 80,00.

183 — SALAS

Unidades

podia
foi

vntnr em qual-
rt resposta do

i
ii

ni

IV -

Samuel Duarte acudla
nportRnte nparte:
üo, ao meu ver. náo
-ir Na verdura"-», náo
mies, qm3 todnp sfio rile-
ir é rie princípios, por-

possível aceitar fórmulats'!-i uo! iirr ?n p ^m combina-
*' Ktrar-has aos partidosManifestando-se inteiramente dt¦Mr-io ••nrsi e:,?_n tese, teve entnn o

Calp Filho uma Importante inl-
estiva: a rie transerfiver nos anais
» c>«« riiiiglda pelo sr. Válter
«Min ;m sr_ Nereu Ramos. Leu-a
P»ra poder franscrevé-la. repetindo°* trechos mais significativos, como
' 'rase "r.íio acellamos recuos nns
"«sas lieitbeiaçfies".

Estas palavras — disse o ora-
— n*.o sfio de um Jofio Nin-

mrif iíe um governadorireti-li., a essa nlturn. outra
íntervewjfto. PerguuK.u o
Lemos mino porle 0 pi*e-

Itepúhiira espernr apoio
pnrn umn lista qne
D. Já rejeitou. Nac

sf pudesse alimentar llu-
5|ii'lto.
nente. o HiPr da ban.n-
l;ta de Santa Catarina.
o Vieira:

mineira, no meu ver se-
t fp!r conti vene o n-^n.e
t! tinno Marli».do
• 'Irarln mellinr ehamr l«
,!i heiiedUlni' — I»

>f Kmlllii Carlos, «ob
!'<i!»rt-_

: i... _dn*. (.i-ii-iifuram ha»
¦ um nome mal» adfqua-
' M ini. li.nu rinieorda

ii nt» .e ti-ii-u» da unil
. i'»nn. «ineiii»- mineira

'"-.(* flllm pa»»«v»
.!..!* CHrlIlHlr.,» i»V»n»
tofiiillutt Prain li>i*o A»

• > piilili-érl»» am 'O
¦ .- ifmü$tala al-llor»l

i.j.M.i.i» fjiiaf n»S
•ii>» t.>i >|iif •'•*(*

'«i. ! .tt ,llru tttrt a*--

tor
('•'i"- mas

tecoriar,'-
" Plínio
•Wíntr dr,
*> D Ü
Mtl« i
"> mi
l''S »

Gasolinas 
Quei osene 
rtieos retinados combustíveis pa-
ra molnres de combustão Interna
idiesel oil* e óleos iluminanlea
pdra fabricação de üás igiis oil)
e liara lamparinas de media
(sinal oilJ .*• ¦ •..-.- • -.-•

óleos refibados combustíveis pa-
ra fornos nu ealdeiras a vapor .
óleos lubrificantes, simples,
compostos e émulslvos e graxas
rle diversa p.:iture_-a 

Art. 'i.i Os üerivaüos de jre.ro-
leo. quando produzidos n*. pais, fi-
ram sujeitos ao.- impostos Cinlrns de
consumo calculados na base dos sn^r
sobre a tabela dr. artigo .ínterim

Alt a,., ._ Todos ns imprst.'*- que
ínru-trcm srtbre automóveis em
e seus acessórios será.
em separado e transferidos ao Fundo
Rodoviário Nacional.

Píirágraio primeiro — üssn Irans-
terôncln serô feita gradatlvamente, no

prazo rie 5 unos. em [ianelas crês-
,-enles de 20Ç» em cada ano e a par-
tir do ano dc 11151.

Piiint-rafii segundo — O piodulo
ihv-rs Impostos seií. distribuído pela
fiiiào. Ksludos, Municípios u rr Dis-
irii.i Kc.i-.-i.il. obedecendo no mesmo

nin n.r distribuindo do im-
õlnr combustíveis llqui-

Ton.
Ton.

P.L.
P.L.

CrS
CrS

l.l 100,00
400,00

Ton. P.L.

Ton. P.R*.

Ton. P.L

CrS

CrS

200 1X1

200,00

CrS 1.50O.00

geral
contabilizados

P

is

i

critério usa
põstu único soi
dos e lubrificante*»

Alt i •• -- o Depu "eni.
cional' de l_sl.ndtis de Hodiigem
departamento- rodoviários
apllcarfto __ire. no mlnjmo
quotas do Fundo

i

l

Nn-
K OS
HlilIS

das suas
RodivIArlo Nacio-

, x ,.. navlmenlacfto dns rodovias
loV resiiectivns planos, obedecendo i.

M-Mindadc ditada pela intensidade ...

rAfeijo. e em melhoramentoi de tr»-
..ad.is e reforço de obras ifarle es-

pecial».
Param«í« único - us Brtadw «u«

nSo tív-iwn n-_e»Wtde mie. i.na d.

ler.ir... de piivimentiufio pmlerftn. »

n, ,. " Voiuellio Ito-loviano Nado-
,1 e uèiiiii tona a IU« quoia nn

__._n»_V.T*_ m.*mor..nien.o_ .Ia «ia-

r% ^flíTb-P.r-iim.n.o n.c,
nal ri- K»ll__M «l» nO.-í»n) l»"'';*

%s%!r7*-W»F.PK^n°*
ln Ni
FwmI

;,;:,;:N,V,_..a.eV*t»- d»...« ;iuoia

in.i.11 Im A» ulaa* .«i» vanHani lm '

Zr uatr»" m-loviarlu •- a »H>»I>'
•_"¦ H. ,*;,*»., an Iniimi >!»» rodo-

l
»lrl. ÍI.» n.9»

l».|»f»

dn

iiiiTiiij iiiiiiín-i. »o ww*
uai l«A¥i»l*. '*"• """"

,i„i« ,l_ *ll» imMl.a*f>
,„ ,i(.i_«'.f.»'» mai ivaitail

AM

il«

Itrtll-

,.rjll

(II, Ij llll

N. 305-A, de 1949, tornando c.:<-
tenslvos ao pessoal da Tesouraria das
Caixas Econômicas Federais os he-
neflCiOS da lei n. 403. de 34 de se-
tembro rie 1!MS e dando outras pro-
vidènrias (dlscussõo);

N. 79B-A, de 19-19. assegurando a
graduação ao posto imediato nos ofi-
ciais chefes de classe nu cabeças rie
quadro das porcas Armadas e das
Forcas Auxiliares o revigorando dis-
posições legais (discussilo):

N. 857-A. de 1949, autorizando a
abertura, pelo Ministério da Fa/en-
ila. dn crédito suplementar de CrS
29.499.680,30, em reforço da Verba A
— Serviços e Encargos — I — I"-
versos, Subconslgnacfto 43 — Uis|M,-
slUvos Constitucionais, 'J4- — Direi..-
ria da Despesa Pública, b> Quota»
p.uie dns Municípios n«> tmpôslo de
Iteniln ií I". ai ligo 15), d" Anevi
is d., vigente Orçamento (Lei 5.17.
rie 4 ile dezembro dc 19-I*- (dlscussfto";

Concedeu-se urgínclu. a requ.ii-
mentii do nr. Aeúrcln Torres, parn
.. projeto n. 1.1116, oriundo de men-
«agem presidencial chegada na véspe-
ra, Sobre o sistema lederai dc en-
slnn superir.i .

PARLAMENTARISMO
A dlsriissAii tia emenda iiinsllliu I"-

nal li 4. de aiitnli.i do sl ¦ Itanl
Pila. prosseguiu, falando us srs. TrU»
IA., d.i Cunha, Jumndlr Pires Ferrei-
ra a Domingo» Velai..*n Tndoi a.en
tuniani prlnclpslmanli o .atAlei pel •

kfilinllsla lia* _iiliK'"e_ laillllra» do
piei.|r|i*n. iniiHiMi •* iniUHriim »m »P"»-
tar a emenda como ronvanleni* •••!
inlelFt.t.es dn pais.

O pr. iniiiiliig.ia VeiH-.ni |iint.M'giiliA
llllrlll.lrl |U1|.!, l|«Ve||llll llllllWlll lll*"

<*ur»«i « úiiiiii" nr*'lni in.iiiio. » »i
Aliilll.ii Al Uio»

HATUIIAI.UÍA.ÍA0 DK l-OHW"

#tr»|,llll IMIHIIM» llM l.tllf LlltUM..
irlMl.llll Clif» .HMI'11» MUI».

,„„ imimaai a» ' »»ii'«»»»" '"•
,| jr.lr.i .1 (iillllbl <•'

Homologada a concorda-
ta do Banco Fluminense

da Produção
SEPS DEPOSITANTES TERÃO
QUARENTA POR CENTO DE

PREJUÍZO
PETROPOLIS. _9 IDn rnrrespon-

^pn,,,, _ Acaba de ser homologaria
a concordata do Banco Flumlnen.se
da Produção- Conforme redução que
requereu a 3 do corrente, o Banco
pagará fiOTo do valor dos débitos,
em vez df 1009.. O Juiz de Direito
rie Petropolis. que homologou a cnn-
cordata, declarou improcedentes
embargos opostos peln Banco
Brasil ao pedido de redução
mesma.

Aspectos higiênicos e
obsenteismo na

indústria
PROSSEGUEM OS TRABALHOS
I CONGRESSO BRASILEIRO

HIGIENE E SEGURANÇA
TRABALHO

Prosseguiram, ontem, os truballuis
do I Congresso Brasileiro de Illgi.i".
e Segurança do Trabalho, inslalaii,
segunda-feira, n.. nono andai ria

Confederação Nacional dn
Ontem, foram realizadas
soes. uma As 9 horns. c
M horas, cabendo a., professo! l ç
nambuco Filho n presidência ri

trabalhos do primeiro horário, uuu
furam discutidas as segulnli

Serviço Social Industrial
oficial); Aspectos lliglcniios
nOmlcos Sociais du Trabalhe
mliihi.: Absentelsmo
Asslslenela Social
IndUstnn: 

'I

se parn » Senico
Iria Desaiuslametilo du 1 rabalb". di

Menores; Conlrlbulçllo do *>"• yic*
Social na Itecupeiaçfio de imallri.»
« Serviço de lllglíne e Reguranç»
Indur-trlnl nn SF.SI.

TESKS DA 8EOUNDA SKRSAU

Na n*«uniia twíPftn, nu« Uw Inlein
a-, lt limas. »ob a presld. iu ia iin
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O llllrlo de Noticias apareceu
»m 12 de lunho de 11.30 e é o mais
antigo lornal do Rio de Janeiro dl-
rígido, desde o primeiro número,
pelo seu fundador.

Nascido para executar, sem des-
»los e sem indecisões. * mais elè-
vada missão da Imprensa, nfto tem
o Diário de Nnlirla» ligações de
qualquer espécie que o impeçam de
apresentar-se ao puBllco. todos os
dias, com a mesma rmorosa Unha
de probidade, de Independência è
de altivez, que deve ser mantida, a
todo custo, pelos lornals. quaisquer
que se.tam as vlclssltudes que te-
nham de enfrentar, na sua luta
Incessante pelos Interesses da cc-le-
«vidade.

¦ • >

O constante apoio do público 4
ãrièhtaçáo dêstè Jornal exprime-se
no fato, multo significativo, de ser
6 Diário de Noticias, desde 19.19. o
riiatutlno de maior tiragem da cá-
pitai da República.

PARA
TODOS

Quinta coluna
O mal dos resfrlado»
Fantaalado de urso

do

QUINTA-COLUNA 
— A formiga

escravocrata vermelha "Formi-
ca sangüínea" tem- uma porenta de
menor parte, castanha, a "Formica
fusca". A rainha da primeira es-
pècie, ao voltar do vôo nupcial, en-
tra às vezes numa. colônia da outra,
inata-lhe a rainha, c apropria-se das
crisdlidas, fundando assim seu novo
reino. Sucede, porém, muitas vezes,
que são as próprias operárias dn
espécie "fusca" que matam a sua
rainha e adotam descaradamente a
estranha. Não é só entre os homens,
como se vê, Q.ue existem "quintus.
colunas".

*

O 
MAL DOS RESFRIADOS — As
bactérias da gripe estão sem-

pre atacando o corpo humano, mas
na0 conseguem progredir porque os
leucóeitos. que sâq os defensores do
organismo contra as iníeceòes, ia-
zem-lhe frente. Entretanto, quando
há um ahaixamento da temperatura,
sucede que se reduz a atividade dos
leucóeitos. Nessas ocasiões, a lnva-
sào dos Inimigos logra êxito. Eis a
relação entre o tempo frio e úmido,
é as tradicionais gripes.*

* *

FANTASIADO 
DE URSO — Os

bailes de. máscaras, tão comuns
no Carnaval de ho)e em dia, tive-
ram sèu inicio na corte de Carlos
VI, rei de França de 1380 a 1422.
E foi num desses bailes que o rei
foi assassinado, quando se encontra.
va fantasiado de urso.

Queda no mercado
cacau

NOVA YORK. 29 <U. P.) — O
preço médio do cacau para entre-
gà imediata caiu 76 pontos, pas-
sando a 21,45 centavos de dólar
por libra peso. O Bahia Superior
caiu 85 pontos, passando a 21.25,
enquanto o Accra Fair Fermentei?
declinou 85 pontos, para 25,15 cen-
tavos. s

Advogado norte-ame-
ricano pede uma entre*

vista a Stalin
LONDRES, 29 (R.) — Fyke

Farmar. advogado na cidade de
Nashville, Tehnessee. que abando-
nou o exercício da profissão para
trabalhar em prol da formação de
um governo mundial, telegrafou ao
marechal Stalin. pedindo uma en-
trévista Imediatamente.

Ao chegar de Bruxelas, Far-
mar declarou à Reuters: "As Na-
çóés Unidas, ou acabam em uma
federação mundial, ou acabam em
unrta guerra. A única coisa capaz
dé salvar-nor de um desastre é a
participação da Rússia em um go-
vérno mundial".

Durante os últimos tres meses.
Farmer percorreu a Suécia, Fln-
lindla, Holanda, Alemanha, Fran-
Ça fc Bélgica, em busca de apoio
para seu plano rie promover uma
assembléia constituinte mundial, a
sér realizada em Genebra, dentro
de um ano.

A Idéia do advogado norte-ame-
ricano é apoiada pelo Movimento
Em Prol de um Governo Federal
Mundial, que ie reuniu em Esto-
eolmo em setembro último.

DECÊNCIA
Anurttla 6 car-íleal arcebispo i no môrrtento preéehte, Saldo da i vel supor, 1 primeira vista, a

do Rio ds Janeiro o seu pro-l Orgia do Estado Novo, onde oa | éanipanha pára a qual esta con*
póslto de dar Inicio, dentro de l
breves dias, a uma campanha pi*
Ia moralização dos costumes.
Não confiando a tarefa apenas
às palavras, pretende dar corpo
a uma instituição, que será a
Legião da Decência e funciona-
rá em todos os bairros da cida-
de, interessando cada cidadão
na salvaguarda do patrimônio
moral da familia brasileira. Já
ontem teve início o nóvenário
com que a Igreja fortifica a sua
decisão, e não somente os cato-
licós estão convidados a tomar
parte na campanha. Acha o
cardeal que o movimento tem de
sair dò âmbito do templo para
se alargar, para se avolumar e
se tornar, enfim, uma força câ-
paz de operar, com rapidez e
proficuidade, «a transformação
por nós sonhada e por todos no
fundo almejada».

Aos brasileiros, o apelo dos
sacerdotes não chegará como
uma mensagem ainda não ouvi-
da. Em todos os tempos da nos-
sa trajetória histórica, as con-
clamações em favor do bem co-
mum espiritual se ergueram no
Brasil, desde os primeiros mo-
mentos da pregação de Anchie-
ta, preocupado com a organiza-
ção moral da colônia, às vo*
zes do padre Antônio Vieira em
favor dos índios e da dignidade
dos hábitos dos europeus, até
os períodos mais recentes. Não
parece, entretanto, que o Brasil
carecesse tanto de Incentivo às
práticas da boa doutrina, como

valores tradicionais desceram à
mais baixa qualidade, confundi*
dos e humilhados pela ditadura,
o nosso pais al.nda nâo pôde
conhecer, nestes quatro anos, a
era de desafogo que se esperava
para o apôs*guerra e em segui-
da ao 29 de outubro. Procurou-
se corrigir 6 principal fator de
afrouxamento social, representa-
do, na ordem econômica, pela
Inflação de meios de pagamen-
to e pelos disperdicios nos re-
qulntes superclvllizados. Mas os
acontecimentos, os hábitos de
dissipação, adquiridos durante o
regime autoritário, estão sendo
mais fortes do que os,remédios
administrativos. Já perdeu o
governo federal o controle das
emissões, a máquina estatal tra-
balha para gastar cinqüenta por
cento da arrecadação com seus
funcionários e a importação de
objetos de puro gozo resiste a
todas as barreiras, sacrifican-
do a aparelhagem do trabalho
pelo qual o país se poderia afir-
rnar como nação.

Nessas condições, o relaxamen-
to desce, em sentido vertical,
trazendo de cima para baixo o
desprêso pelas normas de sadia
convivência, instituindo , a falta,
de palavra como senha e a es*
peculação como dogma. A dis*
solução se espalha cada dia, de*
sorganizando instituições, sepa-
rando famílias, sacrificando, na
prática, o espírito cristão que
tanto se procura defender. Verl*
fica-se, por conseguinte, que é
muito maior do que seria possi*

vocado o povo brasileiro. Não
vão os seus promotores e os le-
glonárlos encontrar apenas uma
disponibilidade espiritual mal
empregada. Têm pela frente re*
sultantes concretas de uma desar*
ticulação adminlstratlvo-econôml-
co-côclal, cujos Inconvenientes
não são removíveis pelo exem*
pio, pelo apelo ou pelo castl-
go.

E' a realidade brasileira que as-
sim configura o problema. As
dificuldades de origem e a im*
possibilidade Inicial de remover
algumas dás principais causas
não devem, todavia, diminuir o
combate aos efeitos, muitos dos
quais não estão em condições de
resistir.

O «Diário de Notícias», cum*
prindo o programa que executa
desde sua fundação, não poderia
ficar ausente dessa obra de sa*
neamento social e só não lhe
presta agora sua adesão formal,
porque, já desde ò seu primeiro
número está nessa campanha, e

até hoje, vem lutando contra atos,
instituições e pessoas cujo pro
cedlmento afeta ó padrão moral
da sociedade e concorre para a
dissolução da família brasilei-
ra. Continuaremos, pois, na po-
sição que já nos é peculiar e en.
vidaremos os esforços ao nosso
alcance para que a Legião da
Decência consiga rápidas e eflca*
zes vitórias contra os costumei)
que tendem a nos envergonhar
come povo e enfraquecer Como
nação livre.

Navio brasileiro em
perigo

Sinais de socorro emi-
tidos ao largo da Guia-

na Francesa
NOVA YORK, » (R ) — O Ser-

vlcn dt Guarda Cniteln doi El*
tidos Unl4ot anunciou haver ra*
eehldn tnfnrmiçtai da qu» um
rtavln brtallalrn a<*> largo da Gqla*
na rrmreii amitlra sinais da
fcC'8 O» slmls. multo frarot. fo-
ram rapuejoi poi um rarliivama*
jor da Guiana PraRCCM. qua ni
ratrammliiu a rjulrfll ama«.iirtt,
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PARLAMENTARISMO E
VERDADE HISTÓRICA
Foi moda dizer-se que «» ({«vêrno parlamentar

n» Império constituirá apen«6 uma cópia das lnd-
tltulçoes da Grft Bretanha, como «e um pale atra-
nado, escravocrata e iletrado se f-eslumbraf.se em
brincar de. política ã iriRlésa para desespero dos
seus filhos de senso comum. Em suma, o parla-
mentarismo da monarquia fora apenas uma su-

parfetac&o — era a sentença que os novos sneió-
logo» da «realidade brasileira» atiraram aos ventos
da publicidade.

Uma das Brandes virtudes ilo admirável voto
du deputado Raul IMla consiste exatamente em
comprovar à lui do mais objetivo estudo aquela

verdade raída da pena de Afonso Celso no eeu fa-
moso livro «Oito anos de parlamento», verdade

por ele assim formulada: «O parlamentarismo foi
no Brasil uma lenta conquista. do espirito púhli-
co, jamais consagrada em ie!. Estribava-se no
direito costumeiro, não no direito sscrito».

De fato, a Constituição do Império era pre-
sldenclalista, e o governo parlamentar só se es-
tabeleceu apesar dela e contra ola, conforme as-
slnala multo bem o sr. Raul Pila.

A criação do Poder Moderadoi surgia como
a. mais Importante dos obstáculos ao estabeleci-
mento do governo parlamentar. B* em tftrno dele

que se vai travar a grande batalha da evolução
das Instituições representativas n«. Império. De

nm lado, a tendência áulica que, apegada á inter-

pretaçào literal do texto constitucional, defendia
Integralmente as prerrogativas do monarca. De ou-
tro. a tendência democrática que insistia em tor-
nar os ministros politicamente responsaávei» pe-
rante o Parlamento e, finalmente, como, assinala
o sr. Raul Pila, levou o país à prática do govêr-
no parlamentar.

No curso dessa batalha, venceu a tendência de-
mocrática, triunfara o governo parlamentar, con-
quista, portanto, da experiência, e nSo imposiçáo
de ideólogos ou de homens Uvrescos.

O artificial e arbitrário entre nós foi, isto
sim, a Implantação do presidencialismo, ftste náo
tinha rali alguma na história, nos costumes po-
llticos nacionais. O governo parlamentar se pro-
duziu como fruto de uma experiência vivida atra-
vês do choque de idéias e tendências. O presiden-
clallsmo é que tem, entre nós, a .ignlfiraçfto de
um alstema em que, de um dia para outro, a
nação se viu metida, sem que sobre isto fosse

MAIS VINTE CENTAVOS...
Jtjals um «aumento». Desta vez, não pleiteado

pelo comércio, nem concedido pela .'omissão Cen-
trai de Preços. E' o próprio governo que traz sua
colaboração para agravar o custo da vida: a
partir de 1? de janeiro próximo, o selo de Edu-
cação e Saúde passará a ser de um cruzeiro.

Assim, de. majoração em majoração, essa taxa
alvança um valor cinco vezes maior lo que o
fixado quando de sua criação

No caso, há mais a considerar o seguinte: o
novo ônus, que vai ter um caráter geral, reverterá
em favor de uma classe.

Oe fato, destina-se o produto .ia arrecadação
desses 20 centavos, de que vai ser acrescida :: re-
ferida taxa, a suplementar a subvenção concedida
ao IPASE para custeio das despesas de assistên-
cia social e niédico-bospitalar ao funcionalismo
público.

Contribuem os servidores do Estado com pe-
sodas mensalidades descontadas em fõllia, para
que se lhes assegure um mínimo de direitoi" a vá-
rias medidas de amparo social. Pensões, aposen-
tadorias, empréstimos, assistência médica, finan-
ciamentos prediais — tudo Isso está longe de re-

presentar para a classe uma retrinuiçflo equiva-
lente às quotas deduzidas de seus vencimentos

para tais fins.
Verifica-se, portanto, que .*te trata de um pro-

blema a examinar. Se o funcionalismo federa' entra
com o máximo rie sua contribuição pecuniária para
os cofres do IPASE e se este, além de nào se deso-
brigar dos encargos assumidos com a classe, ain-
da tem necessidade de que o .-rovérno decrete em
seu favor a majoração de taxas de v.aráter cole-
tivo, conclui-se que a importante instituiçào re-

pousa em bases inseguras, com falhas atuariais

que lhe comprometem a eslahilidaoe.
O recurso ora adotado, de nino aumento no

selo de EdfíCaçào, e Saúde, ser;, rom certeza,

por isso, uma solução de momento, mais ou me-

nos feita a olho. O que o caso exige é uma íees-
truturação do IPASE, a começar pela sua orga-

nizaçào interna, sumamente dispendiosa.
O funcionalismo, contra o qual já se arti-

culam tantas críticas, vai dar motivo a mais
esta: a de obrigar todos quantos se utilizam de

papéis selados, a dar 20 centavos para obras em
seu beneficio.

E esse beneficio virá mesmo?:

Desordens comunistas na
região de Puglia

ROMA, 
29 (U. P.) - Os cò-

murttstas lançaram ums
granada de mão na praça

central da povoação de San Se-
vero, aumentando a série de
desordens na regiio de Puglia.
Não houve vitimas, porém va.-
rias pessoas que se encontravam |
na prà£à resultaram feridas em |virtude do pânico que se pro-
duziu depois da explosão.

As desordens começaram r.a
região de Puglia, no sudeste da
Itália, quando grupos dfe comu-
nistas atacaram os trabalhado-
res e proprietários de estabele-
cimèntos comerciais que se re-
cusaram a. obedecer o apelo
comunista para que se realizas-
se uma greve geral.

O incidente mais grave ocor-
reu eiin San Severo. Diz-se que
os comunistas lançaram uma
granada, de máo em protesto
pela detenção do secretário da
Câmara do Trabalho local, Gio-
vanni Oannelonge.

Registraram-se outros distúr-
bios em Orignola, ao sul dè
Foggia, e em Conversano e Me-
sagnê, perto do pftrto de Barl,
e ém Montèscaglioso, onde oè
camponeses invadiram os terre-
nos dè propriedade do municl-
pio.

Entretanto, quando os campo-
neses de Montèscaglioso chega-
ram à zona onde. estão aqueles
terrenos, viram que a bandeira
vermelha jà tremulava sobre
eles. Os camponeses da vizinha
•povoação de Bèrnalda jà ha-
viam ocupado os terrenos. A
policia não tentou desalojá-los.

Na Justiça Eleitoral
UEC1SOES DO TRIBUNAL SUPERIOR

ELEITORAL E DO TRIBUNAL
REGIONAL DO DISTRITO FE-

DERAL
Sob a presidência do ministro La-

fayette de Andrada. reuniu-se ontem o
Tribunal Superior Eleitoral.

Foram rejeitados ns embargos apre-
sentados pela Uniàu Democrática Na-
cional contra decisão do Tribunal Su-
perior, que. aceitando o recurso do
Partido Social Democrático, validou a
votação da 7' seçáo da 66» Zona, em
Sento Sé, no Estado da Bahia.

O Tribunal não conheceu dn recurso
interposto pelo Partido Social Democra*
tico contra decir.à" dn Tribunal Regin-
nal rie Pernambuco, que mandou apu-
rar os votos tomados em separado, e
neguu provimento aos recursos interpôs-
tos contra a validade das secf.es ltí-,
28', 29'. 30», 31», 36", 37», •'.S'. 39',
¦11», 42' t 44'. todas ria 41" Zona.
em Caruaru.

Pnr ter pedido vista rios autos u
ministro Ribeiro ria Costa, foi adiario
o julgamento do recurso interposto peln
si. José Joaquim de Almeida, juiz do
Trihunal Regional de Pernambuco, con-
tra a decisão daquele órgão oue re-
.ieitou a sua declaração de impedimento
no julgamento ria reclamação apresen-
tada pelos srs. José Diniz Filho u
Joseval Al\es Bezerra a propósito ae
concurso par prnvmento rie cargo
secretaria riaquôle órgão.

REVISÃO DO ALISTAMENTO
NO T. R.

Na reunião de ontem dn Trihunal
Regional do Distrito Ferieiál íoram jul-
gados 33 processos referentes an a lis-
tamento eleitoral, sendo cancelados 2K
títulos por motivo de duplicidade rie
inscrição.

Foi dèterminaua, ainda, a apreensão
rios seguintes títulos eleitorais, por te-
rem sido cancelados e continuarem em
poder dos eleitores: 39.613. de Mário
Manfredo; 5.355, d>> Álvaro Jose Ra-
malhn: 20.037, de Manuel Alves Cin-
tra: 28 728, rie EfiKênia Franco, c
30.375, de Rubem Gonçalves Pimenta.

Os autos respectivos voltai ão à Pro*
curadoria Regional para a apuração rie
respnnsabiliriarie.

NOTAS POLÍTICAS

A ALA DO PRESIDENTE DUTRA
Na última reunião do aeu Conselho Nacional, o PSI), ivptovánao

u «fármulft mineira» e rejeitando a «formula g*rtcha», definlli-íe com-
pletamente em face do problema auce»s6rlo. As duas alns, érr que
so divide o partido, tomaram poslçftes antagônicas: — a «diitrlsta»,
liderada pelo ar. Benedito Valadares, adotou a fármuln de Minas;
a «queremlsta», conduzida pelos sr». Nereu «amos e Agamênon Ma-
galhãeS. ficou, vencida, com a fármula do Rio (írande.

Os dois campos do PSD estão agora delimitados. E como se
espere que entre as duas alns haverá, dentro em breve, muitos cho-
quês, tudo indica que o general Eurico Dutra guiará diretamente
a ala que lhe ficou fiel. Esfncelando-ae o partido, poderá élá empolgar
a legenda * a maioria de suas fileiras.

O PSD do Rio Grande do Sul
O ar Valter Joblm, não podendo comparecer à reunião do Con-

selho Nacional do PSD, realizada nesta capital, no dia 26, dirigiu
neste sentido uma carta ao presidente deaaa agremiação, ar. Néreu
Ramos. . ...

A missiva do governador gancho já estava em mãos do presidente
do PSI). quando se reuniu, naquele dia, o Conselho. Tendo de esco-
lher entre a «fármula mineira» e a «fórmula gaficha». o partido cin-
diu-se, esfncelou-se a tal pont ue o sr. Nereu Ramos, ,|á virtual-
luente deposto, renunciou h presidência.

Entretanto, vitoriosa a fórmula Valadares Sobre OS escombros
do PSI), não foi publicada a carta \,«r sr. Váltér .lóblm Se ¦»¦¦•«•'"; <¦"•
20. foi ela dada n lume. Aliás, ao qtle sé diz nos meios nnlftlcos,
a publicação, agora, desse documento, foi autorizada, também agora,
pelo governador do Rio Grande.

A carta tem importância.
Ks

jk )£

Com efeito, o sr. Valter Joblm, na véspera de reunião em que
o Conselho Nacional rejeitou a «formula gaftíha» e a «fórmula ..oblm»,
e aprovou, contra os votos de seis Estados, a «fórmula «»"«'»»' «¦"*
sr Benedito Valadares, — rtn véspera da reunião, o Sr. *. álter .)o-
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Greve anti-militar na
Espanha

na

bim escrevia o seguinte:
«NADA TEMOS A ADITAK AS KJ5SOI-IJÇOKS TOMADAS PELO

NOSSO PARTIDO. TAMBÉM, FftRÇA E' CONVIR, NAO ACEITA-

MOS RECUOS NESSAS DELIBERAÇÕES».
O sr Marcial Terra, nu Conselho Nacional, procedeu de acordo

com a nota fornecida á imprensa pelo PSD gancha fe consoante a

carta, agora divulgada, do governador do seu Estado.
*

*
Ora, diante da vitória violenta da «fórmula mineira» e da com-

pieta derrota, não só da «fórmula gaúcha» como da «fórmula .Johlm».

pergunta-se, agora: — Qual será a atitude do PSD gaúcho?
Se a palavra do sr. Valter .lobim exprime o pensamento do seu

partido no Rio Grande, a resposta já está, por assim dizer, anteci-

pada, quando o governador declara, em tua aludida epístola:
«NOSSOS COMPROMISSOS ESTÃO EXPRESSOS NA OJfM*&

RAÇÃO TOMADA PELA COMISSÃO EXECUTIVA DO RIO GRANDE

SE NAO FÔK CUMPRIDA, ESTAMOS DESOBRIGADOS, TOK-

QUE ENTENDEMOS E REAFIRMAMOS QCE SO' l MA SOLLÇAU

NACIONAL HARMON1SA O BRASIL».
*

Considerando que a deliberação tomada pelo PSD gaúcho tol unâ-

nir.ie e que o ponto de vista do Rio Grande foi totalmente repelido

pela maioria do Conselho Nacional, - torna-se evidente que aquela

seção do PSD. e o governador daquele Estado, nào recuarão da atl-

tude que assumiram e. a esta hora. Já sé consideram desobrigados

de apoiar » «fórmula mineira» e de seguir, na sucessão presidencial,
a orientação do general Enrico Dutra, expressa, no sei» do partido,

polo sr Benedito ValadareH. ..,..*..
Resumindo*, o PSD e o governador do Rio Grande nao '"««'»

da «fórmula gaúcha» nem da «fórmula Joblm» e como tenham a do

cias derrotadas, não se sentem doravante, obrigados h colaborar com

., presidente da Kepública. na solução do problema sucessório.

Um homem de escrúpulos
Com a deposição do sr. Nereu Ramos da preside «-cia *o PS»,

assumiu interinamente o exercício disse cargo « vice-presidente,
" 

Ea«to?oiStàl. interino, considerando que há no momento

MADRI, 29 (R.) - Sttêntâ mnos de engenharia naval dn Uni!»;!'sldade d# Madrid entraram hoj» ,L'greve, em protesto contra um» ÁZcisão pela qual se admite s Unlversldade a matricula dn cadete -u
Academia Naval, o que uumenimh Jnumero de estudantes civis cum,»,tlndn por postos vsgos ns carn-iri
d t engenheiro naval.

Mais rie 600 estudantes de coiéiloa
de engenharia aderiram ar. miivlmen
tn, deixando as salas rie aula ev.final de solidariedade com seu» ,™
legas.

Prosseguem as investi-
gações nos jornais

argentinos
BUENOS AIRES. 29 (U P) _

Os principais Jornais de Rnsárin, "La
Capital" e "La Tribuna" fnram vi.
sltados pelo Cnmití ria Câmara dè
Deputados, que Investiga atividades
antl-argentlnas.

O presidente do Comitf, deputado
Emílio Visca. acompanhado d,, di-pu.
tado Rodolfo Berker, dn (Ira-rhoij
da Policia Federal e rin chefe da
policia de Rosário, sr, Pedro Ar-
rioía, chegaram n "La Capital" nnd*.
foram recebidos peln rihrtnr-prn.
prletárlo, sr. Joaquln Lagos,

Depois os membros rin Onniltp (|,
zéram uma visita a "La Tribuna",
onde foram recebidos pel,-, rtnetnr
Antônio Robertaceln <? o vire.presi.
dente ria Junta de Diretores, sr. Al.
berto Tnrniglla

A 15 de dezembro o lan*
çamettto do selo come-
morativo do Centenário

de Ruy Barbosa
Comunica-nos dn gabinete dn diré'or

geral do Departamento d* rorr«l-» •
Telégrafos que,- por motivo qua nSri
puderam, em absoluto, ser rermvl-
dos, oa silos comemorativos do crt-
meiro centenário rie Ruy Barbosa, nor
aquela Diretoria emitidos rnmn hnm*.-
nagem ao insiEne bras-.leirn so sarAí
postos á venda a 15 de de?.»mhro má-
ximo vindouro e não a 30 do rorr*ni?,
ficando assim, adiaria a sua circula-
Cão

prit
*****
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negociações interpartiriárias em torno da «fórmula mineira», ele, o sr.

Medito Va.ada/es. por haver nascido em Minas, admitiu que o con

Isentas as cooperativas
do imposto de trans-

missão
O prefeito sancionou projeto da !d

vetado pela CSmara Municipal, isen-
tando as cooperativas « associações
concéneres rio pagamento do imposto
do transmissão sohre os ImOvIs qu?
orouirirem para Instalarão dn sede
própria e desenvolvimento ri* suas atl-
vic:ades.

E' o seguinte o texto da lei: Artigo
único — As Cooperativas, assonaenas.
ferieraçoes e confederações acio-peniS-
rias rie produção, industrializarão dis-

eonsultada, contrariamente às mais nobres c ra-
ras tradlçfles de sua vida politica.

Só a ignorância poderá falar do artlflclalismo
do governo parlamentar no Império.

APROVADO 0 REGULAMENTO DO DIREITO DE REUNIÃO
A ordem de sucessão dos colaterais — Os efeitos civis do casamento reli-

gioso Estrutura e remuneração da carreira de diplomata — Continua em

estudo a criação do Serviço Nacional de Endemias Rurais — Os trabalhos
de ontem nos órgãos técnicos do Palácio Tiradentes

Mais uma sestSo ordinária real-
aou ontem a Comlss&o de Constitui-
ç&o e Justiça da Câmara dos Depu-
tadés. tendo examinado vários projetos
d» 1*1. dentre os quais, o de n" sil.
oue estabelece as disposições do de-
creto-lel n" 8 207, de 21 de novembro
d- 1945. referente a ordem de sores-
si'o dos colaterais. Relatou-o o sr.
Hermes Lima que apresentou um sunc-
tltutlvo, assim redigido, o qual tol
aprovado:"ArtlRO l0 — S»o restabelecidas as
dlsposlcfies do decrete-l»; n" 1.907 de
26 de dezembro de 1939. que regula,
a ordem de sucessão dos herdeiros
colaterais.

Artigo 2o  8*0 expressamente re-
vogados a última parte do artigo
no 1 612 do Código Civil, e oa de-
cretos-lel números 8.207. de 22 de no-
vembro de 194S e 9.461, de 15 de
Julho de 1946.

Artigo 3» — A presente lei en-
trar* em vigor na data da sua puhll-
raçfio. revogadas as dlsposiçoea em
contrario".

_ Considerado também fo'. o pro-
Jeto n<* 317. que isenta rie taxas o
minério rie ferro exportado pela Çla.
Vale do Rio Dore S. A . pelo pArto
dj Vitória Na qualidade de relafi.
o sr. Hermes Lima considerou Incona-
tlturlontl a isenção nns termos em
que e»t* formulado no projeto, tendo
a Comissão aceite o seu ponto de
vlst».

Seguiu-se o exame rio projeto
n .105 qua. regula o reconhecimento
do., efeito» civis do rassmenlo reli-
gloso R»latou-o o sr Alalib» No-
guetra que apresentou parecer favo-
râv«l a um» emenda do ar Hermes
Lima • contrario a nutra do ar
Freitas t Castro, tenan-ie aprovado
o seu ponto da vista.

Também foi ««íminado o projeto
iv. 977. qua tutorlia *» rapartiçóei fe-
darala qu« «aerutem atlvldadea indua-
lr.nl**> ou agrícolas »mpr*gar*m no
próprio detenvolvimewo ai rtnda» que
arr»r*4*r*m Relatando *»«» mai#*
rU. o ir l.-ítnuri Bltancouri «pinou
pela aut ral*»**»», P«r roíuldarar du-

11 -a » nu ¦ ....-rn.. .• ..am..:. tando
a r-imt*i»n aprovado aeu paiarat

-, O ir t,'iH*i ViWnnèf nlllnu
„ j.,..iii„ n* Ml qu* ••¦•• tupaitt* *
.'.d ... r|a um irMHS ã* »'!«
In l»«1« ..ilMiUdo --(Io mt>WMl H»>
l«o*l *t' fin.aiiilciM. pai* «'eiioar
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n1' 648. que dispõe a apllcnçào do
artigo 295, do Cridigo do Processo
Penal Brasileiro aos professores de
qualquer gr.au ou ramo de ensino. Isto
è visando' assegurar aqueles profis-
stonals a .prerrogativa do recolhimen-
to a quartéis ou a prisão especial,
íi disposição da autoridade competen-
te quando privados da liberdade antes
dc condenação definitiva. Relatando
essa proposição, o sr Atâllba Noguel-
ra manifestou contr» um parecer fa-
vorável emitido pela Comissão de Edu-
cação e Cultura e propôs a rejeição
do projeto Discordando, porém, do
relator, o sr. Gilberto Valente fé?
i:ma declaração de voto a favor ria ex-
tensão dos privilégios contidos na lei
processual penal a varias classes dan-
do aos professores. Inclusive os pri-
mérlos. sala livre até sentença fir.al,
porque, segundo a sua maneira de
entender, não se compreendia que se
concedessem privilégios a várias cias*
ses, excluindo se a mais respeitável,
pela sua alta função social Decldln-
do a questão a Comissão rejeitoi. o
parecer do sr. Ataliba Nogueira, pre-
ferindo adotar as conclusões rio voto
apresentado pelo deputado Oilherto
Valente.

O projeto li0 569, também foi
objeto rie consideração. Denuncia o
acnrrio aprovado pelo decreto-lei n°
9 509. de 24 oe Junho rie 1946 e res-
tfbelece a Delegacia Regional rio Tra-
balho no Estado rie São Pauln Na
qualldarie rie relator dessa matéria, o
S- Lameira Bltenrmirt apresentou pa-
recer. que fm aprovado, rejeitando
duas das três emendas sugeridas em
plenário e manrianrin destacar a outra
para constituir proposição autAnnma.
di acArrio rnm o Regimento da Caiu.

Finalmente foi aprovada a ae-
¦Ulnt* radacáo dn vencido, referente
ao projeto n" 7*16. da autoria rin si
.tolo Mmiabelra, apresentada pelo ar
Afonio Arlnoa;"Artigo l" — Bob nenhum praiestn,
portara qtlllqutr agent» do Poder Est*
ni!l*n intervir am reunllo. pacifica
* iam armai roiivnr»d» pari raia
pirtteulii nu r«<*mie f«hi«ln d» **
Mcitfio. nlvn no • .... lio ,......!.
\m". Un irllio 141 dl CenailiiiKln
oi «pi». | ronvoritln ia luar p«ra
l>i«ii. « -ta ||n , .. o !••¦. pnr lal

l'a..*,ia(, |« Nn t»*" tl* rim-
VSCIfM P»l» p»»'l"4 <l* *'» pfOltllilft
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Abertura de crédito ao
Ministério da Fazenda

O presidente da República enviou
mensagem à Câmara dos Deputados,
acompanhada de anteprojeto de .ei.
que autoriza a abertura, ao M-.nlste-
rin da Fazenda, d» crédito suplemen-
tar em reforço da- Verba Pessoal do
Orçamento vigente.

Provimento de cargos
vagos

O presidente da República, i vista
da proposta do DASP. autorizou o
provimento rios cargos vagos das csr-
reiras de dacttlógrafo. escriturário e
oficial administrativo enquanto hou-
ver candidatos habilitados em con-
curso.

siderassem suspeito, isto é, capa/, de trabalhar oo cargo em avijr | tribukfio e cor,s.imn ia„imanir r.orj-

5««im seu conterrâneo. Conquanto na lista de. candidatos, aprovoda pelo tltuld „ rtevldamenie registradas no
de um seu tomem ne mineiros, 

o sr. Benedito Va- Ministério ri» Agricultura, Industria e !
Conselho Nacional, ko haja nomes de ¦™**",""V 

no.jticos enten- Comércio, e cujos atos rie nr«anlt«*
luúàres, exagenidanienle escruptiloso em assuntos P» »'«•"•• '"„," cSo 

B funcionamento, contratos livros
deu que a exemplo da mulher de César, uo famoso episódio oa ni» &f 

scr|tiiracfte. balancetes mensais ba-
iriri» Komnnu ninguém devia duvidar de sua honestidade. Ianços an,ln)s e demais documentoslona'"•¦"•-'"' • ;"¦¦*** , ,„ „„ «ovo brasileiro mais um exemplo ror(>m cnntrolndos e fiscalizados pel)E foi por Isso que, üitndO ao po-, ealdade 

política, Serviço de Economia Rural dés-e Ml*
de seus notórios escrúpulos e de sua mPe(-*Vie' el"a""fj 

Junlor r-ístérlo. ficam Isentos rie pagamento
Br Benedito Valadares passou a Interinidade ao sr¦ .Iri » ^ 

^^ de transm|ssán „,„,„,.
(Entre parénlesis: Dentro de poucos dias, o sr. cirno aunn mente an imóvel que adquirirem nmo

tituiri' o cargo ao sr. Benedito Valadares)

Reunião da UDN
Como de costume, o Diretório Nacional da UDN

quarta-feira, pela manhft.
(i presidente, sr. Prado

pares. <
Em

vai reunir-se hoje,

Kelly, terá niuit ue dixer a seus

terfto muitos assuntos a considerai.
PSD, — Inclusive com o episódio

hefia do partido, — a UDNda

estes, a seu turno,
face do esfacelamento do

S .^^^r^^.aTq,.rr;u."em Verdade, no cen.rlo polltlco

?^Uaí£^rt22%.. «or- '"-.iscutlve,, *¦ «»• *•

'"Si, não é de esperar que, na reunião de hoje, se tome

deliberação Importante. _,.*«» í •
Governador Otávio Mangabeira

Ontem, o sr. Otávio Mangabeira continuou a receber préceres po-
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pedir ao Juiz a reconsideração do seu
despacho. Em qualquer rios casos riés*
te parágrafo, o Juiz proferirá, dentro
rie 48 horas, a sua decisão, ria qual,
dentro de 3 dias, cabe agravo, sem
efeito suspensivo.

Artigo 2° — A infração de qualquer
preceito do artigo anterior e seu pa-
rágrafo, sujeita o agente do Poder
Executivo á pena rie seis meses a um
ano rie prisão e perda do emprego,
nos termos do artigo 119, no II ria
Constituição Federal.

Artigo 3o — Nas capitais e nas ci-
dades de pelo menos trinta mil habl-
tantes, a autoridade policial rie maior
categoria, ao comíço de cada ano,
fixará aa praças destinadas a co-
mlcio e dará publicidade a ésse «to.
Qualquer modificação só entrará em
vigor trinta dias depois dc publicada.

Parágrafo 1° — Se a fixação se
fizer em lugar Inadequado, que lm-
porte, de fato. em frustrar o direito
de reunião qualquer Indivíduo poderá
Impetrar ao Juiz competente man-
riario de segurança, que lhe gararta
o direito rie comício embora náo pre-
tenda, no momento, realizá-lo Em
ta> caso caberá ao juiz Indicar o lu-
gai apropriado, sé a policia, modl-
ficando o seu ato. não o fizer.

Parágralo 2° — A celebração de
comício cm praça fixada para tal
fim Independe de licença da po-
lida; mas o promotor do mesmo.
pelo menos 24 horas antes da sua
nellzaçlo, deverá fazer a devida co-
munlcação X autoridade policial, a
fim de que esta lhe garanta, segundo
a prioridade do «viso. o direito contra
qualquer qu». no mesmo dia. hor» *•
lugar, pretenda celebrar outro comi-
cio

Parágrafo JO - Na* campanhas elel-
tnrali, at priÇlt destinadas u co*
mlclna sírio distribuídas «quitam a-
mente, segundu a prioridade da rn.
munlraç!» fi» a distribuição não (Ar
rleorosimeni* equltallvi. rabe an Par
Hdo praiuitlrado Impetrar mandado d»
Hluun.i

Parágralo 4* — Durint» n DOffllell,
pollru. nni "n ¦ i dn ,..,.,-

II" do iriim 141 Un rnniiliui.in.
to ,!.,., intervir pin tttniittr ¦
ordem pijlilli*
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<„(. i., i» dlsposl*;*.»! <í« pirlifi/n r)n|<ei. dn irn«o |" . is nn ..ii,.. í"

Artiffl 4» fllvefiw I» II (lll'»"
#!«*»*> »» tmiiitiln

i iiumk.ii im mtMHmfíià.
r»n*i,it » •¦ >•¦••" f' i**1"'"' *c*

>••• # i ...m»»».. 4* pi|>i<i««ii* a|.i«
•i* ».|!Mli**iM-« k<) i> ntilml

' 'tl Iflt.fHt «„ fl0IH0 41 *»'!••
Ali li i . . l'|ã||i|KÍj *|ij« 4»

PM» f tufmnit * t itmid-t**
¦ >í>hii* 4* -ii|i *a'i» l")

,.- »#ií(í.( ,,...« <»»,a.-4| 4- ?'
1 ... tfl.Mt ••¦• #r« .«I

: ¦¦ •» ttê mttm ki lf *

oo Catete, rom o

em avião dn Pa-

¦ ' 
A tordê ernador da Bahia cnferenclou,
A,. Forico Dutra, presidente da Republica.

«7», 
11 m h»r«H. pírtlr* da Ponta do Galefto,

lialr, rumo fi Cidade do Salvador. ^

NOTAS PARLAMENTARES

Atos do presidente
da República

DECRETOS ASSINADOS NAS PASTAS
DA AGRICULTURA E DA VIAÇÃO

O presidente da República assinou
os seguintes decretos:

NA PASTA DA AGRICULTURA -
Aposentando Elias José dos Sai tos.
auxiliar de escritório, referência 21

Nomeando, químico agrícola, classe
"L" o agrônomo classe "K", Carlos
Alberto Barreto; oficial administrati-
vo, classe "H", o escriturário, classe
"P", Dailla Viana; e, agrônomos fi*
tossánitarlstas, classe "L". os agro-
nomos. classe "K", Armando Lisboa.
Herculano di Sousa Paula. Hadl Bas-
to>* Calurii. Simpliclo Jorge Hass e Se-
bastião Pio Medeiros.

NA PASTA DA VIAÇÃO — Nonuan-
rio, em comissão, diretor da Divisão
de Estudos e Projetos, padrão CC-4.
d-. Departamento Nacional de Estradas
de Ferro, o engenheiro, classe "M",
Euiténio rie Freitas Abreu.

Nomeando, interinamente, romo subs-
titulo, tesoureiro-auxiliar. padrão "L",
Margarida Marques Carvalho.

Aposentando — José Gervásio de
Amorim Garcia Júnior, engenheiro,
classe "O"; Artur de Toledo Sales,
oficial administrativo, classe "K"; Fe-
dro Teixeira de Sousa e Joáo José rios
Reis. carteiros, classe "E" e "D",
Antônio José Pereira das Neves, agen-
t-; de estrada rie ferro, classe "G"; e.
Clarindo B.iaventura Rodrigues de
Oil-elra, ildlntelegraflsla. classe 23

Concedendo aposentadoria a Antônio
Cândido de Resende Filho, tesoureiro,
padrão "N" e a Luis Manuel Valente,
nrllflre, classe "J".

"K". a importância atribuída ai»
d% claaaa "N". a tituln de repreaiii-
tacln. quando em exercício na Serre
tana de Eliado Nn Inrante u pro-
inoçln por antlguidide noa diplnn.a
ia;, da ciasse inicial da carreira, ne
raio da empata, foi faV.rlval, linda
a previHnrii rin eriurln dl clasai
flciçlo obtida nn eonrqrtn de prn
via dn . 'ie. da Prapiriçln dn In.*
lllqln R|n Rranrn

rOMIfcflA". T)% . • i i t . i*. • -
Rauniu m nntem iimMm i fomu-

e|n d* Riu-la Publlri, |nh i piatl
-léiirlt dn ir Miguel Cnuin hlho
uiid*. da inlrln, .,....!¦ um pirei»
4« »r onilan i ¦ ,•¦• '• >i • ••
Pfiijuo n<> i tt( r,a miri o ft
• .a-.l I* 4» ••'•¦¦ II » M ,«.*
-.*' . I<* i i" »l* irilii t» 4» At
'iâí* Ul ••¦ r '•'« 4* ¦'¦ Ut •!'•(•
•I» 1*44
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2Vo Senado
FALARA' AMANHA

Na expectativa de surpresas no cam-
« politi.*" n sr. José Américo estava

psrte integrante do seu patrimônio,
pura instalação rie sua serip. TUíSvine í
rtesenvolvimento dè suas atividades ri*
vogadas as disposições em contrário",

Intensificação da assís-
tencia psiquiátrica

O presidente ria Republica aprovou
o plano rie riistribuiçfto da auxílios
para intensificação rie assistência píl-
ouiátrlra. no território nariona! bem
cumo. as condições para ns acôrrt-i* i
serem celebrados rom os Estado! e
Territórios, cujas minutas deverão ser
previamente aceitas.

sr. José Ame
pensando em achar o seu discurso so-
bre a situação atuai, decorente rios
movimentos em tomo ria questão ria su-
cessão presidencial. Ontem, o represen-
tante paraibano atlrmou-nos que será
mesmo amanhã o dia em que pronun-
ciará seu esperado discurso.

VETOS DO PREFEITO

Foram lidos, na scssno plenária, qua-
tro vetos do preleito do Distrito Fe-
rieral opostos aos seRuintcs projetos dc
lei da Câmara dos Vereadores: que tem
por objetivo a criação do Museu de
Teatro do Rio de Janeiro (parcial);
que isenta dos emolumentos de cons-
truçáo e do imposto predial, por 10
anos, os edlfclos construídos pura fins
industriais; que isenta do imposto dc
transmissão em lovor doa imóveis ad-
quiririos por oficiais e praças do Corpo
de Bombeiros c da Policia Militar do
Distrito Federai; que equipara a fim-
cionario público municipal, para todos
os efeitos, desde que contem mais de
» anos rie exercício, em função rie cn-
rater permanente, ou <|ue forem admi-
tidos mediante prova publica dc habl-
litaçáo, os extranumcrnrios ria Pre-
feitura.

EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA

Foi lido ainda, no expediente, um
oficio ria Câmara rios Deputados, en-
raminbanrin o projeto que rilspôe sobre
os exames rie segunria epnra para os
alunos que não freqüentem «a aulas
teôrlcaa.

Na Câmara dus
Deputados

HOJE. EM PLENÁRIO. O MINISTRO 1
DA JUSTIÇA

Atendendo l cnuvota.lo l«n» pela'
uninimidide da Clmara, davara com*

pirirer li I» nnras riu hnjl «o ririnlo
dia tetiAes, o ministro ria Juatiçt.

O titular dl útil» poliili». an qua
ae llbl, leva, jl le.iui.i» umt Innv*
• •pnal.ln mina oo acoiitarlmeitins dl
KapIdh-nU <l» fisitl*. tiniri-ia qu»
ajepnis da |uo<eit«r I llll i*.- .••¦ o ir,
A-Tiftildn MH1UMI dl t'o»i» »• WlMUI
I oi»f -i-i>ii •!'¦'¦ riapuliflM * Um di
¦ ¦ lu I llH»ll'«lr)',»U » -i ." •• Wllfl O
ia*lMiflH»»Mlo d* iiíMVih••{!«.

Hu i*iiHt» >ta CilHlDIMIfli» d* »»<*
i|«i» miaiinio* II »l»*r*iii tlt ia -¦•'.
inalai tu to.|.»nliHi .ia uii.utm»..

Na Câmara Municipal
PROIBIÇÃO SUSPEITA

Em reunião ria Comlssá» Diretora ria
Câmara Municipal, o 1." vice-presiden-
te sr. Joáo Machario, estranhou que
fosse vedado aos jornalistas assistirem
aos trabalhos da Mesa. Lembrou que
no ano pnssado, quando eram presi-
dente o sr. Jorge de Lima e 1." secre-
tário o sr. José Junqueira, os repre-
sentantes ria Imprensa, sem a menor
restrição, compareciam as reuniões da
Comissão Diretora, não havendo com
isso qualquer inconveniente para os
trabalhos. Este ano, porem, de maneira
pouco recomendável, a Mesa deliberou
restringir a atividade dos Jornalistas,
proibindo a sua presença nas reuniões
rios membros da Mesa. Ess» atitude,
aliás, causou estranheza náo somente
ao sr. João Machado, que teve opor-
umidade rie protestar, mas a muitos
outros vereadores, pois deixa duvida
quanto á natureza rios assuntos trata-
rios nessas reuniões. Se n presença dc
Jornalistas nno é permitida, significa
que a Mesa tem interesse em náo ver
divulgadas as suas deliberações. Nesso
caso, deve haver algum motivo suspeito
para que se tenha tanto empenho em
ocultar do povo assuntos que, parti-
culanncnlc, lhe dizem respeito, pois se
relacionam com oe aeu» próprios pro-
ou..i.i». luiiliados a solução dos seus
repiescnlaiitcs. Mas. acontece que os
dirigentes do Legislativo da cldae, numa
atitude Inexplicável, negam-se u pres*
lar contas ao povo. através dos Jor-
nais, rias questões que sao objeto ri»
suas decisões. Com as portas fechadas i
e. guardadas por policiais fardados, s !
Comissão Diretor» ria Câmara Municl-
pai pieslrilrt» « secretariada, ifsper- .
iivanieole, pelos srs. Oavaldo Mnur» j
Brasil e Ériuariln H-mim James, ambos j
eleitos por partidos que te consideram |

No Palácio do Catete
O presidente da República i.'.vt.eu,

•nntem .no Palácio rin Catolr. paia des*
pacho, os ministros da Viação e Es*
terior.

Em conferência, recebeu ns m^ Kio*
chado ria Rocha, riireloi gerai interino
dn DASP; c Dulfe Pinhen.. Machado,
presidente rio CnnsBlho dc Imigração c
i olonlzacAo; c. em audiência, os sis.
Mário CAmara, .. embalxftrioi Hei*.rh»l
V. Johnson, dos Estados Unlriosi arnm-
panliando o ma tor gencial Charle.- I
Mullins Júnioi chefe da Missão MUI*
tar Americana.

 Esteve, ontem, no Palácio dn
(..atete. em visita ao presidente d» He*
pública, o si. Tertfllo de Andrade, pie*
sidente rio Burean Panamericann rt"
Café, com sede cm Nma V..ik

Acompanhados rio embaixador
ria Itália, sr. Mário Augusln Martinl,
foram, ontem, recebidos em audiência
peln presidente ria República, n" Ps*
láclo do Catete, os tripulantes ri" ¦'""
lia Trleste». o pequenn látc que '"•'"
realizando um cruzeiro uni palir-. ns
América Latina.

BAIXA NO CAFÉ
NOVA YORK. •-»!" (U. P.) 0

café Santos S. a lènno, sofreu bai*
xa rie dois centavos por libra. «
máxima permitida para um sô dia.
fechando com baixa entre 2M '
130 pontos na venda de 210 lotes

O Santos D, a termo, le\e baixa
entre 80 e 185 pontos, sendo ven*
dldos 2*1 lotes.

O senador Guy M. Càlllette soli*
citou ao Bureau Censltátio oue m-
forme imediatamente ao ConurM-
an quanto café disponível há nn
pais p que reinicie sua publicação
regular dp estatísticas rir ctli

Taia entrega Imediata, n M>"***
aales. da Colômbia, e o Santos 4
apontaram baixa dc melo cent.i.n
cotnndn-se a 58 e 50.5 centavos per
libra, respectivamente

No M. da Fazenda
O sr Horário Lafer. preilde»1/ '
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fropas paraquedistas empregadas, ontem,
numa importante demonstração

pírigido o arriscado exercício pelo coronel Penha Brasil - O brigadeiro
EJuardo Gomes comandou a Força Aérea ~ O general Juarez Távora na
Jun(a Inte.americana de Defesa - Tomará posse, hoje, o novo diretor do
P 

- Falecimento de oficial superior - Comissão de concorrência - De-
cretos na pasta da Guerra
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liptclo tomado rio cciifro rio Campo da froi-as Gramacho, »o instante preciso em que se lançavam
no espaço os componentes da turma de paraquedistas, que ontem esteve em ação.

1 Eicola de Paraquedistas do Exér-
r realizou, ontem, pela manhã, em
rj-jRipo ríè instrução, no Gramacho.
m uma dc suas arriscadas dpmon.s-
;,.'«.« para atender a uma solicitação
tioronel Joaquim Justino Alvos Bas-
, comandante da Escola dt- Apertei-' 
nrir.lo de Oficiais, que desejava mos-
«a seus oficiais-iiluiios como se rcu-
;iü um assalto aúreo.
[mparecernm, íiiein rie todo o cur-
.il aluno? ria F.. A. O., numerosas
,>» juinrldaile.* militares e jorna.lls-
^ iipeclalmenle convidados, vendo-se

[Sl fies os generais Câmlicln Caldas,
iiicia di Meio, Sena Vasconcelos.
(ai Figueiredo, Mullins Júnior, ãcofn-
lialo de Iodos us oficiais da Se-
kil Exércil.) da Comissão Mista Ura-
[lUios Unidos ria qual é comandan-

\- represenlntiles rir. ministro da

\gx, da inaiuna .ias unidades da
iirslíâo da V'üa Militar e Deodoro,
lutes senhoras de nossa sociedade.
)convidados assistiram as referidas

¦ft-r,.it.içces de uma grande barraca

1 campanha armada em uma eleva-
Éío local.
i exercício consistiu no apoio que

;i impa d? paraquedistas prestava
jjllimbarque de uma tropa anfíbia
lilsembarcava nas praias, desde o
m Mar -'" Mangaratiba, para con-
tiiir a ririane do Rio rte Janeiro.
;«:!< an Grupamento Avançado ria

I b SRS. SARGENTOS

| i CASA NENO
oferece

ia*

Máquinas de
li costuia

*

era

15 prestações
Sem fiador

Sem entrada

1. do Núncio. 7
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Escola rie Paraquedistas conquistar a
região do campo Gramacho, inclusive as
ponles rio Güahdii, a fim ile permitir
a atérrisagem ulterior de planadorislas
e tropa aerotransportadà.

Após o lançamento rios reconhecedo-
res, com os quais saltou o comandan-
te da Escola, coronel Penha Brasil, sal-
taram o comandante do Batalhão, eapl-
tão Demócrito, e a Sccâo tle comando
do Batalhão, capitão Newton, seguidos
ile perto pela Companhia de Infantaria
Piiraquèdlsta ria Escola, tenente Arirlio.
realizando imediatamente a conquista
do perímetro assinalado ã Escola rle Pa-
raquedistas.

O BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
COMANDOU A FORÇA AÉREA

A parle aérea constituiria de com-
hoio e cobertura foi dirigida pessoal-
mente pelo tenente brigadeiro Eduardo
Gomes, que pilotou o avião "lider" do
comboio, Essa tropa aérea causou a
tortos o maior entusiasmo pelas suas
evoluções que facilitaram grandemente
o lançamento dos jovens paraquedistas
permitindo que os exercícios transem1-
ressem na melhor ordem, sem acirlen-
tes.

O policiamento da área externa rio
campo foi feito por um pelotão da Po-
lícia do Exército, cedida especialmente
pelo comandante da 1« Região Militar,
general Zenóbiq da Cosia. Em conse-
quência, o acesso ao local dos exerci-
cios tornou-se fácil, pelo bnhsamento
feito por aqueles policiais que se dis-
tenderam ao longo ria nova variante
ria nova estrada Rio-Petrópolts, ainria
nâo inauguraria.

A imprensn teve sua missão facilita-
ria, yisto o comando da Escola de Para-
quedistas haver posto a necessária con-
dução a disposição rios jornalistas e
ilesignarin oficiais para prestar-lhes in-
formações em caso de necessidade.

Tomaram parte na demonstração.
cerca de duzentos paraquedistas.
O GENERAL JUAREZ TAVORA NA

JUNTA 1NTERAMER1CÀNA DE
DEFESA

O presidente da República acaba rie
nomear o general de brigada Juarez
Távora. para exercer as funções de
membro ria Delegação rio Brasil na Jun-
ta Interamericana de Defesa.

O novo delegado do Brasil encontra-
«o, presentemente, no cargo rie coman-
rlanlc da 6' Região Militar e guarnição
do Estado ria Bahia.

TOMARA POSSE, HOJE, O NOVO
DIRETOR DA II. C. E.

Realiza-se, boje, ãs ll horas, a cc-
rimónia rle |>osse do coronel-mériicô, dr.
Achilles Paulo Gallotti, no alto cargo
de riiitlor-geral rio Hospital Central do
Exército, paia o qual foi há pouco no-
meado. O ato revestir-se-á ria maior so-
leni.iarle, devendo comparecer alias au-
toridadés civis e militares, jornalistas,
amiog.s, colegas e camaradas do em-
possailo. , , .,

A transmissiV. .Io cargo será feita pe-
Io diretor interino, tenente-coronel me-
dico rir. Azevedo CAmara.

A seguir, várias homenagens serão

prestadas ao novo diretor pelos oficiais
médicos, e pelo funcionalismo civil e

militar daquele conceituado estabeleci-
mento rie saúde rie nossas forças arma-
ilas de terra.
DESPACHO DO CHEFE DO D. G. A.

Foi deferido o requerimento do capl-

tão Jorge Sá Freire rie Pinho.

ASPIRANTES CHAMADOS AO C. P.
O* II. DO RIO DE JANEIRO

Estão chamados a comparecer ao
OPOR hoje, amanhã e nos dias f e_.'.
ns seguintes aspirantes a oficia ria Re-
serva rie Segunda Classe: Humberto
Hypolllto ria Fonseca. Osvaldo AIves rie

Matos. Robcrio Cftmara Lima Ipiranga
„ns Guaranis. Indaléclo Nunes da

Cunha. Jorge Lima „«'»¦'»« 
»,na_nl 

,
Buarque rlc Macedo. Manuel F«™*e«*
Farias. Paulo Nolrling, Renal.» CamejO" 

Meneses, Rodolfo Batista 1 'Ires R«*

riolfo Pire» Ferreira Povoa. Ailnllm de

Moison Monteiro. Cândido Antônio

Jòsé Fr ncism Mendes rie Almeida. Ode-
íin de Carvalho Castro. Washington Pe*
•eira de Ca 

"alho. 
Dalton da sdveir.

Rocha Silvio rie Sousa M""'^^^
,.,- de Sousa Lima, Amaiiri de Andracll

ÍfA.^rTera,d^rrÇA=:
Gonzaga Dutra, Horácio Nunes * Hun*.
Iwrtn Hipolllo da Fonseca.

CORONEL ROBERT^ DEOLINDO

o Kio. qu* »e •ncontrav. pMMn-¦ lo «ani-aw R;,,rVa Os f»»n»r»ts reall-i.m.m. "».R"'r'í,)1 hárM nn C#ml-';,m"'a 
S2i Fiai». 15 o Xavier salnrt*» o

\Z*tro\uV:XA"nii*i* ne^èmlo.
CLUBE MILITAR
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Junta Interamericana de Defesa, verl-
ficou-se uma vaga no quadro de gene-
rais rie brigaria. Concorrem a essa va-
ga numerosos coronéis combatentes, sen-
do h escolha e nomeação de livre re-
solução do presiriente ria República.

AVISO DO E. COM. M. 1.
A Chelia dn Estabelecimento Comer-

ciai rie Material de Intendencia, avisa,
pnr nosso intermédio, que inaugurou, na
rua rir. Garnler. n'-' 3ÍX), uma oficina rio
remonte rie calçados para homens, se-
nhora» e crianças, perfeitamente ha-
bllitnda a receber encomendas a preços
haratlssimos c a entregá-las prontas no
prazo rie 24 horas.

UNIFORME DO DIA
Para amanhã, foi designado o 5'

uniforme e, para as solenidades ou re-
uniões sociais, depois das 17 horas, 4»
uniforme.
VAI INSPECIONAR, O DIRETOR DE

INTENDENCIA
Parte hoje, a serviço, para Juiz de

Fora. o general Carlos Guimarães Cova.
diretor rie Intendencia rio Exército, que
vat inspecionar as repartições rie Inten-
rléncla sediadas naquela cidade mineira.

.COMISSÃO DE CONCORRÊNCIA
O general rhefe rio Departamento Ge-

ral rie Administração, por nosso inter-
médio, chama a atenção rios Interessa-
dos para o edital rie concorrência n?
7 49. publicado no "Diário Oficial" de
21 rie novembro corrente — página
Ifi.'289 — relativo ao fornecimento e
instalação de uma oficina de galvano-
plaslla no Estabelecimento Central de
Material Sanitário do Exército.
DECRETOS NA PASTA DA GUERRA

O presidente ria República assinou rie-
cretos na pasta ria Guerra nomeanrlo,
por necessidade de serviço, o tenenln
coronel rin Quadro Técnico Mário Gui-
marães Carneiro para servir na Dire-
toria rle Fabricação rio Exército; o le-
nente coronel médico rir. Augusto Set-
te Ramalho para exercer, Inlerinamenle,
as funções rlc chefe rio Serviço rle Saú-
de ria 5» Região Militar e o major
rio Quadro Técnico Davi Rmlulfo Na-
veganles pnra servir na Fábrica rio
Realengo; exonerando das funções qus
exercem na Diretoria de Obras e For-
tl fica Cões do Exército, o cornnel rio
Quadro Técnico Jorge rlc Oliveira Tl-
nnen, no Clrupanienlo rie Unidades Es-
cola, o major ria Arma rlc Infantaria
Ari Mola rie Azevedo; transferindo, pur
necessidade rio serviço, o tenente coro-
nei médico dr. Augusto Marques Tõr-
res rio Serviço de Saúde ria U' Região
Militar para a Diretoria de Saúde rln
Exército, o major médico rir. Alvarn
Faria ria Silva Pereira, rio Hospital
Central do Exército para a Diretoria
rie Saúde rio Exército, o major mé-
rlico rir. Nelson rie Sampaio Mllke, do
Hospital Militar rie Juiz rle Fora para
a Diretoria rie Saúde rio Exército. ».
maior médico rir. Generoso rie Oli-
veira Ponre. rin Diretoria rie Saúde rin
Exército para o Hospital Militar rie Sfto
Paulo, o major médico rir. Arlslole-
Ins Cavalcante de Albuquerque, rio Hos-
pilai Militar rie São Paulo para o Ser-
viço rie Saúde da 9» Região Militar.

ADIAMENTO DE CURSOS

O comandante da 1' Região Militar.
por motivo rle força maior, adiou pa-

I ra o dia 12 rie dezembro próximo, <>
' 

Inicio rins Cursos Regionais rie Aper-
felçoamento de Sargentos.

CLUBE MILITAR DA RESERVA

ílr-iurr.imnnfn KsjioríllK) — O lé.-nl-
co Lobo treinará as equipes de basqiie-
tehol rins oficiais (Ia reserva que dispu-
tarão o campeonato interno. Os asso-
ciados deverão adquirir os seus tinifor-
mes para os jogi»s. O treino será na
quadra rin Batalhão ria Policia Militar,
na rua Evarlsto da Veiga, geanlilmen-
te cedida pelo general comandante ge-

Viaffti lt"nri,m — O acadêmico pto-
fesinr Paulo Aquiles, ila Academia .1»
Alt»s Estudou Geopollliros Estratégicos,
esteve em visita ao capitão Tarso Coim-
lira presiriente (Io Clube, cuiferencliiiiri»»
sobre o Curso rie Preparação Pslcolo-
glen para guerra destinado aos Jorna-
listas. O coronel Paulo Aquiles riirelnr
geral rio Departamento Nacional rie lm-

prensa, colaborará na comissão rie or-

gnni/.açáo rio curso riestinarln aos jorna-
'crnftlllBfa 

MíiHco - O dr. Lauro Slu-
riar! avisa que "s jornalistas e membros
rle famílias «.erfio atendidos gratulla-
mente no gabinete meriirn rin Clube Ml*
Hlnr »la Reserv i.

ProcHr-ir/ori» Os nsKWla.l.w rio ( IU*
h» Militar d" Reserva sflr»o «'enril-
itns. diãraflltienle. -Ias II *s U hora»
- rias 17 Ss IR horas. l»«»r um colega
«iu. aceitar» gratuitamente i procura-
éfm par. tratar dos Interesses »ln. ra-

marariN* em lortsi »s reparllçõe» -x.,hll-

ras * institutos.
fMNMM* Em rolahoracfto rom •

A««n.-la.f... Bm-Ueira rte Dsssnhn. •
riuhe muni'»» UHW exposição »l» q'i«*
«Ir-* rte ranuirurtai -riist*» brasileiros.
"TIIHMA íAnOUNTO WASHINGTON"
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NOTÍCIAS da pbjbfeitura

Hoje, pagamento de processos de numerosos funcionários
No gabinete — Promoções nas carrei ras de engenheiro e desenhista — Vai
responder pelo expediente do Patrimô nio — Pagamento de pensionistas —

Concessão de salário-família — Atos e despachos do prefeito . nas Secreta-
rias: de Administração, de Agricultura, do Interior, de Saúde, de Educação,

de Educação, de Finanças e no Montepio dos Empregados Municipais

Será realizado, hoje, riia 30 de no-
vembrii, rias 1.1,30 As 15 horas, nn an-
riar do Edifício Comercial, á Avenida
Graça Aranha, 416, o pagamento dos
processos rios seguintes funcionários —
Pedro rie Oliveira Santos Cluaraclaba —
Guilhbrme rie Almeida Pilho — Henri-
que Farla-i ile Azevedo — Generoso Ri-
ln-lro Guimarães — .loão Lopes de Ma-
tos — Joaquim Sentira — Oscar do Nas-
cimento — Euséblo Sodré Pais —
Custódio Felix Monteiro Pilho — Anto-
nio da Mola Macedo — Lordo Vitorio

Severino Pereira rie Morais — Car-
los Correia de Sá — Januário Henrique
Amaral — José rios Santos — Lennár-
rio Domingues Couto — Grlnaltlo José
rie Sousa — Osvaldo Campos ria Silva —
José Alves Pimentel — Veríssimo Pe-
reira Machado — Slmpllclo Rodrigues —
Jorriicel Herniógenes da Silva ¦— Davi
Camplsta ria Silva — Alcides de Sousa
Gomes — Valdemiro Bna Nova ile
Arnújo — Domingos Gomes — Alfredo
Hilário Bessa — Antenor Lemos —
Hercllia Plmentel — Avelino Eerrelm —
Luís Augusto Teixeira — Irene Tran-
jan Anastácio — Jofio Muniz Telo de
Sampaio — Manuel Hilário Dantas —
José João Barbosa — João Correia de
Morais Nelo — Davi Alvarez Alvarez

Benedito Teixeira —• Florentinn
Francisco rios Santos — André Espinhei-
ra Lemos — Deocleciano César e Silva —
Adelino Ferreira — Ester Josefina ria
Cruz Camplsta — Cândido de Oliveira

Mary Magdala Pftrlo Dias rins San-
tos — Isaias dc Freitas Gomes — Os-
car Gonçalves rie Albuquerque — Maria
rie Aguiar Almeirla e Sousa — Maria
Amélia Fernandes — Maria Pinheiro da
Silva Ramos — Fernando Andrarie Si-
mOes — José Duallbe Murar! — Ari Pi-
res rias Chngas — Sizenanrio da Silva
Chaves — Miguel Curiale Filho — Mi-
guel Francisco Rangel — Periro Fran-
cisco Lopes — Toblas Barreto — Orlan-
rio Cassiann — Salvador Rodrigues Têr-
res — José Teixeira — João Miguel —
Hello Gafoli — Raul Pereira ris Mota

Hélio Guimarães Santos — Jorge
Te|es _ José Palanrlri NpIo - fiche
Veloso Searlnci — Altalr de Maios Ré-
senrie — Dora Ferro Ribeiro — Arisll-
ries ria Costa Braga.

NO GABINETE
O prefeito recebeu ontem em seu ga-

binete os srs.: senador Genrgino Aveli-
rio; general Lamartine Peixoto Pais Le-
me; vlce-almirante João Duarte; capitão
rie mar e guerra Faro Orlanrin; capitão
de corveta José Lourdes; juiz Elmann
Cruz; Álvaro Trindade, Pinto ria Rncha
e Euséhio Queirós; em despacho o en-
genheiro Marques Porto, secretário de
Viação e engenheiro Luis Onofre Pi-
nheiro Guedes, diretor rio Departamento
de Estradas de Rodagem.

PROMOÇÕES NAS CARKEIKAS DE
ENGENHEIRO E DESENHISTA

Para efeito rie promoções, no Depar-
lamento do Pessoal foram elaboradas
relações nominais rios servidores rias
rarreiras rie engenheiro e prático rural,
com o tempo apurado até 31 .le agosto
do corrente ano. que serão publicadas
no «Diário Oficial., Seção II, rle hoje.

VAI RESPONDE PELO EXPEDIENTE
DO PATRIMÔNIO

Em ato rie ontem o secretário geral de
Finanças, designou o oficial administra,
tivo Benjamln Monteiro de Macedo, p*-
ra responder pelo expediente rio Depar-
tamento do Patrimônio, durante o im-
pedimentn rio respectivo titular.

PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
Será realizado, amanhã, rias 11.30 ás

15 horas, o pagamento rie Pensionistas,
nn andar térreo rio Erllflrlo Comercial,
Avenida Graça Aranha, 416.

ATOS DO PREFEITO
Nomeando para o cargo em comissão,

rie chefe rie Distrito, rio Departamento
de Estradas rie Rnrtagem, o engenheiro
Marino Rangel Brlgidn; Inlerinamenle,
para o cargo de técnico rie laboratório,
Francisco Mendes Denriato.

DESPACHOS
Na Secretaria rio Interior e Segurança

Pequena Cruzaria rle Santa Tcresi-
nha — Deferido; Amlnta.s Coullnhi. rios
Santos — Deferido; Irmandnrie ria Vir-
gem M. rie Santa Luzia — Autorizo;
José Pereira de Sousa — Cancele-se; Se-
rnfim Pereira rie Almeida — Cancele-se;
Osvaldo Marques da Rncha — Cancele-
se; Alipio Pereira dos Anjos — Redu-
za a 50 por cento; Januário rie Jésuse

Reduza rie 7õ por cento; Associação
rie Cultura Franco Biasilelia e Cnnfcl-
taria Acadêmica — Autorizo.

Na Secretaria rie Vlàçío — Francisco
Picarei! — Indeferido; Icaral dá Silvei-
ra e Alberto Araújo Melo — Autorizo:
Manuel Antônio Ferreira — Atenda-se;
Manuel Augusto ria Cruz Filho — Aten-
da-se: Flaviano Augusto Medeiros —
Deferido.

Secretaria Geral de
Administração

Atos rio secretário geral — Designan-
rio Osvaldo Alexandrino ria Silva para
a Superintendência de Transporte; «lis-
pensando Herbert Seabra Rarbosa da
função rie trabalhador; admitindo Sal-
vador Campina e Silvio Buetnnl Silva
para a função rie trabalhador.

Despachos — Amália Caetano ria Sil-
vn. Aliiries S. Ribeiro. Hermes Xavier
Magalhães, Beneriilo da Silva Maga-
IhõeSi Mai ia Nunes da Glória. Maria
Montello Brasil e Leda Faria Mesquita

Arquive-ss: Renato 11. Rolandi, Jú-
lio Jnslno Luís e Alberto ria Costa —
Não pode ser atendido; Anlónlo Fonsc-
ca Júnior e outros — Arqulvp-se; Anló-
nio ("arlos rio Amaral Azevedo -- Inrie-
ferido; Marcelo Amorim Garcia —• De-
ferido; José ria Silva Freire — Autorizo
a reassunção.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL

Despachos do diretor — Válter Gene-
roso. Miguel Alves Pereira. Jose II. Sn-
brinhn Manuel José Sanlana. Manuel
Hicart' Filho. Wherler Lelle rie Castro,
Félix Marins. Luis P. Dias. Reglnal-
rin Sabino ria Cosia, José Cnslanhplin.
Edmundo Teixeira rie Carvalho. Carlos
Nunes, Manuel Ura Arruda Genaro rie
Sousa Hernandes, Elza RarlxisB. Anto-
nio Sousa. Manuel Fernandes F. ria
Silva, Albino Gonçalves rie Andrade. An-
tóni.. Fernandes Pinto. George Várzea.
Fllomi-no José ri.n Santos. Joaquim da
Cunha. João Sodré de Azeva-do. Sllvl»
Garcia Cortes. Osvaldo Braga Antunes
Pereira. Valdemar Gabriel .1» Nasci-
mento. Anibal ria Tosta Maios Sel.as-
não «io Amaral, Antônio Vallente, Teo.
dura rio Nascimento Sll\a Rosa. Hélio
Mame.le. Pnl mim da Silva. Ezequlel Pe
reli a rta Conceição. Allamlio rios San-
los, RosilVo T. de Amorim. Cecília de
Baio,' Correi» V. rie Castro, José Gou-
vela Calado. Pauln Alves Viana Murilo
de SnUSS Kanln» Henrique Marques Pe
relr». HsMIo •'• Fernande» Rodrigues —
("iinredirln o salário «te família.

Serrelnria deral de
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í.r.FARTAMr.KTO T.V. AGRHtl.TI RA
Alos .Io secular.', geisl Foram "le-

tlinartot Alu* Velg* MHJii» I»»»» sub»-
llllll» o «h«f» rti. Sei viço rte » «írresnmi
iiíinis ilmanit n ¦•..!¦« >..¦¦ ¦¦ d» 11
iulsi üuliisi "..«>¦• d» Silvi pir» i.
*|#i'K» «tu Mm»..ml» fturtl

Il«t-I>.ll.» '...-¦•' IlaVI <•'¦'>'

Tu »iArrtii

Sei rHiu Iti 1,1'tnl ilu
l..i. ti,,i 0 Seitttiimrit

H,iii«.|.„i rtn «*ri»i#ri« ,f#i«*l Art»
.. nu» *:« Ai««i»i» A'in»iM'i. \mina* num 4» Ai**n i •flM»i'» M»

i.<«i » « Ai»ivt« »» MkVâai
i» r-n«» Ut* *»*<i,i> * mnll* t
,,-,uni miIi ti *iit *\.»i,.< 4» (»*«¦«
»<# *,i tu, »»>»* mu '.'iiiHf* i tu
., i ,. <|i|*i *>*<mtrti tmnti *
«.«)•?¦ HfatAWm i:-m**y*** W4l

Indeferido; Jorge Carvalho da Sil-
vã Jarriim — Relevo a multa; Ernesto
Antônio — Cancele-se o auto de fia-
gránte.

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

Despachos rio secretário geral — Ge-
ralrio Mala — Indeferido; Salim Mattar

Mánlenho a multa; Oscar Ramos rios
Santos — Deferido; Maria José Lei-
vas rie Olero — Mantenho a multa;
Padaria Napoleâo Ltda. — Deferido;
Guarte Harlriari, Humberto Alexandre.
Gerson Berger, Ari Sepulveda, Norberto
Wolosker, Eriite Magalhães Barreto,
Regnier Bismara, José Joaquim Canedo,
Jàlme Teixeira — Certifique-se o que
constar.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

HOSPITALAR
Atos rio diretor — Aoustin Gonçalves

Soares pára responder pelo núcleo 96S2;
Hilda Gomes rie Carvalho para o Hos-
pitai Geral Jesus.

Secretaria Geral âe
Educação e Cultura

Atos rio secretário geral — Foram de-
signarlos Valentim Franco para o De-
partamentn rie Saúde Escolar; Neder
JoSo Neder para o Departamento dè
Educação Técnico-Proflsslonal.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Alos do diretor — Foram designados
Cecília Meireles Grilo para a escola
Bahia; Aurora Torres para a escola
Barão rié Mácaúbas; Ivete Melo dos
Santos para a escola Evangelina Duar-
te Batista; Maria José Casais Fontes
para a escola Bahia; Nazaré de Meneses
Alves para a escola Pará: Olga Moreira
Lima para a escola José Soares Dias;
Lidia Oliveira Guimarães para a escola
Honduras.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
TIÍCNICO-PROFISSIONAL

Atos do direto» — Foram designados
Halrtála Nabuco rie Freitas para a cseo-
Ia Rivadávh* Correia; Mari» Teresa
Martins Saião para a escola Amaro Ca-
válcanti: Nilton de Barros para o Gi-
náslo Municipal Rio Branco: Francisco
rie Almeida pára 9 escola Visconde de
Mauá.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR

Alos rio diretor — Foram designados
Anllgone Garcia para o Serviço rie
EriucSção Musical e Artística: Alalrie
rie Miranda Fortes para. sem prejuízo rie
suas funçóes. auxiliar rie ensino de can-
to orfeônico na escola Bárbara Otoni.

Secretaria Geral de
Finanças

Compareça ao Serviço Médico Social
rtéste Montepio; 317.977149 — Acllino
Gonçalves Teixeira — Deferido, em par-
le; 320.-130I49 — Vicente Soares ria Gra-
ca — Deferlrin liquidando-se, concomi-
lanlemenle, o débito; 315.5Ü0|49 — M1I-
ton Flriells ria Silva — Arquive-se, por
falta rie cumprimento de exigência: 
1070.1351-19 -- José Gomes Filho —
Aguarde opnrlunidade, lendo em vlsl»
o número da Inscrição; 319.958|49 —
José Paulo rte Sousa — Autorizo a in-
clusão. em face rio parecer rio Serviço
Mériiro Social, p na forma ria lei: ....
320.304|49 — Manuel Silveira Tomás
Júnior — Autorizo; 3I9.9fifi;49 — Ariolfr,
Paulo de Santana — Atenda-se. meriian-
te preenchimento rie nova prnnosta: ...
1071.713149 — Cipriano ria Silva Júnior
— Prove o alegado: 320.610|49 — Ber-
narrio Ferreira do Amparo — Atenda-
se; 313.061149 — Laura Carvalho Le-
me 316.594|49 — Arielino Ran gel
314.375149 — José Mota Laranjeira. ..
31fi.603149 — Ademar Martins Noguei-
ra — Deferido; 320.732;49 — Pedro Do-
mlngos de Sousa — Atenda-se.

EMPRÉSTIMOS
Amanha. 1 rie dezembro, para que pos-

sam rer confeccionadas as relações d*
descontos a serem remetidas ao Departa-
mento do Pessoal, não será efetuado ns-
nhum pagamento de empréstimos.

SERVIÇO DE PAGAMENTO
Serão pagas hoje. as pensões cujos

números rie Inscrições terminem ém 5
e 6.

SÃO LOURENÇO
Sp for a Sào Lourenço, aospede
se no Ponto Chie Hotel lnonnte»
távélmente, o mais próximo à*
fontes. AlimentacAo sadia, abun
dantn e variada. Nova udmlnis
tração. DiáriHK de inverno Cr»
60.00. incluindo alimentação. In
formações no Rio — 25-11172, com

Madame Calazans.

Para os seus suínos
RAÇÕES PRENSADAS

SW1N4W1YA
MOINHO flUMINEHSE V> • Hl. 23-1820

Despachos rio secretário geral — Ante-
nor Carvalho — Ao DRI, para que in-
forme sfibie a conclusão rio processo;
Irmandade rio Santíssimo sacramento da
Candelária — An DPM; Byíngton c Cia.

Faça-se a transferfnria rie inscrição
predial nos termos rio parecer rio Depar-
lamento de Rendas Diversas; Of. 208149

ria ColAnla rie Pescadores Z-8 — Ci-
ente. An DTS par» prosseguir, voltando,
quando ultimado n assunto, ao Gablne-
le, o presenle processo; Of. 2(»i49 —
rio Serviço rie Contabilidade Financeira
do Departamento rie Contabilidade —
De acordo; Of. 476|48 — ria Superilen-
riència rin Financiamento Urbanístico —
An DPM; Of. Sjn. rie 2.9.49 — rio Ban-
co do Brasil S. A. — Ciente. O «i. pie-
feito recomendou-me: a» Urgência pos-
sível nn prosseguimento da ação; b»
comunicação periódica sohre o estado ria
causa. Tais recomendações transmito ao
digno diretor rio DCF: Klelner e Cia.
Ltda. — Ao DCB; Armando Canongia

Iricm.

Clulip. Municipal
SEGURO CONTRA ACIDENTES — A

Tesouraria rio Clube convida a sra.
fr.llia Vieira a vir receber a Indeniza-
ção a que tem direito pelo andente so-

DEPARTAMENTO ESPORTIVO — O
Departamento Esportivo realizará, boje.
na sede rie Harinck Lobo, uma reunião
para entrega rios prêmios aos atletas
vitoriosos nns torneios internos rio ano
em curso, finalizando com uma sessão
cinematográfica. A solenidade terá lnl-
cio ás 20 horas.

Vnlelhnl — Em disputa rio 3° Tor-
nelo Aberto promovido pelo Canabarro
E. C, a representação rin Clube Mu-
nlclpal enfrentará hoje a valorosa equi-
ne ria Associação S. Cristóvão.

Xadrez — Estão convidados os enxa-
rirlslas rièsic Clube a comparecer, hoje,
ãs 20 horas, á solenidade ria entrega rie
medalhas aos vencedores rto torneio In-
terno rio corrente ano. Participaram 40
jogadoras que depois de um torneio «e-
letivo foram classificados em 3 turmas.
No torneio ria primeira turma, a elas-
sifiraçáo final foi a seguinte: Gualber-
to rie Almeirla, Hlvon Cantanhede, Ar-
mando .1. Sampaio rie Sousa. Adalberto
rie Medeiros, Franclsro Faria. Gregorio
Muniz Frederico rios Reis Coutinho. Os-
valrio Pereira Caldas. Nilton Pinto Bra.
vo. Participou -hors concours» o nota-
vel enxadrista Almeida Soares, que de-
nuinslrou em todas as partidas o seu
elevado conhecimento deste jogo.

A segunda turma fnl composta pelos
senhores: Antônio Pereira rie Sousa Bo-
tafogo, Azurém Furtado, R. Cárãclolo,
R. Pinto ria Silveira, Rubem Cassa,
José Guimarães, Euclldes Telemaco.
Mário Ferreira rie Sousa e Clemente
Muniz.

A«> vencedor do torneio, sr. Gualber-
to de Almeida, ser* conferiria a «Copa
Nadlr S. Sampaio de Sousa» e ao se-
gundo e terceiro classificados da pri-
meira turma, sm. Hllvon Cantanhede e
Armando .1. Sampaio rie Sousa e pri-
meiro lugar rta seguftda lurma, sr. Rn-
lieilo Porto rta Silveira, serão entregues
artísticas medalhas.
Cenlro i.e. ()f:riais Atlminis*

trativo-a da Prefeitura do
Distrito Federal

Os associados eleitos para o Conselho
Deliberativo rio C.O.A.T.. com granrie
assistência, tomaram posse em sessão
realizada, «lia 25 rio corrente, na sede
provlsftria, k rua Senhor rios Passos. S3,
sohrario.

A seguir, foi eleita a seguinte Mes»
Diretora rto Conselho Deliberativo, pre-
sidente. Inácio Monteiro rte Barros
Fontes; primeiro secretário. João Pe-
reira Coleta: segundo secretário. Emlrilo
rte Campos Martins, por absoluta mato.
ll» rte votos.

O preslrtente rio C ,D marcu a pio-
\lma reunião paia o dia 16 rte dezem-
hr.. vindouro, ãs IS horas, a fim ile s»u
prorertld» a eleição ri» Dlivtnrl».
Miiulipi" diu Kni|»reitadoi.

Munii iimi*-
DENPACHOK DO DIRETOR

PririMíSO»; 330,3MI49 F.m«nu»l
r,onç«l\c' «asini. .TXa.lftM'» - lr»r|
noll* Cr*i» Pereira 1070.030 411 M«.
ri» Anlãni.i Pinto Indeferido. #m f«-
.•«> rto |Hir»i»i rt» Serviço M»rtic«. Social.
.(«ile M»nl»|iln; 330 741 40 ¦¦*-.,.-
Mnteii» dn C»iiii'> *3fl 401 40 V»l»no
rte nicaiiii "14 M4:4« J«.»é Vi*n».¦||.1.9M'4U AalAiiK» Hortllin»* rt»
Pai»* 'Ilu 'WüM'-i Klnili d» Mrrt-un*
IM/»» :|'jfi «uih 40 Ollvio In»» fe.ei-
r* l'«i WJ'tn An* T*i»»» At < i>n
fWfln Af»»»**» Mi'i"t»i 4* (*i*niu>
i. M»i». Wil! lm «ll »,- -.... Mm*»'
mm 110 .i* 40 ¦• •« Mirtfii* Du»
t ,. iitfftirt» »¦> tm i" i >¦
,|i... M..... iti» M».»»»i»n>'» ,i>»»i4»f|f

l.)!» V***mi*i»t '•••'• llt Mi ff
MlMI MM* H*'lrl-'t IUI V»a< *'l

II, II tal,, ti, if* 4* ¥»*Hm*l** A'-i
lm Ir* ê »«|. »•»#»• ai 1'um* 4* lll
\i,il >,l 4*. ¦ 4*.itti Ivièí iam* *
m aií ií m í#m «««it mi* •»
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COLÍRIO

MOURO BRASIL

ESTOFADOR E LUSTRAD0R
Restauração de móveis em geral. Encarrega-se dé retorma
de estofador, cortinas a domicílio. Chame WALDEMAR

Fone 49-1798.

Missa em ação de graças
Dos professores da antiga Escola Normal

(JUBILEU DE FORMATURA)
Os professores da turma de 1924 convidam os colegas

e amigos para assistirem à cerimônia religiosa que será rea-
lizada quinta-feira, 1" de dezembro, às 19,30 horas, na
[greja da Cruz dos Militares.

MATERNIDADE SAO LUIZ
l)lreturt I)K. AIJHKO I.INS

f-AHTOa — IH)KNl.AS IIK KKNH»)ltA*- K OHKKAfdCS
Asslstênclfi ao parti, e Internação por 

* dias, inclusive cuidados <sti
recém-nascido por pediatra — cri l «no,no.

SERVIÇO DE URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
KÜA IBITUKDNA, 01 (Transversal • Mona e Hsriuii -Tel.: *H OIliB

PARTIDAS DE L
l.»te» completos de puro unho bel-ra, lote» Imitação linho, nacional,
llnbi.s bel-ran em diferente» lareurus, fuquclri.s de prata Wotff, om

diversos desenhos, etc.
CONFECÇÕES UE CAMISAS E PM/ MAS SOB MEIMUA

Vendas à vista e a longo praso
FAZEMOS OEMONSTKACOES A DOMICILIO SEM COMPROMISSO

Peçam tnformavAe» a l.uthar, Herman A Cia I.tria. — Av. Rio
branco, 10C ¦ 108 ¦ 'li andar - sala» 2(I7|8

TELEFONE: 22-3153
Remetemos para o Interior nimluiicr mercadoria pelo reembolso postcJ

EMPRESA DE CRÉDITO
E CONSTRUÇÕES S/A
Autorizada e fiscalizada pelo Govêrno Federal
Carta Patente n' 168 — Sede central: Bahia

Capital reilkado CrS 2.000.000,00
Agência central Rio de Janeiro, avenida
Almirante Barroso, 72, 3.?, tel.: 32-7863

Resultado do sorteio
realizado em 26 de

Plano Clássico
de 1349

lv prêmio .
2.? prêmio .

34.122 — ?>: prêmio . . 83.029
62.230 — 4." prêmio . . 02.941

Todos os títulos terminados em 22 estão isentos da
mensalidade do mês a seguir. O próximo sorteio será

realizado em 31 de dezembro de 1949.

ESGOTAMENTO NERVOSO
Cansaço fisico e intelectual, falta de memiiria, velhice precoce e fraque™ sexual 9fio sintomas

do Esgotamento Nervoso, que pode ser combatido com o poderoso

ANTI-ASTHENICO "KRASIS"
(Hormônios sexuais .— Vitamina «E» — Plantas Medicinais)

A venda nas Drogarias — Pelo Reembolso Postal: Caixa Postai 50><7 — RJO

NA
MULTIPLICIDADE

DOS LAVORES
EM METAL

Nossa organização tem a liderança
garantida. Atendendo a milhares
de entidades, entre as quais as
classes armadas, instituições particu-
lares, grêmios sociais e desportivos
e a pessoas em geral, destacamos
entre as nossas especialidades as
seguintes:

Trabalhos de ESMALTE FINOS
sobre platina, ouro, prata, etc.
Confecção de distintivos, emble-
mas, chapas, etiquetas metálicas.
Bijuteria em geral.

ESTAMPAMETAL LTDA.
Rua Aníbal Benévolo, 350
Telefone 32-4110 - RIO

iSI*

'M*
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4!r
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Conipniin-He u diiinlcllli. e pata
mus malu 50% que quulqtiei ontm
Telefone: 22-35*16

ADVOGADOS
Cível — tlniliervliii — (.riiiiiuui

DRS. FEKNANIíO MÃRlX) K
JOÃO CLAUDINO fJK 01.»

MKflRA ti CKliZ
Av. 1» do Meto. SÍH, b| •JlM»|i(i —
llt Edil. UAKKE. Tela.: 22-6776 —

314-8814.

por que o fumo
ESTRAGA 0 APETITE

Pleiteiam aumento de
sr.Iários os trabalhadores
na indústria de fiar>r e

tecelagem
E'd<'VP. ontem, em nossa rediiçiio,

uíniv cuhiíssíio de trnhalhndores nn In-
düstrla de tlaçflo e tecelagem,, que
Ini eiflltH pelo sindicato rie classe
paru pleiteai junto aos empregadores,
un aumento de salários, a fim rie. por
ih.sso intermédio, npelm- para a dire-
cai do Sindicato dos Industriais rie
Fíacfto e Tecelagem, no sentido de
se- mareada a Mldlèncln que foi
solicitada desde o dia fl do concilie,
puni discussão daquele assunto.

íW PI <4
Muitas pes-
soas n ã o
sabem por
que estão
sempre
sem ape!i-
le à hora
rtas refel-
ções. Se
deixassem
de fumar,
porém, pe-

Io menos duas horas antes de
comer, verificariam que essa
inapetência ê. causada pela
nicotina do cigarro, a qual
dificulta a secreeSo do suco
gástrico. O cigarro produz.,
ainda, cm multas pessoas,
azlas terríveis e perturbações
da digestão. Nenhuma se 11-
vra, porém, do enve-
nenamento lento oca-
sionado pela nicotina.
o ácido prússlco, o
ácido carbônico, o áci-
do sulfidrico. o amo-
níaco, o alcatrão, a
piridina. o fenol, além
de o.ulras substâncias
tóxicas contidas no
cigarro. O único meio
de se evitar esses ve-
nenosé usara pi-
teira antitóxira Biro,
c.u.jo filtro, baseado no
sistema da máscara
contra Rases, neutra-
liza integralmente a
ação maléfica dessas
substâncias.

j, *^j|ivjg*>i»ir?«rp*»r»CT "
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Novo pavilhão do Servi-
ço de visitação Ali-

mentar
Inaugurar-se-a na próxima qiilnw-

feira, 1° de dezembro, às 11 horas, no
Restaurante Leblon, ií' rua Dias Fer-
"cirn, 420, o Pavilhão do Serviço de
Visitação Alimentar, promovido pelo
Serviço de Alimentação ria Previdência
Serial iSAPSi.

Presidirá a solenidade o general
Canrobert Pereira da Costa, ministro
da Guerra.

Vishinsky volta a acusar..
(Conclusão da 1.» png. 8.» coluna)

Bonn, que já se está desinte-
grando».

Disse o ministro russo que a
Espanha tem cento e quarenta ha-
ses e havia posto à disposição dos
Estados Unidos o aeródromo rie

Bara.ias. e terminou pedindo a
aprovação de sua resolução, por-
que a carta da ONU "não veda a
assinatura ria aliança rie Bruxelas
ou rio Pacto do Atlântico Norte".

Responde Austin
Austin respondeu-lhe. pedindo

que a Rússia "viva e rieixe viver...
Reconheça os interesses comuns
e negocie com espirito de ajuste e
acomodação. Admita a possihiliria-
de de sinceridade por parte dos
dissidentes e busque entendimen-
tos gerais. Aja rie boa fé e cum-
pra o.s acordos existentes, antes de
formular novas promessas. Faça
essas coisas e o temor e a tensão,
desaparecerão, faça essas coisas e
se abrirão muitas portas ao pro-
gresso pacifico".

Acrescentou Austin que "o mun-
do livre repeliu a impulação de
que um número não mencionado
de Estados e, cm particular, a
Inglaterra e os Estados Unidos,
eslão preparando ti guerra agres-
sha contra a União Soviética. O
mundo livre manifestou sua con-
fiança nos esforços coletivos, co-
ni0 o pacto defensivo do Atlântico
Norte, o Pacto de Ajuda Defen-
siva comum e tratado do Rio de
Janeiro, que têm propósitos de-
tensivos e objetivos pacíficos.

Continuou dizendo que "os ante-
cedentes demonstram á saciedade
de todo o mundo livre que os le-
mores que prevalecem se devem ã
política e atos da União Soviéti-
ca", e acrescentou que "é curioso
que a Rússia propusesse uma roso-
luçãii que. ao mesmo tempo em
que condena ns potências ociden-
luis como agitadoras rie guerra,
as comida para um pacto de paü
com a União Soviética". E per-
guliiml: 

"Depois de quatro anos
de obstrução e dc não cooperação,
na ONU, por parle rin grupo so-
viético, esperam tel o apoio da-

,..quèles a quem acusaram '."'

VÁRIAS OCORRÊNCIAS

Acidentes — Atropelamentos—— Agressões -¦— Morto por trem — Cadáver
no mar — Falecimen to — Roubos e furtos

Ruglsliiunrn-so ontem, nesln capilal,
entre nutras, as seguintes ocorrências:

Acidentes
Adelino l'riu:ilsin de Ollvclrn, (le 17

anos, morador im piuque .Siint.iim, em
Duque do Caxias, trahtilhnvn no canil-
nhão n U;HV,H7 o na rua Fernandes, cm
Vigário, Gerai, ini Imprensado pm Hu-
im caminhão, dia n, ii.iii.it. Apre-
sentando contusões geenrnllitnilnsi Ailc-
llno foi socorrido im llnspllal C!t>l>'illu
Vargas:

o iiit-nür Anísio, di* |,'í moses Rponns,
filho dc líiisáiiii d.im saiiins iteis, resi-
dente no Parque Arara, sii' foi Interna-
ilu no Hospital de Pronto Socorro apre.
sentando queimaduras dc segundo
grau generalizadas. . 1'mii vasilha con-
tenriii água fervcnlo caUi-llic suhiv o
corpo piudu/iiidii-llic aquelas iiuelina.
duras.

IteKliiiililo tle Oliveira, comerciário,
solteiro, ilf 'Si anos, niuiadfit nu avenl*
da Coelho da Rocha, viajava úm hniulc
da linha Ipanema e um ônibus da linha
133, ao passar pelo mesmo, fê-lo de ras-
pão colhendo o comerciário, Com forte
contusão nn braço esquerdo Ueglnalde
foi socorrido no llnspllal Miguel Couto'.

Atropelamento
Nn i"ia|iiln:i das ruas Andradas c liue-

nos Aires, o caminhão riu chapn ll. ,1,
3,57.42, cuiu motorista fugiu, atrope-
lou José Pinlo rie Cm valho, de IS muis,
solteiro, residente nn rua Marechal
Bittencourt. MS, casa XX, causando-lln'
escoriações günerallzadas, A vllhna foi
ppnsmla ria Assistência', Ivnito a policia
dn s.o iiisiiitn reglslrndo o fnlo.

Agressões
lli'Próximo ao Imi ri

varam discussão ns sn
cllo Vicente de Sousa
nin Augusto Mires cniri

Cirpucaiiana tea»
Ida dos do K\rr-
Amorim >.• Anlõ-

n pinlo Antônio

Ijrrandt.- entocrue rie

peca» e accessono*

para automo vais ds

todaa &e marcai.

Temo» ainda oficina

oUt»*-». mecânica,

IP intente aoar»*

lhada cara efetuai

quainquer reparos.

A S. JUDAS TAHKI , Jurit.v de
Souza Farias agradece uma gra-
ça recebida.

80UP Ãs~~~
USADAS

DE HOMKM — Pagamos mal» do
que qualquer outro. Atende-se a

domicilio — Tel." 32-7124 i

CIMENTO
ALEMÃO
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SEMPRE PREFERIDO
Á TESDA EM TODA A PARTI
Para qij.jmid.3des aomd de SOO0 s*os

«onsuliem os:
Reptes. Exclusivos para o Brasil

f.A.J. Com.Jrtio Internatlpnal
%WÊÊÊr' * r"srB s • *f 7 A ¦? W*rtr^jW3'56'-Rfo'de Janeiro

DistiirliliiH HCXUall — Viai. uri-

nariiih — Glnccologlll — Sifilin

Hlt-iinrriigiii — Cura rápida

Quitanda. 211 — '!" aiiilur —

DAS » AS li E DAS 11 AS lll HORAS — TELEFONE: ÍÍ-IIO.M,

Or. Julio Macedo

NARIZ DE 1 E K \\ O
TIRA O CHEIRO DE SUA GELADEIRA
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Pereira Dias, rie ls anos, morarioi nn
rua Júlio de Castilho, .'ll, sendo este
agredido n navalha no in-iin.

Os agressores se refugiaram nn ro-
ferida praça do «uiMia, onde foram pro-
sos e eni regues à policia dn '_'." ilislriin.
A vitima receheu curativos, nn Mnspilnl
de Pronto Socorro e retlrou-se,

Ccralillna .lesus silva Kumi, casada,
de .",íl unos. residente nn rua Leopoldo
Bulhfies, 230, ini internada nn Hospital
Getúllo Vargas apresentando fratura do
crânio. Declarou ler sido agredida a
liana de ferro, pelo seu vizinho César de
lal. com quem discutira por motivo de
Romenos Importância

Morta por trem
Nn passagem dc nível existente na

estação rie Cosia Barros, a menor Leia,
da tn anos. filha de Deollnda Silva
Araújo, resdente na estrada do Camhoa.
tá, 9T;"i. foi colhida e moita pelo trem
dc prefixo U.A.-17. Com guia da poli-
cia do '25.0 distrito, o corpo foi remo-
vido paia o necrotéro do Insttuto Mé-
dc Legal.

Cadáver no mar
Na iiraiu do Caju, foi encontrado, on-

tem. hoiando ao sahor das ondas, o
cadáver de Paulo Máximo da Cunha,
que se afogara no dia 27 do corrente.
O corpo foi removido paia o necrotério
do Instituto Médico Legal.

Falecimento
Na priu-n dn llepútillca, um automo-

vel atropelou ante-ontem, o operário
Miguel René, de 42 anos. morador na
rua Cesário Machado, 1<\, que snficu
fratura ,1o crânio, Internado nn Hospi-
tal de Pronto Socorro, não resistiu nns

Ocupada a capital da ...
(Conclusa» du 1.» pág. «.1 coluna)

a política histórica norte-america-
na, jiara com a China. A primeira
vistlt, parece pesar muito pouco
sobre a presente situac&o, mas II-
cou claro que todas as esperanças
naclontUistas.^.diL.xüUlIliliii.tâíJi .du,
apoio 'TfTn-rCTlfTrTf^mrF'^
americano, estão moitas, de vez
que os nacionalistas não mais se
podem colocar em condições de
convocar eleições, ao passo que os
comunistas podem.

Invasão inevitável
LÜNUKÜS, -29 (De Haroíà (iuarri,;'

da "United Press") — Autoridades'
britânicas em assuntos orientais
consideram agora como Inevitável
unia invasão comunista do Tlhet.
Allrma-sc que o.s comunistas chi-
neses esláo adextrando a força co-
munlstii lltietana na província de
Chinghal, a noroeste da China e
na fronteira com o Tibet. Dizem
o.s comunistas que essa força conta
com llt mil homens recrutados en-
tre tibetanos. Também anunciam
continuamente ns comunistas, pelo
rádio, oue "o exercito de liberta-
ção" não tardará a pór fim à auto-
nomia tilictana.

Aqueles círculos britânicos, co-
nheceriores da situação, dizem que"o horóscopo divulgado por vali-

. cinadores tibetanos indica que o
Tihct será im adido em julho do
próximo ano"

O lider supremo comunista Mao
Tse-tung anunciou que o Panchen
Lama. menino «le 1-1 anos de Ida-
de. lider espiritual de 2 a 9 ml-
lhões rie fiéis, no noroeste ria Chi-
na, se dirigira a ele, pedindo-lhe
que os comunistas libertem o Tlhet
e eliminem os elementos traidores
do pais...

Panchen Lama é considerado
nesta capital como a principal fi-
gura nas relações entre a China e
o Tihct. Conhecido entre os tibe-
tanos como Panchen Rlmpoche, éle
è tido comu H Rccncarnnção da
I-uz Infinita.

O Panchen Lama lomou posse
do cargo como o décimo líder em
Kumbun, província dc Chunghal,
durante a primeira semana de
agosto último. Segundo se Infor-
ma. assistiram á cerimônia dc pos-
se os lideres tibetanos c os riigni-
lário.s budistas (ia Mongólia Inte-
rior. China Ocidental e Tihct
Oriental, mas nfio estavam presen-
tos os representantes de I.hnssn,
capital do Tibel. que nfto reconho-
cc-11 autoridade rio Panchen Lama.

Itecoidn-sc também que o Pan*
chen l..iina sempre foi utilizado
pula China como caita decisiva em
suas manobrai para afirmar sua
«dberonin «obre o Tlhet «» que on
cumunlilfli chineses pretendem
adolar Igual política ..

Tratamento üipwiallxadfi <l»» dotntjfla NKItVOHAB —
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VíTINASdüTSAFEGOi
(MORTOS NESTE MtS)

.1A f n OUTUB, 'D3

NoviáMn. 1 ... .1 I!
NOVKMB. 2 ... 0
NOVliMB. ,'i ... 4
VUVKM13. 4 ... 3
VOVKMH. 5 ... 5
*10VEMB. (! ... P
nOVKMB. 7 ... i
MOVEMB. S ... 1
MOV EM H. 9 ... 10
•JOVÊMB. 10 ... 1
MOVEM B. 11 ... 1
MOVEMB. 12 ... 1
MOVEMB, 13 ... 0
•IOVEMB. 14 ... 0
MOVEMB. 15 ... 0
NOV'EMB, 16 ... 0
NOVKMB. 17 ... 4
(MOVEMB'. 18 ... 0
IMOVEMU. 1» ... 0
¦SIOVEMB; 20 . .. a
NOVKMH. 21 ... 1
NOVKMB. 22 ... 0
NÜVEMB. 23 ... 0
NOVEMB. 24 ... 0
NOVEMB. 25 ... 0
NOVEMB. 26 ... 0
NOVEMB. 27 ... 0
NOVEMB. 2S ... 2
NOVEMB. 29 ... 2
MOVEMB. 30 ...

queixou-se h policia do IH.o distrito de
que os larápios, penetrando ern sua re.
sidencia, furtaram .lõlns, no valor do
|5,000 cruzeiros.

Natural a morte do
oficial

?a,*!V i-slruilu da Tijiira. '^^1, fui encnii.
triidri niiirin, srthre o lello, o leiienie da
Miirliiha Olnclllò de Albuquerque Mn.
rnnhfto, A policia do 2(i.o distrito sus.
prntnit rio se tratar de suicídio ou cri.
nic e, depois do realizar a necessária
perícia nn local, fez remover n cadáver
parn o necrotério rio rnslllutn Medira
Legal, Noticiámos o fato como morte
suspeita em nossa edição de onlem. ltea.
listada, porém, a autópsia ficou apura*
do tra tnesr-oar.gerjhalp- ETSESETA
rio tratar-se de morte natural. O oficial
fnlereiíi em conseqüência dn ruptura du
nneiirisma na aortn. Foi nssim encer-
rnrin o Inquérito que teve Inicio nn re-
ferida delegacia.

Notícias da Polícia
Militar

NOTÍCIAS DOS ESTADOS.
Paraíba

CIVIS
19,'JOs.

a falecer ontem a
tol removido pnra o

sofrimentos, vindo
noite. Seu cadáver
necrotério policial.

Roubos e furtos
Fiilfrld» Alves Barbosa, comercia rio,

morador na rua Sanlos Titara n. 17,
queixou-se á policia do 9.° distrito por
ler sido sido vitima de «conto do viga-
rio». Dois indivíduos nn run Visconde
de Inhaúma aplicando a modalidade do

bilhete premiado», haviam-lhe tomado
a quanlla de 20.00(1 cruzeiros. O cnmls-
sário dc Serviço prometeu providências.

Otávio Homem Ramos, morador na
rua Figueira rie Melo, 275, casa XX,

Desaparecidos
Encontra-se de-

I snparecido, há 4
meses, o jovem
Flávio Dutra Fló-
res, que, residente

iem Porto Alegre,
¦ viera, a esta capi-
[tal, com o intuito
ide ingressar na Es-
[cola Naval. No en-
[tanto, o citado ra-
|paz, dc um mo-
j mento pnra outro,

ífj.-deixou de escrever
lll para sua tamilia e
«Ide freqüentar a
«casa de alguns de
'"'¦•seus parentes do-

.•FLAVIO DUTRA mlciliadoB n(iui no
FLÓHES Rio. Em face do

sucedido, pessoas
da família de Flávio fazem, por nosso
Intermédio, um apelo a quem. por
acaso, souber do seu paradeiro, no sen-
tido de prestar-lhes essa informação
na rua Francisco Otaviano n.u 47, ou
pelo telefone 27-5500.
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Acha-se desapa-
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«ATENÇÃO RESERVISTAS t
DAS CLASSES DE W2IJ E
A Policia Militar continua acei-

tando voluntários que saibam ler,
escrever e contar corretamente e pns-
suam a robustez, física necessária.

Estão sendo preferidos os rcservls-
las de nutras Corporações, maiores
rie 21 anos rie Idade, que tenham boa
conduta.

A altura minlma exigida é de
l.OOm. (descalço!.

Entre nutras vantagens, tais como
assistência médica para si e para a
família, calcado, roupa, faria e boa
alimentação, o soldado além dos
vencimentos, tem outras gratificações
segundo o seu comportamento e ap-
lidão na função.

Tem abono dc família se tiver
dependentes e montepio após dois
anos de serviço.

O compromisso e. por três anos,
. durante os quais o candidato poderá

i cursar a Escola de Formação de Gra-
duados, ou se, possuir o ("urso
secundário completo e satisfizer as
demais exigências a de Formação
de Oficiais.

Os candidatos do interior poderão
obter maiores informações dirigindo-
se por cart ao primeiro tenente che-
fe da 4» Seção do Estado Maior —
rua Eyaristo ria Veiga — 78 —
Lapa —• Rio.

Os demais deverão dirigir-se pessoal-
mente ao endereço citado.

DISPENSA DO SERVIÇO
Ao 2v tenente Newton Alves de

Brito Melo, furam concedidos 4 dias
de dispensa do serviço.

CONCESSÃO DE LICENÇAS
As praças abaixo mencionadas, fo-

ram concedidas licença parn tratamen-
to de sa'ide, nns períodos a seguir
discriminados :

soldado Klodoardo José de Oli-
veira, no período de 13 a 27 do cor-
rent e; e,

soldado Lupérclo da Cosia Sam-
paio, no período dc 8 do corrente a
6 de lanelro do ano vlnoduro.

REUNIÃO DO CONSELHO AD-
MIN1STHAT1VO

Rcunir-se-á hoje ás il.tii) horas,
soh a presidência do Comando Geral,
o Conselho Administrativo da Corpo-

1 ração.
DOCUMENTO ACHADO

Encontra-se na 4»' Seção do Ks-
tado Maior da Policia Militar do Dis-
trito Federal, ã rua Evarlsto ria Vei-
ga, 7n, a carteira rie identidade rie
n. Si.tiU.K, pertencente ao reservista
Vicente do Oliveira Menezes, a qual

recirio de sua re-
sidencia, na rua
Sacadura Cabral
n.o 219 - l.o an-.

K- "VJ» s

JOSE' AUC.U8TO
DE MENDONÇA

dar. o sr. José
AiiKiisto de Men-
rionça, de 2fi anns
rie idade, dc côr
parda, solteira, Íun-
cionario municipal,
lotado ua Escola
rie Enfermeiras Ra-
quel Haddock Lò-
bn. As informa-
côes sobre o para-
deiro rio desapare-
cido, cuja fotogra-
fia se vê ao lado,
que trajava calça
parda, blusfto caqui e sapatos pretos,
devem ser endereçadas para osr. José
Isidoro, que é encontrado naquela es-
cola de enfermeiras, situada na rua
Carlos Seidl n.° 137, ou pelo telefone
¦18-6047.

QUEIXA»
sJtec&xmaçde^\

foi encontrada
Corporação,
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Com n Delegacia de Eco-
nomia Popular

-21.VÍ0 O PROPRIETÁRIO DA PADA-
RIA SONEGA A VENDA DO

PAO - Pedindo providencias á aulorida-
de competente para reprimir abusos da
natureza do que expõe, reclama, _ por
nosso intermédio, alta patente do Exér-
cito, contra a atitude do proprietário
(ia Padaria Leão, sita na rua liarão do
lloin Retiro, n1-" Í1Õ7, recusando vender-
lhe pão, quando ali compareceu no dia
2(5 do corrente, ás 21,30 horas. Insistiu-
do, embora, para que o negociante lhe
vendesse alguns pães de que necessita-
va, não foi atendido, alegando o pro-
prlclárlo que eslava ocupado, contando
o dinheiro, que eslava espalhado junto
á Caixa Registradora. Entendeu de te-
leíiuiar liara a Delegacia de Economia
Popular, oferecendo o flagrante de so-
negação, mas, como estivesse acompu-
nhado de sua esposa c não podendo dc-
morar, resolveu apelar |Kir nosso Inter*
médio parn a autoridade competente a
nm dc que o ncgoi iiinlc faltoso não
continue « sonegar a venda ria pão aos
ipin van no »i'U estabelecimento. —
130.11-19491.

Dois impressionantes ...
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ACHADOS
Encontram-se á disposição de seu

legitimo dono. na 1« Seção rin
Estado-Maior da Policia Militar dn
Distrito Federal, à rua Evarlsto ria
Veiga, 78, 2 chaves pertencentes ao
automóvel de chapa n. 8-94-02.

REQUERIMENTOS DES-
PACHADOS

Nos requerimentos abaixo menciona-
dos, foram exarados os seguintes des-
pachns :

do soldado Ângelo Muniz Bar-
reto, solicitando de acordai com o
oficio S'. C. n. 1.553, do Minis-
tério da Justiça e Negócios Inlerio-
res, de 25 de março de 1941, pu-hlicado im Boletim do Quartel Ge-
neral de 8 dc abril do mesmo ano,
cnm a finalidade de construir um
barracão para residir com sua fa-
milia, concessão de uma faixa de ter-
remi .existente nas partes menos eleva-
das do Morro de Sán Carlos e sob a
lulela ria Corporação : — «Dcteri-
ilu.;

dn cabo de esquadra Humberto
Valverde Gonçalves, solicitando per-
missão para tirar um atestado de
bons antecedentes no Instituto Félix
Pacheco : — «Concedo,.;

(le D. Alice Alves Paranhns.
viúva dn capitão reformado da Cor»
piiracãn, Vicente da Silva Paranhos,
falecido nn dia ,'l rie setembro úlli-
mo, pedindo, a fim de habilitar-se
ã percepção de pensão rie Montepio,-• meio Sólrin. para que seja extrai-
do seu titulo de pensão provlsrj
ria. sendo a peticlclnnária incluiria na
respectiva folha de pagnmentp ; —
(-À Contadoria pnra ns devidos íins»;

do Mu sargento reformado Fran-
cisco Assis da Silva, pedindo para
ser passado por certidão, a publica-
çáo do tópico em que constou sua
reforma : — «CertlfIque-sc*;

da ex-praça João Batista da
Cruz (2»), solicitando reinclusão nas
fileiras da Corporação: — .Deferi-
do»;

das ex-praças Antônio de Araújo
Costa 'Filho e Jason Valdemar dos
Santos, pedindo reinclusão nas filei-
ras da Corporação: — «Indeferido»;

dn ex-praça Amárllo Parente,
pedindo restituição dos documentos que
lhe pertencem 1* que se encontram ar-
quivarios na 4» seção do Estadn Maior:
— «Restituam-se-ihc, mediante recibo»;
e.

-- da ex-praça Raul Limoeiro de
Oliveira, solicitando certidão de lem-
pu de serviço prestado nesta Corpo-
ração : -- «Dcflro nn forma du lo-
glsl.içãn vigente. Remeta-se a certl-
dão á I). A. rin D. F. S. I'.».
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REQUEREU A CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO

JOÃO PESSOA, 29 (Asapress) — O
padre José Coullnho requereu A Assem-
bléla Legislativa, a contagem, como c
serviço público, o tem|io em que -.\-ii--
ceu a função rie vigário da Cátedra!
de IM. S. das Neves.

Pernambuco
•CHUVAS ABUNDANTES EM

TODO 0 KSTADO -

RECIFE, 'Jí> (Asapress) — AbUiioán-
les chuvas têm caldo no Inlerlor do Es
ladoT chegando mesmo a causar grave?
estragos, principalmente nas regiões li-
heirlnhas do Caplberlbe, cujas agius
cresceram extraordinariamente de \olu-
me, arrastando pedaços de casas, anl-
mais mortos e grande quantidade ue
detritos de toda espécie. Ao que se in-
forma, numerosas pessoas eslão desabri-
gadas cm diversos pontos, principalmen-
te nos subúrbios desta capital, em con-
seqüência das chuvas.

Alagoas
NEGADA A CONCESSÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA

MACEIÓ, 29 (Asapress) — O juiz da
primeira Instância negou a concessão rie
um mandado de seguram/a Impetrado
peln Sociedade Construtora de Obias
Públicas, contra o ato do governador
que declarou a inidoneldade da firma,
considerando que as vistorias na ponle
ãe São Miguel não foram realizadas.

Bahia
INUNDAÇÕES

SALVADOR, 29 (Asapress) — Segun-
do noticias procedentes de várias cida-
des grandes cheias ameaçam o lnterloi
do Estado. Em Feira de Santana forte.*
chuvas desabaram sobre a cidade eu-
vando o nível das águas do Jacurlp"
que, impetuosas, parecem querer caus it
estragos, principalmente h ponte ai
existente. Também o Caraguaçú come-
çou a encher pondo em perigo a jldadò
de Cachoeira. A população que hab".a
as partes baixas já está transferindo
seus móveis e utensílios para 'ugate-
mais seguros. As chuvas ameaçam pra-
vocar enchentes igualmente na ndailo'
de São Félix e em outras, onde "onti-
miam a cair copiosnmenle.

São Paulo
PROJETO DE ABONO

DE NATAL
SAO PAULO, 29 (Asapress) — O

deputado Pinheiro Júnior apresentou ii
consideração da Assembléia um projeto
de abono de Nalal para o funcionalis
mo público estadual, na base de 1 DU!
cruzeiros parn quem ganhe até LCiou
cruzeiros mensais. Os que ganham maii
náo farão jus ao abono.

TEM NOVO VICE-PRESIDENTE
A C. E. P.

SAO PAULO, 29 (Asapress 1 — A Co-
missão Estadual de Preços tem novu
vice-presidente, que é o sr. Paulo Ki-
beiro da Luz. Ao que se adianta, ;.'
criticas áquêle órgão continuarão, eni
virtude dos ataques que vem «Ofréndò
nas funções dc secretário da I-liqune ua
Prefeitura o novo vice-presidente.

Rio Grande do Sul
ABONO PROVISÓRIO

PORTO ALEGRE, 29 (Asapress) — A
mais importante resolução do Legisla-
tivo, em sua última sessão, foi a apre-
vação, definitivamente, dn lei que con-
cede aos servidores civis do Eslado. ".111
abono provisório, idêntico ao concedido
em íins rio ano passado, isto ê, de J0,
1!T e 20 por cento aos servidores oivl*
e das autarquias administrativas.

ANTIGÜIDADES
Coniprhm-NP pratarlas, porcelanas cris-
nns, pinturas, lõlns, marfins, n&o
wiTli paneis e móvel» de iHcnranrift
riita sr n valor ria antienidade. Casa
\iieIi» Anierirann Antlgulrinrtr LíiIb —

tua da Assembléia W 73
 Tol.: 22-9(564 

Capitão de fragata Antônio Gonçalves
 (MISSA DE 7" DIA) "

A família enlutada convida os parentes «ami.
gos para assistirem à missa do 7" dia que m!m(."
celebrar, quinta-feira, dia 1, às 5) horas, no altar-
mor da Igreja da Santa Cruz dos Militares, Ante*.

cipadamente agradece a todos que comparecerem.

vir'

prim«

MATHILDE UABASTKE
(MISSA DE 7" DIA)

Sua família agradece, penhorada, a todos que
compartilharam de sua dôr e convida os parentes 

'•
e amigos para a missa que, em intenção de sua
alma, será celebrada quinta-feira, 1 de dezembro

às 9,30 horas, no altar-mor da Catedral Metropolitana.

Maria Deolinda de Andrade Carqueja!
(MISSA DE 7? DIA)

Maria de Andrade Carqueja, viúva Dr. Moa»
cyr de Andrade Carqueja, filhos, noras e netos con-1
vidam a todos os parentes e amigos para a missa'
que mandam celebrar por sua inesquecível mãe s

sogra, avó e bisavó, amanhã, quinta-feira, dia 1". á.-, <) h0.|
ras. no altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo. Anteci-
padamente agradecem.

_______

li

MAJOR NABCIZ0 DOS S
(OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS)

Helena Pinheiro Alves e esposo, Nelson Sarai-
va Pinheiro, Mario Saraiva Pinheiro, esposa e fi-
lhos, sensibilizados, agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento do seu

querido pai, sogro e avô e convidam os parentes e umigos
para a missa de 79 dia que mandam celebrar por sua bo-
níssima alma, amanhã, quinta-feira, dia 1". ãs 11 horas,
no altar-mor da Igreja de São Francisco dc Paula.

DR. DEOCLEQA
(DUQUE)

A família do DR. DEOCLECIAN0 DOS
SANTOS participa o seu falecimento e con-
vida para seu sepultamento, hoje, quarta-
feira, às 11 horas, saindo o féretro da Cape-

Ia do Cemitério de São Francisco Xavier.

f
Anseio R. Silvares le Barreira

BAR.
RESTAURANTE • BOITE

W/frá se* tandó

HUGO ROMANAO-Catiroí» doejAMa-riòas

Avisos Fúnebres
Rosa Vieira de Lima

(MISSA DE 7" DIA)

O Comandante e Oficiais da Base Aérea dei
Santa Cruz convidam todos os par-jntes e amigos!
do Ten. BARREIRA para a missa que mandam cel
lebrar em sufrágio de sua alma, às 11 notas dei

hoje, dia 30, no altar-mor da Igreja da Candelária

*1*T
Genezinda Augusta Tavares \mm

f erndecem ,is demiinSt

iciisiõo do fnleciniciitii (I suai

Al (il S'l

(MORENA)

Seus irmão», cunhados e sobrinhos

trnvões de pesar recellldiis por

multo querida irmã, cunhada e ti» (JENEííINUA

TAVARES FRANCO (Mnreiin), e convidam os demais purc

les e nniiniis para assistirem à missa ile sétimo dia i|iie

Intenção de sua boníssima alma, r

Ijrreja de Sftn .losé, quinta-feira, l" de dezembro, ãs 8.30 horas

teclpadamente aiírudeeetn aos que comparecerem a esse ato 'le H»llgM>>.
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CORONEL ROBERTO DE0|
LINDO SANTIAGO

(FALECIMENTO)
Carmen Weber Santiago e filhos. Ten ^elsorÊf Santiago, esposa e filho, Newton Santiago u ep('sa,| fiWia

t (MISSA IA l>IA)

.losé llnrliosu dos Santos,
comunica aos parentes e
amidos, à missa que será

celebrada no altar-mór du Igreja
de Silo José nn dia 3(1, boje, âs 9
horas. Desde ja agradece a todos
que comparecerem a este ato re-
llgtnBo,

Roberto, Igidia e Isaura Santiago, Aurélio Santiagí
e senhora, Zacarias Moura e senhora participam ao»

demais parentes e amigos o passamento dt» si u ,n!'Mi.u^ci-i:
vel e estimado esposo, pai, sogro, avô e irmão ROBERTOS
ÜEOLINDO SANTIAGO, e convidam para o féretru, q*»Í
sairá hoje, às 13 horas, da Capela do H. C. E paio o ce
mitóric de S. Francisco Xavier.
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Alays Pinto Domeis
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DIOGO LEIVAS
(7.'." DIA)

A 
familia de DIOGO,LEI-

VAS, agradece sensibiliza-
da ns ilemonstravões de pe-

snr por ocasião dn falecimento dc
seu inesquecível pai, padrasto, mo-

gro, avô, irmão e tio e convida
oh seus amigou para a missa de
".'.• dia que será celebrada por sua
boníssima nlnm. nu próxima quln-
tll-felra, 1.9 de ile/.embro, às 7 80
horas, na mal ri/, dn Senhor Itom
Jesus do Monte, cm Paquetá. An-
ti cipaiiaiiiente. agradece.

Maria do Carmo Penna
da Rocha

.1 
dileta 1'eillia da Itoclia r

suas filhas Clarice, Maria
l.ul/a •' Martha I*enn0 da

lincha, Mário Prima ilu Hoiha.
senhora e rillius, .Milia l.ellr Pin
tu Prima il» lluiba r filha», Juié
Nunes (llllmilrflM, senhora r fl-
llioi, Krillllllll dr íVmIí Sllirlni, sr-

lllllirn «' fllhu i'oiilillilruiii ii fair-
iliiicnl.i ile sua iiurrliln fllhu
iam., ciiiiliiiiln r Ila MAMA IIO
( All.MO, nciiriido nutriu > 001»VI-
¦Iam paru " MUI «.iilrrraiiiriilu,
milliilo o fi-ri-lm, hojr, n* 10 ho
iu>, ile sun ri"slil/"lii'lil, 4 mil da*

àmLè»T
(MISSA DE 30" DIA)

Marina e Norma Lemos Dornelles, Aztilina Vi
Pinto Dornelles, Almir Pinto Dornelles e famfliaj
Dr. Benjamin Masson Jacques e senhora, Francis-
co Paiva Menezes e senhora e Odette Prado LemoS

e família convidam os seus parentes e amigos paia assis-
tirem à missa de 30? dia que mandam celebrai em sufra*|

gio da alma de seu querido esposo, pai, filho, irmão, cunhaj
dc, tio e genro ALAYS PINTO DORNELLES, anianhW

quinta-feira, dia 1", às 10,30 horas, no altar-mor riu Igreja
de N. S. da Conceição e Boa Morte, à rua do Ros-ário
Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem
esse ato de fé e religião.

Betsabeth Campos Fonseca
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(FALECIMENTO)

João Henrique Fonseca Filho c espo

Alberto Vital Barbosa, esposa e fillu», Aid

dc Almeida Lima, esposa o filhos. «Jo*t

fredo Carreira, esposa 8 filhos, Aure

Azevedo Valente, eHpô»a, filhos e natoi, »hm, Hd

rique Fomteea Muni/, e Ruth FonMca Mui»'»* ?'"

nicam o falaclmanto da mim querida «»»«'. "0>{"Í
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FORENSES

iderada um abuso, pelo Corregedor, uma exigência
do juiz da 7." Zona do Registro Civil

L-, osi ternos que tomava para Ia var - Favorável, o procurador geral
República, ao recebimento da den ú„cia contra vários comunistas - Ini-,f% amanha, o sumario dos assa*si nos do velho Demóstenes - Para c
^irregularidades nos processos de habilitação de casamento - Con

dido mandado de segurança con tra o prefeito - Justiça Militar

coi-
ce-

juiz da
destaca-

\P_

•jjrQVd af

u innEO desparno -.-.\ai-ndn, pelo de-
iiidw corregedor, nn processo n.

f,Z d- Registro Civil' 
, parle final.

¦\mn desta rei laniacan .lá tem
%i,lo ile vArlas decisões desta

'''.¦«inria. que flfiní'- sempre, pe-
'Sao dlapas-So. iirnrurandn, com
vm df ciilsHiirseSOi senío conven-

menn.. [wulcai án entendi-
dos s». Juizes do Registro

t", Inconveniência e a sem iusti-
¦' .rJxe, dn érrn, dn abuso, que','..|ivj no processo de habilitação
aiuiinto,

,.. a obstinação a que esta Cor-
;]',,U féz mensâo em outro des-
t dista data. c?ta obrigando a
Sio amtunada das rerlamacfies,
f< matéria |a debatida e soluclo-* 

m o que snfre, virtualmente,
,.(.|!Si público e desprestigia-se a

r".!(âõ do casamento civil;
Hllio Antônio Fldelis dns Santos,
SjíeitlSSlmo trabalhador da Com-
!,'í Telefônica, residente em «bar-
t nl Prata dn Pinto — circuns-'.•I 

qut se assinala nara compro-
JjdlS uma vez que esses casos
L* precisamente, aqueles que sào''."ia desfavorecidos, pobres e hu-
L _ quer casar-se com a mulher'."iim vive maritaimente há nove
I- solucSo nmral, humana, cris-
llõílalmente titll Mas, para sua

Mini. fo' ty.-? pobre nomem re-"iii 
apenas, i nm o prenome —'I.', 

_ e para sua aesgraça veio
gir-se nesta capitai, cnm o na-
,":i hâ lonpulssimns anos. usa.
.'•';( Jimais, houvesse sido posta'finda 

a sua identidade. Detron-'il 
então, cnm a exigência: «fa-

10 re?lstro de nascimento a aver-
fri$ nnme que usa (fis. 12 v.)
/sifeit'1 de iiientidade de pessoa».
j _ justino. o reclamante, nãn"ur 

obrigado a fazer essa aver-
í: nem essa exigência poderá cons-
jan obstáculo ao prosseguimento
(l nanllltacâc. KSo e nesse pro-

, justificada a impugnacão ex-'l.eií .ua identidade. O reclaman-
i_- of sua certidão de nascimento

dane, na torma do Co-
na qual consta que. é fi-'.Kltimo rie Antônio Fldelis dos

ai Silvia Gregdrío dos Santos,
jfitnu i consideração do di. Juiz
í tertlflcadn rie reservista, pas-
idlS anns, no qual consta, pre-
Btü. i mesma filiação, e além
r 1 lotogralia c a impressão digl-
tí retlaiYiante. K' prova sobeja
,-j 

'Mpntidade. e serviram esses
r,pira a prestação de service mi-
i r um documento que tem fé
-I e ná<- poiií ser Impugnado

fstantn. n rir Juiz impede que
isaem regularize, quanto antes,
rjfio de seu concubinato, deter-
íi: que, para lat.iiiuar-í-e, pro--, sntes a avemacão de seu no-

! S.n de provar a sua identidade
íi prova que se determina, mm
••*-.<>• elementos que se apresen-
-utwessn de habilitação, no en-
•¦ (sses documentos =em a prévia
•¦trr sãO '""PS-VUlioSOS!

'lante desses embaraços, o po-
uMihador preterir continuar no
wtlMpato. a sociedade ainda o

íi Inniquamente;
- Prnrede a reclamação, rstá

awnte feita a prova de identi-
lie reclamante e constitui um
i i exigência aludida, ernsisten-
r irrigar o nubente ao processo
r'"ic'e e averbação do regis-' isu nascimento
•iMi-se na hanllltacfto, uma vez

Btln satisfeitas ao que parece,
twtlcíes ria lei civil, com abso-
liwantia ria legitimidade do con-

íi casamento a realizar se. Pu-
:j." e cumpra-se».
SU 05 TERNOS Q'.'E TOMAVA

PARA LAVAR
ipnnclplos do corrente ano. o Indi-
i José da Eoi-ha Cardoso, vulgo'.. instalou na rua da Bandel-'- 9SS uma tinturaria clandestina,
idenominação de «Tinturaria Re-

ÍP» Cobrando preco módico pe-
avsgens rie roupa conseguiu an-

T çranrte número de fregue-

l|Uda a confiança da treguezla.
r-HUndo-se ria ocasião em. que
Kl grande quantidade de ternos
i iiwr «Índio» chamou Abram
i estabelecido com um belchior
Nl Regente Feijó 91), e vendeu-

l primeiramente \A costumes de
¦" e caslmira, repetindo várias
sdepois, semelhante ato criminoso,
«roupas e ^s ternos sonegados por
H;i e receptados por Abram
fei legundo ns laudos de avalia-
: direta. atinziam o valor de
| «.232,00

Promotor em exercício na 9»
¦I Criminal vem de oferecer de-
a contra «indlot como incurso
-ilr.cíes do art. 371, parâgra-

•'. inciso I do Código Penal"""¦'• 
Malina como Incurso na»'Udo art. ISO prá grafo 1»

«imo Instituto penal.
'."HAVEL. O PROCURADOR GE-
b DA REPOBUCA, AO RECEBI-
-MO ÜA DENUNCIA CONTRA

VÁRIOS COMUNISTAS
'Ptwurador geral da República

Plínio <i» Freitas Travassos, deu""¦et 
na carta testemunhai pedi-
Promotor da 3» Vara Criminai

«lindo Ribeiro de Castro, a tim'5 rerebida pelo titular daquela"¦ • denuncia por ele oferecida con-¦""«Carlos 
Trestes. Francisco Go-•Joio Pedrosa. Amazonas, Agos-

J" 
D'is de OH-.elra, Maurício Gra-- tariiio Vasconcelos de Olivei-

Jr.terto 
'.'loiia rie Azevedo. Pe-

fj" Carvalho Braga. Fernando de'•U'er<li, Cláudio José da Silva.
, pMtes Ventura. Hermes de«¦ tilregtldo Pereira. Otávio

>L;1'. Sérgio Hiilmos. Milton Cal-
,-* Brito. Lindoifo Hill e igua-
;-«nos por naverem concltado as^Armadas a indisciplina e »

da orriem poliiica « so-
'silo

TIPOGRAFIA
*>|W.SE HKCJI KNA (iKAFICA.
WIXA PONTAL K.» 8.480

^ Mansur Taufic
**' "'«'A ESTÔMAGO K

»X8iCI IA i-.n i ut" fliirmiin (ir,
- t»l nfrmi.

i." —

5*4S USADAS
.•°"'|'í'ijii k|i ii rtouiirilif«lefone; r*2-556R

MCA MODERNA•''¦HJr-JÉfJfllHÜ^DflI&Uí'''•*"'" 
7? "•"•' i

:--.- .:¦¦;...¦¦...>.?:*-. r.>:*^::
yk <iy

"* "¦ ¦y-'wy: ksr lé'-.',;'.,, y?:,.,..y'¦::,,': ^y-xm^^Ê^
Encerrando-se,- ontem, mais uma se.ssâ0 do Júri, os membros do
Conselho de Sentença, qu» serviram, no *ttés cie itol*entbro, foram apre-
sentar seus cumprimentos ao juiz Faustino do Nascimento. N0 clichê,

os jurados e o presidente do tribunal popular.

O Direito Animado

Um projeto do Recife
A contribuição da Academia d,.

Recite para o progresso do direito
no pais, para o desenvolvimento aas
letras e pnra a expansão e. o for:.a-
lecimettto ânn irfeofj? humanos é t**-
tdvel e é constante. Nào se limitou

¦ i velho -istal-iet r,"'>>;r.»íi de ensino a
produzir ame, pliiadt ae juristas *o-
fcifci.s, dos qua; n-m os primeiros
compendiadT-es e f,,,adistas do ili-
reito brasileiro, .\erii r, nutnr mui-
tos doa mais iôüd.js estadistas ao
Império. Vem a desfbrn do seu re-
cinto o movimento di wéias que to-
mou o nom* de £.,-. cia do Recft.
No terreno mastlo dt-s mouimamoa
própi-inmüiKrt csiuda-t,s coub"-Uit (,
primasia de pr,i;-tai o Primeiro
Coiiffresso l/ti"«r(iídrio Infernnoio-
nal, logo ./enofj d:- titme\rn Grrt>id>':
Guerra, gu<l0^o eüí'*íiTí>lÉe6 de ur/r-vtí-
países inaujur*ivtm f- hábito dos >e-
uvtfies it-ternaciónais, Acontecío po-
rém- qup. -i primeiro congresso «o
congregara ns deienHA** das nnr;fi<'s
aliadas, triu-nfantes i?*m 1918, na
iiMior surgida, no Recife pulava, a
cerca das divisões políticas, abra-
cindo num mesmo piaiu,, acima dns
fronteiras e das 'hveryénc.ns, todos
os moços univpr<\tãric,s do mund^.

Aventou, a idéia, que nào vario,
realizada em seu tempo escolar, o
OCUrfímiCO Pedrn Xisto Pereira (le
Carvalho, aluno distinto, que então
presidia o Centro Acniíémico /'er-
nambucano. Tentou para lauto obter
o apoio do governo ff.d$rql o nessa
sentido representou no -iiretidente da
República, dr. Ep;'iicio Pessoa. O
Congresso se reún.ria na cidftdG do
Recife e, micj-o .7, fl», funcicnaria
uma Exposição Oientí fito-Art tsiictt
Universitária.

Não vingou o ionho áo estudante',
pernambucano, que, hojo reside cm
í>So Paulo, onde exerce funvúe* tic-
nico-legais junto á administração es-
tndiinl. Ma», cada congresso eslu-
dantil nacional periodicamente ré-
p*t,do «o Brasit lembra um galho
idcil que brota dessa aitiqn aspira-
cio despertada na alma dps tuocos
do Recfe, em 1D20.

SINIMBO.

ciai. e. individualmente, contra Luis
Carlos Prestes pela entrevista publi-
cada em 6 de iunho de 1947, na
-Tribuna Popular>, contra o presi-
dente da República. (

Em seu parecer o procurador geral
da República, opina pelo eumprlmen-
to da carta testemunhai e pelo provi-
mento do recurso, para que seja de-
nunclado an juiz da 3» Vara Criminal
que rei eba a denúncia a fim de prós-
seguir o processo os seus termos re-

REQUISITADO O PROCESSO MOVI-
DO CONTRA UM JORNALISTA

Foi requisitada pelo procurador ge-
ral do Distrito Federal, a representação
que o ministro da Marinha apresentou
contra o diretor do periódico -'Ciência
Popular», por ter o mesmo pulillcado
artigo considerado ofensivo a Man-
nha.

A representação havia sido arqui-
varia pelo juiz Deoclecíano Martins,
que está em exercício na 10» Vara
Criminal, atendendo a promoção do re-

presentante do Ministério Público jun-
to aquele Juizo, dr. José Vicente
Pereira.

A nossa reportagem nSo conseguiu
apurar qual o motivo que levou o pro-
curador geral a requisitar a referida
representacSo JA arquivada.

Entrementes. comentava-se no ro-
ro um caso análogo, o do jornalista
Epitácio Timbaúba. na -6* Vara Cri-
minai. Êste colega do «Diário Cario-
ca>, publicou um artigo considerado
ofensivo ft magistratura * VM.m*
respeito ao Julgamento do aspirante
Barbosa, assassino do advogado Lauro
Fontoura. O processo havia sido ar-

quivado pelo titular da 16. Vara Cri-

minai mas foi requisitado mj**
curadoria que ordenou ao Juiz ™*>f**f°
em exercido na Vara a aceitação da de-

núnda oferecida pelo promotor publico
que na ocasião Já nao era o mesmo que

pedira o arquivamento.
INICIA-SE AMANHA O SUMARIO
DOS ASSASSINOS DO CAPITAL STA

Amanha, ter* Inicio ••««***»£
culpa dos indivíduos Uffttma Cevil
ranti e Flavio Antunes de Morais,

au dos de haverem ma. ado, para
roubar o capitalista Demósténeí do

Veiga, no edifício Aclamação no m'.-

Foram'arrolada» *eis '«"Tro,,
de aruaaçAo. devendo, amanha, aer ou

vidas tres. «penas.

CONFERÊNCIA NO INSTITUTO DOS
ADVOGADOS

No IlWtUuto do» Advogldof »n-.a-

nh» o dr. Serrano Nav»», f»r» uma

MlMira «Abie "Narcoanalue. hlpr.oa-

tmmo Ôlre-.to Penal", faram convi-

ut* Hu niaao mundo Jurldi-i
pâha comu» mnroui.ARinAiiW

OR CAflAMüNTO
e, deiiambaraalnr ttõtMMor »«P»*

Hv 1 Miuir."» tlttollt 'Out *t*«'*
Tult** Hu UralUfo Civil <!•* "»»»»••

,,»* 0» I í#|SlirWld« 119 9tA00U99
à! MMlIlillM 0* mttMMO uri;
tiAii wi" «*«»» 9nmm»m v"t
alVmitt»H>tl* » »9ttlJ*ttti V*
,*, atitnit *» r»i4h»-i»»A»* <» »*'
at,,,,, riíli ''•»•» • »»,", 9tot tu*-

tilflfUItU'*
.,.,. ,,,,!*,,!*
nUtltittO
/,.,,,,-. àntimln*
,, MM*l-|f-<IÍ *

ali,)*.' , t»a.

itttmutlttl
ÍO* *•»'*" *i|i|*ía

fitflf, -,

carteira de identidade ou documento
que identifique o apresentante. regis-
trando-se á margem do requerimento
o respectivo número;

bi se o processo de hab-.litaçfio for
promovido por algum tratador autori-
zado, deverá êste lançar à margem dorequerimento o sen nome, e numero
de sua carteira

Nao se dará andamento a nenhum
processo sem esta exigência, cuja faltaestá. sujeita o serventuário h penadisciplinar.

Oufrossim, ficam advertidos os tra-tadores de papéis que. lhes não é lícitoant.ecipar*m-se ao Juiz. prefixandodata da realização do casamento
criando, assim, situações embaraçosas
pura os interessados, quando sobrevêmexigências nâo satisfeitas com a de-vida diligência, ao Juiz compete a oe-Slgnação do dia para celebração doato. será cassada a carteira daquele
que ao invés de contribuir para afacilidade, ordem, regularidade e con-fiança desses atos, procura atropela-los tumultuá-los e desprestigiá-los.
„„0s .srE- „drs Juizes do Registro Cl-VII das Pessoas Naturais terão nadevida, conta essas determinações, afim de que sejam rigorosamente cum-pridas .
CONCEDIDO MANDADO DE SEC-U-RANÇA CONTRA ATO DO PREFEITO

MUNICIPAL
Manuel Avelino Sobrinho, por seu

m.'nl,al° HAn"''mo E,trela' impetroumandado de segurança contra ad, doPiefeito do Distrito Federal. Julgai*.do o pedido, o juiz da 2.» Vara da-azenda Pública, proferiu a seguintesentença:*
— Manuel Avelino Sobrinho, ior-nalista. pede mandado de segurançacontra o ato do Prefeito do Distrito

Fbderal que lhe negou isenvào de im-
posto de transmissão de um aparta-
mento que esta adquirindo, por inter-médio da carteira imobiliária do ins-tituto de Previdência e Assistência dosServidores rio Eslado.

Contestando o pedido, diz a Pretel-
tura do Distrito Federal que o impe-
trame não tem direito A Isenção piei-teada, pois não é jornalista proflssio-
na, e sim um mero noticlarista de
uma publicação incerta, pelo que o
mandado deve ser rienogario.

Posto Isto:
II — O art 27 do Ato das Dispo-

slçfies Constitucionais Transitórias de
is de setembro de 1946, isenta rio lm-
posto de transmissão o imóvel adqui-
rido por lornaiistê para sua resldên-
cia.

O parágrafo único daquele artigo
define «Jornalista», para aquele efei-
to. «aquele que comprovar estar no
exercício da profissão de acordo com
a legislação vigente»

O impetrante é jornalista. Tem car-
telra profissional, paga imposto sin-
dual e é redator de uma revista pe-
riódica. com a remuneracáo de CrS
1.400.00 mensais.

Está, pois, no exercício da prolis-
são de lornalista. com direito, por-
tanto, á isenção que pleiteou.

Atento ao exposto:
III -- Julgo procedente o pedido e

concedo a segurança impetrada.
Proceda-se na torma da lei.
Custas pela impetraria»

MÍSTICA MILITAR
NC S. . aí. o MINISTRO

BARBOSA UMA
J. P

Esteve, ontem, ft tarde, no .Superior
Tribunal Militar, o ministro aposen-
tado dr. João Paulo Barbosa Lima.
que ali compareceu em visita a seus
antigos colegas e para apresentar
cumprimentos ao dr. Plínio M"tos de
Magalhães, pela sua Investidura no
cargo de diretor geral daquela alta
Corte de Justiça.
ATOS DO PRESIDENTE DO S.T.M.

O ministro presidente do Superior
Tribunal Multai assinou, ontem, por-
tarias concedendo ao advogado de 011-
cio. bacharel Braullo Tihúrcio Ferrei-
ra, da Auditoria de Guerra do Reci-
le, férias regulamentares. c nomeando,
Interinamente, Leda Pessoa David, ra-
ra exercer o cargo de datilografo, do
quadro da respectiva secretaria.

QCER RESPONDER A PROCESSO
FORA DAS FILEIRAS

Euclides Augustc de Banos. servm-
do nas fileiras do 1.» Batalhão de
Carros de Combates Leves, aqr.artela-
do em Campinas, Estado rie S. Pau-
lo. vem de impetrar ao Superior Iri-
hunai Militar um» ordem de -haner-
corpus» em seu próprio favor, pi dln-
rio para ser excluído rias fileiras, vis-
to |á haver concluído seu temjio de
serviço, como também pelo lato de
podei atender o chamamento da Jus-
tica de S. Paulo, que o esta prores-
«ando. A medida foi presente ao ai-
mirante presidente do Tribunal, para
distribuição

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AS
AUDITORIAS

O Auditor da Segunda Auditoria da
Primeira Região Militar distribuiu ft»
nudunrlai. il« guerra raglonali ut ae-
gulnlet. prrrMMM.: A I • AUDITORIA

procMu.11>. rio» inaulimli-ao» F.dgsr
lerelra. At-Mn Ferreira Lemos. Kvarla-
In ria CuiuelçA". *"<1o« d" I v Regi-
mento d» Cavalaria d» 1'iiarnw., dn
i|e.nrl'-r SinéM" Franclun 1 hn.-a». do
Haiaihfi" \'l*r„t\H* H» laun*;, A . •
AUDITORIA '»'!» precatória par»
miiulfl'»*» d» laalamunh» «ub-lenani»
K»h»ell#o Otilt** Hu I " li ü IA,«i,
nrircMot. dn» H»»i-iliir»> Noel ÍHVA, H»
Y,i,e,\» Mimar H* lOMmli Hiiiin dn»
Mntiia Hi, Haiaiii"!»- VlMWWIi Hi lau
ms A"<- i|i*iilwi"«"» ''>•' t,t,ni». n*
Hl|t* H»ii»tai d» Almeida l'i*i*> H»
1*114» lew*»» d" I» Oulm-iU' Ht tt
¦*>.,i* H» (Jmia-nj A M AIDITI*»
IIIA pi,»»**"t Hu* uituinnl»»!» M«'
in» i"»fl'*» d»t« MUI»* «¦*' f''ttt 0»
, , \*,»tMfil* A'»"l»>'i '-»»H«u>,- VAI***
•filio l»*l»liil I *lfl"t" «1»¦**•» *»o I »
1 .K,n*l,i». d* • • »•*•" H, 1, ¦*¦*••¦

„,, d»*#rl»l Imi»»ai l'*l**il»il*< d» ÍIM*»*I
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-NOTICIAS DA MARINHA

Precedência de capelães navais entre
oficiais da mesma graduação

O diretor de Saúde visitou o Arsenal — Decretos
assinados — Designações — Obrigatório o visto
nas cadernetas — Inspeciona o comandante do L*
Distrito Naval — Homenagem à oficial — Datas

para terminação de cursos — Requerimentos
despachados

Solucionando uma consulta teta utlu. ue 1948, ao posto de segundo -ênente,
diretor do Pessoal, almirante Joai, | vários sargentos da Marinha, da re-
Duarte, o titulai ria pasta, almtiantt
Silvio rie Noronha, em aviso .rie on-
tem, declara que a antigüidade leia-
tiva dos capelães militares, é regulada
pelas disposições dn Estatuto dos Ml-
litares, ou sejam artigo 1fi, parágrafos
2i e 39 e artigo 15. Embora os ca-
pelSes nfio tenham carta patente,
têm direito as regalias e vantagens
correspondentes ao posto para o qual
sfio nomearios por decreto.
DATAS PARA TERMINAÇÃO DE

CURSOS
A Diretoria do Ensino Naval ínlor-

ma que os cursos sujeitos a essa Dire-
toria deverão terminar exatamente nas
datas prescritas, de acordo com os
currículos aprovados. Qualquer suges-
tSo para alteração rio currículo, acar-
retando aumento do tempo do curso,
so entrará em vigor na turma se-
gulnte. caso seja aprovaria a pro-
posta.

PEDIDOS DE MATERIAL
A Imprensa Naval sO alenrierá aos

pedidos de material, no corrente exei-
cício, que entrarem nessa repartição
até hoje.
QUER ESTUDAR MUSICA. POR

GRAÇA
O almirante João Duarte, diretoi ao

Pessoal, indeferiu o requerimento do
marinheiro José Anastácio Pereira, em
o,ue pedia, por graça, transferência
para o Corpo rie Fuzileiros Navais,
para continuar seus estudos de mú-
sica.

DESIGNAÇÕES
Pur necessidade do serviço, [oram

feitas as seguintes designações : rins
capitães tenentes Anriré Leun Kleuil
Nazaré. Paulo Citai rie Alencastro,
Paulo Irineu Roxo rte Freitas, Jnsc
Ferreira Guarita. Maxlmillann Erluai-
rio ria Silva Fonseca, Paulo Pertro Pra-
gana. Arnalrio ria Costa Varela, para
a Diretoria de Hidrogiafia e i\avega-
çüo; capitães rie corveta Sávio Duarlt.
Nunes, para o NE --Almirante Sairia
nha»; Moacir Roririgues ria Costa, paia
o i" D. N.: e Ubaltino Castel Ruiz
de Azevedo, para a Base Naval de
Natal.
VISITA DO DIRETOR DE SAUDE
NAVAL AO ARSENAL DE MARINHA

O diretor gerai de Saúde Naval, con-
tra-almirante médico, dr. Antônio Ai-
res de Mendonça, esteve, ontem, em
visita ao Arsenal de Marinha rio Rio
rie Janeiro, onde foi recebido pelo di-
retor daquele estabelecimento, contra-
almirante Renato de Almeida Guillobei.
Empenhadas que se acham as Dire-
tortas daquele Arsenal e rie Saúde f-a-
vai, no amparo e assistência ao ope
rário naval, entraram em entenilinv-n-
tos quanto A suluçâo de questões rc-
terentes á higiene e segurança nn
trabalho. O ministro Silvio de No^o
nha teve oportunidade, há tempos, de
solicitar ao ministro rio Trabalho, pio-
fessor Honório Monteiro, a colaboraçAu
ria Divisão rie Higiene e Segurança rii
Trabalho, daquele Ministério, a cargo

rio dr. Pope Girão, no que foi pronta-
mente atendido.

Durante a visita, o diretoi de Saurtt
ileteve-se demoradamente nas instala-
ções do Departamento de Saúde ao
mencionado Arsenal, dirigido pelo i-a-
pltno de corveta médico, rir. Hfcrmano
Soares, que se acha perfeitamente apa-
relhado para qualquer intervenção ci-
rúrgica, observando, em tudo. a me-
lhor ordem, higiene e dedicação nos
que ali emprestam a sua atividade.
OBRIGATÓRIO O VISTO NAS 'JAR-

TEIRAS DOS RESERVISTAS
A Diretoria rio Pessoal da Armada

está providenciando, através do Sei-
viço ria Reserva Naval, tortas as me-
dldas necessárias ao cumprimento di
preceito de lei. do lançamento ni
visto na carteira dos reservistas,
que se faz anualmente no último me.-
rio ano. em riata marcaria poi iqneli
serviço, cnm devida antecipação

Conforme diz aquela lei, todos o.
chefes de seviços públicos, de -tulai
quias e empresas comerciais, èm noi
dever indicar, poi meio de tlchas qui
devem ser solicitadas aquele Serviço.
os reservistas navais que trabalham
soh suas ordens, com a linallriarie m
controle para que ns Interessados ná-
Incidam em penalidades previstas em
lei.

O assunto è de interesse, não so aa
Marinha, não revisão de seus resei
vistas navais, como rios próprios in-
teressarios, que rieveni manter suat
cadernetas em rtia e a par rte quai
quer ocorrência ou dever que seja di
seu Interesse na qualidade rie -eser
vista naval.

O Serviço ria Reserva Naval mm
i-ará limai e dia para apresentaçai
rias cadernetas e passagem do «Istii,
e espera que Iodos cumpram com jssi
riever.

DECRETOS AfaSirvADOS
O presidente da República assinou

os seguintes decretos i retificando os
decretos que promoveram, na situação
rie reformados, ao põstn eletivo de ch
pltãn de fragata o capitão de fragf-ia
graduado. Alrlndo Cociane de Aion-
seca. e, ao posto efetivo rie capitão
rie corveta o capitão rie corveta, gra
finado, Manuel Franco de Araújo. ,iai..
o fim de assegurar-lhes, além dos v;o
cimentos integrais dos postos efetivos
a que foram promovidos as gradua-
ções de capitão de mai e guerra i
capitão de tragata. respectivamente
retificando o decreto de 30 rie agftst-
rie 19-IH. que considerou promovido!,
nos termos do parágrafo único di
artigo 3» ria lei 2KR. de R de tunh-
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Magnésia
Bisurada

serva remunerada e reformado, paia
n fim de tornar sem efeito as prumo-
ções relativas aos seguintes segundos
sargentos, visto haver sido verificado
qut os mesmos nào lazem |us a pro-
mueáo ao relerido posti ; reformado,
Alliino José Ferreira, e, ria reserva
remunerada. Amaro Vicente Ferreira.
Antônio Agápito de Andrarie Filho.
Antônio da Silva, Antônio Batista dos
Santos. Antônio Nepomuceno CrUi.
Antônio Alves. Antônio Bernarriino de
Sena, Antônio José Porfirln, Arlindo
José de Freitas, João Bernardo ria
Costa, João Lima Costa. Joào Lou-
cenco de Macedo. Joaquim Lisboa da
Silva, Joaquim Francisco Alves, Josc
fsidro de Andrarie, José Batista. Jos*
Tomaz de Oliveira, Luis Lessa, Ma-
nuel Maria. Manuel Joaquim de San-
lana, Manuel Ferreira da Silva. Nas-
cimento Santiago, Plácido losé dos
Santos e Raimundo Roririgues Torres

NA SALA DE IMPRENSA
, Os jornalistas acreditados lunto ao
gabinete rio titular ria pasta, recebe'-
ram. na tarde de ontem, a visita ,u-
cortesia do almirante Joào Uuartt.
diretoi gerai do Pessoal rta Armada.
Durante essa visila, o diretor 1o Pes-
soai manteve cordial palestra com os
representantes da imprensa.

O almirante João Duarte fêz-se icom-
panhar dn primeiro tenente José Aran-
da, ajudante de ordens.

HOMENAGEM A OFICIAL
A oficialidade do gabinete ministe-

rial, tenrto á frente o capitão de mai
e guerra Paulo ¦ Hostslo, prestou. na
tarde rie ontem, significativa nomena-
gem ao capitão tenente Renam di
Paula e Silva Tavares, poi motivo ru
seu aniversário natalicio. A «ssa no-
menagem associou-se o titulai da pas
ta. almirante Silvio dc Noronha.
INSPECIONA U CUMANUAiVIE Di

1» DISTRITO NAVAL
O almirante Vltoi Silva t-unles. cn

mandante do 1» Distrito Naval, ins- |
pei-H.inou, na manhã de hoje, os navios
tanques «Marajó* e «ilha Grande»,
subordinados àuuele Distrito.

V1SI1A DE DESPEDIDA
Acompanhado do capitão rie mai ,.

guerra Wiiiard A. Saunders, nauu.
naval à embaixada americana, e ao
capitão de corveta Ernanl Jaime Li-
ma. oficial de ligação, estiveram, on-
tem, no gabinete du ministro o orone.
Híimilton D. South e o capitão di
fragata James Mcintustí Robertsou
adjuntos rto ariirto naval, que vieram
apresentar despedidas a s. ex. poiterem de seguii para os Estados Uni-
dos. A seguii, essa comissão iespediu
se rio comandante do lu Distrito .>la-
vai e do comandante do Corpo de Fn-
zllciros Navais, respectivamente, nlmi-
rantes Vítor Silva Fontes e Silvio de
Camargo.

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS
Deixou o porto do Rio Grande com

destino ao do Rio rie Janeiro o cern.-
cador «Tridente»; rom riestino a Sao
varior, deixou Recife o rebmador «Tri-
unlo»; chegou a Belém o navio tanqui
^Garcia D'Ávila»; o rebocadoi Tn-
tão» suspendeu ferros deste torto cor,
destino ao de Natal, onde estacionará
durante quatro meses.

CONSERTAR OU TRANSFORMAR SEU RÁDIO - SO NA
"ELETRA RÁDIO SUISSA"

Av. N. S. Copacabana, 622 — Tel. 37-7522 — Senado, 34 — T«*I 22-1607

1.950,00 ENCERADEIRAS ELECTROLUX
nus DE SEM ENTRADA SEM FIADOF

innnn - * Kapalhadnreg de e.íra El.ftTRIOO-AUTO.ttATKJO, aaplradurea de ni,
19U,UU pOr meS «Elr-tmlux», limito prazo, (iHriintlu onr ¦ lí mnis.

FONTES * BUKIUHE LTDA. — Kim Evnriatu da Vfiga, 7H, aubrailu IVIetnne Wl-lW/,.

A
V

AVISO AO PUBLICO
NOVO HORÁRIO

PAGAMENTO DE CONTAS-
DE LUZ, GÁS E TELEFCNE

A começar do dia 1.° de Dezembro de
1949, o expediente para o público, na parte
de pagamento de contas em geral, Pquidação
e recebimento de depósitos e orçamentos de
ligações novas, etc, em todos os escritórios
e agências das Companhias abaixo, será
iniciado às 8,45 e encerrado às 16,00
horas, com exceção dos sábados, quando
o encerramento será às 12,00 horas.

ClJA.&CCAKftIS,lyuffóiÃ b®k DE JANEBRO LTDA.

CIA. FERRO GARRIL DO JARDIM BOTÂNICO - S. A. DU GÁS DE RIO DE JANEIRO

COMPANHIA TEiEPHONICA BRASILEIRA

a POVOSEMANA DO A^
GRANDE VENDA DE FESTAS!

PRESTEM ATENÇÃO ! VEJAM ESTES PREÇOS !

Algodãozinho
de primeira

3,80
o metro

Opalas
estampadas

e lisas

4,70
o metro

Morins
especiais

4,30
o metro

Xadrez

4,80
o metro

Chitas
sortidas

2,50
o metro

Fustões
lisos e fan-

tasias

8,40
o metro

Marquiset.es
ótimas

4,80
o metro

Flanelas
lisas e es-
tampadas

8,80
o metro

Voiles
de fantasia

o metro

Voil
de

Vichi

10,50
o metro

Sensacional artigo "TOQUE"DE CLARIM"
Organdi liso ou estampado 8,50 o metro

SEDAS E VELUDOS

MESA CASTELO DE RETALHOS
Preços de fábrica

ROUPAS RENNER
Variadae completa seção de roupa de cama e mesa

Malas, artigos para viagem — Feltros

RSENAt do POVO
Em frente ao Arsenal de Mari* •- Rua 1. de Marco, 149/51

i
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"Mulher 
por um minu-

to", o cartaz do Rival
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Aimée
Subiu à cena do Rival, desde a lilti-

ma semana, e está novumente obten-
do sucesso, apôs n tompovutla do "Tctt-
irinho intimo" dn Leme, n peça da
Claude André Pouget — "Mulher pnr
um minuto" (Un petil ange rien dé
tout), traduzida pnr Daniel Rocha e
no qual Almée aparece HO adorável, an-
jo que vem il terra e prefere ficar nes-
te inferno a- voltar paru a maiis-Io ce-
lestial.

Ao lado de Aimée, estão Paulo Pôr-
to, Fregolente. Aurora Alinim. Ceei
Dias, Newton Vale e outros. "Mulher

por um minuto" é apresentada diária-
mente às 20 e '22 horas, com vesperais
às quintas, sábados e domingos, às 16
horas. Estão sendo ativados os, enpaios
7..1.71 a prôximn estréia de "A mulher
da nós dnis". da Paul Nivoix, em Ira-
dução de Bricio de Abreu.

Vesperal das moças no
Follies

Juan Daniel apresentará amanhã,
no Teatro Follies cie Copacabana, mais
uma vesperal das moças a preços re-
duzidos, íis .16 horas, da revista que
vem marcando sucesso nesta têmpora-
da, «Já vi tudo-., de Maria Daniel e
Floriano Faissal, cujo elenco é enca-
bèçadò' por MesquiUnha e constituído
dé" valores rios nossos espetáculos mu-
stcados, além ria atração Anky • e
Mory e as encantadoras Follies Girls.
vel pela direção geral .iu espetáculo.

Próxima Estréia
«DINHEIRO E DIMIKIl-Ò»

O teatro rie Viriato Correia sempre
íoi do adiado do nosso público. Suas

peca*-, bem construídas e escritas
abordam, em geral, assuntos humanos,
ciue são desenvolvidos com bom lui-
mor e bonomia. São tragi-coméd as

que, ao mesmo tempo que sensibiii-
zam, dlyertem o espectador. Esta. nes-
te caso sua nova produção: a come*
dia .Dinheiro é dinheiro.», que íoi es-
crita especialmente para Procopio e
nue deverá ser brevemente represen-
tada no Serrador, em substituição ao
atual cartaz."Apuros de um coro-

nel", na Associação
Atlética do Grajaú

O Corpo Cênico da Associação Atle-

tica do Grajaú apresentará, hoje ei»

wóximo dia 2 de dezembro, a 'ban-

S em 2 atos. de Teixeira W,

«Apuros rie uni coronel», no desem

„enho de Glória de Siqueira Queirós,
£,éia Bandeira rie Melo. Mário Mo-

neto *lo»é F**am*isco Pereira, Pedro

Hélio We.la.ig e Romeu Gonçalves da

Silva, êsle último, tambem responsa-

Teatro do Trabalhador
Brasileiro

Nn próxima segumia-leirn, o Teatro
rio Trabalhador Brasileiro do Serviço
de Keeiencão Operária voltará a re-
presentai no Teatro Ginástico a ni-
média «Onde canta o sabiá*..

O espetáculo será dedicado aos as-
socliirins dc Sindicato dos Empregadob
no Comércio e suas íamllias e terá
inicio ás 20,.'iü horas. Os ingressos es-
tão sendo distribuídos pelo reterido
.Sindicato.

Dulcina e Odilon irão a
Buenos Aires

Acha-se no Rio, o fir. José Gomez,
representante ria Empresa Gnllo, de
Buenos Aiies, que veio ao Rio para
negociai com Dulcina e Odilon »
temporada do.s dois artistas patrícios
no próximo ano na capital poitcnh.i,
niiile sc apresentarão ã frente de um
grande elenco local paia interpretar
«Sorriso de Gloconda» e outras obras,
cm espanhol.

1." centenário de "As sol-
teironas dos chapéus

verdes"
Será comemorada amanhã nn Rc-

gina. a passagem rio I .¦' centenário
rie representação da comédia «As sol-
teironas dos chapéus verdes», original
rie Germaine e Albert Acrement, Ira-
dução rie Alberto de Queirós, êxito
de comicidade de Dulcina, Odilon,
Cònchita, Suzana, Graça Melo, Iara,
Jorge Diniz. Danilo Ramircs. Maria
lioth e Regina Aragão. Essa comedia,
que amanha estará cm cena lambem
em vesperal a preços reduzidos, dedi-
cada ãs senhoras e senhoritas e um
dos maiores «records» rie bilheteria na
presente temporada tePtrál. Hoje, um
sf espetáculo ãs 20,45 horas. Ama-
nhã, haverá vesperal ás 1-1 lioras. do
Teatro Inlanlil da Companhia Du cl-
na-0(lilon, com a comédia «O balão

que caiu no mar», original de Odilo
Cosia Filho.

Em Cartaz
No Teatro Copacabana — «A. mar-

ger.. da vida», pelo Teatro Experlmen-
tal de São Paulo.

¦ ¦ ¦ •

No Teatro (le Bftlao - «A garcon-
nlérc- rie meu marido», pela companhia
Silveira Sampaio.

N., Teatro Ulórla - «O amor com-

pensa tudo», pela companhia de Co-

médias Jaime Costa.

Nm Teatro Iteíçlni. - Dulcina e sua

companhia eslão representando «-As sol-

teironas dos chapéus perdes».

No Klvnl — Almée apresenta a co-

média «Ela, èle^e^ outro».

Ni. Teatro Jardel - «O que Ue»

querem», com Alda ^Garrido.

N„ feiiix - Está ™»«°™^nl£?
a comédia -A mulher do 24» com Pai-
melrlm Silva e .seus artistas.

K-n Kollies — «Já vl tudo*' corD

MeNSquitiní'à: Notara 
/ 

Nel e outros.

No «.inãstico - «H1Pôcrl,}=aVC°í*.
Blbi Ferreira e sua companhia de co-

médias. > m .

No s-rrador - «Encruzilhada» pela

corruanhla de Procopio Ferrelia.

No Cario» Oanies - <P'Ú CatcU

vou n pé». . , •

nma de Revistas Válter Pinto.

j MMm+oúAmmtmo$iLv*
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chega .. Bahia o caPit«o-mor Hartolomeu de 
%"«*&

vindo de Lisboa para '^\^Zit ali partem a 16 rie

5.,™^r e aS i 'de ,^^a-a barrado

manda aprisioná-la pula guie Etanra.

Wm»
Em 1594

5%"* on,Mn-fno seguin..- t.-mnm o forte de Borr, Jesus
f ,,„-„-_„ dn Recite, saqueando o comércio desses dois

redutos ondr « a^üeràram de abundantes mercadorias e
nutras rlque.ns.
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'História de uma

mulher"
David I.enn nfio podia ter sido

mal» feliz, lançando 4 tela unia
Intriga roniflntira assaz romuni, e
lnej_-itveln_ente perigosa pela tenden-
cia ao trágico desproporcional, dis-
forme e ridículo, sem ceder um pas.
..o, sequer, ao nuiu-gôsfo. .Sua Hn-
Kungem, originalíssima, criando cm
(íiriin das personagens atmosfera de
realismo a um só temiio forte e de-
¦Irado, porque expressivo e Iam-
l,i'iii sutil, di\ no filme um poder
artístico Invulgar, coniuiilcnndo-si!
com a iilntéia de maneira Imediata.

Suns criaturas vivem perigosa-,
mente, porque assim na concebe a
oAmera, que, pnr uma parte, <• lm-
preghiidii de l.om cinema, já pela ri-
,|,,,•/... cm detalhes, dlnániicos, jú
pela fociilizncã» ex|,re.ssl»nlsla, já
ainda pelo sci.Udo crunôintcu dns
fra sen «iii*- sc deNctiroInm sem cm.-
venciiiniilismos, «em lugares-comuii-i'
sem vacilacOFN,

Uma das direções mnls seguras e
um dos cenários niuls eflni/.cs «leste
ano, que — udiante-se — foi próili-
go, puni o cinema.

Mary (panei >|iu- Ami Todil joga
rom larga eficiência, mercê do seu
laNnto. umn Ntrul.un (correta fn-
terpretacfto de Trcvor llmvnnli.
mas se rasara com .liistin (('lande
Rnlns cm mais uma excelente ca-
racterizacão animica) —'casamento
ditado, aliás» pnr sen Interessei numa
vida independente u confortável.
Daqui nasce a nngústia de crlatii-
ras que se amam e se desentendem,
do homem que. a todo custo, prn-
cura ser feliz num matrimônio lm-
possível.

David l.ean combina os três pro-
htrmns com tal argúcia, e os exi-
he em Imagens tão bem cuidadas,
que difícil será encontrar quem não
sinta vida ali no filme, pois o rea-
Ilsnm está* em toda parte, e se mn-
nlfesta Intensamente. Além disso,
a mão poderosa do artista não se
vale dc recursos alheios, nem se re-
pete monotonamente. Tudo c novo,
e os detalhes, longe de serem rlll-
granas pretenciosas ou desorlentadns,
sem a. menor ligação com a hlstõ-
ria, trazem a platéia numa roda-
viva, presa e atenta no caso. Ann
Davtes encabeça o corpo de coad-
juvantes com alguma classe,, en-
quanto Isabel Dean, Guldo Lorral-
ne e Mareei Poncln atuam a con-
tento. «One \Vonian*s Story». filme
Inglês produzido por Arthur Kank e
distribuído pela Inlversal-lnleniii-
tlonal. Na tinha do lldron.

COTAÇÃO: 4 — Bom.
RITMO — Vigoroso.
KNR-.IW — Expressivo.
FOTOGRAFIA — Com bons lances
INTERPRETAÇÃO — Boa.

HUGO BARCELOS

"A Argentina e os seus
lagos do sul"

Com o filme nacional -.O homem
que passa*., os cinemas Pathé. Tre*
sidente e Alvorada estão apresentando,
esta semana, o documentário «A Ar-
gentina é os seus lagos rio sub.. Este
é o primeiro documentário da série
«Turismo na América Latina», filma-
da pelo cinegrafista I, Rozemberg, a
bordo de um DC-4 da Cruzeiro do
Sul.

Últimas exibições do
"Minha vida é uma

canção"
Dflo os 3 cines Metro, hoje, as- úl-

Umas exibições do romance musical
«Minha vida é uma cancfio» (Word
and Music), que tanto agrado tem
marcado. Lena Horne e Gene Kelly
sfio, talvez, as figuras que mais lm-
pressionam no desfile de números va-
liados intercalados nas duas hlstó-
rias dc amor que acompanham «Minha
vida é uma canção». Lena, parti-
cularmentc, cantando «Tlie Lady is a
Tramp», e Gene Kelly interpretando
o «bailei» moderno «Assassinato na
Décima Avenida», cuja direção é déie
próprio.

John Ford assina o car-
taz que os três Cines Me-

tro darão amanhã:
"0 céu mandou alguém"

Jolin IVuijnc, o principal, intér-
prete de "O Céu. Mandou

Alguém".
O nome rie John Ford — sempre

uma garantia, pois Ford é o diretor
de muitos dos maiores filmes produ-
zidos em Hollywood — assina o car-
taz que os três cines Metro apresen-
tarão. uma produção Argosy Pie-
tures apresentada pela Metro-Goldwyn
Mayer, .ü céu mandou alguém» (3
Uodfatliers., que John Wayne, Pediu
Armendariz. Harry Carey Júnior, Waid
Bond o Mae Marsli interpretaram bri-
Ihantemente — e a que Ford imprimiu
grande realismo. O Illme foi, em sua
maior parte, realizado no deserto de
Mojàve, onde se desenrolam algumas
das mais emocionantes seqüências da
vigorosa história de Feter B. Kyne,
que já íoi, aliás, utilizada em três
filmagens, sendo esta de agora a pri-
meira que é apresentada em tecnicolor,
condição rie que Ford téz questão, a
fim de tirar maior partido de alguns
motivos da ação.

Sugestivo, desde o titulo, «O céu
mandou alguém-, ficará entre a.s es-
tréias mais interessantes dc ultima-
mente, sendo certo que mais uma vez
afirmará a garantia que constitui o
nome de John Ford.

"Além da vida"
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Jean Murais t- Maãelehhé Sologne
em "Além. da Vida",

Simbólico por excelência — advindo
dai a sua compreensão apenas pelas
platéias cultas ou os fãs de bom gos-
to — .-Além da vida» UJElernel Ke-
Unir) é todo uma obra clnemalográ-
fica cem pdr cento inteligente. ü
que deve ser dito em palavras, nos
diálogos, eslá expresso nos ¦ símbolos,
no «Mbentendimento, nesta notável rea-
lização do diretor Jean Delannny in-
terpretada por Jean Marais. Madelei-
ne Sologne, Jean Mural e Junie As-
tor, e cuja estréia a França Filmes
do Brasil anuncia para os cinemas
Pathé, Presidente. Alvorada, Para- i'o-
dos. Um .'momento-, riêslc filme em
que o símbolo é a ilustração mais
perfeita, é aquele em que os dois
amantes — imagem moderna rie Tris-
tão e Isolria — se encontram frente
a sua imediata separação feita por
um terceiro; uma estátua grega vê-se
em segundo plano na tela, sorridente,
confiante, talvez a querer dizer que
aqueles amantes estão ligados inriis-
soluvelmenle na viria e na morte, na-
ria havendo portanto que os possa se-
parar... É uma verdadeira jóia, uma
concepção das mais extraordinárias
esta seqüência no filme «Além da
vida». Ao pueta Jean Cocteau coube
a organinzação rios diálogos e a adap-
tação cinematográfica desta realiza-
ção inesquecívelmente bela.

"Caminho do inferno"
O cinema Vitória eslá apresentun-

do uma produção da Sáo Miguel Fil-
met, que prende a atenção do pú-
tlico admirador das histórias fortes
c intensamente dramáticas. Trata-se
de "Caminho do inferno" (Camino dei
Infiernoi, e foi adaptado de um con-
to de Cina Kaus, recebendo uma dire-
ção segura de Luis Saslavsky, o rea-
liz.dor de "História de uma mulher
perversa". Se vocês gostam de fil-
mes que abordem um triângulo amo-
roso, nfto percam "Caminho do infer-
no"; Mecha Ortiz, Pedro Lopez La-
gar e Amélia Benes, são os persoi.a-
gens torturados pela dúvida, pelo
crime e pelo ódio, _e seus. trabalhos
são magníficos! E' um filme indicado
pa'-a os adultos e para as pessoas de
mentalidade formada; sua história, de
grande psicologia, não será bem
compreendida pelos de mentalidade
infantil...

"O espadachim de Ve-

neza", 2." feira próxima
A açfto de "O Espadachim de_ Vene-

_a^, transcorre em Veneza, 168J. O
hnndldD Marco Fuser, pai do jovem

pííto' duld* é aprisionado por Intriga
So mestre Zacaria, urarárlo, ';"t°J..^
bela e loura Mina. Defendendo Alina
do aristocrata Alvise Guere, o ar-
dente namorado, Guldo, è -*imbém
lovr.do ás masmorras. De ia é retira-
do por intermédio do pai que se com-

promete a servir de Instrumento do
Conselho Secrelo dos Dez, eom1* °
vingativo c Implacável Bravo de Ve-
neze. Um dia, porém, recebe a incum-
bência de liquidar um nmigo do seu
filho, o leal Túlio. Nfto podendo exe-
cuiar n terrível sentença, é assussl-
nado por Alvise Guoro Leonora,
cortesft apaixonada pelo Bravo e ex-
amante rie Alvise, denuncia éste se-
renisslmo Doge que pune o assassi-
no e perdoa os veniais pecados do
pintor Guiclo Fuser. Eis em resumo,
a história que Rossano Brazzi, Gus-
tav. Diessi, Emílio Gigoll, Valentina
Cortcsc e Paola Bárbara viveram sob
a direção de Cario Cainpogalliani e
que vamos ver já a partir de segunda-
feira, nos cinemas Sào José, Coliseu e
Fluminense.
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Exercite sua
memória

LEITOR: Responda, mentalmente,
ás perguntas abaixo, e, em segui-
da •ronfn.ntp. as suas respostas com
as nossas, que serão publicadas
amanhã :
9751 — Onde nasceu o célebre

poeta Rudyard Kipllng,
autor do "lf" (Se...)?

9752 — Que doutrina econômica
é o georgismo V

*
9753 — Que cór tem a anillna ?*
9751 — Qual era á nacionalidade

de David Canabarro ?*
9755 — Quando morreu Mareei

Proust '.'

AS CINCO PERGUNTAS DE
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS
,.*_« — Quem foi o inventor do

Esperanto 1 — O médico
polonês Dr. Zamenhoff.*

UÍ4T — Quantos cadernos de pa-
pcl formam uma resma ? —
Cem cadernos, isto é, vin-
te "mãos" (cada "máo"
tem cinco" ou quinhentas
folhas duplas (cada cader-

. no tem cinco).
I

!)"I8 — Quais eram os índios que
habitavam a região de São
Paulo ? — Os guaianases.*

974(1 — Que sâo os jarreles '.' — A
parte das articulações das
pernas, oposta aos joelhos.*

0*5(1 — Que províncias formaram
a. Confederação dn Equa-
dor, na revolução peruam-
bucana de 1H34 ? — Per-
nambuco, Alagoas, Paraíba,
Rio Grande do Norte c
Ceará.

APROVEITANDO 
a temporada de

Siellnha Eg-g em Recife, a Rádio
Clube de Pernambuco transmitirá dlá-
riamente, durante o més de dezembro,
o programa "Mulraqultâs". lançado por
Pascoal Longo ao microfone da Rádio
Ministério da Educação. A partir da
segunda quinzena de dezembro, "Mui-
raquitAs" tambem será apresentado na
Ceará Rádio Clube. '

* * 
¦-)•

__"\TAO HA' DE SER NADA..." é o
IN "show" produzido por Silvia Au-

tuort, que a P R A - 8 apresentará
hoje' às 21 horas, contando com a
partlclpaçáo, como sempre, de Carmá-
lia Alves, Hélio Chaves, rádio-atores e
todo o seu "cast".

*P , . }v- . *T*

ENCONTRA-SE 
novamente entre nó»

o conjunto vocal "Irmãs Mcirc-
les". Esto trio sepecializado na música
folclórica internacional, especialmente
música portuguesa .terminou há pouco
um contrato do 3 meses com a Rádio
Record e boite lixcelsior, na capilal
paulista. Depois de *i temporadas cm
«elo Horizonte e Curitiba, temporadas
essas relâmpago por motivo de compro-
missos anteriormente assumidos, Cidá-
lia, Rosaria e JMMa seguem para a
Bahia onde aluarão cm emissoras e
boites locais. * * *
HOJE, 

às 20 horas, a Rádio Roquete
Pinto apresentará mais um pro-

grama "Contado ninguém acredita", de
Pedro Bloch. — "Uma carta para vo-
cê", apresentação de Lúcia Benedetti,
será transmitido às 20 horas e 25 mi-
nutos. — Em sua programação de es-
túdio, a Rádio Roquete Pinto apresen-
tara às 20 horas e 45 minutos mais um
recital de citara do professor Avena de
Castro; prosseguindo na apresentação
de grandes recitalistas, a P R D - 5
terá em seus estúdios, às 21 horas e 30
minutos, o pianista Heitor Alimonda,
qu*. lançará, em primeira audição, a
"Terceira Valsa", de Guerra Peixe, e
a "Brasiliana n.° 4", de Radamés
Gnattali.

. S 21 HOItAS e ,. „,,„„,
feira, a Kádlo (;|„i„, „,,V"' 

"••'..
mais uma audição de "Murar,,-
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em
nlsta arranjador que lanto
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tevo em seu rccllal".." imlorlor,. 8"ecsso «b.

O PROGRAMA "Honra
que a Rádio N

todas as quartas-feiras
21.35 horas, focaliza... '(.,,','
do hoje uma figu

público

ao Mérito""**»'l leva „. _"o horário m»
. " 5"» «i.m,riof

da da maioria do n,.!"....'1':*01"""'

de crédito c
Martins íol um do_

•¦¦•nipatlB*. Jofio £?!.!
primeiros

mas, nem por Isso,
'Ha. Joío"

-j prlmolros abdos que acorreu aos chamados dn

Bati,.-l.trj

ii.i.l
voluinâria-1sos médicos e hospitais _

mente, prontificou-se a dar seu~'i "Ia todas as 'nstltuíçôes que dele n.flisitassem. - "Honra ao Mérito* ,1hoje portanto, além de biografa" _ ,?|da de João Kntistii »« "*Martins, contariatambém, por meio da redação' dp _>.„'„_Roberto e rias ilustrações rmi i-,i, ilAlberto Laazoli a hluórla*"dS {«, 
*¦

de sangue no Brasil, '"¦IUO-'

V
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GRAÇA 
Ml

Colcgin
lidade dc e,r-alun„
teatro pura criança»,"Programa radiofônico

<•¦"¦•"'" o Externai,, .,1
'•"">" Iniclaiioi dflira visitar flnaquele edtirmTdano, irradiado a.s quartas-teiri

vés o inlcrofime da Hàdlo
,ra», alra.Ç

da Educação, lera,,, destarte os Jn«ÍHestudantes do Colégio Pedro 11 a J.,1tunidade dc conviver algumas horlstSJ
aquele que tanto entusiasmo tem d»!pertado como ator e diretor, no |«i,|e no cinema. Hoje, às 17,30 horas C
ça Melo contará aos jovens ,is suas „1periencias 110 teatro ,, recordará'ml!
sddios do tempo de pstudaiiie, airj .da Rádio Ministério da Mu.açà,, 

™"! '
do, nessa ocasião, oportunidade d.'r__8
ponder a ligeira enquete organizada peflrama „.\ JuvtnluSlos diretores do projçra
Cria", sobre o teatro juvenil ,.„ Italrí51histórico, nos qual*, vem ,-olabnrandi
com toda a força do seu idrulismn t dásua inteligência.

OS PROGRAMAS PARA HOJE
RADIO MINISTÉRIO UA EDUCAÇÃO

(PRA- -)
6.10 horas — Abertura. 6.15 —

Hora da ginástica. 6.45 - Suplemento
musical. 7 — "No Cenário da Vida".
7.30 — "Como falar e escrever certo".
8 — Música, apenas música. 8.30 —
Rádio-Jornal. 9.30 — "Música de todos
os tempos". 10.30 — "Brasil - Florâo
da América" 

' 
11 — Msica para o al-

moço. 12 — "O Dia de Hoje há muitos
anos...". — Canções internacionais.
12.30 — Rádio-Jornal (2.a edição). 12.40

"Convite ao teatro". 13 — "Recital-
concerto" — Lili Krausss — pianis-
ta). 17 — "O Dia de Hoje há muitos
anos...". 17.10 - "A Juventude cria"
18 — Rádio-jorna) 13.a ediçáol. — Se-
leções de operetas. 18.30 — "Terra bra-
sileira". 19 — Música para o Jantar.
2(1 — "Romance da ópera" 21 — "Lon-
dres informa". 21.15 — Interhiriio
21.30 — "Festival Chopin' . 22 — "Co-
letânea musical". 23 — Música, apenas
música. 23.30 — Encerramento.*

RAOIO ROQUETE PINTO
(P K D - S)

8 horas — Suplemento musical. 8.30
Jornal da Prefeitura. 9 — Curso de

Francês (l.o ano). 9.30 — Suplemento

PRISÃO DE VENTRE ?M

musical variado 10 — Hora do lar- Programa da Holanda. - Suplementa
musical variado. 12 - conr.rto Sir.ifi.
nico. 13 - Intermezzo. 13.15 - r,ian.;
des Intérpretes Llri.-n.s lt ... "FiBurií

¦ "¦ se .áo) I(Conclui na ').. pág. dn

I Ouça Hojo

mxàJÊmb
Radio Nacional

às 21,35

Um programo da
«TANDARD OIL CO. OF BRAZIL

% 0
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OS PROGRAMAS PARA HOJE

RÁDIO ROQÜETTE PINTO
PR-D5 — 1 • 400 QUILOCÍCLOS .

RADÍO TEATRO URICO
ESTRÉIA — Dia 1' do dezembro, quinta-

feira, âs 21,MO horas

SELEÇÃO DE "TU AIS"
de Manspnol

Interpretação de;
SOLANGB PETIT RENAÜX

Llllü NfifHnv.ilo
Cnrmcn 1'lmentcl

Corofemínlnodíi EiAfJlo Hoquelli*Pinto
pjrfçâo munkfiil ''*» ínattlro </"»'" fàrtn

T -ATROS
-COPACABANA - trr-q....'^.-.''À.
Margem da Viria", &_."_!_..30 lio-
ras.
.TEATRO DK BOLSO — "A

Garçonniére de meu Marido", às
•_'U e -2 lioras.
-CARLOS ÜO.MKS - ^2-7581.
"Pró Catele Vou a Pe", às 2U
e 22 horas.

FENIX - 2'2-õ-Wi. "A Mulher
do _.'•!", .is 22 horas.

KOLLlEi- - "Já vi Tudo", às
.'O e 22 horas.
. U1NAST1CO - 42-4390. "Hipú-

crita". às 21 horas.
GLÓRIA - 22-9146. "O Amor

Compensa Tudo", às 20 e 22
lioras.
-JUAO CAETANO - 43-8477.
-TEATRINHO JARDEL -
27-8712. "O que eles querem",
às 20 e 22 horas.

MUNICIPAL - 22-2885.
-RECREIO - 22-8164. "Está

com tudo e não está prosa",
is 20 e 22 horas.
-REGINA - 32-5-17. "As Sol-
teironas dos Chapéus Verdes",
às 20 e 22 horas.
-REPUBLICA - 22-0271.
-RIVAL - 22-2127. "Ela, Elo
e o Outro", às 20 e 22 horas.

SERRADOR - -12-6442. "En-

cruzilharia", às 21 horas.

CIN EMAS
CINELÀNDIA

-CAPITÓLIO - 22-6788. Sessi.es
Passatempo.

IMPÜRIO - 22-931S.
da Vida".

METRO - 22-6-lüO
Viria é uma Cancfio".
-ODEON - 22-lb06.
de uma Mulher".

PALÁCIO - 22-0838.
ma".

PA'1'HE' - 22-8795. "O Homem
que Passa".

PLAXA - 22-1097. "Por Amor
dc uma Mulher".

REX - 22-6327. "Os Três Mos-
queteiros".
-SAO CARLOS - .2-9525. "Ca-

ravagglo, o Pintor Maldito".
VITÓRIA - 42-9020. "Caminho

do Inferno".
C* B N T R O

. CENTENÁRIO - 43-S413. "Que

Mundo Tentador".
-C1NEAC-TR1ANON - 42-6024.
"Pioneiros de Vôo a Jato" —
"Allaiates Azarados" — 'Car-

teiro na Neve" — "Jogos da
Primavera" — Desenhos.

COLONIAL - 42-8512. "Tor-

tura de um Dnsc.io". "Ira-

-Mundo é um Pandeiro".
SAQ .JOSE' - 42-0592. "Cadê

Ü Camundongo Mickey !¦„ ça do ÚIARIO DE NOTICIAS o seu jornal

"Esquina

"Minha

"História

"irace-

ELDORADO - 42-3146
cema".

FLORÍANO - 43-9074
cpma".

32-3651.

"Ira-

Terra

VI-

.GUARANI
di: 1'alxftes".

IDEAL - 42-1218. "Os Três
M.iMItieleiros".
. IH1S - 42-1218. "Circulo
ruiKi".

.MEM DE SA' - "Violíiula".
LAPA • W-2M3. "Toruili o

\ liiiía.lor".
. Ml.l-fiKNO - B3-797». "U Hei
dn Sol vi".

ul.ÍMPIA • 42-liix'i. "Murei
f'l*l l!_l'lií'k".

PAIIISIfc-NSK . 2-MM-S, "Tor*
Illm «le Um t)*X#tx",
. IHI.oUJ.An . 43-IHM, "Ci.pl*
Un IVdi-iiH".
. PREI.D_.NTI. . "O ll(Hn»m
im fi.**.*»**

. IMUMUII • 41 «mi. 'Por Arwir
i|« uniu Mtill**r".
. i > i . i-i ; \ . 'fj.xrfti,
, lllll Mil A Ml l . 1*1 lliti», *'*»»•
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B A l R'R O 8
-ABOLIÇÃO - "Reféns'.'.
-ALFA - 29-8245. "Os Palha-
ços".ALVORADA - 22-2936. "O
Homem que Passa".
-ASTÓRIA - 47-0-166. "Tortura
de Um Desejo".

AMERICA - "História de uma
Mulher".

AMERICANO - 47-1203. "Es-
piões".
• APOLO - 4S-4693. "Signo rie
Aries".

AVENIDA - 48-1667". "Be-
linda".

BANDEIRA - 2S-7575. "His-
tória de uma Mulher Perversa".

BENTO RIBEIRO - "Morros
Trovejantes".

BIM - BAM - BUM - 30-3489.
Variedades.

BRAZ DE PINA - 30-3489."O Homem que Passa".
-BORJA REIS - 28-8178. "Le-
gião Branca".

CARIOCA - 2S-S17S. "Irace-
ma".
•CATUMBI - 22-3811. "A Volla
lie .Monte Cristo",

CHAVE DE OURO - "O Ca-
valo 13".
-CAVALCANTI - 29-8038"Obrigado, Doutor".
-CINEMINHA — (LEME) —
42-2889. Exclusivamente paracrianças — Filmes EducativosDesenhos — Comédias.
-CINEMINHA JARDEL -
Sessões infantis.

CINEMINHA SAO JOAQUIM."Vida Contra Vida".
COLISEU . 29-8753. "O Ho-

mem que Passa".
-CRUZEIRO - 49-4651. "A Vi-
lha do CapitSo".

EDISON - 29-4449. "VIolên-
cia".

ESTACIO DE SA' - 32-2923.'Ardil de Médico".
FLORESTA - 26-6257. "O Ho--nem que Passa".
FLUMINENSE - 28-1404. "O

Homem que Passa".
-GRAJAU' - 38-1311. "História
rie uma Mulher Perversa".

GUANABARA - 26-98.16. "Al-
moço om Hollywood".

IPANEMA - 47-3806. "Dança
da Morte".

IRA.IA' - 29*8330. "Terrivel
Verdade".
¦ JOVIAL - 29-0652. "Amn Seca
por Acaso".
-MADUREIRA - 29-8733. "O
Favorito dos Bórglas",
-MARACANÃ - 48-1910. 'Unem
é o infiel?".

MASCOTE - 29-0411. "Por
Amor de uma Mulher".

MEIER - 29-1222. "Cancào do
Sul".
. MODELO - 29-1678. "F.-ilMfi-

cadora".
MEIRli - COPACABANA —

"Minha Vidn •• uma Canelo",
. METHO TIJUCA • 48.WM0."Minliii Vldn <* umn Citncnu".

MODERNO - (BANGU).
"hiingui* ilu Tnitiflm".

MONTE «.'ASTKWi • !_V>B2MI."Iln.ií.il'1 ile umu Mulher",
. NACIONAL * 211*11073 "Bonita
Comu Num f,".

NATAL • íx-IIMi. "N*VMil»".
OLINDA . IH lu,!',., 'TOl Anioi

di* uniu Mulher".
. OIUKNII*; . ai-ILIt. "O Jui"
llttirii".
.PAUCIO VIIY.HIA * 4H-IW7I,"D*Ud lh» Pngn»".
.PAIIAIttO . 'MAim, ''Cindo
ft<>« AlllM'1»»".
.IVUlOylJlA.. . il>W, i.AKTI*
1,11o. A r«i*l|»ÍH ili* ls*,W

Bem. sendo assim nSo iremos

para aquela cidade.

—_, NAO ? ^

VOCÊ NAO OUVIU AQUELE
COW-BOV LAFAR ?

-*zZ Sf Claro que \\ 
01{

m^d-^^ '¦?{' ri^ I :¦ *J:-yy-''\ \ r\

Acho que você não pensa que
estou com medo...

Na manhã seguinte.

Por Walt üisn«j|
l3=:

Eu sabia que acabaríamos indo
mesmo aquela cidade!...
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Pequenas Tragédias Conjugais Por Jimmy Murphl

D
Por que está você

com um aspecto
tâo íellz ?

'h

\Ç ENCONTREI O DONO DA
f\ CAPA. O QUAL ME
k/ DEVOLVEU A' MINHA.

•J I. .¦--^*fy£y^j**'>"^(-f'rr- :f>,':'- ^.in" l'<*'y-ir*. .VtHif-.r. Inf. \ir-M rígh» ff-fr-f) |

_ . * y^-^~-«rf AGORA NAO COMPREENDOGaspnr, na verdade nunca \
pensei que o baton fosse O l)UE E' um estojo é um ¦ , -
íett. Vamos ver nRora, E' baton. Como é que NADA .... 

Jo quç há na sua ISSO? w yocê explica -, T~~*^
capa... jf isto /—** v, „ 
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Ninguém pode hoje viver, na cidade como nos cam-

pos, sem um mínimo de conhecimentos sobre os
fatos de cada dia, sobre os progressos econômicos,
científicos, artísticos e sociais. Quer dizer que nin-

guém pode hoje viver sem a permanente compa-
nhia de um bom jornal.

LANÇADA NO DIA 11 A LEGIÃO DA DECÊNCIA
COMPLETADAS AS PROVIDENCIAS

PRELIMINARES
Declarações do cardeal arcebispo do Rio de Ja-
dro,promotor do movimento, apoiado por todo

Comunismo e Democracia - os fatores do choque que se avizinha

terminado .'
Ar ors.i».Tendo

Minarei
;." pruria. "
f-,i «ssinslaoa•;" a. combate n dissolução dc cos

'""¦', 
.mbro Será, então, lançada,

li *"",. fl„ prande comício, em
*",,',biira a Instituição destinada
::it' ' „, deíesn rln sociedade.
'i-frente rln movimento encontra-se
'S arcebispo d° R1° rie J&nei-

"" 
jaime Câmara,

Importância rio acon-
n campanha, d. Jal-

seguintes decla-

o clero nacional
nos,, trabalhos pre-

íçnn da Leginn
solenidade com que

a fundação desse

fez

EB vista ™
Kcimento sóbr."., 

cinmra
r,,ies públicas:"como sabem todos os nossos com-
¦Trfõtas a Iftláo da Decência foi
ridspor decisão do Episcopado Na-
1| Ela terá "Ção em todos os

mantos do Brasil, visando náo só
utaurar a moralidade nos lugares
i que Jior ventura ela se haja en-

Sauecído - " infelizmente em mui-
Li assim sucedeu — como evitar n
itnllminçâo. onde o mal, apesar Se
-ímpias fontes rtr perene corrupção,
ida náo conseguiu produzir seus
ijarmantes efeitos.

0 trabalho que aqui empreendemos
l que desenvolvemos, sem intermp-
ijfj, em nossa nrquidiocese, será,

mesm-.i intensidade executado
de nossa terra.d.oceses

K TOS

m
li tidas

Com a aluna rie Deus ji muito fl-
Ser-nos-la difícil, quase im-
mesmo, alcançar probablilda-

í:s ii» vitória, se pretendêssemos agir
i« — vaiando.nos, apenas, rie nossos
púlpitos, de nossa atuação pessoal e
iii instituições em que exercemos
(altamente a nossa autoridade.

ALÉM DO ÂMBITO DA IGREJA
_ o movimento, frisou sua emi-

jlnria, tinha que sair do Âmbito ria
fcjs. tinha que perrier a feição pu-
limite eclesiástica para se alarçar.
pin sp avolumar, para se tornar, en-
te uma força capaz de operar, com
rapidez e proíiculdade, a transforma-
du por nós sonhada e por todos, no

. irado, almejada, Não pretendemos
pira nós, simples e pequenos servos
ít Deus. os louros dos trlunfos que
llurâo na História a aureolar um
punhado de almas bem formadas,
ílii serão devidos a todos os legio-
«írlos que se empenharão nessa ini-
r!il)va oportuna, em benefício do
Stasll que estremecemos.

ijaanto a nós, cnnsirieramó-nos fe-
Ita Nossos apelos foram atendidos.
Ai» nós vieram os elementos que con-
«amamos paru a campanha patrió-
tira: elementos, cuja ajuda reputava-
r.os indispensável e sem a qual mui-
lo mais penosa seria a nossa tare-
!a E em todos encontramos o co-
tação' chein de bondade do brasileiro.
Até nós chegaram solícitos e respeito-
m e de nós sairam como verdadel-
tns leEinnários. Como e grato, a quem,

Ameaça ruir o edifício
OS MORADORES PEDIRAM UMA

VISTORIA
Os moradnres do edlffrlo de apar-

tamentos situado a rua Almirante
Baltazar n 131, no Engenho Velho,
'nranilnhnntm uma petição ao prefeito
wllfltandn vistoria no prédio em quewlitem e <iue esta sob a ameaça de
desabamento.

As paredes que separam ns aparta-
iwntns estíio ruindo, rom fendas tão
tramies que ns habltantes-.de' um lado
internam ns pessoa» que sé encontram
no outro. Internamente, as paredes de
«itslentaçflo do edifício começaram a
«Ir lã alRiins centímetros.

Dr Fernando Paulino
! irnrjfla e Urologia

WÜA DF; SAOUE SAO MiüüEt

Rua Conde de Irajá, 110,
í til t llf (IR II.

Tels : 4h-0808 e 26-2041

como nós, recimhece a própria fia-
qué7,áj sentlr-sé apoiado por tanta
gente ilustre, vir fortalecida a possi-bllldade de apressar a verificação dos
resultados de uma obra benemérita,
que será levada n efeito não apenas
por sacerdotes, mns por um conjunto
poderoso de energins:

DE TODOS OS RAMOS DE
ATIVIDADE

—- Bondosamente vieram á nossa
presença, atendendo aos convites que
fizemos, homens de todos os ramos da
atividade humana — que, pelo gene-
ro da atuação que exercem na socle-
dade, poderiam auxiliar-nos. Dc todos,
sem exceção, ouvimos manifestações
sinceras rie solidariedade que muito
nos animaram e que nos rnnvenreram
dc que em terras rie Santa Cruz a
decência è a aspiração geral.

Escritores eminentes nos prometeram
colaboração. Jornalistas rie fama e de
prestigio não se negaram n ajudar-
nos. Autores teatrais, comediantes: fi-
guras populares de rádio e rio cine-
ma; empresários, industriais, educado-
res, enfim toda uma coorte de pre-
eminentes cm nosso meio esto conos-
co. Venceremos, pois, se trabalhar-
mos, como pretendemos, sem desíaleei-
mentos! Que Deus os abençoe a torins
o nos Inspire na cruzada que inicia-
mos, prestigiados também pelos pode-
res públicos ria Nação ! Uma coisa
é cerla: seremos Inflexíveis!»

NAS ESCOLAS

Declarações do almirante José Maria Neiva ao "Diário de Notícias" — Um congres-
so com 6.000 cirurgiões — Cartas a 2.000 crianças —No porto do Rio o "Argen-

tina", dá Boa Vizinharça

PÚBLICAS

O secretário geral de Educaçúo bai-
xou a seguinte circular aos diretores
rie Departnmentos de Educação Pri-
márln. dc Educação Técnico Profissio-
nal. de Educação Complementar, rie
Difusão Cultural, rio Instituto de Edu-
cação, ria Escola Normal Carmela Du-
tra. ria Escola Tócnloa rie Assistência
Social «Cecy Dodsworth» e presidente
da Campanha rie Educação de Adultos:

«'Tenho o prazer rie convidar-vos,
com o máximo empenho, a assistir a
reunião que deverá ser realizada na
próxima quinta-feira, 1 de dezembro,
ãs íõ horas, no auditório do Instituto
de Educação, e em que será pedida
a colaboração de todos os educadores
da Prefeitura do Distrito Federal, sem
distinção de credo ou convicção poli-
tira. para a campanha em torno da
instituição da Legião da Decência.

Solicito-vos também seja o presente
convite estendido aos srs. chefes de
Serviços Técnicos, chefes de Distritos
Educacionais, chefes de Grupos de Dis-
trltos de Educação de Adultos e dl-
retores rie Estabelecimentos de Ensi-
no, cuja presença encareço».

Após o decurso de cerca de Ires ano»
nos Estados unidos, a serviço do go-
vêrno brasileiro, na função de assessor
técnico da nossa delegação junto á Or-
ganizaçâo das Nações Unidas, regres-
sou, ontem, viajando pelo luxuoso tran-
satlànlico norte-americano "Argentina",
o almirante José Maria Neiva. A re-
portagem do üidrío de Noticias esteve
a bordo daquele barco du Frota da
Boa Vizinhança, onde ouviu o antigo
comandante do Distrito Naval rio Nor-
deste, que fêz importantes declarações
sobre a nossa situação politica, assu-
mindo essas declarações maior significa-
ção, dada a responsabilidade cio seu
autor, como oficial general da nossa
Marinha de Guerra.

POLITICAGEM E DISTRIBUIÇÃO
DE CARGOS

Ao iniciar sua palestra com a repor-
tagem, o almirante Neiva manifestou
grande interesse em saber antes de tudo
o que havia no Brasil. Acrescentou que
nos Estados Unidos as noticias que ob-
tinha eram as mais desencontradas a
respeito da pátria distante, sempre no-
tidas falhas de precisão. Ãs vezes,
dizia-se que a vida não estava tão di-
ílcll, desde que se dispusesse de dinhei-
ro, às vezes acentuava-se que mesmo
tendo dinheiro se encontrava dificuldade
na aquisição das utilidades.

— "Em uma coisa essas noticias eram
acordes: a politicagem — distribuição
de empregos e cargos entre os amigos
— (a que muitos no Brasil chamam,
erroneamente, de política) dominava
toda a vida do pais.
DEVIAM SER ELIMINADOS A BEM

DO DECORO

NEGÓCIOS
R.

AERONÁUTICOS...

Prosseguindo, disse o almirante Neiva,
sobre o movimento político:

"Essa movimentação seria salutar
se se tratasse de questões de principio,
nos setores político, social, econômico
e financeiro. Infelizmente tudo gira em
torno de nomes, alguns dos quais, a
bem do decoro democrático nacLonal,
deviam ha muito ter sido eliminados
do rol dos homens públicos do Brasil.
A prova de que só os nomes estão con-
tando é que os principais partidos poli-
ticos estão amaigamados, numa "sim-

biose fantástica", como diria Se vivo
fosse conhecido militar e político per-
nambucano".

O PAVOR DO OSTRACISMO
"Essas uniões, que se deviam re-

pellr por natureza, são ditadas pelo pa-
vor do ostracismo — prosseguiu o ai-
mirante — e pe'° temor da falta de
lugar à "gamela" nacional. Se os par-

Condenado por tentativa de morte,
um jovem de vinte anos

Já fora processado duas vezes por crime de fur-
Depois de cumprir a pena, será internado

em lima colônia agrícola ¦
to

^ ., ri,',» Ar, Póvtr, vmrio.se «o alto n almirante José Maria Neiva, entre pessoas
Aspectos tomados no cai* do. Porto, W?^*^*™^» 

a pr0[ea8Ôra Louise Wright e 0 professor
e o foram receber; em baixo, o

MAGALHÃES JÚNIOR
Negócios aeronáuticos não devem} forçosamente, ser negócios aéreos,

ou transações èsirdtosféricas, No entanto, no nosso pais, parece que
se resolveu que assim rieve ser. Tudo quanto se entende com o assunto
vai senrio irresistivelmcnte colocado naquele plano. Nas suas ilusõea
de pioneiro empírico rio desenvolvimento industrial do país, o sr. Getúlió ¦

Vargas incursionou, inclusive, no terreno da indústria aeronáutica. Tive- '

mos, então, a fabulosa fábrica ile motores rio brigadeiro Muniz, que ia '

nos dar, segundo creio, modelos Curtiss-Wright para os nossos uviôcs,
e nunca deu coisa nenhuma, a não ser porcas e parafusos, e um prejuízo
de trezentos mil contos à nação. E a fábrica de aviões da Lagoa Santa-
não foi senão outra gigantesca fraude contra a debilitada economia -na-

cionai. Presentemente existe uma ação, em curso, na Primeira Vara ila
Fazenria Pública, por parte rias Construções Aeronáuticas S. A., koje
dominaria pelo sr. Francisco Pignatari, sucessor de René Cousinêl. iS'
uma audaciosa tentativa de sangria do Tesouro Nacional, por parte rie
uma, organização aventureira, que, desde o início, tem funcionado irre-
gularmente, graças à comiilacência da ditadura e, mais tarde, ainda se
beneficiou largamente da generosidade do Ministério da Aeronáutica,
só em, data recente retificada, posta nos lermos de severidade contratual
e de decência administrativa que desde o inicio deviam ter prevalecido.

Tenho em. mãos um. histórico das atividades da famosu fábrica de
aviões da. Lagoa Santa. Tratou-se de instalar, em nosso país, uma tn-
dústria privilegiariissima, destinada a viver de encomendas certas do
nosso governo, encomendas não inferiores a dezessete e meio milhões
de cruzeiros por ano, e colocou-se essa indústria em mãos de particulares.
Desde o início, cumpriu o governo com todas as obrigações assumidas,
dando as encomendas prometidas.. . c a fábrica de Lagoa Santa não
cumpriu uma única! A primeira encomenda de aviões foi feita antes
da fábrica instalaria. Havia apenas o chão. Ii uma quantia respeitável
foi anteciparia. Mas reclamaram os felizes concessionários mais dinheiro,
e a. encomenda foi ampliada, para que fosse ampliada também a pres-
tação inicial em dinheiro. Os primeiros aviões, fornecidos à Aeronáutica,
como proriução nacional, não passaram de simples montagem de aviõee
americanos. Apesar disso, os ufdnistas bateram no peito, com satisfação,

(Conclui na 8.* página)

INEDITORIAIS

11 a

SALA DE JANTAR
He Jacarandá, escultura de fi-

nisilmii acabamento ainda pm
execução, e h 11 1 o RENASCENÇA
IX0HENTINO, poderá ser visto
'» própria ..ficlna com o sr. OH-
veira, podendo acompanhar um
lustre i). , ristnl dn Bohemia im-
Portadn ti retamente. Rua Salva-
dor Mendonça, 60 — Rio Comprido

EDITAL 
~~~

qu

tidos políticos tivessem pontos de vista
Idênticos, não haveria razão para que
estivessem separados sob nomes diver-
sos, perdendo a força que vem da união.
Se os pontos de vista são diferentes,
então náo há como se admitir que se
unam para uma luta em que o ven-
cedor o seria à custa do outro, e nem
que terceiros sejam tanto ou mais perl-
gosos que forcem tal união como meio
de defesa própria.

CAMINHO MAIS CURTO PARA O
COMUNISMO

Vale salientar — continuou — que
partido único, frente única, candidato
único, etc, etc, representam o caml-
nho mais curto para o comunismo e
fascismo, a ditadura, enfim. E' pre-
ciso, por outro lado, não cair no ex-
tremo oposto, o da proliferação de par-
tidos políticos como ratos ou cogumelos.
Lembro-me de que na experiência elei-
toral 33-34 surgiu em um dos Estados
do norte um chamado "Partido Repu-
blicano Imparcial". Seus pobres orgtt-
nizadores, certamente querendo dlíer-se
isentos de preconceitos e amigos da jus-
tlça (naturalmente tinham ouvido falai
muito nas expressões "isenção de ãni-
mo", justiça imparcial", que lfies ha-
via soado bem ao ouvido.e ao senti-
mento) não se preocuparam de saber se
as palavras "partido" c "Imparcial"

podiam se casar por amor e lá as jun-
taram por conveniência. E' o que sem-
pre acontece quando se procura dar

Goulart rie Andrade.

excessiva ênfase ás expressões, como
vemos agora com os países comunistas,
que se chamam uns aos outros de "de-

m.ocraeia do povo", como se democracia
nfio pudesse ser rio povo".

O CHOQUE QUE SE AVIZINHA

A uma indagação do repórter sobre

as relações entre os Estados Unidos e
a União Soviética, acentuou o almi-
rante Neiva que era melhor chamá-los
de democracias e comunistas, pois é
entre essas duas IrieoLogias político-
sociais que se prepara o choque que
Be avizinha.

(Conclui nu 8.' página)

"Êxito comercial mesmo à custa do
sofrimento alheio"

Censurada, na Câmara dos Deputados, a publi-
cidade escandalosa, feita em torno da tragédia

do pequeno Carlos Alberto
Repercutiu na sessão de ontem da

Câmara dos Deputados a nota dês-
te jornal estranhando que, exata-
mente um órgão oficioso, tivesse utí-
Uzado o drama vivido pela familia
do pequeno Carlos Alberto o por
toda a cidade, para uma publicidade
escandalosa como a divulgação de
uma foto apanhada logo após ter
sido encontrado o corpo da malogra-
da criança.

O fato íoi comentado pelo sr. Ju-

Serviço de Pronto So-
corro dos Afonsos

uk iri. comerciantes que se-
Jum credores do S. P. S. dos
AloimiM, deverão apresentar suas
niiiliii,, ncisii Unidade, até o dia
15 •Xll-lillíl.

Nâo serão levadas em consíde-
'ara» im contas apresentadas após
" termino du prazo acima.
*" i»r KIM INO TAMARINDO

( AII PEN TER
T*n. (>|, Méd, Aer. — Chefe

do S. P. S. Af.

Dois aspectos do julgamento de ontem vendo-se o conselho de sen-

Reuniu-se. ontem, o Tribunal do |

Júri, a fim de julgar o réu Ro-

salvo de Jesus, processado poi

crime de tentativa de morte. Ape-

nar de contar apenas 20 anos de

Idade, o acusado tem péssimos an-

tecedentes e jA respondeu a dois

processos por crime de ««£°- 
£";

ta vez, foi éle acusado de haver

tentado matar a tiros de revólver

uma infeliz moça, Filete de Abreu.

O crime ocorreu no dia 5 de

marQ0 do ano pnssado, cerca das

JU horas, no morro da Favela. O

acusado pretendia explorar a 1o-

vem, obrlgandò-a a atrair homens

ao morro da Favela, a fim dc que

os nssaltasse.

Ao ser interrogado pelo juiz, em

plenário. Rosalvo de Jesus nao ne-

gou tivesse feito dispRros contra

a vitima, embora apresentando
uma versão diferente do fato. 13is-

se que dias antes do crime, dis-

cutira com Filete, uma mulher de

mau caráter. Como o acusado se

negasse a dar-lhe 10(1 cruzeiros, a

vitima jurara que haveria de vin-

De fato, na semana se-

(Conclui nn 8." pngina»

GRAVES ACUSAÇÕES ÀS AUTORIDA-
DES DA POLÍCIA MARÍTIMA

Coagiram com ameaças violentas o funcionário da

Alfândega, acusado de desvio de um contrabando
de ouro apreendido a bordo de um "Constellation"

da Panair do Brasil — Fala à nossa reportagem a
esposa de Alfredo Henrique da Justa

Adiantava mais a informação fome-

gar-se.

Noticiaram os tornais desta capital,
inclusive O Diário de Noticias, haverem
as autoridades da Policia Marítima ins-
taurado o inquérito a fim de serem
apuradas as responsabilidades em tm-
nu de um vultoso contrabando de ouro,
apreendido a bordo de um .Constella-
tionv da Panair do Brasil, de prefixo
PP-PCF, • •

Segundo cunsta do processo a respet-
to trata-se de 10 quilos de ouro tia-
Xldos de Portugal, a bordo daquela
aeronave, pelo rádlo-telegrafista João
Soares Custeia, que agia de comum
acordo com um cidadão português, que
em Lisboa lhe propôs o transporte da-

quèle metal precioso, para ser entre-
Bue, aqui no Itio, ao sr. Antônio Pin-
tn. residente em Copacabana.

cida à imprensa que o importante con-
trabando, apreendido pelo fiscal adua-
nelro Alfredo Henrique Justa, fora des-
viado pelo referido funcionário allande-
gário, que, ao enves rie se dirigir dl-
retamente para a Alfândega, nflo o fêz
senão depois de haver passado por sua
residência, onde. segundo consta dos
autos, teria trocado o conteúdo daquê-
les embrulhos, que era de 10 quilos
de ouro, por uma pequena quantidade
de relógios despertadores, dando-se co-
mo. valor do contrabando desviado a
importância de -100 mil cruzeiros.

DESAPARECIDO O FUNCIONÁRIO
ACUSADO

Ao que parece, não eslá perfeito o
(Conclui na 8.' pnelnii)

il PNEUS A CRÉDITO
liaterla. - BBüAÜTüHOTAOBM 

- CAmara. de -

EM fl MBBSTAÇOES

Pneus de toiln» n» marca» para
a «um abaixo da tabela, n«

,.,„.., ,;,„„„, _ Avenida Henrique > aludam,

Sem Juros nem flador.

140. e»

nulnu de Tenrnle PoMU l„ _ Telefone: 82-Olfl»

Registrado um crédito de 600.000 cruzeiros para a cons-
trução de um hospital e um ginásio, em Alagoas

, «W da Escola Técnica do Salvador - Mais constru-
Serão cone uidas -^J"^ Je ^^ _ Disc„Ss5cs bbanti-
çóes ferrov.anas *P™*™ **?Baenu „0utros casos julgados ontem

randir Pires Ferreira, com as se-
guintes palavras:'

Senhor presidente, riesejava fa-
zer uma reclamação contra " Noi-
te Ilustrada'-, jornal do governo,
que, sobre o caso rio menino desa-
parecido há poucos dias de modo
tão trágico, publica fotografias
que constituem ato de impivdade,
como hoje frisou, muito bem o
Dlftrio do Noticias.

Já estamos repletos de falta —
digamos — de ética jornalística.

Creio, senhor presidente, que,
mais do que qualquer outra coi-
sa, é uma questão rie piedade cris-
tá. Àquele jornal, entretanto, »6
interessa o êxito, o sucesso comer-
clnl, embora à custa, rio sofrimenr
to alheio, Haja vista que está
cheio rie. casos dessa natureza, co-
mo, por exemplo, o tia tragédia rio
"Grande Otelo". f:str completa o
sucesso comercial riu jornal.

Cumpre salientar porém, que se
trata, de um órgão ao governo, ór-
gãn sabre o qual tem tanta força
o ministro ria Justiça, cuja eonrii-
çán rii> católico praticante o re-
veste ria maior responsabilidade no
caso.

Esta. senhor presidente, a recla-
mação que tinha a fazer" (Multo
bem; multo bem).
Diversos deputados, em apartes,

manifestaram, também, a sua estra-
nhpzn.

O sr. Café Filho lembrou que n ór-
gão em questUo t5 subordinado dire-
tamente ao ministro da Justiça, quo
se diz católico praticante.

Lembrou, porém, o sr. Benjamim
Parati que a publicação da foto tl-
nha chocado tanto os católicos como
os nflo católicos. Na verdade, nfto
havia justificação para o tal sensa-
clonnllsmo. pois ns Jornais do govér-
no sflo precisamente aqueles que me-
nos devem disputnr o maior vendo
de exemplares, Já que tem os cofres
públicos A sita disposição. Nfto se
Justifica, por conseguinte, essa An-
sin dc vendei mais. Nesse particular,
consignava o iirsto da maciça malorln
dns Jornais que, dispondo dn mesma
fnlo, deixou de publicá-la, num gos-
In de tttln compreensão dn verdadel-
rn mls«ão da Imprensa.
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com a execução de ohrn« t nqiif-içfi"
de equipamento paia •> prosseguimento
da ConSlrUCAo d" Hospital Regional dc
Pnlmlra doi 1011101. <• rto (Iln.lslu Dio-
cesano de Penedo

Sulimrllrta 11 matéria a VotacflO, l>r#>
valertu o ponto d» vm» do relator r
lui ordenado ¦• registro rln feito,
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Explodiu o trem car-
regado de gasolina

VARIAR CARAS DRSTRUIDAS K NU-
MEROSOS KKHIDOS NI'M PRSASTKK

011)11 itll IO KM ALAGOAS
MACBIO'i 31) (Asapressi — üntem.

A noite, nuando atravessava a cidade
de (,'uklnMi Paiva, um trem dn drent
Wpstafli, qiir lniiik|Kir)n<'n rrm mil
litros dr rnimllnn, desiarrlliiu, tom-
liando quatro raiins.tan>iurs.

Hii¥it,t>*»ii i||j|> riií tupri!» ríti|iuhhí|fitliii'«iii|i»iiii», Inflamaram a gasolina qm1rMtiitw rautandn iremenoa asplouoi
Prttont i- rasai A maigrm da Imlia

loiitüi tm um nMngtdas prln* <l>ama»
A* '„<i- ficaram iviinufriantenla dr<
tmiiiH» a ns vitimas, rm itm.i. in «tr
IM, foram lliiritiaila» nu 1'nnii.i at».
i/.ii». un lítdipi fluir. n|i|>->i iil.im|i|
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0 HÂRPAGÃO DÀ ONELÂNDIA
Do "avareniii" ao azarento

Para que todos saibam a razão porque o autor de «A Mulher que todos
querem» —- R. JMagalhães Júnior — investiu contra mim, nestas mesmas
colunas, passo a dar publicidade aos documentos abaixo: No dia 26 de outubro,
recebeu o autor de <-.A Baroneza e o Capataz», as suas ppças impressas, a mim
ofertadas, contendo várias dedicatórias, dentre as quais transcrevo esta: «.A
Jayme Costa, grande interprete rie D. João VI, o testemunho rie minha sim-
patia. rie minha gratidão, rio meu reconhecimento rie autor, gratidão e reco-
nhecimento que serão perenes na minha memória, como lembrança ria maia
Hhda noite ria minha carreira dé escritor. a.i Pt. Magalhães Júnior-. Acumpa-
nhou as obras impressas o seguinte bilhete: Sr. R. Magalhães Júnior. Fique
com os elogios, cuja insincerldade só agora o reu caráter revelou. Eles ex-
pressavam nn momento, tâo somente, o agradecimento rios lucros... Hoje que o
conheço bem que ficou patenteado o seu mercenarismo, eles me provocam mal
estar e, ¦ por isso, os devolvo, a) Jayme Costa.

No dia 27 de outubro enviei 110 Diretor rie «A Noite-, a seguinte curta:
limo. Sr. Gil Pereira — MD. Diretor de .'A Noite» — Cordiais saudações: í
com bastante pesar que me vejo [orçado a dlrlgir-me a V. S. puni tratar
de um assunto rie certo modo desagradável, qual seja o forte e irreconçiliâvel
desentendimento verificado entre mim e o sr. R. Magalhães Jr., critico rie teatro
desse jornal que V. S. tão superiormente dirige. Temo-nos, eu e o referido
critico, atacado mutuamente, cada um servindo-se das armas ao seu alcance,
senrio as dele as colunas rièssj? brilhante vespertino, mima questão pura e ex-
cluslvamente de caráter pessoal. Fossem as acusações rio Sr. it. Magalhães
Jr., na sua campanha sistemática pretendendo denegrir a atuação rie um ar-
tlsta que sempre viveu pelo teatro e. para 11 teatro, caracterizadas poi um
cunho de absoluta verdade, ainda poderiam espíritos sensatos dar-lhe razão.
O que se verifica, entretanto. 6 justamente o contrário, pois ram ú o dia em
que a seção que está a cargo rio critico em apreço, não vem cheia rie rielur-
pações, de picuinhas, de explorações, cte clamorosas inverdaries. Para não ir
longe, tomando o tempo rie V. S., lembro a nota que foi divulgada na seção
«Teatro», de «A Noite., em sua edição de hoje, na qual o sr. Magalhães Jr.,
afirma, além de outras mentiras, que no ensaio geral para a estréia rie «Car-
lota Joaquina^-, o alfaiate não me quis entregar as roupas por falta de paga-
mento. Para V. S. avaliar como considero um "aso de honra, envio, anexo a
esta, as cópias fotostáticas rias obras que me foram oferecidas polo si . R,
Magalhães Júnior, as qunis acabo rie devolver com o seguinte' bilhete: limo.
Sr. R. Magalhães Júnior. Nesta-; Fique com os elogios,, cuja insinceridacie. t;6
agora o seu caráter revelou. Eles expressavam no momento, tão somente,
o agradecimento dos lucros. . .Hoje, que 0 conheço bem, que ficou • patenteado
o seu mercenarismo, eles me provocam mal estar e, por isso, os devolvo, ai
Jayme Costa»-: Chegamos, portanto, n uma situação, sr. Diretor, pela qual
nái) tenho nutro caminho senão proibir terminantemente a entrada dn sr.
Magalhães Júnior no teatro em que eu estiver trabalhando. Necessário se
torna, entretanto, distinguir entre o sr. Magalhães Júnior e «A Noite», pelo
que solicito de V. S. a fineza de determinar, entre os brilhantes jornalistas
que integram essa redação, outro representante para assistir as minhas estréias,
na certeza rie que o mesmo será alvo de todas as atenções merecidas por um
órgão como o que circula sob sua direção. Sem mais, subscreve-se atenciosa-
mente, rie V. S.. Amo. Crrio. e Obrg. a> Jayme Costa*. O ilustre diretor
rie «A Noite» tomando em consideração minha carta, substituiu o sr. R.
Magalhães Júnior.

Ainda nn més de outubro, enviei nu Conselho Deliberativo da Sociedade
Brasileira rie Autores Teatrais, a seguinte denúncia: «Jayme Costa, brasileiro
nato. maior, vacinado, solteiro, eleitor, sócio efetivo riessa Sociedade, em pleno
gozo dc seus direitos, vem ã presença rie VV. Kxcias., á fim de denunciar a
provar que. o conselheiro e Jornalista R. Magalhães Júnior, fêz imprimir e por
tal forma tornou pública, sem que en autorizasse, a minha colaboração no
original rie sua autoria n Calcanhar rie Achllles», que passou a chamar-se no
meu árreglò "A Família l.crn-léro-. Nflo há que estranhar que só agora venha
eu reclamar tal irregularidade que tem a explicação lógica: a) Porque s*
agora dei-me an trabalho «le ler a referida publicação e verifiquei que constava
dela a minha colaboração: b) Nunca liguei que o Jornalista R. Magalhães .Ir.
houvesse, sem minha autorização, se utilizado do titulo com que batizei a su»'
fracassada «O Calcanhar rie Achillcs-. — riigo fracassada, baseado no Insucesso
da mesma quando representada por outra companhia profissional — e nunca;
liguei, porque foi sempre meu propósito a-jurts*' aqueles que começam nn teatro
— p o jornalista ft. Magalhães Jr., a quem eu já havia dado a mão. pro-
porclonando-lhe 11 maior emoção r mais linda noite de sun vida. conforma
atestou em tabela na noile rie estréia rie «Carlota Joaquina» — me parecia"
um ^rordeirov humilde e reconhecido aos meus oeneficlos e. como sou rtirigidoi
na virin pelo coração -- o que me tem custado grandes rontrarieitndes — ouvi
mais uma vez o coração dizer-me: deixa, coitado, êle precisa subir... e rielxelt
C) Deixei, porque pensei que fósse srt o titulo, mas qual nSo foi a minha sur«
presa ao verificar' que o jornalista It. Magalhães Júnior foi além. do título:
IA estavam Impressos, não os «cacos*, mas um quadro — sfto dois. esqueceu-sa)
rie publicar nm porque êle foi escrito nas costas rio seu original e naturalmente)j
nfto deu por Isso — c nmls o texto alterado pomo ern preciso para transforma»
«o Caloanhnr rir Arhllles» eoi «\ Família I.êrn-líro» Tais alterações foram
feitas (como tenho provas! rm cimo rto orlRlnnl do jornalista R. MaaalhãrK Jr.,
com 11 mlnhn próprio letra n lápis h a Unia. dl Nfio será preciso despender
grandes esforços para constatar, até pelas próprias afirmações do Jornalista
lt. Magalhães Jr., da minha participação na ex-sO Calcanhar de Arhilles»,
quando afirma em trechos de slins cartas: «Antes de nialr oailn, mlnlms con»
Kriitnliicft>s prln nosso mftluo sucesso com «A Família Léro-lrrnv., sucesso lien»
mnls sen do que mesmo mm», «...estou certo dc que, um dln. «Ind» havemos
tnivi'/. de escrever umn prça Junlns». E afirma -ílndn cm carta dirigida a um
diretor rin SBAT: «O Jayme tfni «nlenl» r vela tnimnristicn. comn provam
vftrini piadas <iui' êle Pis em «A Fnnilllo l.êro-lf ro»... e escreve nlnrin: «O
Freire íflnlor fnlon-n» de direitos de uma lelrn du Paulo «rlnndii rm colabora-
çilo cimo n Jayme, trodn co. nllás. dito a iimlios que deviam pnr n seu oooie
no rnrtti». e nns programas pnr «it Justo porque s letra ê esplêndida e valorlxoil
multo o peca». e> Estou como vê. habllltndo e <-oni as mnls Irrefutáveis provas,
á disposição de uma comissão que o digno Conselho dn SBAT designara, puta
entrar em contacto com n documentação e constatar n veracidade rin minna
denúncia, contra o autor de <A Mulher que todos querem» o <A Bnmneza e o
Cnpataz». fl Esclareço desde IA que ni\« lem objetivo de Indenização perunIA»
rln a inlnlm dendnrln, mns Iftn somente, efeito moral, a fim de pnr ns cnlsãt
nos seus devidos luenres e demonstrar que o kuposto tcordclro» dns amável»
agradecimentos reconhecidos, nft» passa dr um esfalmado lati» nua quer «comer»
dr qualquer leito... Se ê ê".se o seu rumo nn vlrtn, que «coma*, mus nfio)
¦«mpa nn pmin nn n«'' rninrii»! Sem mnls. suhscrcvc-so ntenclosamente, ¦> ar-
tht.i patrício rn Jayme Costa, l

Nesse mesmo mês recebi polo correto n orlclmil nbnlxo: «Corrente conti*
o nznr.. Prenivenha-se ronlia n AZAR' P.U- porti- e«lar lailemlo a sim porta.
Note bem: Ijiiéstiis chegou da Euiopn, onde lêz tanto sucesso, esperavn umn
iiiilliniitr temporada, mns anunciou peca rte It Mni-oibftes Jl . veju «rt — ASSAR]
?*zé Fonseca escolheu settunda peça de It. Mauiihfips Jr.. oratatu a cnmimnhia

- A7.AH; Roíiiicn anuncia, h» vário» anos <lininiriidoi (ínluntca de R. Maga»
itiAei Jr,, nSn inioeiuie inniiiir oompanliln «• 11 «.tangailai pecnu fAgn —•
AZAI!; Cibrjsa IIAncnii tnnuntlti rolnhoracAn na nnl»iii de R Magalhfiea Jr.»
penico llin.-ila rroit/1 A/AII: Márln Hiitnbeirv linim |H'«i« rte It. MiiftiiihAeti
,lr , ilKwilvni rm KAo Paulo - AZAR Mi-.iitillitibn, *íi tsmiue prnwlu rin
rrprrstnlar R Magalhães Ji . ria lamporaila -tr.i.» uno, mtibentnu etn Port»
Alegra A/.AIt; J* nem «• fala n>» Traiw Io* I.Nwr !<•! uma «ttagMIM*
montou ptea ile II, Ma»»iiifii« Jr A/Alti Aioiri <\,,, ttmm lAUn* a« pit*
mm fie i«i|» uitA anunflanilo a s*»ítuti p*^a .b l< Mn^altiârn .'i. '• rtilUMi
nllie o AZAR' R, MaK*llia«* Jl. * IAik* negatlvi. srmpm »|u* «r mantêhl i#lâ«
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Para decifrar no bonde
PALAVRAS CRUZADAS
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__\

SEí~-í"
__ — —- —— jm» — —— -— n'H_, H

t — ""-BBB n ——' \m'm ¦ I IL
ÍUiMATA-íí/cv

Horizontal*
— farent» por afinidade. — Permi-

tida; concedida.
li — Moderem os costumes de.

— Sim, na língua de cj'* — írtrè-
Ia. — Ama-séca.
Planetas que Riram em volta Je
outros maiores.
Casa de habltac&o. — Contração
de belo.
Que t«m dois lados.
EsquadrSo. — Chegar. — Qui-
nhentos • um romanos.
Grandes quantidades (da objetos).
Orande lago da Ásia. central, no
Turquestão. — Plano; rasteiro.

Verticais

% — Senhoras. — Saliva que escorra
da bftca.

— Pôr em evidência.
8 — Marchar. — Um certo. — Tara!

— Digno d« compaixão.
j, —. No jogo d» futebol Indica o CDje-

tivo principal do préllo. — Tllia.
— Resolver depois de exame e

discussão.
— Aparência. — Possuir. — Pro-

duz.
$ ~ Vencidas; reprimidas.
9 — Patroas. — Que tem a superíl-

cie sem asperezas.

¦Bolecees do problema de
ontem:

HORIZONTAIS: — Ocas — Biju —
Cataratas — Oral — Cera — Semlnl-
njas — Fei — Rememorar — Irar —
Seca — Maçanetas — Amos — Slso.'VERTICAIS: — Ocos — Rima — Ca-
Teceram — Atam — Maço — Salife-
ras — Nem — Baclloses — Item —
Bitl — Jararacas — Usas — Raso.

QUATRO CHARADINHAS
 E' um partido tSo forte, que ofere-

ee uma série de vantagens aos seus
adeptos. — 1 — 1.

(Argosl.
Houve um ferido na cabeça, bem

na parte de trás, na ocasião dJ
um distúrbio político. — 2 — 1.

(Argos).
-- Por «le ter feito de modo irregular

o tal concilio, foi ultrajado. —
1-3.

(Torres).
Protegido do sol pelo antepáro do
boné. prestava toda a atenção ao
serviço, o zelador do palácio. —
2-2.

(Gil Alvarenga).

QUATRO PERGUNTAS DE
ALGIBEIRA

Sabre notas musicai»
Com que notas se pagam os sol-
dados?
Com que notas se redime de pa-
gamento o sócio de um clube?
Quais as notas que estão no sa-
pato?
Quais as notas do cinema mo-
demo?

No pé aa secSo "Senhoras-Senhorltas"
(página social); o» leitores encontrarão
as soluçOes das charadinhas de hoje e
das duas perguntas de algibeira.

Aceitaremos com multo agrado cola-
bolacâo de charadlnhaa e perguntas at
elgibelra, dentro da mesm» orlentacfto
fácil eom que aqui sSo apresentadas

Exposições

ALMATA. I

EXPOSIÇÕES PERMANENTE-, —
Funcionam permanentemente a» ti-
guinte» exposições: * • •

Galaria BernardelU, ao Museu
Nacional d» Bela» Arte».

Lucllio de Albuquerque, na rua
Ribeiro de Almeida, n.« 22. .

Galeria Rembrandt, na rua do
Passeio, n.' 70, »obreloja,

Muteu Antónin Parreira», na
rua Tiradentes, n.t 47, sala 1-, Ni-
terói. (Fechada para reforma).

Galeria Da Vincí, na rua Do-
mingos Ferreira, n." 59-X.

Oaleria Europa, na Avenida
Atlântica, n.» 7S2-A.

¦— Muteu Nacional, na Quinta da
Boa Vista.

Galará AtJcanasp, rua da Qui-
tanda, n.o 63.

Galeria Calvlno, na rua Benta
Lutia, n.t 799, 2.» andar.

Museu Histórico da Cidade, na
Praça Cardeal Arcoverde.

Galeria Vendime, Avenida Oo-
pacnhotin. «.» 2B9.

Museu Histórico Nacional, na
praça Marechal Âncora — (Próximo
A Estac/io de Hldros da Panairl.

Muteu Nacional da Bela» Arte»,
na Escola Nacional da Balo» Arte».

Museu de Arte Moderna, edlfl-
cio »ed» do Banco Boavista, 11.» an-
dar.

Galeria Langenbach <fi Tenrei-
ro (Barata Ribeiro, n.' 488).•

BLBB WEDEOE ARBDS. — Ca-
ramica. — Juntamente eom um gru-
po de aluno», na avenida Copaca-
bana, n.t 643.

¦

DARWIN DA SILVEIRA. — Pin-
tura. — Nn Instituto dos Arquite-
tos (Cinelândia).

m

PINTORA ANTIGA — óleo. aqua-
rela e desenho dos séculos XVII,
XVIII « XIX. — Galeria Rembrandt,
rua do Passeio, n.' 70-1.» andar,

J. MALTIEIRA. — Pintura. —
No Salão Assírio, sub-sólo dt, Tea-
tro Municipal.

9)

PORCELANAS DB COPENHA
GÜB. — Na rua México, n.' 3, 10.»
critifar, sala 1.001.

¦
"*. ACQUARONB. — Pintura. —

Ko Ministério da. Educação. Encer-
ramento, hoje.

9)

EXPOSIÇÃO DB PINTURA MO-
DERNA DE MILÃO. - No edifiac
Baneo Boa Vista, »lto nn avenida
Presidente Vargas, tt.» 240, U.» att-
dar, »ob o patrocínio do Centro Cul-
tural Brasil-ltdlia.. *

GILBERTO TROMPOWSKY. —
Nn salão da ARI, a exposição de
quadro» de Gilberto Trompowsky,
apresentando novos trabalhos.

¦

GIBMELLE. — Pintura. — No
salão nobre do Palace Hotel.

U

ÂNGELO COGLIATTl. — Plttft;-
ra. — No Palace Hotel.

9

PINTURA ESPANHOLA. — Esta
franqueada ao público, uma exposi-
Cão de pintores espanhóis, nn Museu
Nacional de Belas Arte».

m

PINO BVBLLI. — Pintura. -
Na avenida Atlântica, n.** 762-/1,
pasto 5.

m

StLVIO PINTO. — Pintura t
aquarela. — Galeria Copacabana
Arte. Avenida Nossa Senhora di
Copacabana, n.° 643, sob os awpl-
cios da Sociedade Nacional de Agri-
cultura.

9

PROJETOS — Maquêtes — Inau-
gura-se, hoje, As 17 hnras, na sede
do Instituto dn» Arquitetos dn Xrnr.il,
ij exposição dos projetas da urhani-
tacão da Esplanada do Castelo, re-
tultante dn desmonte do morro de
Santo Antônio; Estádio Muntcipal; e
conjunta residencial dn Pedregulhn.
Estd previsto o comparecimentò do
prefeito no ato da inauguração,

MARIA DA PENHA TUPINAM-
BÃ. — Pintura. — Sob o patrocínio
do Centro Social Feminino, na praia
ie Botafogo, tt.» 242. Encerrar-se-i
no dia 8 de dezembro.

ESTOFADOR
Casa Verlnha, Antônio do Carmo, reformas e grupos novos, serviço
garantido e perfeição, aceito encomenda. Loja e oficina. Rua Ama-
rain. 1, esquina Barão de Mesquita, 524 Fone : 38-6610 Cha-

mar ANTÔNIO

COLÉGIO PEDRO II — COLÉGIO MILITAR
GINÁSIOS DA PREFEITURA

Mantemos turma» a *»te» estabelecimentos, com revisão minueioia
« jreral, como »«i acontecer anualmente.

Avl»a-ae, outrossim, qne nào »e aceitarão matriculo» para o»
exame» à E»cola Técnica Nacional (cursos Industrial»), após o dia
7 dn janeiro de 1950.

COLÉGIO MONROE
KUA GENERAL CANABAKRO, 5S6
(Em frente à E. Técnica Nacional)

COLÉGIO LUTECIA
INSCRIÇÕES PARA EXAME DE
ADMISSÃO ATÉ 30 DE NOVEMBRO
R. 24 de Maio, 494 — Telefone: 29-5720

EXAME DE ADMISSÃO

GINÁSIO CÂNDIDO MENDES
SOB INSPEÇÃO FEDERAL

Acham-se abertas as inscrições para o exame dp Admis-
são em primeira época a começar no dia Io de dezembro
Continuam as turmas de preparo intensivo para exames
em fevereiro de 1950. Horário das 13 às 16 e das 19

às 21 horas.
Informações na Secretaria da

ACADEMIA DE COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO
Fundada em 1902

Praça 15 de Novembro, 101 - Tels. 42-1797 e 4^-2899

U BANDE HOTEL
LAMBARI

I n*»»*i»H
Diária* com refelgfai:

 Cr$ 70.00
,,,.,,.  (W 120,00

Informais f» n-wrxnn
<tfh>U, UK\ * Htfin 501 - TH„í 22-H551

EDU CAÇÃO E CULTURA •MOVIMENTOÜNIVERSITAR1Q

PROPOSTO PELO EXECUTIVO UM NOVO PLANO
DE FEDERALIZAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES

Em Importante mensagem acompa-
nh».ndo projeto que lhe foi apresenta-
do pelo Ministério dn Educação e
Saúde, acaba o preBldente da Repú-
blica de solicitar do Legislativo uma
nova constituição para o sistema fe-
deral do ensino superior no que diz
•espelto à manutenç&o de estabeleci-
mentos pela Unlâo.

O projeto visa regularizar em de-
flnttlvo a sítuaçfto decorrente da exis-
tenda da vários estabelecimentos par-
ticulares em condições difíceis, e so-
luetonar os numerosos projetos de lei
que transitam pelo Congresso Nacio-
nal, relativos h federallzaçao de esco-
las superiores.

Em minuciosa exposição de motl-
vos detalha o ministro Clemente Ma-
riam toda a situaçío e estuda os as-
pectos legais e de ensino, pedindo,
finalmente, que o sistema federal
seja constituído:

11 por estabelecimentos mantidos dl-
retamente pela Unlfto, a saber:

a) — Ka Universidade do Brasil.
todas as suas unidades;

b) — Nas Universidades de Recife,
Bahia, Belo Horizonte, e Pôr-
to Alegre, eom as unidades
Faculdade de Dl**.-,-"), Faculda-
de de JUrdlclna e Escola de
Engenharia;

c) — A Faculdade Fluminense de
Medicina, a Faculdade de Me-
dlclna e Cirurgia do Fará,
e as Faculdades de Direito do
Ceará, de Goiás e do Ama-
zonas.

3) — Por estabelecimentos de en-
sino superior, particulares, subven-
cienados pelo Governo Federal, me-
diante estudos objetivos feitos pelo
Ministério da Educaçáo e Saúde, poriní-írmédio dos seus órgãos especiali-
zados, inclusive o Conselho Nacional
cie Educaç&o.

AS NOVAS FACULDADES
FEDERALIZADAS

De acordo com o proposto, os es-
tabelecimentos novos mantidos * dire-
t.imente pela UnlSo, seriam:

ai — Universidade do Brasil — das
suas unidades, apenas a Faculdade
Nacional de Ciências náo é, ainda,
mantida pela Universidade. A Fa-
culdade Nacional de Ciências Eco-
nômir.as é mantida com os recursos
fornecidos pela Fundaçáo Mauá, pelaFundação Getúllo Vargas e pela pró-
pria Universidade do Brasil, con-
foante os termos de sua Incorpora-
çáo. consubstanciados no decreto-lei
r."" 8 815. de 24 de Janeiro de 1946.
Transita, pelo Senado Federal, proje-to de lei, originário da Câmara dos
Deputados, regularizando a situação
da referida Faculdade Nacional de
Ciências Econômicas, no sentido de
passar ela a ser, também, mantida
pela Universidade do Brasil. A sua
manutenção Importará em CrS...
3.024.000,00; os auxílios de que pre-sentemente goza poderiam continuar
a ser aplicados nos seus trabalhos
de pesquisas e divulgação.

bi — Universidade do Recife — aUnião Já mantém a Faculdade deDireito, e v. excia., ,em mensagemac Congresso, ofereceu projeto delei, federalizando as Faculdades deMedicina e de Engenharia.
Universidade . da Bahia — a União

Já mantém as Faculdades de Mediei-na e Engenharia.
Universidade dè Pôrto Alegre — aUnião Já mantém a Faculdade deMedicina. *.- - - i, ¦ ¦:
Universidade de Belo Horizonte —

pc* mensagem ao Congresso, v. excie.
ja ofereceu projeto de lei, federahzanlfio a faculdade de Medicina.

Arcaria, assim, nesse grupo aunião, com despesas novas apenasPara três Faculdades 'de Direito eduas Escolas de Engenharia, o queimportaria num total de cerca deCr3 24.060.580,00.

r«r< 
~u 

\ 
FacuiSf «>« de Direito doceará Já é mantida pela UniãoAs despesas com a manutenção daFaculdade Fluminense de Medicina lm-portariam em cerca de Cr$8.658,450,00 Quanto á Faculdade 

'dè
Medlc.na e Cirurgia do Pará náo ha-veria praticamente aumento dp des-pesas pois o orçamento da Repübíi-
Z'rJt «he j-oncedp* P<-*° Plano de va-
n,»..Ç/8i 

da Amaz6nl«. o. recursosnecessários para equiparar os ven-
n.1K? t .0S ,"UB Professores aos do
«t.h.u £dMa1, ° mesmo Prendo ser
_.r ni«ú 

° 
,C°"\ rela<:ft0 à Faculdadeae Direito do Amazonas. Novos en-

S«tff^«ld,d? de Dlreit0 de Goiás,justificado» pelo programa que vem
e.tim^.Tl'10 ° Gcvérno Pedera' Para
BreX,"entr?rgreS5° dMtt reRiSo d0
APLICAÇÃO DO AUMENTO DO SELO

Adotados éS5es critérios. teria aUnião um acréscimo de despesas rieaproximadamente Crs STsso.O !
rlti*. subvenvões que fossem con!cedidas ao» estabelecimentos partícula-
*_____ en,,»°«»P««or. integrados nosistema supletivo da ünifioPara fazer face a essas despesas
vínf.n, 

a>-rreltad0íi 0B recursos Ppro!

rén n hS 
*., e"-ví*<Ã° em $0.20 porcento do selo de Educação, e culorespeito transita no momento no Coí,"gresso Federal projeto de le. no £2mo sentido. Essa elevação produziriaum aumento da receita de ,!,„ 7Cr, 40.000.000.00 S, 'permitindo

oe ensino superior que fosse Julgndo
de«Tient,e..,nt,Brar no ««tema fe"deral supletivo.

AS RAZÕES DAS PROVIDÊNCÍAS
SOLICITADAS

Na fundada exposição de motlvoique acompanha o projeto, esclarece Õministro Mariani aS razões quele?

« .?.. Pe.dtí nova constituição parao sistema federal de ensino. PDiz. entío.

artigo 170. da Constituição, oue "osistema federai de ensino terá ca-rá.er «upletlvo. estendendo-se 
" 

to"o
fir.5*1,- n°f f,trltos llmlt« das de-
__%2r£_ 

,0C""1'*- P"««"vend" pÔr
tados « 0 Distrito Federal organi-

aue 
°w.e"6 

y™" a* w8!5"
«. .u.-P rs ° de»envolvlmento dês-

^sp*& ata ses
Sli "_io ««Pl«lvi da Unido. „ln™t«rla dt »n«lno, deverá rtduilr-M
UdU»l». opinião q„e rhegm., timmi,» prev-,|*.f,r. entr* o. maU lutoriuioos menihro» d» rnmlksáo Dra-.nlr«.
tZt'*" •""•"W" •¦• '•" de rilta.
-Jí ~. B*,PS "* WUCiCiO N«ri„.n*1 f-'»»» ponto 9a viu», |Mr-»m,

ADMISSÃO
I l'l 1 'I !•<
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Para »»am» tm DtitmUiti a
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Divididas em duas categorias — Estabe-
lecimentos mantidos diretamente pela
União e estabelecimentos subvencionados
— Importante mensagem mandada ontem
à Câmara — As novas faculdades federali-
zadas e as despesas — Situação do pessoal
não compartilhou êste MlnlstéVlo, nemcompartilha o projeto de Lei de Dire-
trizes e Bases, enviado por v. excia.
ao Congresso Nacional.

Estabelece Oo projeto de Diretrizes
e Bases que a existência rios sistemas
estaduais do ensino, em cujo desen-
volvimento a Unlfto cooperará, com
auxilio pecuniário. nSo exclui a exis-
tência de um sistema federal de en-
sino, com caráter supletivo e nfto,
apenas, de uma acSo supletiva.

Assim, a açfio supletiva - ria União,
consoante as normas do projeto de
Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional poderia assumir três modallda-
des opcionais, de acordo com as cir-
cunstánclas: Subsidio puro e simples,
subsidio mediante acordo (convencio-
nal) e atuação direta, por meio do
sistema federal.

O sistema federal seria, portanto,
constituído por escolas mantidas, dl-
retamente, pela União e por escolas
particulares, por ela subvencionadas.

Tais conslderapõcs tive ocasião de
expor a Câmara rios Deputados,
quando convidado a comparecer pe-
rante a Comissão de EducaçSn, rio
ponto de vista governamental, sobre
o problema da federallzaçao de esco-
las superiores.

Estranhava aquela Comissão que,
tendo v, excia. oposto veto parcial
ao projeto que federalizava a Facul-
dade de Direito de Goiás (Lei n. 61M,
de 3 de janeiro de 1949), remetesse
ao Congresso Nacional mensagens,
acompanhadas de projetos de lei, re-
lativas à Federalizacfto das Faculda-
des e Medicina de Belo Horizonte e
do Recife e da Escola de Engenharia
do Recife.

Esclarecendo, então, as duas atitu-
des assumidas, pelo Poder Executivo,
demonstrei que, apenas, aparentemen-
te. existia contradição entre leas.

Firmado o princípio de que o sls-
tema federal, seria constituído por es-
colas mantidas diretamente pela União
a adoção de uma ou outra forma se
verificaria atendendo-se, . sobretudo, a
atuação regional ou local do esta-
belecimento de ensino superior.

Assim, quando um estabelecimento

Dois almanaques para a
infância e sn juventude

Já se encontram nas livrarias e ban-
cas de jornais os Almanaques, edição dp
1930., de íVida Juvenil» e «Vida Infan-
ti!», as duas esplêndidas e bem cuidadas
publicações editadas pela Sociedade Grâ-
fica Vida Doméstica Uda. e destina-
das à infância e juventude brasileira.
Como nas edições anteriores, os Alma-
naques para 1950 apresentaram magnifi-
ca feição gráfica e contam com colabo.
ração de escritores especializados na 11-
terátura pnra a infánch. como Malba-tahan, Ofélia e Narbal Fontes, Lausi-
mar Laus, Armando de rarvalhn Bar-
ros, C. Paula B-arros. Gilria Helena. Le-
tiria M. S. de Faria, trazendo igual-
menle ilustrações de artistas brasileiros
já consagrados, como Calmon Barreto,
José Geraldo, Jnselino Gray e Ricardo
Fontes.

CONFERÊNCIAS
Professor Felipe dos Santos Reis

— No próximo dia . de dezembro, tu,
10 horas, no Instituto de Arquitetos ,10
Brasil, promovida pelo mesmo Institu-
to o professor Felipe dos Santos Reis,
fará uma conferência sobre <Os oe-
nelraiores de energia, com aplicações
k luz c ao sol>. O conferencista abor-
d.T.-í o homem e os abrigos em face
ria seleção das energias mantenedoras¦ia vida.

1'rnf. Otneillo Rainho Carneiro —
Hoje, fts 20.30 horas, no Real

Gabinete Português de Leitura (rua
riu Teatro!. sobre o tema: «Aspectos
de Portugal». * *

Prof. Mlchel Simon — A Escola
Livre de Estudos Superiores da Casa
do Estudante promoverá no próximo
dia 7 de dezembrn, fts 17,30 horas, na
sirte dessa Fundação, uma conferên-
cia Intitulada «-Paris, seus poemas e
suas canções», com ilustrações musi-
cais, que será proferida pelo prnfes-
sor Mlchel Simon. Entrada franca.

*t 9 . *

Kmh.ilxiwlnr James Scott Mardonald
- Especialmente convidado para falar
r.a Sociedade Brasileira de Cultura In-
glesa. o embaixador do Canadá, sr.
James Scott Macrtnnald, realiza naque-
Ia Sociedade, hoje, fts 17.45 horas,
umi conferência sóbre o tema «Cnna-
dá In the post wnar worlri. (O Ca-
nada no mundo de após guerra». A con-
feríncia que será presidida pelo senador
N-elo Viana é franquearia ao público,
apresentará os fatores do grande de-
senvohimento que se vem verificando
n» Canadá nos últimos anos. na in-
•irtstrla comércio e artes e na vida
, onstituclonal daquele pais. um eshoço
-ic, progresso rio Canadá, rios dias oo-
inniais ã posição que hoje ocupa entre
hs nações do mundo.• •

Deputado Hermes Lima — Realizar-
seá nn dia 2. sexta-feira, fts 1" ho-
ras. na sala do conselho, mais uma
onferínrla da série de palestras pro-

nvvlda pela Associação Brasileira <e
mprensa em comemoração rio cente-

náii<> de Ruy Barbosa. O ronferen-
¦ Ista será o deputado Hermes l.imi,
oue falará sôhre «Ruy Barbosa, tor-
nalista e advogado».

sr. orl-anrtlnii Seita-» — No recinto
d» evposicSii de Tlzlana BRnazzola «
Roberto Samhonet no Museu ile Arte
Moderna, reallznr-se-á. amanhã. As
I7.:l0 hnra». uma palestra do critico
dt arte Orl.indlno Sellas destinada ht.
ni ••»» geracõ»» rte «rllMas e intelec
tu*-l«. aôbre o tema: «Contribuição rie
modernos Itallanok aos problemas rta
plntur» dn nonin tempo». O museu 1
nn «venlrta rre-iirtente VarR»». 210. edi-
fino Ranço Boavltla.

de ensino superior tivesse uma ação
que ultrapassasse as fronteiras do
próprio Estado em que estivesse loca-
llzado. haveria a direta manutenção,
pela Unlfto; quando, nn entanto, dl-
flcllmente pudesse exercer uma atua-
ção, além do âmbito do terltório em
que tivesse sede a escola, a Unlfto
cooperaria para a sua manutenção e
desenvolvimento por meio de subvenção
salvo se circunstâncias outras, rte na-
tureza política, aconselhassem toma-
los inteiramente a seu cargo.

Transitam, pelo Congresos Naclnal,
Inúmeros projetos de lei. relativos a
federaljzação rie escolas superiores.

Assim é que estão em curso, na
Câmara rios Deputados, projetos de
lei, federalizando a Faculdade de Cl-
énclas Econômicas de Minas Gerais,
a Faculdade de Direito dn Pará, a
Faculdadee de Direito do Piauí, a
Faculdade de Odontologia do Pará. a
Faculdade de Direito e as Faculda-
des de Farmácia e Odontologia de
Sfto Luis. a Faculdade de Direito e
a Faculdade de Ciências Econômicas
da Bahia, a Escola de Belas Artes

Associações Cuitu-
sais e

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ANESTESIOLOGIA — No antitea-
tro do Hospital dos Servidores do
Estado ft rua Sacadura Cabral
17S, às 20.30 horas com a seguin-
te ordem do dia: l.o) — Ancste-
sla em cirurgia de urgência (con-
siderações gerais), pelo dr. José
Afonso Zuglianl; e 2.*?) — Pro.ieçfto
de filmes.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS
UNIDOS — Hoje, às 17.30 horas,
na sede do IBEU, na rua México,
90 — I.i andar, o ALUMN1, Asso-
ciacào dos Antigos Estudantes nos
Estados Unidos, vai receber os pro-
fessores e técnicos brasileiros e
norte-americanos que servem junto
à COCTA, — Comissão rir Orga-
nização do Centro Tecnológico de
Aeronáutica — numa recepção, du-
rante a qual, o chefe dessa Co-
missão, professor Richard H.
Smith. falará aos presentes sôhre
o que é o que pretende realizar a
organização da Aeronáutica.

STANDARD HHONIC DRILL
CLUB — O programa de uovem-
bro. flêsse clube dc conversação
em Inglês, foi encerrado na reunião
realizada sábado passado, soh a
presidência da sra. Ninon Lama-
rão. A sessão teve Inicio com o
exercício de fonétlca feito com a
quarta parte do poema .-The «hi-
te. cliffs of Dover», da poetisa Ali-
ce Duer Miller. A seguii n secre-
tarta Ana Ellza L. Viana leu o
resumo da reunião anterior e no
expediente transmitiu o texto ria
carta recebida do associado Alva-
ro rie Melo Bittencourt, que se er-
contra em Chicago. Estados Uni-
rios, fazendo um curso ile apertei-
çonmento técnico.

De neôrdo com n ordem do dia.
foram depois convidados os sócios
Inscritos n abordar os temas esco-
Ihldos. Falou então o rir. Ademar
ria Silva Rocha, no tópiro 'He-
porls ní SPDCian's traveis», pnra
fazer uma descrição da viagem que
ns sócios do SPDC fizeram à ci-
riarie fluminense dc Agulhas Ne-
gras, nn dia 13, a convite rio riu-
he similar IA existente, o -Resen-
de EnRilsh Language Club».

O J,tem seguinte do programa,
«0"al tahle». constou dc uma con-
ferência entre ns sócios Pierre
Mandelert, Alda Antunes, R. Car-
doso e Jefferson Munroe. tendo
êste último feito um comentário sô-
bre suas viagens pela África e
Austrália e sua participação nas
hatalhas de Tobruk e Bengásl, co-
mo enfermeiro, durante a última
guerra.

O orador seguinte foi o tesourei-
ro Roberto Cardoso, que discorreu
sobro ns planos da diretoria do
clube para o ano rle 1950.

Na segunda parte educacional do
programn, o professor Alfreri H.
Palmer fêz suas costumeiras pales-
trás rie gramática Inglêsn. cnnrluin-
rio suas últimas anotações acerca
da palavra «key», riesta vez gi-
rando seus comentários sobre o res-
pectlvo verbo, «to key», e con-
chilu sua tertúlia de 10 minutos
com explicações pormenorizadas
sôhre as palavras «bundle. hunch,
Inck».

Foi orarior oficial ria semana o
dr. Antônio Rêln Filho, que esco-
lheu para tema dc seu discurso
a vida do homem moderno em clu-
bes e sociedades, dissertando sôhre
as finalidades dessas agremiações
e seus componentes.

A sessão foi encerrada pelos com-
ponentes do grupo -Courage». soh
orientação da lider Lulsa Maga-
Ihftes. Foi interpretada a peca tea-
trai «Mv wife's ronmers», pelos s6-
cios Mário Nogueira, Glória Man-
delert. Agenor Amambnhy. Nelson
Burhalde e Jenl Carvalho Uma.

CENTRO BRASILEIRO D* PES-
QUISAS FÍSICAS — O prof. An-
dré Marechal, do Instituto de
Óptica de Paris. realizara hoje,
dia 30, fts 17.30 hnras na sede
do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas, ft rua Álvaro Alvim. 2i.
21.v andar, uma conferência sobre
«Pesquisas recentes nn domínio rta
ótica instrumental». O prot-, Ma-
rerhni. Doutor em liínrlns físicas
e engenheiro de óptica, ex-pro-
fessor da Univewidade «le Montreal
e rio «Imperial Cnllege of Science
and Technoly. de Londres.é autor
rte rtlversn» trabalho» Importante»,
entre ok quais »n!ir.'f.*aem as mas
pesquisas «ôhre rtlfraçfto e aber-
racftn.L.

da Bahia, além de várias emendas
oferecidas ao projeto que federaliza
as Faculdades de Medicina de Belo
Horizonte e.de Recife e a Escola Oe
Engenharia rie Recife, no sentido de
que seja estensivn a federallzaçao e
outras escolas superiores; e, no Se-
nado Federüt, projetos federalizando a
Universidade de Minas Gerais, a Fa-
culri.-ide de Medicina e Cirurgia do
Pará e a Faculdade de Direto do
Amazonas, êste último Já havendo
subido ft sançfto de v. excia.

A aprovação de todos esses proje-
tos rie lei nfto seria recomendável aos
interesses rio ensino e, dificilmente,
a Unlâo poderia arcar cnm os ônus
ria federaliüação de todas aquelas es-
colas, pois .*is despesas anuais monta-
riam a mais de CrS 300.000.000,00,
crescendo êsse total com projetos de
lei que. porventura, fossem «apresenta-
dos ao Congresso Nacional, federall-
zanrio outras escolas.

Concursos de Monogra-
fias sobre Lepra

Com o objetivo estimular os nossos
técnicos, enriquecer a literatura sôhre a
leprologla e propagar os conhecimentos
e estudos feitos em nosso meio, vem o
Serviço Nacional da Lepra instituindo
concursos de monografias que tem alcan-
çaclo grande êxito permitindo a publi-
cação de magníficas obras muito hem
acolhidas nn pais e mesmo no estran-
geiro. Fnram premiadas até agora lh
monografias, sendo 10 com o primeiro
prêmio, 2 com o segundo e 4 com o ter-
ceiro.

O S.N.L. publicou 11 dos trabalhos
premiados, sedo que quase todos estão
esgotados. Por isso já estão sendo re-
editadas algumas obras, dentre elas o
Tratado rie Leprologla que teve grande
aceitação por parte dos estudiosos do
assunto.

Acaba de ser realizado um novo co-
curso, obtendo o primeiro prêmio com
a monografia «Compêndio de Leprolo-
gia*. os drs. Luis Marlno Bechell e
Ahrâan Rotherg. médicos leprolnglstas
de São Paulo e técnicos que gozam de
grande conceito nacional e internacional.

Escola Nacional d.
Belas Artes

CONCURSO DE DESENHO DE MO-
DftLO VIVO

Acha-se aberta, na serrotaria da
Escola Nacional rle Belas Artes, a
inscrição ao concurso para o provi-
menln da cadeira de Desenho de Mo-
dêlo Vivo, cujo encerramento venti
car-se-á em 2 de fevereiro de 1950,

Os candidatos obterão, na secre-
taria, os informes necessários.

Faculdade Nacional de
Arquitetura

EXAME DI PHIMElhA ÉPOCA DE• COMPOSIÇÃO DECORATIVA
Ilia 1 — .-Manhã — Prova escrita

32 cnnrlirjatos; Tarde — Prova oral
rie Adolfo R. Morales a Hugo de

Oliveira Lopes. Dia 2 — Manhã —
Prova orai — rie Isar Rodrigues Coe-
lho a Milton C do Nascimento; Tarde

Prova oral —- de Abrahfin Neuman
a Maurício Dias da Silva. Dia » —
.Manhã — Prova oral — de Maurício
Hennlg a Marcus da S. Ferraz.
SEGUNDA CHAMADA DAS SE-
GUNDAS PROVAS PARCIAIS

PRIMEI HO ANO — DESENHO AK-
T1STICO — din 5, de 8 fts 17 horas,
nn Porão ria f.N.A. — HISTORIA
DA ARTE-ESTÊTICA — cila 2, as
13 horas, na sala 14

Inspeção de saúde de
professores particulares

Submetam-se a Inspeção rie saiirle, se-
gundas. quartas e sextas-feiras, às 12
horas, terças, quintas e sábados, às IH
horns, nos seguintes Distritos de Saú-
de Escolar.

Terceira Dlairlfo de Soiirfe Escolar —
Rua da Glória 26 -- Antônio Maurício
de Barros, Eneida de Matos Sabino.
Maria dt Lourdes Campista.

Quarto Distrito de Saúde Escolar —
Rua da Passagem, 104 — Ana Gandel-
man, Oscni Ribeiro cia Silva.

piíinfo Diifrlfò de Saúde Escolar —
Rua Ipanema, 34 — Ana Calomenl.

Sétimo Distrito de Stiúde Escnlar —
Av. Melo de Matos, 31 - Cléia Goncal-
ve* de Azevedo, Eumll Arruda Portl-
lho.

Oiífri'0 Diatnío de Saúde Escolar —
Rua 24 de Maio, 931 — José Cavai-
ranti. Júlin do^ Santos Neto, Leiria doj
Santo» Neto.

Di-Srimn Segundo . Distrito de Baúdi
B»m!ar — Praça Barão da Taquara, 45
— Nilo Gomes Valentim.

ADMISSÃO
PRIMÁRIO

Jardim d« Inf Anciã

Curso de Admixk&o

Para exame em dezembro e

fevereiro

Colégio OTTATI
R. Marquês de (Hindu, ttl -

67 - (Botafogo) — Tel.: erf-0d.11

Exames de admissão ao 1* ano giní-sial
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - GRAJAü

Avl8.inniB uuh intereasudo» <l»e ua ln«crlçoe» pura ,,„ «xuiueu ,„
miRft&u ao U ano -glnuRluI diste (ilnállo * ho Inat de Urim ^j,, 

'

oerriir-»e-ào Impreterivelmente nu din 3 de dezemhrt, p , \„y'a'
va-86 q"«»t» ante» nau pouc-afc VHJJU» existente* imra ,,-, «XMniei »
nerem realizado* no dia 12 de dezembro (li épmrn), Informai;»-» nl

Secretaria do Ertucundário o» pelo telefone 88-SI67

GINÁSIO CRUZEIRO DO SUL
RUA BARÃO DO BOM RETIRO, '1 S«3

Próximo h Praça Verdnn — Grn.laA

Colégio Feanklin Delano Roosevelt
CONVOCAÇÃO

Estão convocados os senhores pw>fessôres para. den-
tro do horário normal do ano letivo de 49, realizaveití as
provas finais (orais) dos cursos ginasial e colegial, m»
dias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 de dezembro.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1949.
PROF. MILTON RIVERA MANGA — Diretor

ps

D
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Ginásio São Francisco
Diretor: — Professor Júlio Alves de Lima

Orientação pedagógica do protessor cel. Ary yulntel»
Rua Mariz e Barros. i.107 — Tel.: 28-8244

Exames de admissão à 1." Sede Gmasial
As inscrições serão encerradas a 30 do corrente m*s. Exames na prinielra

quinzena de Dezembro.

CURSOS:
ADMTSSAO — GINASIAL — JARDIM DE INFÂNCIA - PRIMÁRIO -
ESCOLA DE AERONÁUTICA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES
- ESCOLA MILITAR - COLÉGIO MILITAR (GINASIAL E CIENT1FI-

 CO) — INSTITUTO DE EDUCAÇÃO.

I

EXAME DE ADMISSÃO
Inscições até 30 do corrente

Cursos: CIENTÍFICO — GINASIAL E COMERCIAL,
A NOITE.

COLÉGIO REPUBLICANO
ESTRADA MONS. FELIX, 87 — VAZ LOBO

~______jmmm__m^m-m0mmmmaammmma0ml0W0Í~'*m*miii ¦¦¦»¦—mnnni  -—_
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Curso vestibular para CIÊNCIAS ECO-
NÔMICAS e CIÊNCIAS CONTÁBEIS

a cargo de veteranos professores

prnr

CUliSO GINASIAL
AVISO IMPORTANTE: O"Gdsío Carvalhn úf_ Hunií finürç''

w3 Uu BiBfesisJwm^H

1*1 s!

comunica aos interessados no curso ginasial, \
que manterá, ainda, em 1950, as menores men-
saudades desta capital. Ensino eficiente.
Existem poucas vagas. Exames de admissão.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Turmas de preparo intensivo pela manhã e à

noite.
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 71 — Centro -

Tel.: 22-6766.

È Coiércio ioEscola Técnica
Rio de km.

(Reconhecida em Lei Federal desde 1916)

PRAÇA DA REPUBLICA, S&/62
AULAS DE ADMISSÃO PARA O CURSO

BÁSICO SOB A DIREÇÃO DE
PROFESSORES COMPETENTES

FREQÜÊNCIA GRATUITA ATÉ
FEVEREIRO DE 1950

1

i

ESCOLA TÉCNICA NACIONAL: CURSOS TÉCNICOS
_. T DE QUÍMICA INDUSTRIAL

Xâo se a-r-Mtarfto matricula» paru a 1 (irmã da Noite, d-ppif-m d» dia 10 d<> de7.<»mhro. P"r "•'*'
i-ii-mplrtii. o que darft inicio à Turma da 1'aide. a I». NeKUiHln-feira. limitada i il) alunos, porím

Tal dellbcraç-Su evita o tíeral atropelo e o* pedldon de últini.i hora, nrejndirlaid li uriPlttaçfi»!
que ne Imprime ao» eiltudo* do

COLÉGIO MONROE
RI'A (íBNIüKAL ( ..NAHAIIKO, SSO(ANT1UO 'mi,

i Km irente A K. T . Kai-lonal)
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
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INSTITUTO COIUÍJAO DE JESUS
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[armem Adssst, laureada do Concurso
Chspin. de Varsévia

, .ressões e comentários, numa rápida palestra
a jovem artista — Os pontos fortes e fracos do

í0 
ride certame — Camaradagem e entusiasmo no

'. jpio, no Hm, decepção — Polônia, terra da
' «ica — Concertos em Paris, a eterna capital do
n' Projetos futuros — Recitais no Rio e

São Paulo, inclusive no rádio

Gilda Maria de Freitas [

m uindo
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fim' ,:.,,i Carmem Adnet

I

ii t.iiropa, apôs haver
imçiio honrosa èlitre us
rum/. "Concurso Inter-

realizado em Vur-
niiimciio do ceiiteiidrio

••mitor polonês, procura-
oi em pianista patrícia

4(iit, COHI On. DKi i/B
•ri* ii o Brasil na renhi-

..in,, na capital du Po-
cinqüenta pianistas rm-
', flií lÍH-íííl f-t u. .'íí... 'M'
ri.íu honroso, qiíe coh-

¦-.)(((. i ( rta nu-.
iii^so fiettnsnn, qutse-

m "'í..m H/e. '/ swa nu-
se../, ü u í/esi nrolui das

'tttiiii final das mesmos.
/liei/ /nlni* .1 respeito,

tanto, não quero fugir
üe luuvat a magnífica

i, concurso. Nada fal-
i mnra/Dieiite, nos con-
•í ifit.ii/( hospeda dos pela

. 4(n(4 nos cumulou, a
.4. v. Ficamos reunidos,
s candidatos russos, no

¦'. tu n tos, na )na\n\ ca-
< *:t.'.m"-. os moi-s t.iíe-

itíntac<inti'i~;;t' das
. i/iririos ii Bisifa a
¦ni. ciduiiezinha onde

444)r nacional ilu Polônia
ipm, que o/i _ ctinsií-B-
verdadeiro ídolo, tulvei
i d,, apreço e du .sim-

i/o ii sua pátria no seio
. Visitamos sim ousa

lhe pertenceram
poderiam, deixar

sentem

no sentido de aquinhoar teses dais pai-
ses hoje intimamente ligados poi laços
políticos a ideológicos, O comunismo
soviético estendeu-se à Pnlfinia como se
sabe,

Nâo foram Hes, todavia — con-
fim.oi. — esses pianistas colocados em
primeiro plano, os melhores. A prova
está na maneira, severa com que a cri-
tica francesa acolheu, os dois primeiros
prêmios — pnr coincidência singular,
uma polonesa o um russo — discordou-
do inteira mente das suas interpretações
de Chopin.

Realmente — acentuou — muitos
desses pianistas se. revelaram medíocres
interpretes do seu grande compatriota.
A escola polonesa e russa, alais, está
mudando de rumo. O romantismo está
cedendo liigui u um verto maíerlalismo,
verificudo através de uma sonoridade
seca, insensível e de uma interpretação
jriu e pouco acessível, UO passo que
predomina a virtuosidade, a exatidão,
a execução seguru, eii/im.

Houve um austríaco, por exemplo,
dos melhores que se apresentaram, e
i/i/e mio coiiseffiiiii sequer atingir a ter-
ceira prova. £. entre os poloneses com-
pulsoriamente classificados, como se o
futo de llKiver nascido nu terra de Cho-
(iiii co)i/ei'isse si./icie>líe talento . sen-
sibilidude paru viver iis sutis páginas,
apenas um não !"i premiado — era
èle o único qne. não tinha padrinho na
mesa. Em compensação, contava cnm
ii.-i siiiipii.ias rin público. Um jóiiéin,
chegou a subir ao palco para pedir
justiça para '''le, semi" recebido com
gerais aplausos dn assistência, Mas o
tal jovem audacioso pagou seu gesto
com uns dias de isola nun In iituolioi-
tririn.. .
POLÔNIA, TERRA HA MUSICA E DOS

MOSICÒS

Cililu Maria Freitas

HO.IE, AS lli HOKAS. NA A.
A pianista Gilda Maria rie

far-se-á ouvir, esta tarde, fts
ras na ABI.

B. I.
Freitas
lfi ho-

Edinar Altino de
Campos

NA ESCOl.A N. DK MÚSICA
HOKAS

AS 17.30
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Deixandu de parte a concurso, Car-
mem Adiit.t passou, a falar ilu Polônia,
ainda muito devastada perna horrores
du guerra, porém sofrendo um tnoi-i-
menío míeiisu ile recoiisfrw.áo.

— Essa reconstrução, salientou, _
uiiii/.i imii.*; espiritual. A musica cami-
nlin a passos turgos na terra de Chopin,
uiiili- us artistas sáo beuijttistos e ui/im-
rados, encontrando todas us facilidade»
pura vencer. Um, talvez, a quantidade
deles, salieiilando-se em todos os seto-
res e espaihandu-so pelo mundo como
verdadeiros meiisugeiros du sua gente
e dn sun pátritt, Pouco conhecem, po-
rém, do Brasil. Hd mesmo quem se
lutei!,,, ¦_¦ rn, saber como aqui se toca,
Òliòpin, conio me disse uma senhora,
supondo talvet que a nossa sensibilidade
não chegussa até iri ...

/•;, i/fi.iiiiii/'.-ii modéstia de parte, C\ir-
ni. ,n ,li/iici disse; "Tive o ;ii*u~-er de
ver n nume dn Brasil vivado quando
terminei de tocar. !¦•¦! com orgulho que
fil .1111)1. aos poloneses a existência do
nosso pais, como entro de arte.

REUURIJACõES UE PARIU, CONCER-
rua h novoí

Da serie "Recitais rie Intercâmbio
ria Escola Nacional rie Música, consta
o recital, às 17.110 hnras rie hoje, rio
cantor pernambucano Edinar Altino rie
Campos, que 3e Iara ouvir no seguinte
programa :

PARTE
SCÀRliATTI -- Sento mel core;
DUKANTE — Dnnza, daiiza;
CALDARA — Selve amiche, ombroso

piai) te.
SCHUBERT — Dor wanrierer;
BRAHMS — Meine Hebe ist grun;
WÒliP — Verschwiegene Hebe;
R. STRUSS — Aller seelen.

II PARTE
CASTELiNUOVO TEDESCO — "13.'I0"

[Sobre fragmentas de Bach com pala-
vras ele A. Musset) - ai Chanson de
Barberinc; bl Chanson de Fortunlo;
ci Cantate de Betine.

F. POULENC - Chansons ciilai-eul-
se5 __ i — chanson de clair tamis;
II — Les gars qui vont a Ia íéte: III
— Cest le Joli printemps; IV — Le
mediam; V — Chanson rie Ia filie (ri-
vole.

III PARTE
R. HARRIS — Evening song*.
D. DEVOTO — Embelecos ; ,t Nubl-

tero Anhelo; bl Aparlclon Urbana; ci
Nocturno.

KOELLREUTTER —- Poema;
VILA-LôBOS larr.) — Remelro rin

S. Francisco;
ERNANI BRAGA tarr.) — Engenho

Novo.

Avenida-símbolo
Nilo vale mui» a pena ditei, Ji

lauto que se tem dito, qui: viva
mos mi terra dos paradoxos — ai-
li//(i iniclismente sem procura nos
nn retidos estrangeiro».

Teju-íe o cuso du tm elétrica
Durante, muito lem/iu, em progra
jiiii» .ndlo/diiiobs e publicidade nn
imprensa, andou, a Light a aaonse-
luar o maior consumi, a, elelrioia,-
de, cujti Kw., assegurava, era hU'
riitissiino. liv um momento -.n*v
outro, aparece o Saci, trepado m>s
lustres, escondido atrás das gela-
delrus, etc, a ttdvertti a pupulu-
ção da. imperiosa necessidade üe
economizar aquela memiiisstmu etc-
trycidade. Depois do Saci, veio a'palavra du empresa, ameacundn a
cidade, caso mio tniiiasst a sério n,v
avisos do garoto, de ficai sob u re
gime do racionamento, b, por fim,
secundando essa tntimacdo, o pro-
prw Departamento governamental,
que tem a seu cargo o assunta, toi-
ntnt certo que o Rit> estava conde-
nado, irremisHivelmente, a. perdei o
cartaz de ''capital mais Iluminada
do mundo",

C')'i.ie !/i*()i!i,i.iiiii(i.
Ora, a avenida Brasil, em grande

tiiclio, nunca tivera iluminação.
Naturalmente, porque isso parecia
dispensável. líclti niia se lembrou a
Light no tempo dos seus programas
e anúncios de "gaste mais iiiz".
Pois agora, exatamente agora, s>'f>
ns vistas do próprio sr. ministro
ili, Viação, realizam-se amplos e pro-
} u n th is estu d< is pn ra a est :fdli ti dt»
tiú lhor processo a adotar na ilu mi-
nação tlaquela avenida.

Aquilti ali vai, parece, j ntttjar
pelos esmeros, ficar uma uel,'.?.il!
Feérico.

Ai está a que ê. em nosso país,
uma situação angustiosa, de j per tu-
ras e desesperos, I>e um -lia ii""i
outro, transforma-se na mais ri-so-
nha e otimista das expectativas e
ote tias realidades.

Avenida, Brasil. Vê-se que > nneie
t^i muito bem achado, — '.>.

e yea OCIEDADE
Dr, Pedro de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS E

URINARIAS
Una do RonArHi, «R — Oe l at fl

ta Catarina, com a
WlBKenliausor, filha (ln
no José Ferreira e sra
nhauser, o sr. Manual

srta. .luracy
casal Ascendi-

Hilda Wlcge-
Antônio Leal,

funcionário do
ritUULAMAb

Ministério da Guerra.

ta em homenagem ao seu ex-iiruslilen.
te sr. Tom Sloper, e ao seu «.legá-lo
hrltfcnlco sr. Alfrcd Hutt que está rio
partida para a Inglaterra. Compare-
coram numerosos membros e arnlgn-

R. N. U., representantes do
diplomático e da Imprensa ca-

Estho se hal.lltlnnnn para easar, nas
várias clrcunscrlcões desta capital!

Ismael dos Santos Gama e lolandi.
Moura Santos; Osmar ria Cunha e
Iracema Gomes Fôllx: Lida Mana e
llulieriii Oscar Miranda Worneck; Wil-
son Lual e Maria de Lourdes Macha-
iliv Durvallno Ferreira de Sousa o Ala
rie Maria Correia; Antônio Leite de
Rmisn e Zulolde Santos: Bento Soares
ria Silva e Erncstlna do Laia; Nlllon
Lopes de T.lma Barros p Mnrilla Tola
Coulo! Josr da Silva Dias e Olinda
Coelho; Milton Pereira Bastns c Nell
Pereira Rodrigues; Noí González Fer-
nanilez e Esperan/a González Tílriicio:
José Alves e Rule de Sousa Dntnln-
guez; Jorge. Lopes ria Silva e Cllcia
Carrinso; Mário Vargas de Sousa e
Elcumár de Morais; Rubem Lacerda
Caputl e Nell Guimarães Barreiros:
jorgè do Miranda e Gloria Lalne;
.lofio Barbosa c Maria dr Lourdes:
Apnlin..rlo Casemlrn cia Cunha o Hele-
na Guzzrij AriaurI Oroscn Viana e Car-
mem Tempone Avolio; José Prudênclo
Fernandes de Barrns o Santinha La-
hanra; Pauln rte Carvalho Noto eivo-
lina Rosa ila Silva; Sílvio Duarte Car-
neiro ria Cunha e Maria da Gloria
Abreu do 0 rie Almeida; Gndorrcdo
Souto Cruz o Gilda Soares e Silva:
Murilo rie Macedo Reis e Mana Leo-
nor da Mota Plrassinunga: Aroldo Ma-
ciei Para-Assú e Agnslinha Dutra da
Silveira; Jaclr Gloria Kallfe e Helena
de Salnf.Tust; Geralde Jnso Ribeiro
Ceralcla Lulsa Teixeira: José
Cordeiro Sobrinho e Odeie Moreira
Silva: F.dilberln Santana
Benelho: Jadlr Guimarães
Polnla: I.nurtval Barbosa
Cacilda Francisca
lAUAMBINTUb

ria S.
corpo
rioca.

SR
listas

CLÔVIS PESTANA — .Inrna.
acreditados .lunlo ao gabinete

rin ministro da Vlaç.lo, resolveram
prestar-lhe. ontem, as 11.30 horas,
uma homenagem pelu transcurso dn
seu aniversário nataliciu. Introduzidos
por um oficial rie gahlnele. os .lorna-
listas foram recehldoK peln sr. Clovls
Pcslana, tendo um rides usado dn na-
lavra. O homenagearin respondeu agra-
decendo.,
JANTARES

v A&LIMtlitflUIS

O casal José rie Sousa- lolanria Cou-
to rie Sousa anuncia o nascimento de
sua filha VANIR.

ü sr. Carmino Florence e
res<i C. Florence participam
mento de seu filho IESO.

sr i. 'le-

nasci-

rosrRATOS

qllt

n-
e,
D.

com pu-
tuliis ns .mi i.i provas,
enr respondeu, ã tle-
expectativa de mn-

• ¦natlas, apenas, /'»)-
seus proft isài rs na

i, sendo eu a única
regra iiaul e um
/lei ainda a tintar

s es (ia H Ilu de terem
ras çl-assificueães pm-
russos, como st uma

: houvesse sido feita

/..a
litíí.
(4. de

ilnui

t\n )s,
influem,

at. a th

j i une
acuhi

du a
4I//III

leia Adnet,
cantada c<
{reti quatq
eis/n espint.HUl, .i

is gui iiii; . Gon]essm
'i pela lida intensa

,,-,., ns rei:ii2açtjtín
uiando diariamente, •
lu inteligéiiciu e d" c,
multidão cosmopolita
iteqtiiosu de pi\tzer
Paris e sempre

mem Adnet, depois
; tio concerto qne

¦A-I vil te,
idude que
a do pon-
spt ito das

a m u eu tu-
da capital

artísticas se
.i diu ni/esía-
ração atraiu-
que para ali

e emoção.
Paris! exclama
do que, se re-
deu ll a

Gianella De Marco
Essa pequena regente que vem pro-

íongando as suas atuações entre nos.
mercê rio sucesso que tem alcançado,
dará, mais um concerto amanhlt. a
noite dirigindo a Orquestra Municipal.

Maria Augusta Meneses
de Oliva

Essa Jovem pianista patrícia, que ha
pouco partiu em viagem de aperfeiçoa-
mento para os Estados Unidos .dará.
segundo estamos Informados, seu con-
certo de estréia, no dia 4 rie dezem-
bro. no Carnegle Hall, apresentaria pe-
Ia Columbla Artlsls.

U eusal Hermlnln Rocha Lima Sara
.Martins Lima comunica o nascimento
dr seu filho CARLOS SILVIO.

-k

O m Hélio Gulmar5es e sra. Iara
Klaes Guimarães participam a mtjrl-
mento rie seu filho LUIS FERNANDO.
..,1 ,:,:.>AICIOb

In/cm anos hoje:
Desembargador Saul de Gusmão.
• Sr. Antônio Vicente Filho.

Armando Varadi.
Coriolano de Medeiros.
Henrique Bourgeard rie Maga-

Duval
eira e

Jorgina
Isabel

da Silva e
Martins de Sousa.

SRTA. ZELIT.A MEYER MUNIZ -

SR D1RGEU ROSA -¦ Reallzar-se-á
no'próximo rila .1 de dezembro, o en
lace matrimonial da
Meyer Muniz, eom o sr.
A cerimônia religiosa
16.15 horas, na igreja
raç.ln de Maria, no

SRTA. MARIANA IX) RKGDMON-
TEIRO — SR. PAULO DA FONSECA
E SILVA — Realizar-se-á,
enlace matrimonial do sr.
Fonseca e Silva, filho dn
rin Fonseca e Silva c ria sra. Janela

srta. Zelita
Dlreéu Rosa.

lera lugar, às
rio Sagrado Cn-

Méier

amanhã
Pauln da

;r. Jorge

DR. A. VIEIRA DE MELO —
Aproveitando o ensejo dn transcurso
do seu aniversário nafalleio, os ami-
gos e colegas rio dr. A. Vieira rie
Melo vão lhe oferecer, no dia lfi. ás
19.30 horas, no salão de honra ria
Casa rio Esludanle do Brasil, um ian-
tar rie cordialidade. Listas rie adesões
no Senado, Cftmara rios Deputados,
.Jornal do Comércio*, e na A. B. I.

BXGVRSOElii

cnm

"Snlle

preferindo, porém, nos mos-
nuas criticas a respeito. Eis o

, por ,.it.mpl". "Art": '¦Quan-
i:it:itltlnili. ardente tí

Alunos de Dulce de
de Saules

Os alunos dos cursos superior e de
aperfeiçoamento da prof. Dulce de Sau-
les realizam um Concerto Chopin. ama-
nhã as 17 horas, na ABI. Tomam pai-
te os seguintes pianistas ; Ademar r *

rie. Ruben Dario Coube. Ebane
EÍisa Barillarl Valls, Helena
_ Maria Alice Fonseca.

Dr.
Sr.
Sr.

Ihães.Dr.
Sr.
Sr.
Sr.
Srla.
Srta.

lha do

Antônio Mendes Monteiro.
Paulo Vidal Leite Ribeiro.
Moacir Simard.
João de Sousa Breves.

Dulcinéa da Silva Costa.
Míriam Llma Dourado, fi-
Elislario da Costa Dourndn
Amànda Llma ria Cosia

sr

Fonseca
Wlllensens ria Fonseca e Silva
a srta. Mariana rio Rog" Monteiro,
filha rin sr. Lols Souto rio n*go M*m-
teiro. membro da CnmlssSo rie Assun-
tos Internacionais da C. B. D., e da

sra. Alice Segadas \ lana dn Rego
Monteiro.

O ato religioso será celebrado na
Igreia rie N. S. do Carmo, às.17.30
horas sendo padrinhos, por parte do

noivo, o sr. Jorge Anrirarie e sra. e o

sr. Heitor Wlllenses e sra. e. pnrpai-
te da noiva, o
beiro e sra. e
seca e Silva e senhora

BODAS DB OURO

Armando Alves Ri-
-. Fernando da Fon-

Amélia Vlcen-

os lilhos

Huber,
Horcales

Festa beneficência
BEM, UO-

cie
lill.il UA LKG1AO DO

MINGO PRÓXIMO
0 A,

I

,,5iao do Bem. para a
iruniv. sito na rua Olde-
." 13-15, no Mélér, rea-
uno domingo, 4 de de-
e.iía em benulicio das

ilailin. m.íi a denomlnaçôo de
das Vovozinhas". Inclui o pro-
ura concerto Unco, sob a dire-

aesanipi
liu.aia i
iio próü

i. uma ;

ísaitistlc ai
tiiiano. pa i
» tmtores"s maestros
tsin.o tí'::'

SiTio Interi
Bu musicai

KCEN_!.i
:i - T-nr

. prolessor Giovannl Ot-
;. iliiiiuio do mesmo va-

..uni acompanha menta
, iiiorina Ottolograno e
alie Sobrinho.
";irlas as segUltiÚS pá-

PARTE
CHIARA —

Tomaz Loreno.
La Spa-

FABIANO - iBoleroí Duas

J IS
Otávio Vieira

Al-
da

I! Bacio

10

— Soprano :

canzone deli'

O

— La
: Daniel Alves.

A - Maria. Mari 1 —
ouu Ottolograno.

.ilvS — Mia Piclrella —
i'i-.r Rosa" — Soprano:

- Bar

-¦ ardit;
In Gomes

C A. BL-
ISül - Ti •

l Dl CAI'!
'«Iltco; <,.4v.
Carlos an',:"'. 

era 'Sn"
ka o.l Mo

li PARTE
UOSCAVALLO — Matlnata — Te-

'-"• Toma» Loreno,
*0SE' MARIA ABN — (Valsa) Boa

:-' - Barítono: Otávio Vieira da

G1ACUM0 1'UCCINl — Valzcr de
lipcra Fiohema — So-

' ,'--'' LuU (n:;i...h.
aiRlA TERESA LARA íCancâO)' í' «i.ti Carilie - - Tenor . Daniel

\ - O Sole mio — Ba-
;i Ottolograno,
i.'.a - - Chiriblrlbln -

i dei Mondo.

fjí/i eau
trar atg
tfuc dtsa
d" .it possui
i.s.iii suisibilidadt, qimndii se tem con-
qinstaitu umu virtuosidade tão sólida,
vssii variedade na cvpressâo; quando se
tem dedos dotados de tuntii doçura e
tanta fòri.\i. pode-se tocar com perfei-
cão, us obras íiiuis variada»"¦ E' mais
„i, weiio- o confirmação d; que disse
n ci-Micu (/( ChhIiiii, na Slúça, decla-
ruiulo que "sua maneira de interpretar
Chopin (': a mais pnrn. a mais exatd,
n estilo è perfeito, a leonina transecn-
dente, o temperamento sincero, a sono-
ridade maraviliiom". .

Carmem Adnet, diante, do exilo dn
seu concerto em Puris. êxito confirma-
do por Li-fs Heitor, quando u felicitou
em carta, peln •¦calor e. carinhoso eniu-
siusino dn excelente público qua enchia
o sen, concerto", voltará ú Europa pura
nina pequena 

"tournée" que cnmpreen-
dera recitais nn Paris, na Suíça —

em Ziirich, Berna i Luusaniie — e um
concerto em Elorenw, »'< Itália.

SUAS PKÔXIMAS APRESENTAÇÕES
,V0 Hlo F. S. PAULO

,.„,,,/,, ,i ..nnmira, atliiinltiu-nos
i patrícia que dará um recital
ih. Teatro municipal, ti ii de

n; no dia seguinte, far-se-á ou-
RAdio Raquete Pinto, depois dn

se uibir D» S. Paulo. Em
partirá novamente, em busca de

mais belas oportunidades.

Audição de alunos
A Escola, de Música

tica do Distrito Federa
ximo domingo, '! de
horas da manhã, no
uma audição rio seus
grama organizado CO

e da sra
Dourado.
Nut v AUUH

O sr. Atallba de Oliveira e sra. Ma-
tilde Marinho rie Oliveira participam (
unhado rie sun filha Céres Marinho du
Oliveira, com o sr. Oscar Alies, fl-
lho rio sr. Mauriclo Ferreira Alves e
sra. Alice Bnrgps Alves.

O casal Leonardo Mlguez-Zllda Ba-
tista Mlguez anuncia o noivado ,1c sua
filha Rule Mlgtiez, cnm n sr Déclo
Loureiro, filho dn sr. Artur Loureiro
o sra. Ari. lia de Meneses Loureiro.

casamento, na cidade de
rio Sul, Estarin d San-Contratou

S.in Francisco

CASAD BF>RNARDINO DA COSIA
— 

"Transcorre, 
hoje, o 50.» an.versa-

rio rte casamento rio sr. Bernardino
da Costa e sra. Maria
te da Costa.

Comemorando a data, os lillios ene-
tos do casal mandam celebrar missa
em acao rte .graças. !>s 10 horas, na
igreja de Santo Antônio dos Pobres.

RBOBHÇOEiB

CASAL SILVIO RIBEIRO ALBU-
01'ERQL'E — Em regoslln pelo trans-
curso dn aniversário nalalldo de sun
esposa, sra. lolanda Siqueira Alves, o
sr Silvio Ribeiro Albuquerque, oferc-
cera bole, em sua residência, uma re-
cepçno ás pessoas de suas relações.
HiiilihlNAiiblSl* • •••¦

SRS TOM SLOPER E ALFRED

| HUTT — A Comlssáo rias Comuníriartes*
Estrangeiras radicadas nn

! que faz parte da Sociedade
I das Naçfies Unidas, ofereceu

Brasil
Brasileira
uma tes-

Ti-rn
a inv
Chnpr.l
detém'
vir ii.i
IJI1K II

faneirt

Hoje
Freitas.

Maria

at
m
fi..

1 ÜE CAPU
•;-3; Giu\,ui!

> «SiAM
;-:*r;!4 fAm,ítmracia . ,

SPINÍISA RdTHIER
"'•• kexiimi, t-. urinaria*. íj»

I** 
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l,,<» - II S1_NAI)UB MAN-
'* •• l>l . »!í-83b'..
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Os próximos concertos
NOVEMBRO

H0je _ Darilono De Marco.
E. N. Música, ás 20.JO horas.

_ Pianista Uilda
— ABI, as lfi horas.

!!„!„ _ pianista Erimar Altino de
Campos. -*- E. N. Música, ás 17.30
horas.

DEZEMBRO

Qulnla-fclra, I." - Alunos da

prof. Dulce Saules. — ABI. as 17

horas.

qulnla-felra. I-" - Ass ArtisticB
Matilde Bailly.
Celeste Vieira.
ras.

Qulnta-telra. I - Concerto ft.

dois Planos. - E. N. Musica as

17.30 horas.

gexU-.elr. 1 - Pianista Pedra

Cerdan Oalves. - E. N. Musica, ft_

17 10 horos.
T-rça-f-lm. « - Violinista Ed-

gardo Ouerra. — ABI. às
rn».

Aiu iiuiina-
dará no pró-

dezembro, as 10
Ineinu Va7 Lõou.
alunos, em |iro-

n a colaboração
dos professores Hlldebrando Hostyn, ao
plano, e Damiáo .lose GuimarSes, no
violino.

Hoje, o sarau da Cultura
Artística com o Baílet

Society
Realiza-se hoje, as lll horas, no Tea-

tro Municipal, o 21li." sainu dn Cul-
tura Artística, cum o qual essa So-
eiedarie encerrará a presente têmpora-
dn. Constará o mesmo de um espeta-
culo a car-jo do Bailei Society, dirigido
pela bailarina e coreógrafa Tatiana
Leskova,

programa é u seguinte :
_ Variações sinfônicas iMúslca rie

César Prancki — Coreografia rie Ta-
tiana Leskova - Cenários e costumes
de Victor Laksi.

II — Masquerade (Musica de
Khatihnturlnn ¦ Assunto de Erila Ipa-
nemn Moreira com coreouralia rie Ta-
tiana Leskova -- Cenários e costumei
rie Florence Martin ¦ Guarda-roupa de
Mm-. Irlen"i

III Coppelia — iMusica rie Leo
Delib.s - Hallel rie Cli. Nuiller n
Salnt-Léon -- Cenários e costumes rin
Nilson 1'ena — Guarda-roupa por
Ume, Irlenei.

Orquestra Sinfônica
Brasileira

NOS ESTÚDIOS
(Conclusüo da 8. pAg. da l* »e«.''V>

no" 15 - Ritmos para o trabalhador.
143 — Álbum de Melodias. 17 - um
ungo em nossa vida". 18 - Ave Ma-
ria — O Banco da Prefeitura infor-
mu 18.30 - "Rihalta". proRrama sobre
teatro. 10 - Bolsa de Valores. - No-
ti. lário. — Suplemento musical. 10.ia

Noticiário radiofônico da BBC de
Londres. 20 - Contado ninguém acre-
dita. 20.15 - Solos de piano-
20 25 — Uma carta para você. — Ati-
virtudes da Prefeitura. 20.35 - Duas
Paginas cie Grleg. 2U.4f. - Recital de
citara pelo professor Avena de Cas-
tro 21 - Comentário. - Noticiário.

Obras Primas rio Conto Universal.
21 30 hnras — Recital do pianista
Heitor Ahmonda. 22 horas - Autores
e Livros. 2'.! 30 - Musica Universal
apresentando Suite "Da Infância", para
harpa e orquestra rie. Hall MacDonalri.
¦22.55 — Ultimo noticiário rin Prefel-
f,lr!1. .— Encerramento.

rios

de
dos

Vamos Dançar. 0.15 — Boite
1.030. 1 hora — Encerramento.

RADIO GUANABARA
(P K C - XI

18 horas — Prece. 18.10 - Bolsa
Mercadorias. 18.15 - A Marcha
esportes 1!) — Movletone. 20 — Radio
Passatempo. 20.30 - Radlac c - 8.
21 — Enquanto o tempo passa... il.JO

Brazilian Rascal's. 22 - A Viria rs-
creve um romance. 23 — Bolte dn
meia noite. 24 — Encerramento.*

RADIO MAVKINK VEIGA
(PRA- 11)

18 horas — Teatro Religioso. 18.35
Jimmy Lester. 18.50 - Galho de Dr-

liga. — Xerém. 10 - Esportes
Panorama político. 211.15 -
ra mediiaçáo" 20.30
Jarlo". novela. 21
nada".
ml, 22

TOURING CLUBE, DO BRASIL —
De vários Estados rta Federação con-
tinuam a chegai*, ao Touring Clube
rin Brasil, pedidos de. Inscrição para
o 8.9 Cruzeiro Turístico ao Norte, a
realizar-se nns primeiros dias de ja-
neiro vindouro, num dns navios rio
Lóide Brasileiro. Famílias rio Rio, Sãn
Paulo, Minas e nutras ¦ unidades loma-
rão parle na Excursão, que represou-
ta excelente ensejo para um melhor
conhecimento rias cidades do Norte.

FESTAS

TIJUCA TÊNIS CLUBE — O Tiju-
ca Tênis Cluhe levará a efeito, nn prn-
ximo domingo, hs 18 horas, um «show»
infantil.
VIA.IANTISB

DR. AMÉRICO GIANNETTI —
Após uma curta permanência no Rin,
viajou, ontem, para Belo Horizonte,
pelo Bandeirante ria Panair rin Brasil.
o dr. Américo Glannetti, secretário ria
Agricultura de Minas Gerais, o qual,
durante a sua permanência na capital
ria República, ultimou providencias re-
ferenlcs ao convênio que acaba rie ser
celebrado com o Ministério rta Agri-
cultura, para a instalação .rte uma cn-
lônia triticnla no município rtc Pntns

CEL. LANDRY SALES — Passa-
geirn do Bandeirante ria Panair rin
Brasil, deixou, ontem, o Rio, com des-
tino a Porto Alegre, n coronel Lan-
dry Sales, diretor geral rio Deparla-
mento rie Correios o Telégrafos.

SR. THORD BENGTSON - Pas-
sageiro rie um Bandeirante da Panair
do Brasil, viaiou, ontem, com destino
a Porto Alegre, o economista Thord
Bengtson. adido comercial ã Li gação
da Suécia no Rio de Janeiro.

TTE. CEL. EVERETT 3. fíVH-
LANDO — Passageiro de uma aero-
nave rta linha interamericana. dn Bra-
niff Airways chegou, ontem, ac Rm
procedente rie Dallas. nn Texas o ti-
nente coronel rias forcas aérea: norte-
americanas. Everett .7. Burlando oue
desempenha nn Brasil as funções rie
chere rio tráfego dessa empresa esta-
duniriense de transporte aéreo.

SR GIOVANI BATISTA INFANTE
— Regressa, hoje. ria Ilália. arompa-
nhado de' sua esposa, a borrli
«Contre Grande*., n sr. Glnvar.ni
tista Infante.

— Passageiros embarcados. no Bio.
em aviões ria -Cruzeiro do Sul»: nara
Põrtn Alegre: Lourdes Alves l.auna
Carslens. Ari Alves Carslens. Nicola
Pires, Elias Saeks. Alberto Rolla
lia' Azzarinl Rolla. Edria Alves
para Fortaleza: Jnsé Maios de vas-
concelns. Dager rie Sousa Serra. Mgon
Jensen. Peter Willlam Laurle: nave
Recife: Roberto Vnnrierlel, Fernando
Carvalbelra. Hamilton Ribeiro.
Falahela de Castro, Gerson PI
rie Faria, Ester Cavalcanti rie
dn. Maria rias Graças Ncromnnte. Orin
Rubens Cassam. Assad Ibrl.

FALECIMENTOS

Senhoras
LEITURA RÁPIDA. DE
INTERESSE PARA A
MULHER. *

Senhoritas
— A quadrinhn de hoje

Uíão 0.1 .eus olhos iiiorc-iio.-.
E cem — com que pesar:
Que. os meus olhos süo pequeno::
,Vn mundo rin teu olhar.

HÉLIO NOGUEIRA

— Convém aabor

Maria Ana Angélica Calnrlna
Kauffman, pintora suíça, nua-
ceu em 17-11. Tendo estudado
com os mestres italianos, go-
mu de uma celebridade sur-
preendente, desde a idade rte
doze anos. Residiu longo tem-
po em Londres e o número do
telas que deixou nu Inglaterra
é considerável. O seu principal
Ululo de glória são ns retratos
de toque leve e colorido brl-
lhante.

— Curiosidade
Era costume, na Roma anti-
S» dar aos soldados uma ra-
çãó periódica de vinagre e
disso não se descuidavam os
chefes, nnlcs de entrarem em
campo, Achavam que assim
venciam as Influencias timrlii-
das dos diferentes climas
Misturavam á água de licher
uni pouco de vinagre, conse-
f-uinrto, por êsse melo, manlcr
o vigor c a boa saúde dos
combatentes. Ilá iiuein atribua
a essa prática os grandes èxi-
tos do exército romano.

— Esta tem graça V

A DONA DA CASA, OUVIN-
DO O BARULHO DE PRATOS
QUEBRADOS — Mais pratos,
Francisca I
A CRIADA — Não, senhoral
Menos...

<— Pensamentok
O homem que diz mentiras pot
verdades é lão culpado quan-
to o que dá moeda falsa por
boa. — BARRAIS.

A razão se compõe He dolj
fatores : da verdade que se
deve dizer e da verdade que
se deve calar. -— PADEKE-
WSKV.

O melhor meio de se vingar dn
um malvado consiste cm nãn
se parecer cnm éle. — ilíAKCC)
AURÉLIO.

5 — Boas maneiras
As cartas de pêzames nunca
devem ser muilo extensas, poi»
não há coisa que impressione
mais deplorávelmenle rio que
uma lamentação

"Compra e venda de
'_dios e terrenos"

I
pre<

MUDA — Vi-nde-_e
II x 27,50 com casa
Hiicupiida fv rua .lofto
Preço CrS 4(10.100,00.

terreno de
antiga de-
Alfredo, 34

ATENÇÃO

PIANOS NOVOS
CHECÍARAM

APAKTAiIT-NTO
IU (Al DA —

A VISTA K

du» melhores

H6R, franceses

nnls. — O

RUA
— 3.'

ALEMÃES DE

_ Al.MAHIU.
1|4. UE CAUDA.

A LONUO TRAZO,

fabricantes, mg;le

alemães e íiaeiür

maior stock d«. •".

DA ASSEf.__-l.__lA, 51
andar — Grupo 302.

Agradecimento
Cumpre-nos o dever de tra-

zer ao conhecimento do públi-

co, o nosso agradecimento * ao

ilustre cientista, dr. Paulo

Miemeycr pela delicada inter-

venção cirúrgica, coroada de

nosso filho,

Arruda L,amas, quando

da sua Internação no Hospital

da Ordem Terceira da Penitên-

cia, na Tijuca.

Hlo de Janeiro. 29 de

êxito, feita em

Mllson

no-

vembro de 1H40.

aa) Manoel Antônio Tramas

e Francisca Arruda Lama».

rio
Ra-

^S_

rio
quilométrica.

8 —

Ertl
Rnlla

i"'nKfi
hn.rn

A.?,pvn-

Cantora Mana
ABI, as 21 ho-

CONCERTO
SERIES

PARA

RADIO Gt-OBO
IP R E - »>

17 :m horns — Hora do Chile. IP
Ave Maria. — Dlso Jockey. 18._0
Musica variada. 10 — Esporte, no
20 — Sociais Intantls.
litlca. 20.20 — folhas
varo Moreyra. 20 :in -
Canrfto rin dia. com

SRTA. MARIA
DA ROCHA -
residência do seu
Pena dn Rocha,

20 -
Pausa pa-

O Cato Ra-
— "Nfio ha de ser

21.30 - Fantasia em dn-ré-
__ Recital rie Geraldo Rocha

Barbosa
23.30 —

I

17 ho-

DIA :\ O PRÓXIMO
AS DUAS

No próximo dia 3 de dezembro, 11
Orquestra Sinfônica Brasileira reunira
seu quadro de recitas vespcrals e no- |
turrais num so concerto, que se rcali- '

zara ás 17 horas, no Teatro Municí- ¦

pai, com regência do maestro Eleazar
rie Carvalho.

E' o seguinte o programa deste cor ;
certo: williuiii Schum_.11, "Sinfonia

para cordas"; (.'amaino Duarnleri, "En-

.antaiiiento"; Aaron Copland, "Retraio
-le Lincoln", e Albenlz, "Ibéria", sen-
rio que esla Última obra sern executada 4
pela primeira vez Integralmente ne :
llrasll.
DOMINGO DIA I MAIS UM CONCf.lt-

TO DA Jt-VB-JTODE

Domingo próximo, dia 4, ás 10 ho-
ss da manha, no Teatro Rex. a Or-

MUestra Sinlònic» Brasileira, sob a re-
génol» do nmrslio Eleaiar de Carvalho,
ifall.nrá mais ura concerto ria juven-
lude, pura o qual foi estabelecido «
kcguinta programa ! Vila-Lôim.*. "Ma-

iloim"; tré» «rins dt ranin. de Hmp<
dei, Ravel e Kbaznr dn Cirvnllio, com
II «oprimo I.uri 1'ollUno; "hunlubla ,
rie Ann MailH Pó»0 de Muniu «ilu»
rtniilildn 110 recente loiuiliin aberto
pelu 08H. 11 0 letrciio k qii.ui
llirnlt- rtn "Hegundii Hllllnnlil
iiellil'.

N-fctn «omírtn i» Iara * «iu»».
cau riu piliiiiliit «ltl» oiqiii»im
Inl.lll • iiiil|ii)klliilH AM"
Mnurs l*'iiiinii.U p#lü
(In MiiI-k. I"l »l* ¦' •

ar.
Pribuntt pn-

Mttis, «'nm AN
Novela 21 -

I.aiuariine Babo.
Seleções Thesaurus. 21 35 - Cheio

Flores. 22 10 • Conversa em familia,
23  Conversanrin com o Brasil. 24 —

Encerramento

EMISSORA CONTINENTAL
(P R D - R)

18 horas — Repórter em Inglês.
 Profiram» Isaurlnha Garcia. 18.15

— Cartaz Vascaino. 18.20 — Varleria-
rios musicais. 18.35 — Música rie lll-
mes. 18.45 — Esportes. 10 — A Vo-
rie São Paulo. — Vozes mexicanas. 19. Iii

Turfe. 19.25 — Noticiário rie bas-
quetcbol. 20 — Revista Continental.
21.15 — Audições. 21.31 — Aquarelas
mexicanas. 22 — Fantasias. 22.31 --
Audiçüo Frank Simitra. 22.45 — Pia-
nos na Penumbra. 23 — Esportes. 23.15

HO CARMO RENA
Faleceu, ontem, na
cunhado, sr. MArio

na rua das Laranjei-
ras, 481, a srla. Maria do Carmo
Pena da Rocha, filha do sr. Fran-
cisco Barbosa ria Rocha, lá falecido,
e ria sra. Julieta Pena da Rocha.

Possuidora rio raras virtudes*, a es-
tinta, que era católica praticante rii-

riglu várias associações religosas. ten-
do consagrado tíiria a sua vula a fa-
zer o bem. Ocupava o seu lempo co-
mo ealoqulsta nos colígios públicos,
ensinando rellglán as crianças

Seu sepultamento tera lucar ume.
no cemitério de S. João Batista, sam-

do o f. retro, ás 10 horas, da residen-
ela acima.
,\1ISSAK

Associação Artística
Matilde Bailly

O soprano Maria Celeste Vieira «pie-
-.enta-se amanha, ás 21 horas, na AKi
sob a égide ria As.ocíbçAo Artística
Matilde Bailly.
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Barítono Ernesto
De Marco

ICnse aitlsla dar* um concerto ho...
k» 30 45 horas, na K«col» Nai-iuml
de Mutua.

Centro Artístico Musical
O OMto Arlflll-0 Mu»íimi laia u».
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22.30 - Biblioteca do Ar.
Encerramento.*

RADIO CLUBE
(P R A - 3)

17.5.Í limas MedlNjAo. 18.15 —
Transnnssao rio show riu "Boile Vo-
riip" IR.45 — Onda Esportiva 19 —
Caravana político - cnm o PTB 19.15

Musica romântica brasileira, 19.25 —
Rondo rins cnalões 20 - Antigamente
era assim. 20.30 - René Lami. 21 •-
Dois astros e seus sucessos. 21.30 —
Erif-ar Latourcade. 21.15 - Transmls-
são do Jouo Corinthlans x Malmoe.
23 — Caixinha de música. 24 horas

Final.
*

ItADIO TAMOIO
(P It II - 11

18 horns — Oração da Ave Maria.
18 15 — Teatro Rellitioso. IR.30
Horn da Saudade IR 45 — MU e Orna
Noites. 19 

' — Aventuras do Capitão
Atlas. 19 15 - Espolie em revista. 20

I - O Poria rio Teclado, 20.30 - Rn-
I illo-novela. 21 "Pausa pnra medi-
I tação' . 21.15 Velhos Tempos. 21.45
I — Salão Orcnii. 22 Cantores Kaiini-

sos rin Rroariway. 22.30 — Cassino ria
Chacrinha, 1 Encerramento,

V
ItADIO I I PI
IP It O ¦ 3)

IR.311 iioinv "Urnsil r Dentro'.'.
IR 45 Pois sucessos dn dia. 18.55
- Boa nolle para você. — Radio Es-
portes Tupi 20 Merca Io de B»-.d_ri
20 30 'Analiil do 1'inriura Sala''
21 — Nor, Bastirlorrs riu Mundo. — "O

Tempo e a Musica'' 21..15 — "A Corte
rio Rei Xnxn" 32 - Raillo-Flagrant. s
23.3o — Nicht <:iub. 0 3ft — Primeins
do dia. Encerramento,

*
HHITISII ItllOAOCASTINO

CORPORA HON
¦nm . lundretl

1» hores — Humarlo doa progrtniit-. I.lvtni e Autores, de Jimqiiim Per-
reira. idi» nuiiiiauo. io_o •¦
A Helimim Miitlml nu <itn-llrrtmihM
3U ¦ i.olMlin IniliimriHl dn Hrnuua
MU Ofqiimlr* Mldlttliil it. MIIC'
1 • ntri.. 2930 insl-. ncln Rfdía

I iHuilm 30 4. Orqui.M-1 MlMlHiiil
Ida ll...' •"• iisri* -I Niiinmin

llavpiiii !f|,|| i'iiMUiil»llii KitiiinuiMu 31 ll
1,1,1,1,4 «1 Jew.l 1 iilfi». |il-H'i Vil OU'
,..,,.,..,,.,, iitilt, i|». NhhiIx 1 .t-iiili) |m!iiii. m»;I,M Um,

Ke-

hn-
do

'.) hu.as,
ria Cnn-

Serfto rclclirnrinn, hoje, »» «eciilnles:
T)r. Onlelillo Gonçalves ' 

''

horas, na iRreia de Sáo Franriso*. rie
Paula.

Aillrabelln Bnrdonl rie Andrade
As 10 horas, na Igre.in de Nossa
nhora rta Conceição e R..a Morte

Maria Isabel Nncuelrn - As R
ras. na lEreja rir Vossa Senhora
Carmo.

Brandellna Itatnlhii — As
na iRie.ia de Nossa Senhora
ceiçãn e Boa Morte.

Ten. Anseio Raimundo Silvarei» Bar-
r.irH _ AS 11 horas, na lere.ia da
Candelária,

.Iokí .Infin da Custa — As 9.30 hn-
ras. nn icreja rte Nossa Senhora rta
Lampadosa,

Allierilnii AiiKiisin Bor-res — As 10
horas, na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo.

Ten. .Inree Unia iln Itnehn Cnllauo
-- As 8.30 hnras. na Icreln do Cora-
çfto do Cristo Rei

7 — Conselho

Quando nãn sentir simpatia
por alguém, c preferível atas-
tar-se, pois nãn se esqueça (io
nue é uma. indignidade fingii
afeição pnr uma pessoa e, na
sua ausência, criticá-la...

Elegância
Os tecidos de linho e algodão,
com originais est.ampadus em
cores brilhantes, serán os pre-
feridos para a confecção de
vestidos e cnstumes, nn pró-
xima temporada de veriio.

Seja artista... na cozinha

QUADRADINHOS DE BANA-
NA — 1 colherlnha de fermen-
to; 'J colhéres rie sopa, de
manteiga; 3 xícaras de farl-
nha de trigo; 1 xícara de açu-
car; 1 xícara üe leite; 2 ovos.
Balei* tudo isso até fazer bo.
lhas; estendei num tabuleiro
e colocar, por cima, fatias da
banana (ou maçã), pulverizam
do-as com açúcar. Levar ao
forno regular. Quando retirai
rio forno, recortar ns fatias,
em quadradinhos.

Tome nota
Uma balança é elementn dn
grande valor na cozinha, por-
que além de servir para pisar
as quantidades necessárias 1)
cnnfecçnn dos diferentes praloj
de comida ou doce, è útil tam-
bém para o controle dn pesa
dns manlimentns quo nos vAm
do fnrnccednr. Dai, ser cnm-
pensada fnlgadamentc ü despe-
ita que se terti an compra-la,
com ns benefícios que ela no,
pode prestar.

rarl-t* •» leitor..» poil«rao coi_i_tor.tr nesc
Mcâo. tendo *m v)SU fl lorma iticlnta *>n

í iitf- ? inrptspntnrlo c<*iln um tios <i>li5 ^«(•.iinlo*

1Prefira êste.
que te.n um nome

a zelar:
TALCOFQRM

18%

10 —

1 ¦¦

Para decifrar no bonde
Soluções dns i Charariinhas de hoje *
Corda. — Cocoré. — Maltratado. -

Pn.latlnii
Respostas às i Perguntas de hoje :
Sol do (soldo). — Re ml do (re-

mldo). - Sol ln (sola). — Fa Ia de
(falado).

ALM ATA.

*H\ ****** jiL:; J*

i ^-t ¦ p- i-^
áf O • fl >i\f W ..

AiliUliertii Itlliptrn il» Silva As |
11).,'10 hnras. nn Igrujn rte Sim l*'ran- |
cisco rie Paula.

SUSE^jailí &*¦ ™^ yhxuiic i V

TALCOFORM representa _
tradição de rigor científico
com que trabalham o«Labo«
rarórios Lysoform. Por issoi
merece confianç* absoluta.'

LABORATÓRIOS

LYSOFORM
S.A.

São Paulo-Rio-Pôrlo Alegr*'
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Quarta-feira, 30 de Novembro de 19*19

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
Mercado Cambial

.0 Banco do Kiasii afixou, ontem.
At seguintes taxa» :

V K Ml i li

A vista

suico

Dólar,
Lll» a
Franca
Peseln
Peso argentino
Peso uruguaio* _Hftj.ii boliviano
Soles peruano  
tranco francês  U.05.10
Escudo  D.OO'2

ch*
18 (2
52 4lh0

A as.M
iicin

Un3b
ü.ohnl
0.4437
2.81-

franco belga
Coroa sueca 
Coroa dlnamarqueza ....
Florim 
Coroa tcheca 

CIIMPKAS
Dotar. A vista 
Libra

suico
iram ès
nelga

U.3(7X
3.62M)
2. r3.V
4.J2Ü4
3.3744

IK.í*
51.4K40

Franco suico  4.JS79
Flutuo Iramês  U.ua.iâ
Franco belga  0.MM.Í
Escudo  0.o3.)4
Coroa suêcâ  3.0551
Coroa dlnamarqueza .... 2.(i<ii«
Cor6a tcheia  0.3t*7b
Piau argentino  2.u3»*_f
peso uruguaio  5.8722
Florim  4.8339

(UIRo FINO
Ò Banco dn Brasil comprou, oniem,

A grama de ouro fino, na base de
l.tKIU por 1 .ixki. em barra uu amoe-
dado, an preco de CrS 211.8176.

MÉDIAS -CAMBIAIS
Em 28 do corrente registraram-se.

ná Câmara Sindical, as seguintes me-
dias rami.lais :

A vista :
Drtlát 
Londres 
Franca 
Bélgica ifrancos belgas)
Portugal 
Suiva
Suécia 
T. Eslováquia
Uruguai ..
Çilnamarca ..
Noruega

CK$
lü. 12
ri2.4ae;i)
0.0333
il.íhk
0.ÜÕ85
4..J«75
3.020H
0.3744
6.0703*
2.7333
2.5747

Holanda .'  4.9234

Câmbios estrangeiros
NOVA YORK, 29.
A vlstà (tclegrâflca*) :

Abert. Fech.
Londres — p/t 

2.S006/2.801S 2.S006/2.8018
Amsterdam — p/li.

26.30/26.35 26.31/26.36
Montreal — p/S . . 89.06 88.SI
Lisboa — p/Esc. .. 347/34S 347/348
Berna — p/Y.

23.25/23.2S 23.30/23.62
Bélgica — p/1- .

1.9950/1.9975 1.9937 /1. sl962
PAris — P' 1

0. 2S56/0.2S6S 0 _ 2856/U.2863
Madrid — p/P. ... 9.16 y._io
Monlevideo — p/P. 33.00 33.00
Estocolmo — p/Kr. 19.35 19.35
Rio de Janeiro — CrS 5.46 5.4b
S. Aires - p/P. .. 11.20 11.20

BUENOS AIRES, 29.
Avista, sõhre :

Ahert.

25.26

Fech.

25 2o

25. -0

Londres, i t/venda.

Londres, £ t/compra
 .. 25.20

N. York. t/venria.
_  .. . . 9.01.50 9.01.50

N. York, t/compra.
_  9.00.00 9.0O.UO

MONTEV1DÊO. 29.
A vitta, sõhrè :

Abert. Fech.
Londres. t t/venda 0.72 6.T2
Londres. £ t/compra 6.58 6.58
N. York. t/venda.

_—  313.00 311.00
N. York, t/compra

 310.00 310.00

LONDRES. 29.
Ahert.

Nova York — S .. 2.79.87
Ôérna — 12.23
Lisboa — Esc 80.35
Copenhague — Lr. 19.32
Montevidéo — P. .. 6.72
Paris — 979.00
Bruxelas — F. B. 139.90
Art-isterdam — G. .. 10.63
Canada — S 3.07.75
Estocolmo — K. ... 14.47

Fech
2.80

12
80
li)
6

983
140

10
3.08

14
Oslo — K ..

Bolsa
19.9S 20.02

de Valores
VENDAR REALIZADAS ON

108 Uniformisadas ..
50 lriêm 

760 Idem 
Idem. CrS SOO.

30 D. Emis., Nom.
Idem. CrS 200.

6 D. Emis., Nom.,
200 Idem

30 D. Emis.
15 Idem

131 Idem . .
6 Idem —

Ohrgt. :
Guerra. CrS 100,
Idem. CrS 200.

Caut.

port.

Caut.

CrS 300.
CrS 1.000.

CrS 5.000.

32 Idem
29 Idem.
30 Idem.

271 Idem
43 Idem
*0 Idem.
10 Idem

EttariualK — Aplt. :
800 Minas. 7"Ç-, pt., 1.177

20 Minas. 2» sírie 
272 Idem. 3« série 

24 Pernambuco 
30 Sâo Paulo 

107 Idem 
156 Idem. Unlfnrm

Ações — f 'nmpanhlas :
50 Brasil Industrial. — CrS

200.00 

TEM
CKS

720,00
735,00
770,00
320.00
725, JO
140,00
660,Aj
760,00
670.00
673.00
675,0(1
650,00

70.0U
140.01,
141, l(J
353 00
71.-i.H0
716X0
717.00

3 530.r0
3.600.0"

609.00
145.uO
152.00

49.00
205.00
207.00
780.0o

300.. K)

Resenha dos mercados
O Banco do Brasil, afixou as

seguintes taxas para o franco
suíço : venda, Cr$ 4 3824; com-

pra, C'r$ 42679: as demais taxas
ficaram inalteradas. — A Bolsa
de Valores esteve regularmente
movimentada, registrando.se ope-
'•ações apreciáveis ent vários pa.
pe.is em evidência, qúe funciona-
ram ainda calmos. — Os preço*
do café, açúcar e algodão perma.
neceram inalterados, tendo as
vendas a, têrino somado o total
de cinco mil e quinhentas sacas.

100 Brás. de En. Elétrica,
CrS 200. — Nom

2000 Butiá, CrS 100
107 D. Santos, port. CrS

200.00 
50 Nac. de Gás Esso, CrS

200.00 
200 Sid. B. Mineira, CrS

200.00 — port. .......
200 Idem 

50 Sld. Nacional, OS- 200,
Debênlures t

326 Bco. Lar Brasileiro —
CrS 200, — STo ..'
Alvarás
Div. Pública :

50 Apls. Uniformisadas .'.

CETIM AS OFEKTAS
Vend.

CHS
730.00
700.00

Unif. — 5% 
D. Emis.. Nom. ••
Idem — Caut 
D. Emis.. port. ..
Idem — Caut
Reajust. — STe ...

Obrigações :
Tesouro. 1930. 7% ..
Tesouro. 1932. 7% . .'Tesouro. 1939. 

'7% ..
Tesouro. 1921, 7To . .
Guerra, CrS 100. . .
Guerra. CrS 200. ..
Guerra. CrS 500. . .
Guerra, CrS 1.000. . .
Guerra, CrS 5.000, .
Ferroviárias

Aprtl. Estaduais :
Minas — der. 1.177
Idem, 7*Tr. port. . .
Idem, 5% — Nom.
Idem — 1» série. 5*3.
Idem — 2» série. 3 "Ti

Idem — 3» série. 5%
São Paulo — 5%
Idem. Unif.. Sfe . .
Rod. E. do Rio —

600.00 — 8% 
Espirito Santo — CrS

500.00 — 8%
Prél. de B. Horizonte
Pernambuco — 5% . .
Ro. R. G. Sul, ST»
Pref. de Niterói, 8*3.
Pref. de Campos, STo
E. Rio-Eletrií., 27»
Porto Alegre 
Rec. Econ. Est. de

Minas Gerais, 77.- . .
Aprtl Municipais :

£ 20 — port 
Emp. 1931, 6<* 
Der. 3.264. 77o ....
Der. 2.097. 77» ....
Emp. 1906. 67», pt.
Dee. 1948. 77» . .. .
Emp. 1914. 67», pt.
Dee. 1.535. 77» ...

Ações de Bancos :
Pref. do D. Federal
Comércio — Nom. . .
idem — port
Brasil 

Comp. de Tecidos :
Nova América, port.
América Fabril .
Petropolltana — pt.

Comp. de Segulns :
Previdente
Argos Fluminense . .
Sul América Vida

E. de Ferro :
Min. S. Jerõn., pref.
Idem — Ord
Paulista — port. . .

Cnmp. Diversas :
Sid. Nacional
D. de Santos, port.
Idem — Nom
Butiá 
Belgo Mineira 
Cerv. Brahma. Ord.
idem — Pref. .
Parafusos Sta. Rosa
Brás. de En. Elétrica.
port

Panair 
Ferro Brasileiro ....
Palace Hotel 
Brás. de Meias. Ord.
Força e Luz dc Min.
Gerais • .

Sul Min. de Eietrici-
darie — Pref

Martins Ferreira ....
Debéntures :

Cerv. Brahma 
Banco Lar Brasileiro
Docas de Santos . .
Hotéis PAIace

Lei. Hipotecária» :
Banco do Brasil ...
Banco da Pref. do

Dist. Federal. 7»»

673.00
655.00
748.00

1.040.00
890,00
860.00

71.00

717.00
3.595.00

609.00
600.00

172.00
145.00
153.00

790.00

520.00

450.U0
530.00

50.00
960.00

880.00
20,00

SOO. IX)

175.00

187.00
315.00
321.00
540.00

660.00

2(K).00
40.00

17S.00

200,'JO

435.UO
440,00
14S.ÍI0

196.00

730.00

Comp.
CRI

7io.no

672.00
652.'Kl

70,00
140.00
353.00
716.00

.585..10
890,110

605.00

480. U0
170.00
144.0ti
151,..0
206.00
780.OO

445.1.H.
525. IK

49,. K)

150,00
860,00
S60.0*"

5'2h ,«A<
"SH.Ol.

175.00
175,00
170,00
170,(K
170.00

185,00
300.1*0
318.00
525.00

60O.U0
250,110

1.000.00
3.100.00
5.500,00

60.IK)
40,00

158.00

150.00
180,00

440.00
500.00

200.00

195.00
95.00

175.(X)

185,00
400,00

5.000,00

38. JC

1-18. mi
178,Ou
180,00

10.00
435,00
4S0.U0
4S0.IKi

185.00
.-.00,00
455, M

198.00
151.00

Corsos Especializados S A
ASSEMBLF.IA GEKAI
F.XTRAORnrNARIA

SA.ii convidado» <>¦ senhores aclo-
i»|—*•¦"¦ dente CtiriM» "-"-lara ae reuni-
rei» »m Aasemhléia Geral Extra-
ni-riin-ti-l.i na aede «orlai na rua
H» riu.'li Lõbn n. 417 (sala» d»
f.„-lo- n»»ta cidade nn dln 10
d- Hr.Ttmhrn. <»AI)ado-i à» lfi hu-
ri»' j fim de tomarem conheci
,,.».,t, „ deliberarem «Abre n» se-
f»»»» '¦, ii»«tin*( s:

ai 1'iifniia de oonta» da Direto-
riu nor sen relstõrln e pare-
c«r dn Conselho Fiscal.

h» Hefnrm» dos F.etatuto»
i-' Vnmcnto du capital
•** 'elcAn da nova Diretoria
*' ••• de lanrlrn. t4 de novem.

h" •!» 1949

I" IV.IRAH I.AOO DE TOLEDO
FONSECA

Hr»»ld»nt». am •«•relrln

1 .0411.00
196.' K,
150,00
700.00

S1U.II0

7S5,Olj

Stock Exchange de
Londres

LONDRES. 29.
TÍTULOS BRASILEIROS

Federais :
Fuding. 5%  80. o. 0
Novo Fundine. 1943 .... 78. 0. 0
Conversão. 1910. 4% ... 47. 0. 0
Emp. de 1913 5*^. ... . 46. 0. 0
Funding de 1931. 5%.

«B», 40 anos  78. 0. 0
Estaduais :

Distrilo Federal. 57o (na-
rionallzadoi  45. 0. 0

Rio de Janeiro. 1927. 7% 42. 0. 0
Bahia. 1928. 5<*5  45. 0. 0

Títulos diversos :
City of Sio Paulo lm-

provements and Preehold
Cd. — Pref. 102.10. 0

Bank ot Lonrion & South
América Ltda

São Paulo Gâ<- Ci. Ltda.
Brazilian Warrant Acency

& Finance Ce Ltda. ..
Cahles & Wlreless. Ltda.,

ordinárias 
Ocean Coal & Wilson. Lt.
Imperial Chemical Indús-

trles. Ltda
Leopoldlna Rallway C».,

'{.**"!-. 1935. Nom. . .
Llovds Bank Ltda . *A».
Shares . .

SSo Paulo Fallways Co.
Ltda.. depois ds devo.
luç.lo de 50% do capl-
tal lAcfles de 10 thll-
llncs'

F Flour Mills * Grani-
rles. '.tri»

4.18. 9
10. S. 0

0 19. 9

225.15. 0
0. 3.10

2. 2. 6

128. O. 0

2.18. 9

0.14 0

1 3. 6
TITfLOS ESTRANGEIROS

Conunls. 3HH 73 0. 0
Emn. de Guerra Brltá-

nlco Smti, 1927-47 93.12. «
Shell Trantp Tradlnc 3 0 10
Oinadlan Kagle Oli 18 3
Kãytl Puirh Petroleum 25 IV 0

IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DOS ESTA-
DOS UNIDOS EM OUTUBRO

Apurada pela Delegacia do Tesuuro Brasileiro em Nova lork, d*
HcArdn cum an faturas consulares legalizada», èm outubro de 1049,
nos Estudos CnidoB da América

| (Em dólares americanos)

I
| Valor liquido

| das mercado-
rias
USS

I
Fretes «ou- |

| trás despesas |
I

USS |

Tolal

th*

Boston .

Chicago .

Filadélfia

Baltimore

Hounston

125.071.40

18.921,21
I

Tort Arthur .
I

I

I

7»7.9.S2,00 |
I

435.(188,15 |
I

528 «4(5,19 |
I

466.25(1,75 |
I

11S.604,19 |
I

295.3fi4,H6 |
I

14.382.88 |
I

49.829,98.1

Los Angeles 

Miami  •.

S.a\ annah 

Norfolk 

Nova Orleans 

Nuva York  16• 803 «fll.lfi
I

San Francisco  135.389,34 |
I

Seattle  108.938,82 |

10.105,41) |
I

2.540,71 j
I

111.101,00 |
I

03.114.39 |
I

130.038,85 |
I

102 220,02 |
I

16.lfifi.12 |
I

54.978,61 I

2.537.28

20.309.45

2.205 824,75 285.993,3(1

ISh 77(i,»2

2l.í61,92

«09 1133,00

49» 162,84

658.085,04

S68.471,37

i2« 770,31

350.338,27

l(i. 920,11

70 139,4.3

2.491 818,11

906.705

1.841.071,08 | 18.444 762,24
I

26.918,47 |
I

12.725,80 |

1H2 307,81

11H.664.H2

Existência 
Café entrado por camlnhfies,

desde o lo de julho .... 1.097.825
(IA FE' A TibRMO

ABERTURA
CotacAes por 10 quilos

Meteu Vend. Comp.
Oezemhro 133.00 132.00
Janeiro, 1950  140.00 139.00
Fevereiro. 1950  146.00 145,00
Marco. 1950  152.00 151.00
Abril. 1950  158.00 155.00
Maio. 1950  164.00 157. ÍO
Vendas  4.000 sacas

Mercado firme.
FECHAMENTO

CntacAes pnr 10 quilos
Meses Vend. Comp.

Dezembro 134.00 132.30
Janeiro. 1950  140.00 139. ¦(.
Fevereiro. 1950  147.00 145.50
Marco, 1950  153.00 151.01,
Abril. 1950  15S.50 155.ot
Maio, 1950  165.00 158.00
Vendas  1.500 _.acas

Mercado firme.
EM SANTOS

SANTOS. 29.
Posição de no.le — Estável: ínterim,

estável; ano passado, estivei.
Tipo 4 imole) — Hoie. 17K.00; an-

terlor. 17B.UÜ; ano passado. 95.00.
Tipo 4 (duroí — Hoie, 1K6.00; an-

terlor. 166.0U: ano passado, 90.00
Embarques — Hoje. 67.718 sacas ;

anterior. 40.272: ano passado, 53.439
ditas. . .

Entradas — Hoje. 45.393 sacas .
anterior, 35.532; ano passado. 43.524
ditas.

Existência — Hoje. 2.120.720 sacas;
anterior. 2.143.045; ano passado,
2.120.355 ditas.

Saíram 96.108 sacas, para a Ame-
rica do Norte.

EM SANTOS
SANTOS. 29.

CONTRATO
Meses :

Dezembro 
Janeiro 
Marco. 1950 
Maio . 
Julho. 1950 
Setembro, 1950 
Vendas 
Mercado

21.892.475,54
I

I
2.079.821,15 | 24.572 290,09

I

IMPORTAÇÃO BKASILE1KA DOS ESTADOS UNIDOS DIKANTE
™ 

OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE ^, ,,,,.^
Mai< 44.358 1IH.-42
Junh" [ "' 27.071 

801,25
Julh" "" 84.II2B 

3!)b,ll
A*.r,',8t"  .. 35.717.748,03
Setembro 24.572 29fi.fl9
Outubro 

MERCADOS DIVERSOS
Café

COTAÇÕES l'OK 10 «1,V^h,
Tipo 3 . 132.40 || 

lipo b láü.bb
Tipo 4.. 131 ,S0 || Tipo I-- 13U.ÜÜ
Tipn 5 . 131.20 II Tipo S. . l^.Ol.
PAUTA — Est. do Rio; café :.ii-

mum. CrS 9.H0. Est. de Minas : calt

comum. CrS 13.00. Idem. uno. CrS

MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Leopoldina • .
Central 
Cabotagem .
Reg. Esp. Santo
Est. de Rodagem

Sacas
tí.027
5.209

4.580

Total 
D,, 19 do mis 
Desde o 1" <ie julho
Idem. ano passado .

Enihaniues :
Europa
Ásia 
Amírica dó Norte ..
Amerira do Sul .. • ¦

lS.ISlb
560.51c.

2.919 Idi-
1.937 Sul

42.51>
1.791
2. 5IXi

400

lotai 47.26W

Do 1" do més  502.17,5
Desde o 1" de julho 2.45B.3S3
idem. ano passado  1.St*. 112
Consumo loca, 1 •(,-*'u
Cale despachado para em-

harques 144.Bai
Late revertido
idem. desde 0 lo de iulho 289.185

ARRECADAÇÃO
CrS

ffenr/a Federal :
A Rerebeeloria do

Distrito Federal
arrecadou ontem 11 699.456.90

A Alfândega do
Kio de Janeiro
arrecadou ontem 9.460 054,70
Kf»i/d itiurtlcipaí.:

A Prefeitura do
Distrito Federal
arrecadou ante-
ontem  9.771045.70

MOVIMENTO AÉREO
(Horário dos aviões a sair hoje e amanhã)

FORMATURA!!!
A KIOKINO ter u **u *tel* pnr» t**le* » bill»! Hmohlnr *

f nn. r.J»rk»t «ul» ii.fii.ii ^llm#r•l)l<•|»el riimpli»ii» p»r l'rl l «in.fHi
(ífiil.-flin «lUmpenumliir- •• tteuth »Urr» e* enae t»tn*n* Av l'r«.
¦ idrni. A,>ir.,,i., fiarlttti jnt . • • tn4ar< • fl*""i>'» KW • Tol. »i-«m»
,t.,,,i....*.i„ .o. if»ii»ii)»" 

"SÀPATARIA ANDORINHA"
A tã$â onde todos calcam rom linha

o *ii«r # M|f| teu**» tmUmniht A» raitaau* nu»* •*»nbw##*
tt.,,,,,,.* e l tiema* *¦»•«*# m*aut** atrtn*

llt Hl* Mil »*?»«»!*» I*a Willm *!**

QUAHTA - Vasp: fará ban rtuiu.
as i as 'J.30, as 10,45, as 11.30.
as 12.30. as 14, as ib. e as 15.15 no-

ras. âerovlan Brasil: Hara Belêm-e
Miami, as 4.55 noins: paia b»».^».»'
as 5,15 noras; paia büo Paulo e

Curitiba, as 9.15 noras, para bao
Paulo e Porto Alegre, as Ui,o^ no-
ras: para Helo Horizonte, as 14 ho-

ras e SAo Paulo, as Ib noras VnrlK*
Para Sao Pauio, POrto Alegre, Pelo-
us Kio Grande, Sfto (Janriei, Kage,
Livramento Alegrete e Uruguaiana,
as (* noi as; para Sfto Paulo, Curltl-
oa. KlnrianOpolis e POrto Alegrt. as
7,45 noras; para Sflo Paulo e Porto
Alegre, as » noras rrans-tiontlnen-
tal: Para Vitoria, Salvadoi, Arai a-
iu 

' 
Maceió e Kcclle, as 0,35 nulas

Itàú: Para Sâo Paul... ttelu Horuon-
te Montes Claros, campo Grande.
Salvadoi Kerlte e fortaleza, as 10
horas Tal: Para Santos, Paranaguá,
Curltitia, Jolnvlle I? lonanopolis e La-
ges, as i noras Nac-imiul: Paia Ke-
10 Horizonte. Uherlandia. ttuiutntia,
Kio Verde, Jatai. Uuiatinga, Cuia na.
Governador vaiartaies (TeOtilo ütonl),
Patos c Pairoclnio. as i noras
Natal: Para SAo Paulo, Lins e Ara-
caiu. Maieio e Keclte, As o,30 horas
Central Aérea: Para Lavras, Sfto
Lourenço e SAo Paulo as 13 no-
ras, para campinas i Kineirfto Pre-
lu. as Í.3U noras Panair: Para SAo
Paulo, As (.22. as 11.45. e As 15.01
noras: nara Belo Horizonte, Uhera-
oa. Uberlândia. AnApulls e Goiânia.
âs 9.25 noras, para tíelo Horizonte,
âs 7.25 e As 13 25 ninas, pura Belo
Horizonte t Montes Claros, as 'i.õò

noras; para SAo Paulo Bauru. Cam-

po Granne, Corumhâ e cuia ha. as
«,07 noras: pars Sâo Paulo Curltl-
h«. Florianópolis e porto Alegre, as
H.45 noras; para Vitoria, canaviei-
ras. Salvador Araialu. Mareio, .ie-
elle. (fortaleza. Parnaitm, SAo uuls e
Belém, as 5.05 noras, pai» Keclte.
Uakar. Dstum. Komn e Istamoui âs
23.15 noras Pan American Alruays:
Para Montevidéu e Buenos Aires. *s
tf.!5 horas; paia Belém, Porl oi
Spain. San Juan e Nm» Vork. âs
18 e âs 19 notas ílruielm do Sul:
Para SAo Pnuio, âs 5.4.->. as o., as
1, at 8, âs ». âs II, as 13. âs 15.
âs 17 âs 211 * âs 22 noras, para
curltlb» e Klnrianopnlis. âs 5.45 no.
r«s. oar» Porte Au-gie. as o n.uas.
pârâ Porto Alegie c Buenos Aires, âs
11 nor»». pai» luriiilw. âs b nula»,
pára Aiacâtuua âs 1,30 noras, pa-
ra Vitoria, i ânuvieiras. Iineus. Salva-
dor. Araiâiu. MâillO e Keril*. r âs
Il.ii5 notas para vitoria ilhéus i
Salvador Viaurâti fm» Bem H»rt.
(unia, Uberlândia. Morrinnos. t^.ia
ma Kio \ .-r.i. v Jatai, âs Xhf, nora»
i mn» Par* Buenos Airei. a» », 15
noras nau; Par» Mnnwvi_i»i_> e
Huvno» Air- as l?..tti nm*» Hriliniii
f<ara vimna t>aivadot Araiam Ma
c*|o r ftallt. â» fi.:«i notas Ali
Pranri-i Paia Moninvidéii » I» Aires
tt 11.40 nora» i. i >i Para Re-
¦'li* Danar, l.urm». i>n#iua • Ams-
urdam ai ¦ • • •>

UUINIA - Van|i: Pai« sao Paulo,
as 7 .-ib d.30, as iu.4.-., as 11,30, as
12,30 As 14. As 15, As lo.l5 e As
17 noras Nacional: Paia Belo Horl-
zonte Governador Valadares CleOtlio
Otnnli, Pedra Azul, Conquista, lineus,
Salvador, » 1 noras Aerovla» Brasil:
Para Keclte, as 4,45 noras; para
Fortaleza, as 5.15 noras; para Heio
Horizonte e Aiaguan, as o.55 noras;
para SAo Paulo e Curitiba, as 9,15
horas, Para SAo Paulo e Pftrto Ale-
gre, As 10.52 noras; para Belo Horl-
zonte, As 14 noras e para SAo Pau-
lo as 15 e âs lb noras Varlg: Para
sáo Paulo e Pftrto Alegre. Pelotas.
Rio Grande Bagé. Livramento e uru-
guaiana, as 1 noras; para Sflo Paulo,
Curttlha, Jolnvlle, Blumenau, floria-
nopoils e Pftrlo Alegre, as (.45 noras.
Trans-Cnntuiental: Para vitoria. Ara-
caiu. Mareio e Kecite. As 5.30 noras:
caiu. Mareio e Recite. Af 5.30 horas;
para Campos é Vitoria. As 11.15 no-
ras. top: Para Vitoria. Ilhéus. Sai-
vadoi, Aracatu, Maceió, Recite e
Campina Grande. As 5.05 horas ItaA:
Para Sâo Paulo. Belo Horizonte,
Montes (Maros Campo Grande, Sal-
vartoi e Fortaleza, As 10 horas.
Natal: Para SAo Paulo, cins e Ara-
çatur,n,.'as B.30 noras VlahrAs: Para
Belo Horizonte. Uberlândia, Tupact-
Riiara, Rio Verde. Jatai GulratlnKâ
e Culnhâ as 5.55 noras Panair:
Para Buenos Aires. As i noras; par»
Sâo Paulo, as 7.22. âs 11.45 e As
15.07 noras: para Belo Horizonte âs
7,25 p âs 13.25 horas; para Belo Ho-
rizonte e Araxa. As 9.55 noras; par»
SSo Paulo, Bauru. Campina Grande.
Ponta PorA e AssuncAo. âs * noras;
para Sfto Paulo Curttlha. Floriano-
polis e Pftrto Alecrc, âs 8.45 horas:
Para Caravelas. Salvador. Recite.
Jofto Pessoa Natal Fortaleza e Be-
lém. As 5.(15 noras; para Kerile. For-
taiez» e Beiem âs 10 noras; para
Recite. Dakai, Lisboa. Paris e Lon-
dres. âs 7.30 horas Han American
Airwaysi Para Montevidéu e Buenol
Aires. As H noras; nara Sflo Paulo,
Pftrto Alegre. Montevidéu e Buenos
Aires As u 15 noras; para Kclem.
Porl oi Spaln. San .m»n e Nnv»
Yoki âs lx e as 19 noras Crureiro
dn Sul: Pára Sfto Paulo, âs ti, as I
âs 9. âs 11. âs 1130. As 13. âs 15.
âs 17. âs 20 i As 22 noras; par»
SAo Paulo e pftrto Alejtrc. As (i no-
ras. para SAo Pauic e Huenos Al-
re». A» 9 noras, par» s»Ao Paulo.
Florianópolis e Pftrto AleKre as II.NO
noras, par» Vitória. Salvador Re-
cite, N»t»i. Mossnrri e Fortaleza a»
.V.VÍ noras- par» Vltftrl» Salvador,
Macem e Recite, a* H.20 noras: p»ra
Caravelas Salvador. Petrntlnâ Tere-
Sina. Ho» Vinil» e V#ne7iiela âs 4 Nl
hora»; par» Vllftrt» Salvador Recife.
Natal Fortalej». Mamam» Sâo I.uls.
Pelem, i-.- *'. ¦'-. Manaus Ho» Vt».
ta e Veneruela. âs rt.lft noras
Faniai Para Buenos Alre». â» X.IS
horns im .o, l'»r» N»lal * Rom».
ks 17 hom» ' ni...i Aérea: Par»
Camhiiqulra • .„-. -,,' , KA>- râUln â»
ti horas o- ..." Paia l.ima. fítiava
HUlI, IMnad* Havana- M iiH«« Dal.
i«s » ri\i'»íft â» li h»rt>

IMiKMmtl». »'*«* lM»iiM*n,m.s- \ Ahi' - 4MMKI', l'A
SAIU VMial, i * imiii|i.í,s Alli^Ui. m í< iiUil, I Ml
tibilMI Hl» »l I - -WMU-MI, i i..i. MHAkM n *t -jÜIMIj \ 0,
•(io - uiâi., iiAiiiMo > tniuu b i »i ¦ i/Km», inun n
¦ (MUln, H»\A IMfAtf l>4l II mm), ain immi ,
II.MfU) » A U tiat, • ' ' " *) i» "i *) • " *""¦ UAI1
II .1.1 Itmii IM". iu* IIMSUI 'Mlll. I M<*
111004, I 4 tl imm  ie ii ti 0111. MMI

41 a 4H* I* -> * !«44 IMMI
,. ||.. »i|i* ."'M << Muimi mii

IfHHIIl a *, kln»

CAMBIO
Taxaa (le ontem, A vlutii no

Banco do Krnnil :
Venda — drtlur . 18,72

L.lbra . 52,41(1(1
Fr.-auico .. 4.3824

Compra —dftlar . 18,38
Libra . 51,4(140
Fr.-»ilicii -. 4,287»

Janeiro. 1950  1S5.90 187. .JO
Março. 195(1 
Maio. 1950 
Vendas 
Mercado 

CONTRATO
Nâo cotado e parallzado

Disponível :

187.50 199.0U
1S3.00 186.UU

4.500
. Est. Firme
«O»

Abert. "ecli.
. 157.00 157.00
. ltitl.UU ltíO.OO
. 162.00 162.UO
. 162.00 162.00
. 164 .-00 164.uu
. 167.00 167.00

Firma Firme
CONTRATO «C*

Meses Ahert. Fech.
Dezembro 194.00 194.00
Janeiro 205.50 205.oO
Marco, 1950 211.00 211. oi
Maio, 1950 220.; 10 220.01
Julho. 1950 ..
Selembro, 1950
Vendas 
Mercado 

EM

 231.00 231,U0
 233.00 233.00

1.000
 Est. Calmi

VITORIA '
VITORIA, 29.

Funnonou l í r m e, cutando-se
tipo 7/S ao preco de CrS 115.30, poi
10 quilos.

No' preco acima jâ esta incluída ..
taxa de imposto sôhre vendas e con
signa ção.

EM NOVA VORK
NOVA YORK. 29.

Contrato Santos «l>»
Meses Abert. ecb.

Dezembro  46.25 45 o0
Março. 1950  n!c. 42.59
Maio. 1950  njc. 41. au
Julho. 1950  no. 41.54
Setembro, 1950  n:c. 40.ru
Vendas  6.000 sacas

Na abertura — Estável, mm "aixa
de 5 pontos.

No fechamento — Fraco, com oaixa
de S0 a 1S5 pontos.

NOVO CONTRATO «S»
Meses Abert. Fech.

Dezembro  49.00 47. Í0
Março, 1950  46.25 14.,vi
Maio, 1950  45.05 43..id
Julho. 1950  44.30 43.19
Setembro, 1950  43.70 42.il'
Vendas  52.500 sacas

Na abertura — Fraco, com oaixa
de 5S a 100 pontos.

No fechamento — Frouxo; com uai-
xa d* 20O a 23U pontos.

MSPONIVEL
NOVA YORK, 29.

COMPRADORES
Tipo Rio, n. 4  
Tipo Rio. n. 7 n/c.

Santos (mole) :
Hpo Santos, n. 2 41.00

Tipo Sanlos, n. 4 .... 40.75
Santos ;

(estritamente mole) :
Itipo Sanlos. n. 2 ... 53.50
Tipo Santos, n. 4 .. 52.00

Açí

41. UL
40. "5

53.50
52.00

ucar
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas «ncoi
saidas —
Existência - •

Cotaçíles pnr HO quilos :
CIO

Branco cristal 193, ta
Cristal amarelo m.i'
Mascavinho 173. j..
Mascavo *. lòl,2'.

EM PERNAMBUCO
RECIFE. 29.

Cotacftes por HA quilos :
;h»

Usina de 1« 175,ti,
Usina de 2« 165.no
Cristal 150.,i
Demerara 13S..A
3» sorte n/r

Cotacftes por II quilo» :
Sftmenns jb,.i

Tipo 4 —
Tipo 5 —
Tipo 6 —

EM
RECIFE,

Cl'* 
CrS 
CrS 
PERNAMBUCO

29.

208,00
188. J0
177,00

Preço por lâ quilos
Comprador Hoje

Mate (base 5)  180,00
Sertòes (base 51

Posição estável.
Entradas
Do lv setembro ....
Exportação 
Existência 
Consumo local 

EM NOVA
NOVA YORK, 29.

Entrosas :
Em dezembro 
Em março. 1950 . ..
Em maio. 1950 
Em lulho. 1950 . ...
Em outubro. 1950 .
Em dezembro
Am. Mid. Uplands .

Na abertura —

210,00

58.571
623

1.154
7 OU

VORK

Am
180,. âj
_*10,lh

5R.371

2.477
UL

Ahert. Kech
29.87 29.83

29.,S9
19. S4
29. õh
28.09
28.02

- 30.58
Estável, '•nm aitr

29.91
29.82
29.50
28.16
28.08

de 1 a 2 e baixa de 1 a 3 pontos
No fechamento — Estável. c o m

baixa de 1 a 9 e alta rie 3 ponlos.
Ca

NOVA YORK.
cau
29.

Abert.
21.50
21.05
20.75
20.69
20.75

Fech.
20.67
20.35
20.05
19.87
19.70

Em dezembro 
Em março 
Em maio 
Em iulho 
Em setembro 
Vendas 343 contratos

Na abertura — Apenas estável. u>m
baixa rie 3 a 19 e alta rie 16 pontos.

No fechamento — Frouxo, com nai-
xa de 83 a 89 pontos.

Trigo
CHICAGO. 29.

FE( HAMENTO
Preço por nushell.

para entrega :

Dezembro
Março, 1950

Ho.ie
2.18.87
2.19.12

nnt.
2.16.87
2.18. (Kl

Mascavo 
Posição estável.

Entradas ....
Do lo setembro ..
Exportação .. .
Estoque 
Consumo local ..
Entradas 
Do lo setembro .
Exportação
Estoque 
Consumo local

 32,3.

!j(1.604
1.751.804 1.671.200

«1.836
591.601

2.000

1.671.200 1

574.833
4 000

574. «.ii
1.000

6_£. oo i
671 200

16.243
578.833

2.00H

Algodão
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entrada» :
Saidas  

Cotacftes pnr 10 quilos :
Fibra longa :

Seridft itipo 81  180.00 1S2.U-*.
SeridO (ttpo 41  176.00 178.00

Fibra média :
Seridft (tipo 8»  170.00 ¦.('^.m.
Sertftés itipo 5)  155.00 15?.X
Ceará (tipo 8)  160.00 lo2.,n_
l~eará (tipo 5)  153.00 ISS.Ui

Fibra curta :
Matas itipo 3)  153.uu lõo.Ut.
Paulista 'tipo 3)  146.00 148.0.
Matas (tipo 5) .... 148.1X1 150,00

EM S. PAIXO
S. PAULO. 29.

COMPRADORES
Cotacftes pnr IA quilos

CONTRATO «B»
(Base — Tipo «i

Ahert S'e*fl
Dezembro 184.40 185.(XJ

Informações Diversas
PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DO

CARVÃO DE SANTA CA-
TARINA

No ano passado, as exportações de
carvão realizadas pelas diversas Com-
panhias Carbnniferas de Santa Ca-
tanna. foram assim classificadas :
carvão lavrador. 742.987 toneladas:
carvão beneficiado, 6S0.917 tnnela-
das.

As entradas e saldas de carvfio e
molnha do Pftrto rie Laguna — se-
gundo os dados da Divisão de Fomen-
to da Produção Mineral, do Departa-
mento Nacional da Produção Mine-
ral, do Ministério da Agricultura —
desenvolveram-se do modo seguln-
te :

Estoque em 1 de janeiro de 1948,
carvSii 8.093.794 quilos; molnha
19.494.335 quilos. Entradas : car-
vão, 136.148.88fi quilos; moinha
29.906 730 quilos. Exportação : car-
vão, 123.S91.0II0 quilos; moinha
42.126.500 quilos. Consumo local ..
4.809 768 quilos. Estoque em 31 de
dezembro de 1948 : carvftr
15.46"í.346 quilos: moinha
7.297.846 quilos i Daddos fornecidos
pela administração do Pftrto de La-
gunai.

Em relação ao Pftrto de Imbltulia.
os inlormes acusam o recebimento de
485 473.090 quilos de carvão e a ex-
port.ição de 430.412.410 quilos.

Em 1948. foram ativados vários
trabalhos de sondagens rie carvão
no Estado de Santa Catarina, tendo
sido executados sete furos por meio
d_: sonria rie aço granuladn nas con-
cessões da Companhia Carhonífera São
Marços. Os furos alcançaram as
profundidades variáveis de 8.88m, a
32.69m. nn total de 100,40m.

A PRODUÇÃO DE ÓLEO DE
BAI3ACL"

A produção de óleo de nabaçú. em
1948, atingiu 19.301.27 quilos, no va-
lor rie CrS 182.478,512.00. segundo
OS dados apurados peln Serviço de Es-
tatistica do Ministério da Agrlcul-
tura. O preço médio dn quilograma
foi de CrS 9.40

142 MILHÕES DE CRUZEIROS DE
MANTEIGA DE CACAU

Segundo os dados coligidos pelo Ser-
viçn de Estatística da Produção, do
Ministério da Agricultura, o Estado da
Bahia produziu, no ano passado
5.183.318 quilos de manteiga dc
cacau; no valor rie CrS . . ..
142.197.937,00, sendo de Cr? 27.40
o preço de quilo. O Estado da Rahia
p n único produtor fie manteiga rie
cacau no pais.

ASSEMBLÉIAS (iERAIS
Realizam-se, hoie, as seguintes :
Cia. t sinas Nacionais — Ordinária,

âs 14 horas, Avenida Rio Branco n.
116. 4" andar.

Lutz Ferrando ótica e instrimien-
tal Cientifico .**"*.. A. — Ordinária, âs
16 horas, rua do Ouvidor n. 88.

Cia. Agrlrola e Industrial «HAa Vis-
ta» — Extraordinária âs 10 horas,
Avenida Franklin Roosevelt n. 127 -
1o andar.

Cnrcâo, ( ariilni. S. A. — Extraor-
dlnária. ás 11 horas, rua Miguel Cou-
to n. 41-43.

o*a» organização Terrltoral S. A.
— Extraordinária, âs 15 horas. nia
do Rosário n. 111 — 5o andar.

Importadora e Exportadora Contlnen-
tal S A — Extraordinária, às 13
horas. rua do Carmo n S. 9" an-
dar

Cia. Territorial I/iteadora — Ord!-

VIDA BANCÁRIA
Instituto dos Bancários

MOVIMENTO DO DIA 28

ASSISTÊNCIA MÉDICA ! - 31 exa-
mes de lahoratftrlo — 29 exames de
ralo X — 13 internaçftes hospitais-
res — 11 tratamentos especializados
— 10 Inspeções de saúde.

AMBULATÓRIO CONSULTAS: —
Cirurgia 11 — Oto-rlno-larlngologla 45
-- Ortopedia 19 — Dermatologia 16
Clinica médica 3fi -- Oftalmologia
24 — Neuro-pslqulattla 4 — Pediatria
18 _ Castro-enterologia 13 — Cai-
diologl» 10 — Urologia 6 — Tlslo-
logia 42.

ApllcaçfteR flsioteráplcas 71, ln-
Jeçftes 26. Curativos 32. Aparelhos
gessados 4, Intervencfles cirúrgicas
3 e Massagens manuais, 20.
PROCESSOS DESPACHADOS PELO

DELEGADO REGIONAL
BENEFICIO — ENFERMIDADE : —

Concedidos : — Isabel Pinheiro —
Isaac Dana — Fernando Vieira
Ney _ Antônio Calll Neto — João
de' Freitas Pestana — Haidée Car-
neiro Vieira — Serafim Alves Dias
ria Mota.

Prorrogados : — Algenl Guedes No-
gueira — 2;ulelca Fialho de Me-
lo.

BENEFICIO — MATERNIDADE : —
Primeira parte : — Júlio de Almeida.
1 periodo : — Francisco Salvador Ca-
tete Couto. Total : — Sebastião Mar-
tins dos Santos — .loão Braz Câ-
mara.

BENEFICIO — FUNERAL : — Con-
cedido : — Seneca Emygdio dos San-
tos.

Notícias Diversas
JUSTIÇA DO TRABALHO

Foi realizado ante-ontem o iulga-
mento pelo Tribunal Superior do Tra-
balho, do processo em que contende
Jair Portugal Leão com o Banco
Português do Brasil S. A., refe-
rente â gratificação semestral que o
referido Banco deixou de pagar ao
seu empregado.

Havendo o bancário Leão ganho na
4i Junta de Conciliação e Julgamento
desta capital a sua reclamação, re-
correu o Banco com embargos, que
foram rejeitados. Insistindo o Ban-
co com recurso extraordinário para o
«T. S. T.5. esse Tribunal nào to-
mou conhecimento do mesmo recurso,
mantendo, assim, a decisão do pre-
sidente da 4» Junta. Pelo bancário fa-
lou o advogado do Sindicato dr. Mu-

Alecrim Tavares que argumen-
no sentido de que as gratifica-

integram o salário dos banca-
quando habituais.

GINÁSTICA NA AABB
A diretoria da Associação Atlética

Banco rio Brasil resolveu, a titulo de
experiência, tornar grátis o curso
rie ginástica e educação física, criado
recentemente. As aulas são ministra-
rias pelo bancário Marcos da Silva
Negrão, diplomado pela Escola de
Educação Físhh do Exército, âs
segundas, quarlas e sextas-feiras. A
primeira turma è das 7.30 âs 8,30
e a segunda rias 8,30 âs 9,30 ho-
ras.

Os sócios da AABB. a quem são
exclusivamente dedicadas essas aulas,
poderão fazer suas inscrições no local,
que é no salão rie festas ria AABB (2?
andar da sede em Copacabana».

FESTA NA AABB
O programa social da Associação

Atlética Banco do Brasil, para o mês
de novembro, será encerrado hoje
com uma .Noite de Arte» promovi-
ria pelo Departamento Feminino da
AABB, que obedece h orientação da
sra. Margarida Oliveira de Araújo.
Essa testa terá início âs 21 horas e
será realizada na .Boite AABB,,
dedicada ao quadro social da AABB
e suas famílias.

O programa inclui um variado re-
pertórlp de musicas clássicas e tre-
chos de operas, na interpretação de
Murilo Sanlos. Lizla Moreaux, Nair
Lins. Alvarani Solana, Antonieta
Morino, Tftni Brandfnrd, Neide Al-
eótl, Maria rta Gloria Carvalho de
Campos, Raul Gonçalves, Amatié-
lia Carvalhelra, Regina Sllvares, Gia-
nina Gianetti Rossl. ("armem Clare.
Evandro Czcrta. Selene Mprteiros e
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as alunas dc «ballet» ds «mi.,,,
ra Helha Nogueira. *rl"H*v
O BAILE DA A. DOS FUNCTOMl

RIOS DO BANCO DA PRE
FEITURA

Realizou-se, domingo último r|»s .,,
ás 24 horas no salão dn Bntâfo2fl í.
Futebol e Regatas o baile dâ Annciaçfti, dos Funcionários rin Ranon ,.«Prefeitura em comemorâçío ao i,»celro aniversário da simpática >.r»
mlacâo dos servidores rin R^nrn „«'ciai desta capital.

Os festejos transcorreram i„.n, ,,,.
mados e em perfeita orrlom. lenrtn òpresidente da sociedade u hancírln Krnftnl Barreto sido muito cumprlmea!
tado, náo medindo ésforçns paia ,.„,,'tentar os Inúmeros cnnvldnrins p."rnbcns de «Vida Bancária, nel»
grande sucesso alcançado.
CAMPEONATO QUADRANGULAR rir

FUTEBOL ' •*¦*'

No gramado do Sampaio A. c Bstfto realizando-se âs segundai .
quartas-feiras ns competições rte [,,i..boi rio campeonato promovido p(uA. A. Caixa Econômica, a partidamarcada pnra hoje a noite. entr»as equipes da A. A. Banco Mlnelmda Produção x A. F. Banco 

"a.
Prefeitura, foi prorrogaria de co-mum acordo para a próxima spviifeira, dia 2, âs 21 horas.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre hoje o aniversário ,\M

seguintes sócios da AssnnacVi Atlétl-ca Banco rio Brasil :
César Martinez Alonso, rta ,í£*n.

cia rie Sâo Cristóvão, PF. Dario rtaNova Brandão, Rin i(."aixa rte Asm-,.tencia i; Ellsio Lacerda Lira da Sil-va. Rio; Evaldo Cuttler, Rin tSECREl-
Henrique Bnugard de Magalhães. Ma-ceio, Alagoas: Izidorn rte Llm*Ribas Maia. Ponta Grossa. Para-
ná: José Duarte rte Almeida, Re-lém. Pará: José Slmfles. Itabaiana, Ser-
gipe; Moacir de Carvalho l.lms, RioiCREAIi; Pedro Nunes Júnior, Kin-
Silvio Henrique de Mendonça, Santo»!
SP; Slmpllcin Moura Filho. Araraqua-
ra; SP: Wilson Montemor, Patol
de Minas, MG: Eugênin Miranda
Santos. SP.

Contrairá núpclas em rte/ de rte-
zembro. na cidade rte PetrnpmK q
bancário Osvaldo Ataide Silva, (un-
cionário rio Banco do Brasil. <-nm a
srta. Dtla de Lima Esteves, filha
do sr. Raul Martins Esteves.

Realizar-se-á sábado, 10 rte de-
zembro, na igreja do Convento de San-
to Antônio, no Largo da Carioca,
As 17 horas, n enlace matrimonial
rto associado do City Bank i"!ubc, Vai-
ter Tassinari, chefe da Cobrança dn
Interior, com a srta. Zélia Alves
Lima.

Aos nuhentes. os parabéns rte >VI-
da Bancáriat.

Realizar-sr-a sábado. 1(1 rte dezem-
bro, na Paróquia de Nossa Senho-
ra de Bonsucesso. âs 17 horas, n
enlace matrimonial dn funcionário Ney
Brorhado Pertuis, da Seção rte ("nn-
tas Correntes, com a srta. Teresl-
nha Borges Santos.

Os parabéns de tVIda B^nrá-
ria».

Aniversariam hoje os hancanos An-
tónin José Queiroz. Mascarenha»,
Osvaldo Fabrlcio e Manuel Joaquim
Morgado associados rto City Rank
Club.

AUDIÊNCIAS DO MINISTRO 00
TRABALHO SOBRE 0 AUMENTO DOS

BANCÁRIOS

O ministra do 'Trabalho, 
teve, nn-

tem. A tarde, longa conferência com
uma comissão de banqueiros, e re. e-
lieu, depois, em audiência, ns srs.
Aires Alves rie Barros. Allpio Rir-
belo Guimarães e Nicolan yuege,
membros ria Junta Governativa rto Sin-
riícatn dos Bancários rto Rir. rte Ja-
neiro.

Ao que se Informa, ns referidos fln-
contros com o ministro rto Trabalho.
prendem-se âs reivindicações rtf au-
mento de salárioss dns bancários em
geral. que. como se sabe. pi*'"enn>m
instaurar um dlssiriio rte caráter na-
cional.

(
^^ártaitt_l______^____i_í*____t KM---

naria, As S horas. Aveniria Rio Bran-
co n. 117 - \i andar,

Alhertn Cnrorza S. A. — Orrilná-
ria. âs 14 horas, Praça Mauá, n.
7, 17'.' andai.

Casa Ixihner S. A., Médlrn-Térnlra
Ordinária, âs 11 horas, Avenida

Rio Rranco n. 133.

OPOItTUNIDADES COMKRCIAIS
Divulga o Conselho Federal de Co-

mércio Exterior, por nosso intermédio,
as seguintes oportunidades comer-
ciais :

Brenar Co, Ltd.. 52, yueens Gale
Gardens — Gloucester Rd — London.
S. E.7 — Inglaterra. Deseja expor-
tar chapas, varetas e tubos dc
aço.

Canusa Ltd. — 14. Buekingham St.
Adelphl — London. W. C. 2 — In-

glaterra. Deseja importar madeira
serrada.

Hardy — 40 North Hamlock Street
Ventura — Cal. — EE. UU. da

América. Deseja exportar Bursollne
| comprimidos para purificação de
águai.

Cr.vstal Trariing Co. Inc. — 114
Liberty Street — New York 6. N.
Y. — EE. UU, ria América. Deseja
importar óleo de oiticlea.

SliefWin International Corp. — 130
Btoadway — New York 7. N. Y. —
EE. UU. da América. Deseja no-
mear representantes para a venda de
tecidos, maquinaria, produtos medi-
clnais. etc.

Atlas Diesel Co, Ltd. — Beieslnrd
Ave. — Wembley. Míddx. Inglaterra.
Deseja exportar máquinas em ge-
ral.

Britax (Lonrioni Ltd. — 11?>-129.
Carlton Vale — London. N. W. li

Inglaterra. Dêseta nomear repre-
sentantes para a venda de acesso-
rios para bicicletas e motocicletas.

Nogueira Júnior A Cia. Ltda..
Rua Sâo Joio ria Praç». 33 —
Lisboa — Portugal. Deseia impor-
lar semente» de algodão.

D. k VV. Export-lmpoit Co. — H72.
Broad Street — Neivark 2, N. .1.

EE. UU. da América. Dêseta lm-
portar couros de i.ic«ré e cobra.

Iwinas Peixadas Mexicana», S.
A. — Cuitlahuac. 1K0 — México D
F. — México Desna importar lâ
em hruln.

O» mterekkadok poderão nhltr. pe»-
malmente ou por carta, na Seção do
Fomento (|o Comércio F.xtartoi Mia

Av. Fr#»lrt»nt» Wllum, 231. Rio
de Janeiro. |) f., melhores 4*1»-
Ini» »Ahre a» opoiiiinidrtdei, comerciai»
rtivulidrias
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toneladas ou mais, ora encumendarinl
aos estaleiros dos diversos paisej., a
marinha mercante mundial lera ai-
cançadn o lotai rie 89.000 000 rte tn-
nelarias, ou sejam. ,-tr,H rte 1?. por
cento a mais rio que em I93H dás
quais 29.000.000 se referem aos na-
vios-tanques — 72 por cento a mau
do que cm 1939, Calcula-se qne nes-
sa época a lonelagem rtos navios pa-
ra pasageiros, carga e carga-passa-
geiros atinja a 60.300.000 tonelartas,
ou sejam, 3.1 por cento a menos rio
que em 1939. Em |ulhn rte 1949,
a tonelagem total dos navios rte *-:in-
de calado em construção nos esta-
leiros mundiais ou ciii-nmenrtarios era
de 10.700.000. rios quais apenas 
1.200.000 nos Estados Unidos.

Produção de dpl^rjçpntp». slnlítlto*
O Instituto Americano rte Qulmiros

acaba dc informar que. em 194!'. os
Estados Unidos produzirão
1.000.000.000 dc libras rte detergente!
sintético*, ao passo hup. em L94&,
a produção total tol rt' 700.000 000
de libras, A fazfto desse «umenií*» t
a procura crescente por parte rtas in-
dústrlas rio pais. Calcula-se qut em
dez anos o pais estará produzindo
3.000.000.000 rie libras, üntre as apll-
cações Industriais dos detergentes li-
guiam a proteção do cimento cintri
os efeitos rievastadores rt.. temp" »
limpeza rios automóveis antes rta apli-
ração das tintas, e o processa-
mento rie gêneros alimentícios.

Abastecimento de fertilizante.. — A
National Fertilizei- Assoclation acâb»
de revelar que haverá um aumento
de 1 "¦.00.000 

tonelartas no lornecimen-
to rie fertilizantes mistos a serem
consumidos pelos agricultores norte-
americanos em 195U. Segundo n Orga
nizaçào para Vlveres e Agricultura.
rias Nações Cnirias. a produção mun-
dial de ariubns azotados em 1949-30
será inferior an consumo planei*-
rio somente em cerca dc 233 ooo 'o-
nelarias. razão pela qual a piess.io pa-
ia a exportação desses produtos sfrâ
menor rio que no ano passado.

Aumenta a exportação de inséMeldaj
O Departamento rio Comércio rtf

Washington, revelou recentemente quí
a» exportações nnrie-aniêrleanas rt»
Inseticidas e material» relarinnadol
sâo atualmente seis iczcs maiores
que as da década passaria .levenrti
continuai em nível elevado. ape*»i
ria rrtkctntv ron-porrínciii nc»s
cados estrangeiros Rm I93S
Estados Unidos expotlarâm
U8M !»73 ixki dc inietludas piodum»
paia combatei erva» líanlnnâí. tun-
giclda». redentlcldas e dennleun'e».
em confronto com W* W ****** *m
IÍI4K * .113 Mfi... no primeuo sím'«-
li» d» 1949. ReUtH4pientí » PTO-
duçio do pais. em IKW t"**m *»
portado» npena» ln poi cento d" '
lai. em cnnfroiilr m 21 poi *''n''
n» priflcipai» imtmiu-iiii*» **" A
i «nada e »>. r#piit'lini» inifi" li"
iiiiinai. A» impoüai.õ*» Mil tttitf*'*
na» no puoiéiro »#i«ei(|# 4» IM»
foram *v»U*ii*t, *m ii» -\.il '"' **•
confronto mn *p*n«» H IM "" tm
iodo r. tan a* Ifiw

IMMI- X
ii  ' Ml""

nu «im HlMMMl*

Pfui, Míhi»**I fo tibmi

t»m mn04"i 1*0*114* ** to ?¦»'.'•
m *.#,* a H,t » a »*?*

g^feulllf^*.,-.,,, :..* ¦ WiflmiiiiMifi-tiiiiMriii-ifi



¦•¦-,-¦: ¦•'¦;: 
--''¦•'¦ ¦¦

.ilida Seção — Quinta Página DIÁRIO DE NOTÍCIAS

diversidade do Brasil
Unl> . ,,A REITORIA PARA A

VERMELHA.Hl*n"%HAlA
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nuarls-felra. dia 30 de

AP!_-.lr„RssaHrà'"'ii funcionar no Pa-
praia Vermelha

5 f«ifX9¦***). a Reitoria da

Nacional detitin

Faculdade
Direito

enibro estarão aher
ara as provas íl1 * fi .le fl*

ln».r:ic' 
premo*:*

jurídico

fies. 
,, nus diversos anos do

Faculdade Nacional

Escola Nacional de
Engenharia

SECUNI.AS PROVAS
PARCIAIS

Hoje. ti» 8 horas, Klslca, para o
1.9 ano e Química Inorgânica, paro o
2.-J ano: As 1*1 horas. Arquitetura,
para o 5.v ano. Amanha, Ar 8 horas,
Mecânica Aplicaria, para o 3.v ann.

GEOMETRIA DESCRITIVA —
AmanhA, As 10 horas, segunda cha-
mada da 2.» prova parcial para o
aluno Pedro Moacir Neto.

ria
Dlriltf

s

Escola Nacional de

Química
cVAMES FINAIS

IVwrtos na sseretárlà. até
S"'6/, d» dezemhm. os requerimentos

1M 7 !.n e .merlcâo em exames

llllll»"
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sm HEPúTicn
SAL HEPÁTICA re*

gularízo as funções

gastro-inieslinais e,
usado em dose maior,
age como laxaüvo,

onti-ácido
de ação rápida
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HIGIENE — Dia 2, As 10 horas,
prova oral de exame vago de 2.»
¦Aporá de 1948 para o aluno Amaurl
Pereira Muniz, no Edifício ria rua
Luis rie Camões,

SANEAMENTO — nia li, As 10 hò-
ras prova oral de exame vago ne
2.» .Spncu — rie 1948 para a aluna
MagdalR Selvas Ferreira no Edifício
da rua I.uls de ("anif.es.

SANEAMENTO — SABATINA —
Dia 2. i.s 10 horas, será realizaria
sabatina para ns alunos desta cadeira,
no Edliiclo da rua Luis de Camf.es.

QUÍMICA TECNOLÓGICA — A
2,t chamada da 2,« prova parcial
desla cadeira foi transferida para o
dia S-12-4U, As M horas. Esta., cha-,
martns os seguintes alunos: Américo
de Oliveira, Amaurl Dau, César VI-
elra Veiga, Ciai Guimarfies Cova, De-
lane Prestes, Edgar Pereira de Beau-
chlalr, Fernando Duarte Grania, .Iniro
de Almeida Sousa, Jorge Alberio Al-
vares Gomes Barroso, Jaime Urner,
Lalr Bezamat rie Oliveira, Maurício
Palmeira, Sérgio rie Freitas Carpenter
Ferreira, Silvio Bnquimpani. Válter
Guerra. Vilmar Palis. Válter Oliveira
Correia do Carmo e Viler Barroso de
Medeiros. __.._... , ,

CONCURSO PARA DOCÊNCIA LI-
VRF. DE «HIDRÁULICA» — Hoje, As
El horas, será realizada a prova rie
Defesa de Tese do Concurso para a
Dnrên-ia Livre de «HidrAulica*. para o
candidato eng. Jorge Oscar de Melo
Flores. . . -a

A prova didática será eletuada no
dia 7 de dezembro próximo, As ln
horas. ,.,.,-,-,, *

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA
Em sessáo solene e publica rta

Congregaçà... a realizar-se no dia 2
rie dezembro próximo, As 1(*>,"> no
ras, serft comemoraria a passagem rio
139.*. aniversário da Escola Nacional
de Engenharia.

Clriirgia-GlnecliloRla-Ohstetrlciá
Edifício Cnlngeras — Run Santa
Luzia, n. «85 — Sala 1*404, das

9 ás 13 horas
Tels.: 32-8(123 — 47-0531 e 52-0220

Escola Técnica de Co-
mercio Bethecourt da

da Silva
Os alunos da Escola Técnica de Co-

mércin Bethencnurt da Silva devem
comparecer, rilArlamente, ao Liceu ie
Artes e Ofícios, As 19 horas, a fim
de assistirem A chamada para as pro-
vss orais.

A presença diária dos alunos se
Impfie, visto como o horário normal
rins exames poderá ser prorogarin, a
lim rie ser cumprido o disposto pelo
decre'0-lel n. 9.498 de 22 rie julho
rie 1946.

DIÁRIO ESCOLAR

Instituto La-Fayette
ALMOÇO TRIMESTRAL DA TURMA

GINASIAL DE 1930
Realizar-se-á. As 12 horas, de ama-

nhfi, na avenida Graça Aranha 187,
quarto andar, sendo a contribuição
apenas do que for consumido por cada
aluno.

ENSINO DE TISIOLOGIA EM TODAS AS
FACULDADES DE MEDICINA

Entrosamento com a Campanha Nacional de Tu-
berculose para início imediato — A cadeira

será facultativa

Quarta-feira, 30 de Novembro dé 1049

BOLETIM DA DIRETORIaTo PESSOAL DO EXÉRCITO
APRESENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS -

PERMISSÕES - REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Propôs o Ministério d» EducaçAo, . ferencia 23

Enviem o expediente da
Caixa Escolar

O responsável pelo expediente do De-
partamento de Educação Primária hai-
xou aos chefes de Distritos Educado-
nais a seguinte Ordem rie Serviço:

«Solicito-vos providenciar junto As
sras. tesoureiras rias Caixas Gerais,
a fim de que lodo o expediente rie
Caixa Escolar seja enviado an Setor
rie Allmenlacãn do Escolar até o dia
3 de dezembro».

tendo" neste sentido o presidente dá 1 X, referência
República envisdo mensagem ontem A enfremagem
Cimara. as providências necessárias
ao Inicio do ensino de Tlsiologia em
todas as Faculdades de Medicina do
Brasil, providências que se revestem
da maior Importância.

Inicialmente, tendo em vista a cria-
çAo da Cadeira de Tlsiologia por ÍOI-
ça da lei n. 426, de 7 de outubro
de 1949, o Ministério dn Educação
propõe a criaçAo dos cargos lndls-
pensávels ao seu funcionamento, se-
lão criados para caria Faculdade de
Medicina, um cargo isolado, de pro-
vimenln efetivo, de professor cátedra-
tico, padrão O, seis cargos na classe
G da careira de enfermeiro e dois

classe D da carreira rie riac-
O Pnrier Executivo criara,

para o mesmn fim, as seguinte fun-
cões 

' 
de extranumerário mensallsU-s
rada uma das Farulriaries de Me-

assistentes de

QUARTEL GENERAL DO 
^^|^^eS^i^^^ fig

CAPITAL FEDERAL, 29 DE NOVEMBRO 6»oToíiCÍnls da Reserva de SAo
DE 1B49. £"¦« _ uuxlUSr de instrutor) par» o

Quadro Suplementar Geral * nomeio
para servir na Escola Militar de Re-
:"_j. .,-,.'-. An Deoartamento d»

BOLETIM INTERNO N.» !T2

Publico par» a devida «aeeuçio, o

cargos na
tUografo.

pnra
dirina: quatro ensino.
referência 28; quatro Instrutores, re-

Instituto de Educação e Escola Normal
Carmela Dutra

Regulamentados os exames de admissão e ma-
trícula no curso ginasial

BRINQUEDOS
Diretamente da fábrica. —

Vende-se por atacado e a va-
rejo. Avenida Franklin Roo-
sevelt, 137,4' andar, gj 401.

Regulando os exames de admissSo e j
matricula no cursn ginasial dn Instl-
tutn rie EducaçAo e ria Escola Normal
Carmela Dutra, o secretário geral rie
Educação e Cultura baixou, ontem, a
seguinte portaria: «os exames rie iri-
missãn e matricula nn cursn ginasial
rio I.T.E. e M.N.C.D. em 1950.

Artl io  o concurso rie admissão
ao Instituir, rie Educação se iniciará
Pm janeiro rie 1950. prnrerienrtn-se um
período de Inscrição rie, pelo menns,
10 riias. . . ,

Al.t 2 -¦' •— As inscrições sei ao
feitas' mediante a apresentação rins
documentos exigidos pela . 'fgtslacao

vigor acrescidos dn certificado de
exame de admissão

tidos nas três provas mencionadas e
serão admitidas na ordem r'*0™* °"
classificação até o limite rio número
rie vagas fixario.

sio— Em caso de empate seta
à candidata rie mais

matricula

?..
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PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
| Secretaria Geral de Finanças

Departamento da Renda de Licenças

EDITAL
Torno público, para conhecimento do5 Iptt^l,

,__ ._,,.« ttm n„.l.a do IMPOSTO DE IIWW

E PROFISSÕES relativo ao 2." semestre de 1949, que

v,m „.„___, feita à rua Santa Luzia n." 11 - Pá«io inter-

„„ dM 12 às 16 horas, exceto aos sábados, quando v,g«,

rao horário de 9 às 11 horas, terminará, improrrogável-

menle, no dia 30 de novembro corrente.

Lm 24 de novembro de 1949.

a) EUZEBIO DE QUEIROZ FILHO

Diretor do D. R* L.

MEIAS HYL6H A CRS 20,00
A CASA HERMAN venderá Amanhã

DIA 1

Este preço só amanhã

H'E Nylon finíssimas, gauges 60,

| deniers 15, desde Cr$ 35,00

Rua Santana, 227 (esq. de Frei

Caneca)

em
aprovação em
presta-lo em qualquer e.»b.letoen-
tn rie ensino secundário, federal,
equiparado ou reconhecido.'a'. 

3 o — Os exames processar-
..e._n sob a forma rie concurso com-
nreendendo 3 provas escritas, sucessl.
Tamen.e eliminatória, de ai. materna-
tira* b) português: O histôiia tio
Brasil e geografia, versando tortasi SO-
bre a matéria rios programas cnnstan-
tès da Circular n. fi. Ae 19 de.novem-
bro de "47, da Diretoria rio Ensino
Secundário. . . ¦ __

Arl 4 o — As nrovas serão de ca-
rAter'objetivo, variando as notas de
0 a ínn, eliminadas ns candidatas oue
não alcançaremn mínimo rie 50 pon-
tos em qualquer delas.

.... *,,_ a prova de sanidade e
eanàciriarie tísica será realizada de
aSrfo rom as normas expedidas pelo
pPpartamenin rie Saúde Escolar, prt-
vumi_ntc anrovnrtas nei" Secretário

rie Educação e Cultura.
fi o ... As candidatas serãr,

rp|o total dp pontos oh-

Letras
Letras
Ciências
Filosofia
rias no próximo

l.o

Geral
Art,

rlastlficarias
»>"Curso Ruy Barbosa

A CONFERÊNCIA PO Pno^R

LOURENÇO FILHO NO INSTI-

TtlTO HISTÉRICO
Perante altas perínnallriariee He nosso

mundo oficial, político,
social o professor t.

rtVrètnr do Dennrtamentn Nacional dc

F.riuracão. proferiu
tutn Histórico
pm prosspguimrnlo
B™rhosa». promovido por aquela I™

rulturnl. em comemorarão
nascimento rio imortal

fllrtlogn. trihi.no e ho<
uma conferência sóhre

rie Ruy Rar-

dada preferência
idade. , ., .

5 2 o — Para efeito de
a classificação obtida só é válida para
°^rtTo9ln'Aplica-se A Escola Nor-
mal Carmela Dutra o disposto nas

presentes Instruções..

Faculdade Nacional de
Filosofia

DIRETÓRIO ACADÊMICO ¦
nirtoPré-Vestibular - Comunicamos

ao^iunos inscritos no Curso Pr-Ves-"
tibular que as aulas para os^ cursosi de

Clássicas. Letras Neo-l.annas.
Anglo-Germánicas, Pedagogia.
SofaiS. Geografia e Historia.

P Jornalismo, serão reinicia-
riia 1« rte dezembro,

a f„,r-, rio horário antigo.
Tir,"o dePs?calogi„ e Pedagogia £

apresentação rto reciboP0_ml««o de Formatura -¦»*»,*»,
vocada uma reunião do» b"í* 

^"diãa. l94Ç). a realizar-se n" .próNJm013 30
?í «* (ÍeMm,b,r0doqDn,r eaaftm!de3ser

S^r^r^tur^a.
SEC,.NDASaPrROVhA^ePARUAIS.

a segunda serie ri» A*
^PALEONTOLOGIA, para

Hisl. Natura1 "-

um operador de Ralos
23; cinco auxiliares de

referência 24: um labo-
ratoiista, referêncls 19.

De acordo com o projeto, o primei-
ro provimento nas funções de assis-
lente de ensino previstas poderá sei
feito por admissão direta, dispensada
a qualidade rie instrutor.

CADEIRA FACULTATIVA
Considerando da maior conveniên-

cia que a nova cadeira rie Tisiolo-
gia, por envolver matéria de especia-
llzação, nAo sobrecarregue o currículo
obrigatório, a proposta rir. Minislé-
rio ria EducaçAo encaminharia ontem
à CAmara pela presidência da Ke-
pública aconselha que a referida ca-
deira seja ministraria em caráter fa-
cultativo. A fim de proporcionar aos
médicos já diplomados o aperfeiçoa-
mento de seus conhecimentos, será
permitiria a freqüência A cadeira pelos
mesmos, mediante o pagamento riu
uma taxa que entrará para a receita
ria faculdade. Aos alunos que reail-
zarem com bom proveito, apurado nas
provas e exames a que forem sub-
metidos, n cursn da cadeira rie Tisio-
logia. será concedido um certificado
rie realização rin curso.

COOPERAÇÃO IX) S. N. T.
Entre as providências pedidas ao

Legislativo, as quais incluem todas as
verbas de pessoal e material necessá-
rias ao pronto Inicio do curso, ..
projeto prevê a cooperação rio Serviço
Nacional de Tuberculose, por intermé-
dio da Campanha Nacional Contra o
Tuberculose.

Dispõe, nesse sentido, que, enquan-
to não forem dotadas as faculdades de
medicina federais rie instalações apro-
priadas ao perfeito funcionamento das
cadeiras rie Tlsiologia, o Ministério
ria Educação e Saúde providenciará,
através da Campanha Nacional rie
Tuberculose, para que o ensino possa

ministrado nos seus centros dis-ser Ao mesmnpensários e hospitalares,
tempo, poderá o M.E.S. através a
mesma Campanha, assinar convênios
com as faculdades federais de mediei-
na ou as universidades em que as
mesmas estiverem integradas, visando
a construção de pavilhões hnspilala-
res e riispensários próprios ao ensino
ria Carteira rie Tisiologia.

Faculdade Nacional de
Medicina

educacional
T.nurpnco Filho.*!!*!

ontem, no Tnstl-
Geográfico Brasileiro,

no .Curso RllV
• antiela •>

•3r\

il: -Sfi-****"''!*'-.* * '\

.Ir
zymta.,. " 

" '

lituição
centenário rie
lurlscnnstiltn,
mem púhlien.
o lema «A periagogin
hnsa"'.

Abriu a sessão n

Carlos rie Macedo
nemêiun do Instituto
convidou, para tom

ministro Clemente
pasta ria EducaçAo....terirático ,1a Facul

dn Univers.riàrfe
rtodmo Olávlo

Hp Esnuarira Jorge.
anliito mlnistr"
Gililásio Ama-

ColêElo Pedro TT: Pro*
alerirático ria

os srs.
tular ria
Sampaio Poria.
riarie de Direito
São Paulo: acadêmico
Filho: almirante
Dortsworth Mfirtlns

PiTil.nlx.-.rt"r .loszé
Soares, presidente

Histórico, que
arem luüRr A mpsn

Mnrlanl, M*
professor

Jornalismo
TINA. Pa'"»
Germânicas,

t3 horas — r""ííj'.'sV~NãturàÍ. U*
a terceira serie dlB^™' soc]Ai„

U horas - ™»'°*í'*c sociais.

^%\nmGEO^FuVCHtlMANA.
pais a segunda série rie Geog. e His

Germânicas, ^la M. títHAU^aaswrsí
série rie História Natura,
GRECO-ROMANA. para 8

Clássicas, sala oi.
n lercelia

sala K4; LINO-
a segunda

f!5.
PORTUGUESA,

série rie A. Germànlr
FÍSICA GERAL EX-

primeira

rie

para as
Filosofia,
a segunda
lc: civ.
nrimeira série rie I-
HNG LIT. LATINA, nara

série rte 1.- clássicas,
r 1-1* FRANCESA, para
série de N. Latinas, sala

15 horas -- UM'
para a terceira
cas, sala 86; e
PERIMF.NTAL. para as primai- - 

j*
gunda series rios cursos rie Mat. Fls

Química. salão._ ^^ EqQ.

Faculdade rie
Carneiro Leão.

rio. diretor rio
(pssor Filosofia: acadêmico

diretor ria FaculHadr

•-r sasr ^ *%$&&> a-
,-a^s d Maredo Soares m**m1 - nr -

.id-Ancia ria sessão ao ministro Cie

mpntp Marlanl. titular da na st»1 o
FrtueacAo c Saúde, oue. após. rteu a
F.rtliracan nrnfessor
palavra ao orador rio nin. i>.''"""-™'=r*':!J=.-

relaciona-

lfi horas
NOMiCAS ,,p''r*,1^irfreli%nc
sala 71t; FUND. BIOL. SOf
EDUC (quarta série)
RICA MATEMÁTICA
rte Mal- F.sical

exooslcô*1
,,,,,*, ,s stivldart-js^it R%|Bhe)erendn
,!.,. rom ¦*. periacogia'*' - ppnn.menlo

GENERAL ELECTRIC
Ótimos RÁDIOS VITROLAS com o

para o seu ambiente.
PAGUE COMO QUISER

W. OBERLAENDER
Rua Senador Dantas, 117-A

movei

rio
m-
Fo-

 .le Ruy-
calizoii
traduzida nos seus

gogla. mostrando n"e
lema se radicava
filosófico se •'p,a''!nn"In;r7nT1 

*_se an.e
p a nueslftn social, asneclo p.-.e

elível. rtesrie a filosofia grega't'i*'** .... rpi-tn pragmatism

comparações entre o

^t^sre%.^pn
cillora filosófica

trahalhns de pen1»"
nenhum s's"

fazia o problema
pnlltl'-n

. an.e
Adml-

Sociais)
F. FIL.

sala 79*. Ft-
,, ,, 1 terrena séru
AF. P ADMINISTRA-

CAO ESCOLAR (segunda e terceira

""^^liS^Jt..
para o Curso np u.
'8ia3 hora» - PSICOLOGIA EDUCA-
CIONAL, para o Cursn de Didática.
SaH 

Imras - ZOOLOGIA, para o
curso de História Natural. LZ.

prSe'hroara - GK«RÂ?S HUMANA,
ra o Curso rte Jornalismo, sa^S .53.

t,U o '""nfcteorlsta
nn oensnmenln de R-n f„ 0,
ír,fa!:rP''",éTebrn;RípenrrirTmer,cano
William J»*W"»ífWnrl?lii nn_paoel H.

Inslsliu
.v.-»'. ««•» rtil.LpÜ!í"",°aHms •""

BRAAnsn!,r'.'examen,'e:cr..o. para o curso
de Jornalismo 1.

_ COMPLEMENTO DE
a primeira série Ai

HIST. DA CIVILIZA-
curso rie Jornalismo^

HIST. DO BRASIL
curso rie lorna-

ntlP ontn*t*nt"*
beclmenios adquiridos.

...omnanliou a nnra
orno ela é a»""1 '

anrerlaçõps.
5p_sSo. discursou O

Marlanl. q'"" ,"x7"
j-. Puv nn sptor (ia

^ueaVT^ >«.. 
nue

sp havia terminado rie ouvir.

pinlo.
próprios con
npsip sen'Iri'
,tp ruv. mostrando
fo| pvata nas suas

F.ncfrrun.lo
ministro Clemente

horas
QUÍMICA 'para
HlsI. Nat.)
CAO 'para

10 horns
(exame oral para o
"NTYloras - PSICOLOGIA EDUCA
CIONAL 'curso DlriAllcn»:
DO BRASIL (exame escrito
segunda série

14 horas

HIST.
para a

,IP Ge(.g. HlsI.'-
COMPLEMENTOS DE

N,A*n.:MAT.rA_:n.;i!^'a.^^F.lA
fi.T GE!

0 BAZAR ATLÂNTICO
(louças, lenagens, brinquedos e artigos paia pwsentes)

.«i^fitM Hientps t amigos que, para facilitar-
seus rtisl mios cl ""J^ 

, arl lgM paI.a pre*
IhfK a aqulsiç&o rte suas utilidade
lentas, «elnrA aberto lórlas as seRunrtns
213) hora» ,a partir do próximo i

Soclalsl! INTRODUÇÃO A
(nrimeira «éile rte Fila»

15 h"Ta| 
pnra a ssRUnrts série rte
biologia (»»RtindaM e

HlsI. Nnl.l; *1NG.
(nrimeira érle N.

I1NG portuguesa (exame
iPgnnrtn séile N. '•"''•

iri* FRANCESA ile.ieil.-i «C-
'iaM 

LIT. NORTE-AMF.R1-
(inceii'» série A GermAnl."»;:

i-ttnsoFlA 1 nrimeira srlln
f EDUCAÇÃO COMrARA*

nsrrslra lírls rednsogU'
F!tAvC*.S ' cm k'"1 de

roMn. matemati-
rk  .drle An eurtn de QiH

ATIVIDADES PARA HOJE
'Jo ANO — Qwlwtr.t — Escrito, no An-

fiteatro de Anatomia — As 8.30 horas,

para os alunos do n'-" 161 a 240; As 10

horas os do no 241 a 317.
3o ANO — Clinica Prop. Médica -—

prático oral, As S horas, no Serviço da

Cadeira, para os alunos do no 181 a

270 e os rie adaptação.
Micmblologin — prático oral. As li

horas, no Laboratório da Cadeira, pa-
ra os alunos do il! 91 a 120.

4o ANO — Pnrasitologla — pratico
oral, no Laboratório da Cadeira, As 8

horas, para os alunos do n'-' 121 n loO:

As 9,30 horas, os do n" 151 a 180.
50 ANO — 0/lwica Gmeco/rtgirii —

prova parcial. As 8 horas, no Serviço

da Cadeira, para os alunos do n» 141 a

200 e ns de nj. 130 — 62.
Clínica Cinlrgicíi - (prof. Brandão

Filho) — prova parcial. As 8 horas, no

Serviço ria Cadeira, para os alunos do

no 117 a 140.
Cl(n(_(i Cirúrgica — (prof. Castro

Araiiio. — prova parcial, As S horas,

no Serviço da Cadeira, para os alunos

do no 94 a 116 e os rie ns. 118 - 130.

ClíHir.i Ciniioico -- (prof. ligo P. GOI-_

marãesi - prova parcial, As 8 horas.

no Serviço ria Cadeira, para os alunos

do n» 71 a 93 e o de n" 120.
Clinica Médica - (prof. O. Oliveira)

— prova parcial, As 8 horas, no Servi-

co da Cadeira, para os alunos rio n«

3fi a 70 e os de ns. 11 — 96 — 155 —

174 _ 27 - 35 - 187.
Clinica Ohstfitricn — prova parcial,

As 14 horas, na Maternidade Escola, pa-
rn os alunos do no 1 a 105 e os de ns.

IT.. - 198.
Clinico Tropical — As 14 horas, no

Hospital São Francisco de Assis, para
os alunos do n" 106 em diante.

6-' ANO — Medicina Lenal — prova

parcial, ás 14 horas, na R. da Miserl-

córdia, 117, para os alunos uo n*' 1 a

50 e ns de ns. 107 - 178 — 183.
Hi-jiei.p — prova parcial. As ld.dU no-

ras no Laboratório da Cadeira, para
os alunos do o" 51 a 100 e os de ns.

131 - 184.
AMANHA

1» ANO -- Bio/isica — escrito, As

17 horas na Praia Vermelha, para os

alunos rio n" 1 a 367. e segunda cha-

mada para o aluno Antônio Tuíik SI-

mâo. ,
Pur.nifoloffla — prático oral. no La-

boratorlo ria Cadeira. As 8^ horas, pa-
ra os alunos do n" 181 a 210: ãs 9,30

horas, para os rio n'-" 211 a 240.
60 ANO — Otorino — (Segunda cba-

mada), As 8 horas, no Serviço da Ça-
deira. para os alunos rie ns. 4d_— 88_—*

103 — 105 - 100 - H9 - W - 154-

DIA 2 DE DEZEMBRO

lo ANO —- Histologia - segunda cha-

mada »s 14 horas, no Laboralorin da

Cadeira. Para os que requereram e

mais os alunos do 2'' ano em adapta-

C 
.V ANO — C/(ni(iii Ci.iiivtro — M""-

fessor Caslro Araújo, -fts 9 horas.

para 05 aluno» de ns. 33 — tua —

CHntrn (.'11 úr0ic« — (professor U. P.

Gulmáráes), As 9 horas, para os alu-

nos de ns, 71 - 83 -93.

60 ANO — Clínic-i t/roldgicn -- -!'

chamaria, A» 8 horas, no Serviço ria

Carteira, para 05 alunos de ns. íbí —

176 - 179 - 182.
rsrôpHullcn - 2» chamada, as S lio-

ras. no Serviço ris Cadeira para 09

aluno» de ns. 2 - 5-7 -12 - 14 -

30 _ 31 - 46 - 14» - 151-

AVISOS

"APRESENTAÇÃO 
DE OFICIAIS: -

Apre.ent»r»m-se, ontem, * «»l» V »••

torl», pelo» motivos sbslxo, o» «emiln-

tes oficial» _..__.._
_ ARMA DE ARTILHARIA 1.

CAPITÃO ". — Newton Correi» de An-

dra'de Melo. do Qu»dro Suplementar

Oeral, por ter vindo de Curitiba, em

Eftzo de fêrla». , _.
PRIMEIROS TENENTES: - Jor Re Pe-

relr» da Rocha, do I|2." Grupo de Ar-

tilharia de Costa, por conelusâo de

trânsito e recolher-se a 5,"*-^Dn'd»^n

Antônio Augusto Nogueira* do Centro

de Preparação de Oficiais ri» Reserva

de Belém, por ter de ™Br«""*r,*?e-
lém. de onde velo em gozo de feria».

SEGUNDOS TENENTES : — João Ba-

tlst» Coelho rie Sousa, rio 5.° RejU-

mento ri» Artilharia Montada, por er

vindo a esta .capital em gozo ds férias

Hlldo Benzi íe Sousa, do fi." Regimen-

tn d» Artilharia Montada, por ter yln-
_o rte Cruz Alta em gozo rie ferias.

Manuel Gomes rio Couto, dest» Direto-

ri», por ter entr»do em gozo de um

período rie férias.
_ ARMA DE CAVALARIA:

CORONÉIS : - Ismael de Sa Medel-

ro» da 2.* Clreunserlçâo de Recrut»-

mento. por ter «ido nomeado chefe da

J» Clreunserlçâo de Recrutamento, ries-

Usado rie adido a esta Diretoria rto

Pessoal r. recolhei-se. Floriano Peixoto

Keiler do Quadro Suplementar Gersl.

por tir ficado adido » esta Dlretorl»

do Pessoal, de ordem do excelentíssimo
senhor ministro aguardando solução de

seu requerimento pedindo licença e«-

peelal. ., „„
MAJORES : - Valdemar Alves Pe-

ntieno, da Escola de Aperfelçonmento
de Oficiais por conclusão de trAnsIto.

Nelson Rodrigues rte Sousa Ribeiro, rto

Centro de Preparação de Oficial». rta

Reserva rte Belo Horizonte, por ter

sido julgado apto para o serviço rio

Exército, transferido p»ra o Centro de

Preparação d» Oficiais da Reserva de

Belo Horizonte e entrado em transito

CAPITÃES : — Eugênio Menescal

Conde, do Quadro Ordinário, por ter

vindo a esta capita) a chamado do

excelentíssimo senhor general chefe do

Estado Maior rto Exército e regressar

1 São Paulo. Lélio Bennett Facó, rio

Quartel General Regional - 3, por ter

ficado adido a esta Diretoria, de ordem

do excelentlsilmo senhor ministro
SEGUNDOS TENENTES : - P»ulo

Morelll Carneiro, do 3." Regimento de

Cavalaria, por ter entrado em gozo de

férias. Alberto Carlos Furtado Mazeron,

do 8.0 Regimento rie Cavalarl». por
ter vindo a esta capital em gozo de

férias.
- ARMA UE ENGENHARIA :

PRIMEIRO TENENTE : - Alberto

Rolla, do fi.° Batalhão de Engenharia,

por ter obtido permissão p»ra passar

parte do trânsito em Porto Alegre e

seguir destino a 29 rio corrente.
_ ARMA DE INFANTARIA :

MAJOR : - Taltlbio Araújo. rio

Quartel General d» .1.» DtvtsAo rie In-

fantaria, por ter vindo a esta capital

dentro ds licença especial em qu» se

^CAPITÃES 
: — Cílio Dalva Vieira

Rcguelra «dlrio a esta Diretoria, por
ter regressado rias manobras , onde

funcionou como arbitro. Jaime Ma-

chado Marinho dos Santos, do 2." Re-

glmento de Infantaria, por ter desis-

tido rio restante do trânsito e reco-

lher-sf â sua unidade.
PRIMEIROS TENENTES : - Gustavo

Roberto Correia ria Costa, rio 2o Ba-

talhão d» Fronteira, por ter vindo a

esta capital em gozo de férias. Danilo

Venturint do 11." Regimento de In-

fantaria. por ter vindo a esta capital

pm gozo rie dispensa rio serviço e re*

gressar. Alexandre Machado Fernandes,
da Escola Preparatória de São Paulo,

por conclusão de ferias e regressar »

Sào Paulo. Edmundo Penley Cox. d»

Fábrica da Estrela, por ter sido trans-

fertrio-para-o-Quadro.Suplementar Ge-

ral e nomeado para servir na Fabrica
H1 V r. I r p 1 '\

CONTAGEM DE TEMPO PELO DO-
BRO : — De acórrio com o artigo SS
do decreto-lei n.° -.940. de 1S-12-1941
» aviso n.o 3.065, de 30-XMMV o l.o
tenente Domirio de C»mpos Filho, do
4 o Regimento de Infantaria, conta pelo
dobro o periodo de 3-VI1-1944 a 8-V-
1945 relativo A Campanha ria Itália,
rftif.cando-se assim o publicado no
Boletim Interno n." lü. de 15-1-948.
desta Diretoria do Pessoal.

ADIÇÃO DE OFICIAIS : — O exce-
lentíssimo senhor ministro, »m memo-
rando n.« 1.738, de 16-XI-194B, deter-
minou a arilçAo a esta Diretoria dos
seguintes oficiais :

TENENTE-CORONEL : — Arei da Ro-
cha Nobrega, do I:4.n Regimento de
Artilharia Anti-Aerea. ale 30 de no-
vembro corente, a fim de providenciar
sébr» o recebimento do material e res-

para a sede do

Departamen
capitão Estêvãosende (chefe do

EducaçAo FísicaI

RETIFICO : — Por necessidade do
serviço, a classificação do 1," "n"""

'<rn.in.-_nirrr. Mendes de Mo*
deFellcisno Taumaturgo Mendes de M0*

rais do 2.o Batalhão de Carros
Combate par» o Grupo de Reconheci-
mento Mecanizado, publicada no Bo-
letim interno n.o 167. de 22-7-1949.
_ ARMA DE ARTILHARIA :

TRANSFIRO: - Por Interesse plò-
prlo, do Quadro Suplementar Privai-
vo iCentro de Preparação de Oficiais
da Reserva de Recifei para o Quadro
Ordinário e classifico no I|7.° Regi-
mento rie Obuses-105, o capitão Alber-
10 de Oliveira Santos.
— ARMA DE ENGENHARIA :

TRANSFIRO : - Por necessidade do
serviço do Quadro Suplementar Geral
para ò Quadro Ordinário e classltico
no 11.0. Batalhão de. Engenharia, o 1."
tenente Carlos Alolsio Weber.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS -
POR ESTA DIRETORIA :

Hélio Drago Romano, capitão da ar-
ma de Artilharia, aluno ria Escola Téc-
nica do Exercito pedindo permissão
para contrair matrimônio com a se-
nhorita Maria rie Abreu Travassos, bra-
Sllelra, residente na rua Faranl n."
76 nesta capital : - "Deferido

— Cícero Castelo Branco, l.o te-
nente da arma rie Infantaria, do Qua-
dro Suplementar Oeral e aluno rio Es-
cola de Educação Fislca do Exercito,
pedindo permissão para contrair ma-
trtmónio com a senhorita Isabel de
Matos brasileira, residente a avenida
BoíSes de Medeiros n.o 979 - Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul:

"Deferido".
_ Júlio Santos Tapajós, 

'!." tenente

Intendente do Exército, ria Companhia
Escola de Intendência, pedindo permls-
sâo para contrair matrimônio com a

senhorita Dora Maria Maia Cossio,

brasileira, residente à rua Coelho Ne-

to n.° 9. Laranjeiras, nesta capltla :
"Delerido". 1

João rie Sousa César, capitão, so- |
licitando averbaçâo para fins de matl-

viriarie dos últimos fl meses em que
cursou o Colégio Militar : — "Indefe-

rido. O Regulamento pelo qual o re-

querente concluiu o curso, não pres-
creve contagem de tempo passado como

aluno, do colégio".
Mareei Padillti, capitão ria arma

rie Artilharia, solicitando adiamento de

matricula na Escola de Aperíeiçoamen-
to de Oficiais no ano de 1950 : — "De-

ferido sujeltnndo-se o requerente as

sanções decorrentes das exigências da

Lei de Promoções em vigor. Em 24-

XI-1949".
Jorge Luis Schuch. capitão da ar-

ma de Artilharia, solicitando adiamen-
to de matricula na Escola de Apertei-

çoamento de Oficiais no ano rie 19511 :
_ "Deferido sujeitando-se o requeren-
te As sanções decorrentes das extgín-
cias da Lei de Promoções em vigor.

Em 24-XI-1949".
Idácio Leite Pereira, capitão da

arma de Artilharia, solicitando adia-

mento rie matricula na Escola de Apcr-

felçoamento de Oficiais no ano de 1950:
— "Deferido, sujeitando-se o requeren-
te As sanções decorrentes das exigén-
cias da Lei de Promoções em vigor.

Em 24-XI-1949".
Temistocles Ramos Borges, ca-

pltao da arma de Artilharia, solici*
tando adiamento de matricula na Es-

cola de Aperfeiçoamento de Oficiais nc

ano de 1950 : — ••Delerido. sujeitanoo- j
se o requerente as sanções decorrentes j
rias exigências ria Lei de Promoções •

em vigor. Em 24-XI-1949 '.

Jorge Geraldo Goines Fernandes, !

capitão ria arma de Artilharia sollci* \
tando adiamento de matricula na Esco- |
Ia de Aperfeiçoamento de Oficiais 110 *

ano de 1950 : — "Deferido, sujeitando-
se o requerente as sanções decorrente:
rias exigências rin Lei rie Promoçôe.
em vigor. Em 2B-X1-1949".

Denlzart Soares de Oliveira, ca*

pitão da arma rie Cavalaria, pedindo
adiamento de matricula na Escola rie

Aperfeiçoamento de Oficiais, no pi0x1-
mo ano de 1950 : - "Deferido, sujei-
tando-se o requerente as sanções de-

correntes ria exigências ria Lei de Pro-
moções em vigor. Em 25-XI-1949".

_ Orlando rie Sousa Costa, l.o te-

nente do Quadro Auxiliar rie Oficiais,
rie Infantaria, rio Quartel General da

7.» Região Militar, pedindo averbaçâo
de tempo em que serviu como empre-

gado na 21.» Ctrctinicrlçfto de Recru-

tamento : - "Deferido. s».1»m »verb»*

dos 1 «no, 8 meses e 4 dia», de aeôrrto
com o parágrafo «° rio artigo }•",«¦
Constituição Federal e »vtso n.n 13",

de 25-X-1946". . _
— Antônio Moreira Cardoso, l.o te.

nente de Infantaria, rio 3." BatalhAo

de Carros de Combate Leves, pedindo
contagem de arreglmentaçáo ; -- "D»-

lerldo, seja considerado como servlçi

arregimentado o periodo rie 2-11 a 4.

VII-1944 em que serviu no Centro dl

Instrução Especializaria, rie acordo cora

o aviso n.» 153, de 25-11-1949. Essa ar*

regimentaçâo é como oficial R|2, con*

vocado".
— Capitães Kleber Rodrigues de An*

drade do Quartel General da 6." Re-

gião Militar t adido à l.»|20.o Bata*

Ihâo de Caçadores. José Bugueta Brtt»

dc Barros, do 17." Batalhão de C«*

çadores; Oracy Ribeiro Granja, rta Es-

cola Técnica do Exercito. Romeu Ma-

rlnho Leite, da Escola de Moto-Meca-
nlzaçSo e Mano Silva 0'Reilly Sousa,

da Esroia rte Moto-Mecanizaçao, todos

pedindo adiamento de matricula na

Escola rte Aperfeiçoamento rie Otinais

no ano rie 1950: - "Defendo. os

acordo com o parágrafo 4." do artigo

75 da portaria n." 154, de 8-VII-94. .
PERMISSÕES :

Concedidas por esta Diretoria :

PARA PASSAREM PARTE DOS SEUS.

TRÂNSITOS :
OFICIAIS :

Nas cidades de Cal e Porto Alegre.

Estado do Rio Granrie du Sul, ao te- ,
nent.e-roronel Iguale.... Gractliano Mo-

reira translerldn rio Quadro Suplemen-
tar Geral para u Quadro Ordinário e

classificado no 1.16." Regimento de In-

fantáriu „ . ,
Nu cidade do Río Grande, Estado

do Riu Grande do Sul, ao major Oto-

mar Soares de Lima, transferido do

Estado Maior da 9.» Região Militar

para o Estado Maior da 3.» Divisão d»

Infantaria. , _
Em Belém Estado do Para, ao l.o

tenente da arma de Infantaria Raul

da Silva Moreira, transferido por Inte-

rêsse próprio para o Centro de Pr«-

paração de Oficiais da Reserva da

Belém. ..,_.,
Em Salvador. Estado da Bahi». ao

2 o tenente José Amorno Marques, ul-

timamente transferido da Companhia
de Fronteira de Porto Velho para o

Centro de Preparação de Oficiais da

Reserva de Salvador.
Em Porto Alegre, ao 2." tenente

do Quadro Auxiliar de Oficiais Emilio

Carlos Brenol. transferido para o De-

posito de. Material de Motomecaniza-

ção-3, em Boletim Interno de 18-XI-

1949.
PRAÇAS:
Em Recite. Pernambuco, ao 3." sar-

gemo mecânico de auto. João Vitallno

da Silva, classificado no 7.° Pelotão

de Reparações Auto. em Boletim ln-

terno n.° 260. de 14 do corrente.
— Em Porto Alegre, ao 3.° sargento

Darci Fonseca Soares, ultimamente
classificado no Depósito de Material

de Moto-Mecanlzaçâo da 3.a Região Mi-

litar em Boletim Interno n." 257. d»

10 do corrente.
FERIAS : - Concedo um período da

tenas relativo ao ano de 1948. a con-

tar rie l.o-Xll, ao capitão Heralrio Al-

ves e. a partir de 5-XI1-1949, ao l.o

tenente Mcanr Reis. ambos em serviço

nesta Diretoria.
— Concedo as férias regula mentiras,

relativa;-, ao ano de 1948. ao 3.° sar-

Kento Licio Pimenta de Figueiredo, do

Contingente desta Diretoria.

Assinado :
Coronel SOLON LOPES DE

OLIVEIRA,
Diretor do Pessoal.

Conferi cnm o nríçina! :
Tencnlr-rrircnel CIRO NOLE DE

ATAIDE,
Ch-le dn Gabinete.

COMPRA-SE TUDO
UinipuK usada.* — Máquina» de
escrever e de coBtura. Kncersdei
rn*. e tudii que represente valor.

Tel : 43-7180
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MAJOR: -- Floriano Moura
Mendes do 14." Regimento de Artilha-

ria Antl-Aerea, até 15-XI1-1949, a fim

ri» na ausência do comandante, tratar

rias questões rie recebimento e trans-

norte rios materiais restantes.
DESLIGAMENTO DE OFICIAL : —

Seja desligado rte adido a est» Du»-

tona o l.o lenente do Quadro Auxi-

liar rie Oficiais, Hermes Venceslau rie

Oliveira Valim, do 13." Batalhão de

Caçadores, visto haver cessado o mo-

tivo pelo qual sc acliav adido.
MOVIMENTAÇAC DE OFICIAIS :
m-.-X ESTA DIRETORIA :

-, ARMA DB INFANTARIA :
TRANSFIRO : — Por necessidade «Io

' 
serviço e por ordem do excelenussiiv.
senhor ministro ria Guerra, o capitai.

Oraci Ribeiro Granja, rio Quadro Su-

plemcntar Geral (Escola de Transmis-

sóesi para o Quadro Ordinário e cias-

«ífico no 2.° Batalhão (le Fronteira.
TRANSFIRO : — Por necessidade rio

serviço, do Quadro Ordinário li.0 Re-

glmento rie Itllantariai para o Quadro
Suplementar Geral e nomeio para ser-

vir na l.s Clreunserlçâo rie Recruta-
menlo, comi. chele d» seção, o capitão
Pedro Romero Vi»n».

TRANSFIRO : - Por Interesse pró-

pilo, do Quadro Ordinário |2.° Bata-

lhão de Carros rie Combate Leves, par»
o Quudru Suplementar Geral c nomeio

para servir no Deposito Central rie

Material Bélico, o 2." teneni» do Qua-
dro Auxiliar de Oficiais Aderson Eve-

lyn Soares.
TRANSFIRO : — Por interesse prô-

prlo do Quadro Ordinário (14." Regi-
inen'10 de Infantarlai para o Quadro
Suplementar Geral *. nomeio pai» »er-
vir no Parque rte MntomecanlzaçAo ri»

7 » Região Militar, o 1.° tenente rtp

Quadro Auxiliar d* Oficlsls Antónic
Ferrari.

TRANSFIRO i — l'«r necessidade ile

lervlço, da Escola d« Instrução Esp»*
ciiiii/iuiii (auxiliar de Instrutor! p»r»
» Fabrlia do R«»lenRO lcom»nrt»ote de
Contingente), o 1." t»n«nt« do Quadro
Auxiliai ds Otlcl»n Arm»nrio Gnnç»l*
ve» — Por neee»«ld»ri» do «ervlço, •
l o ttninlt Newinn W»»htngton Oervs-
v.i.i Rnrtrigiie», do B»l»lh»o d» Oi|»r-
ds» p»r» o M." R«»im«nlo d» Inl»n-
Uri»

Roupas usadas
homem, compiam-
se. Fone: 43-5558

CAIXAS
ITAGUA

CIMENTO ARMADO
Muros, Tanques, Coifas, Fossas

Tubos, ele. Esper.iallslos em
calcadas.

Mendes Otêro & Gia, Lida,
Avenida 2» de Outubro n. 4xíó

Telefones: 211-1622 e 29-4027.

0 TÉCNICO DOS COLARINHOS
Camisas sob medida e consertos

Confecção sob medida, tricoline  Cr$ 40,00

Colarinho de fralda  9"* l»,«u

Colarinho das mangas  Jf J 
*"'""

Colarinho novo, forneço fazenda  -brj -o,»"

Punhos novos, simples  Lr* 10,"w

RUA DOS ANDRADAS, 27 -1" - SALA 6 - TEL. 43-9828
--,, || mi 
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Segunda Seção — Sexta Página OIÁRIO DE NOTÍCIAS Quarta-feira, 30 de Novembro de

Os casos Morosos da cidade
¦ Esta seção, criaria em 23 de setembro de 1941, pnrn servir ds intermediária

entre us propósitos generosos rio públieo e as pessous necessitadas que por éle
tão socorridas, rir, atingir o caso n." 1.100, confiirmt. estatística qut fazemos
perwdicamente, ;if recebeu c distribuiu entre ns beneficiados c sutis famílias a
toma de Cr$ 724,723,00, De cem em cem casos, como rie costume, continuaremos
O dar a cifra, total rios donativos distribuídos.

Os leitores, que nãn quiserem levar pessoalmente ns seus donativos aos
endereços Indicadas, poderão tratê-íos ao Diário de Noticias, onde serão recebidos
pela- gerência deste jornal, das 9 (is 18 horas,

Â entrega, peln Diário rie N-illeias,-das importâncias recebidas, d feitn tórias
a» semanas, às quartas-feiras, entre 16 r, 18 liorns, quando poderão vir á nossa
taâaçãç os leitores que. desejarem assistl-m,

CASO 1.202

Mãe e filha estão na penúria. A mãe, velhinha, quase, cnm setenta
anos, e a filha, inutilizada. Nâo hã muito teve varíola, nn sun forma
mais violenkri., Lnrgn tempo esteve entre n vida e a morte. Salvou-se
qutisi- par milagre, mns ficou cnm as ditas vistas comprometidas, quase
nãn t;ê.

Era n moça que mantinha a velhinha. O marido, que era Inscateiro,
trúhoiliavà por conta própria, abandonou-as, sem que elas soubessem
porque. Pena pu receu mn dia. de casa e não voltou mais.

A mulher e o moça, então ainda com saúde, procuraram-no, inútil-
mente, i" > tãdn <• parle. Decorreu o tempo e nilo tivera)» mais noticias
drlr

Mar- t- tttit i, em itnnplftn pobreza, sem ter, iío menos, t)s veies,
,, riecerniriria pnrn o prata dr. taria din, estão morando num quarto da
rua du América, númetio setenta e quatro,

Do casal, não houve outros filhos. Assun, estão as duas infetúes
iTilheres sem mais ninguém por cfas.

Donativos em nosso poder
Imponência recebida anteriormente, conforme discrimina-

ção feita na edição de domingo  Cr.'- 7.13i9,UU
Recebemos mais: .

K. G. P. - casos 1.031 e 1.062 — Cr*. 50.1)0
para cada. no tola! rie  Cr$ 100,00

Em louvor a S. Jorge e S. Jurias Tadeu
— CL. — caso 644  Cr.í 50,00

Uma devota de Santo Antônio — caso
334  Crü 20,00

Por alma de Maria Emllia Rocha — caso
1.198  Cr". 10,00

Em intenção h alma rie Zélia — caso
1.198  CrS* 10,00 »

Em intenção A alma rie f"élia — caso' 1.176 .-  Crí 30,00
F. W. K. — caso 1.124  Cr? 25,00
Xela — Por alma de minha mãe — caso

1.200  CrS 100.00
Camila de Medeiros — Em louvor a São

Judas Tadeu — casos 1.199 e 1,3701 —
CrS 25,0o para cada, nn total de  CrJ 50,00

Jair — caso 360  Cr$ 50.00
Por alma de M. S. Braga — caso 1.3201 .. Cr? 80,00
M. A. S. — Em intenção das almas ile

seus pais — casos 1.196, 1.197, 1.198,
1199 e 1.200 — Críf 20,00 para cada,
no total de  CrS 100,00

Anônimo — caso 4  Cr"- 4(1.00
Fernanda, — caso 1.201  Cr? 10.00
Um simpatizante do espiritismo — caso

1.171  CrS 50.00 Cr*. 725.00

Cr.$ .844.00

Para as asiladas do Hospital Curupaiti
Anônimas ..,  CrS 100,00

Lista semanal de entrega de donativos
Hoje. entre

próprios béneficl
serem entregues
Caso n.»
Caso n.v
Caso n."
Caso n.»
Caso n."
Caso n.«
Caso n.»
Caso n.v
Caso n.o
Caso n.»
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.»
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.»
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n."
Caso n.'
Caso n."
Caso n.o
Caso n."
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.''
Caso n.'-'
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n;.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.»
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso .n-o
Cas«> ri.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o

.

.

.

.
9 .

10 .
11 .
12 .
13 .

10.1. .
117 .
147 .
148 .
169 .
198".
237 .
324 .
330 .
334 .
339 .
347 .
360 .
378 .
400 .
•101 .
40- .
417 .
492 .
•193 .
5(11 .
503 .
504 .
506 .
507 .
513 ,
568 ,
5"t;-j
617 .
620 .
622 .
625
629
U44 ,
647 .
651) ,
670 .
671
679
1193 .
708
71G
734
S()'_
S12
816
819
820
821
831
862
873
879
sí'1
906
908

e 18 horas, realizaremos a entrega d
ns. Segundo a vontade dos doadores,
tão assim distribuídos:

Transporte
Caso n.o

os donativos nos
os donativos a

CrS
Cr,**.
Cr$
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Cr.**
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Cr?
CrS
CrS
Crs
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS

60,00
50,0(1

100,00
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50.00
50,00
10,00
30,00
30,0(1
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
30,00
80,00
10,00
310,00
00.00
.10,00.
-'11,00
.10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
.10,00
10,00
10,00
10,00
lo.iio
10,00
20,01)
10,00
10,00
30.00
310,00

150.(K)
10.00
50,00
10,00
20,00
10,00
20,00
60,00

100,0(1
50,00
20,00
30,(Kl
20,00
20,00
20.(Kl
5.00

50.00
20,00
35.110
10.00' 30,00
50,00
50,00
50.00

100.00

Caso n,o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o

915
920
946
951
970
987'993

3.018
1.027
3.031
1.036
3.03!)
3.041
1.044

Caso n.o 1.045
3.049
3.057
3 ,061
3.1)62
1.083
3.065
3.00!)
1.082

Caso n.o
Caso n."
Caso n.o
Caso n.
Caso n.o
Caso
Caso n.o
Caso n.v
Caso n.o 1.084
Caso n.o 1.087
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o 3.325
Caso n.o 3,328
Caso n.» 1.3310
Caso n.o 1,131
Caso n.o 1.334
Caso n.o .1.3,39
Caso n.o 1.142
Caso n.o 3.113
Caso n.o 3.349
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o
Caso n.o

1.089
3.0!-*
3.099
1.100
1.103
1.104
1.122
1.324

Transporte CrS 2.170,00

Caso
(".'ISO
Caso
Caso
Ca so
Caso n.o
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
(-.imi
Caso
C '"IMI

Cnso
Caso
Caso

3.156
1.159
1,166
1.367
1.168
1.170
1.17!
3.176
1.37!)
1.180

n.o 3.185
n.o 3.188
n.o 1.189
n.o 1,190
n.o 1.191
n.o 1.191
n.o 1,396

n.

Caso n.

1.Ü17
1.108
1,399
1.200
1.201

CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrJ
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Crs
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Cl'S
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS

2.170,00
20,00
30,1X1

130,00
200,00

60,00
25,00
5,00

211,00
25,00

125,00
50,00
50,00
.10,(10
10,00
.10,00
10,00
10,00
20,(Kl
50,0(1
30,0(1
50,00

300.00
10,00
30,00
90,00
30,00

1.200,00
50,00
ÍO.IKI

165,00
355,00
20,00
25,00
10,00
25,00
10,(K)

360,00
25.00
25,00

340,00
30,00
25,00

664,00
25,00
50.00

300,00
300.(Kl

3(1.00
300,(Kl

.'10,00
10,00
10.00

17(I,(KJ
20,00
30,00
70,00

150,00
375,(KI

40. (Kl
315.0(1¦-'70.00

05.(Mi
110,00
115.0(1

CrS 7.844.00

Dr. O. GOMES DE CASTRO
DO H. I'. SOCO KIM)

KXAMJ- A DOMICILIO
Con».: Av. IS de Maio, 23 — 16.» andar — Sala 1.622 — Ed. Dnrke

Horário: í hn 11,30 c 14 As 18 hora». — Tel» : 42-3467 — 22-6232,

UAI_f_Ç_ V Dr- °- G®

DK. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
. Única Médica — .M«.lé»tia» da nutrição — Diabete - Dl cer» «a»
trien — Magiesa, etc. — Tubagem liindenai - Hcelmes — Metano
'Ihnui basal Cons.: K.ia Paraguai, 6 - «obrado — Tel : 20-S1M. -

_ Diariamente, das 16 _s 18 hora» 

Impressor para maquina Planeta
Precisa-se com bastante prática, à rua Eva-

risto da Veiga, 63 — Seção Gráfica
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ESCOLHCEDO PURA KMÍMi. "  i

V TERÁ* ORGULHO EMPOSSO
PRAZER EM OUVIR...

¦ lli¦ ,

FERRO AMERICANO
185,00

Elétrico — Automático
Fôrma aerodinâmica .

— Leve
6 temperaturas regula-
veis. 750 W. Descanse
embutido. Ultra-Resis-

tente.

TORRADEIRA "KENMORE"

98,00
Torradas a seu gosto

Em poucos segundos.
Vira as torradas auto-
màticamente ao abaixar

as portas.

SATISFAÇÃO EM OFERECER.
ÊSTE NOVO MODELO

3.875.00

TÁBOA DE ENGOMAR
Firme — Dobrável

77,00
A mais prática táboa dfe
passar roupa... leve,
durável, forte e fácil
de guardar. Cavalete
dobrável. Ocupa menos

espaço. Compre na
Sears!

Ondas curtas e longas
Transformador de corrente
Troca-discos automático
para 10 discos
Novo móvel "Silvertone'

•com 2 porta-discos
Não deixe de ver hoje mesmo o novo
"SILVERTONE"... uma verdadeira jóia

de valor pelo preço.
COMPRE PELO PLANO "SEARS"

Entr. 1.160,00 Mensal 260,00

9fM
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^PÜi5' Lâmpada de pé

TAPETE "MARY ANN"
Em lindas cores

135,00
Algodão lavável — Ma-
cio, prático e durável.

60 x 1.10 mtr.

Cúpula de Pergaminho
427,00

O presente ideal para
um Feliz Natal! Pe de

ferro extensível. Cúpula
pintada á mão. Vende _e

separados.

_H_B J__HSwtf*_^."wE-vr^T"-"^l
^jPP|BMPI_i|gÍ17 7%* ^^^1^_0SS^e^e"';'t

Ã_^___4-!-_^S^l^-WB*~^________ilte %
•__________H_F________n/n//'_^ i1-__flHHí_B_pl_i^^Í:

_KI)-____H__PÍh
HS RMMIIHI____kt__H

•ÍÁD10 DE MESA "SILV-PTONE"

O Modelo de 1950

875,00
Para mais sonoridade, fide-
lidade ou um lindo presen-
te... "Silvertone" é a sua
soiução! Som de veludo...
em linda caixa de imbuía
com frente plástica. Compre
pelo Plano Sears:
Entrada: 265,00

Mensal: 100,00

ÁLBUNS "SILVERTONE"
Duráveis — Resistentes

25,00
Para 10 discos

Proteja seus discos.
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TAPETE DE PURA LÃ
Numa Oferta Especial

49,00
Preço regular 54,00

Use em porta de entra-
da ou no dormitório.
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DESCANSO
DE CORTIÇA

2,00
Um lindo pre-
sente. Compre
agora para o

Natal!
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BANDEJA
DE METAL
8,50
RoíUUnlti

l.iiiiil.i ' l'i .:«** iifn. Biniilli*
ilu ('mu lindo*.
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SALA DE ALMOÇO XAMPESTRE"
ESPECIAL PARA APARTAMENTOS

Uma lllR que servp para liido*.
ou flui... rúlllcoi em |i-'i"i'.' clara
da mili ..ii.' i|u.iiiii.'iii- Mrsji cnm
cii.i" ocupsndo mi'no'» lugar HuffiM
«¦ipiiçoiiii com pn.èlilri puni crli"*
iHik 11 Cldflrilli l'Miiprc pelu Pin»
HO St>PI9

...i.. 7Ü5.W) MpimU IMU»«

POR UM PREÇO ESPECIAL

2.650,00

Êste é seu melhor presenle... Dé uma máquina de costura
"KENMORE" ELÉTRICA

3.675,00
'ii .mói. dc K»ranlia CoitUfl • horda paru Itfiii-'

•• pira Irai, Caixa rom _T) -¦ -n I indo in.Ufl
cm lu/ dc imi,ii,.i i',-i i ¦., H^urn •¦na*, piercadorla*

Compre pelo Plaim Ria ri
lnli-dn: i imu... iM.iiimI: *«,0.il'i

1
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EXCLUSIVO "SEARS"

Tropical Americano
FASHION TAILORED

O melhor... pelo
menor preço

1.100,(io
Leve e fresco para
o verão
32 tamanhos dife-

i rentes
Em marinho, -nar-

ron, beige, cinza, e
havana

Fazemos adaptações
Veja como esta rou-
pa é agradável no
uso. . . V. não vai
querer usar outra.
Escolhe a sua agora
e economize na qua-
lidade e no preço

Sears.

CHEGARAM! **
As novas camisas

"Sears"

Superiores —
Excepcionais

79,00
Pala mais curva dan-
do maior liberdade
aos movimentos —
Fina tricoline alveja-
da — 4 tamanhos de
mangas — Colarinho '£,

com barbatana.
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ESPECIAL DO MÊS
MODELO "CHARMODE"

EXCLUSIVO SEARS

195,00
Fina cambraia de algodão lis-
trada em lindas combinações
de cores. .. Tão leve e tão fino
que V. vai querer usar sem-
pre. Bolsos enfeitados com

babados. Tam: 42-48.

BlUSÀ ESPORTE

39,0
De algodão liso. .
leve, fresca e dei

cada. 42-50.

SAIA "MEXICANA

119,00
Preço regular

149,00.
Aproveite —

temos poucas'.
Fundo branco,

estampados ale
gres, lastex na
cintura. M-M
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STID0 DE 0RGANDI
feitado com Renda

TERNIHHO DE FUSTAO
Para 2 a 5 Anos

129,50 70,00
O mais delirado para
sua filha de 2 a 6
anos. Saia rodada
com babado na fren-

te. Em branco.

Modelo original em
branco com pregui-
nhas na frente. Lev«

e fresco.
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CALCADO DE RAPAZES
21*27 6Ó.G0
28*33 UM

Tipo Noruega extra-
flexível, Verniz preto
ou vaqueta laranja e

branco.

"FASHION TAILORED"
Padrões Originais

39,00
Gravatas finas 80% seda
— entretela de lã. Não

torce. Acabamento
a mão

COMBINAÇÃO RENDADA
EM FINA OPALA

43,00
Tão leve... tão fresca.
Escolhe a sua em azul.
branco ou rosa. 42-50.

GUARDACHUVA DE RAYON
Compre a sua agora!

1CHARPE DE GAZE
Veja o Preço !

BOLSA DE NYLON
Um novo modeloompre a sua agora; (* f* A  

137 00 ,Íll?iL 8 6,00
Com cabo matéria
plástica. Xa-..cS. mar-
ron, marinho e preto.

Qualidade superior.

Lindos estampados de
rosas. Leve como um
sopro de vento. O pre-

sente que sempre
agrada.

Bonita e prática. Espa-
cosa e lavável. Em ver-

melho, branco, ou
marinho.
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CAMISA "BOYVIllE"
PAItA H H 14 ANO»

CALÇAS 
"BOYVIllE"

39,00 49,00*'*',» tt*ÍM,\(\fí tUÜm
W4Ih ' ni-,r(jniimH*«"

l'V* t* lltllt
íji/ll . (...,(»

NA» **il>tt. »»*•* ,,*r",n'
IImi.i At* dluoil»»» »••"•
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TOALHA DE BANHO
dup»r-Kcklil«nt<i

19,00
V»lor A*> Kfl M ti-w
mtfid »»l#*w ¦" * v>0'

rfltin «oml • pm»
1. .1.....:..

SOUTIEN FIJRADINHO
H«*il«r mii. I;I«*-:i.m«in

TRf.S POR

21,00
< »'l« 7.S0 Dt algAdi»
lrv« • h»*.-. Lavável

» tfititnl* 4S*lt.

GUARNIÇÃO DE UNHO PIJAMA DE TRICOLINE
Da ( /.. li'i*i'" i'i'ii' 1 i..'..iiir - Confortável

34 5,00 150,00
Um vi"." '''• i" ''•" •''
Com 12 «iiiarnanapui
!•' Hn...... • .(...ili.l .'I.lin..

LI* % ÍM mir

!..,....!:. do modelo
«¦ticrlrano Preguln»»!»»

na fmnli Vm rtêãtmiê
ti, Vi»» lin»)» ««¦»»¦
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NOTÍCIAS da aekonáutic a

Agraciado com a "Ordem do Cruzeiro
do Sul" o sr. Erwin Balluder

Fixada a idade máxima dos candidatos civis à ma-
trícula no Curso Preparatório — Apresentado ao
ministro o novo chefe da Seção Terrestre da Cp-
missão Militar Mista Brasil-Estados Unidos — Li-

cenças especiais emitidas
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.Va gravura, o major-yeneral Charles h. Mullins ,lr. e o major-generctl

George C. Mac Dnnald an lnd0 dn ministro da Aernnríutica.

Em reconhecimento aos serviços pres-
tados à aviação brasileira, foi aara-
ciado com a «Ordem do Cruzeiro do
Sul», o sr. Erwin Balluder. O vice-
presidente da Pan American World
Airways recebeu essa condecoraefio em
solenidade realizada ontem, às 18 hn-
ras. no Copacabana Palace.

Pela manha, o sr. Erwin Balluder.
acompanhado do sr. Paulo Sampaio,
presidente ria Panair e cap. av.
.ToSo de Orleans Bragança. esteve
em visita de cortesia ao ministro com
o qual tratou de assuntos de gran-
de interesse, para a aviaçAo comer-
ciai brasileira.
IDADE PARA MATRICULA NO CUR-

SO PREPARATÓRIO

Atendendo às razoes apresentadas
pela Diretoria do Ensino e a íim de
facilitar o interesse de numerosos can-
didatos à matricula no Curso Prepa-
ratiirio de Cadetes do Ar, numa
demonstração de tolerância, resolveu
n ministro fixar em IR. 19 e 2(1
anos. respectivamente a Idade máxima
dos .candidatos civis aos le, 2» e 3»
ano desse Curso. Conforme noticia-
mos. o prazo para inscrição dos
candidatos terminará a IS de de-
zembro vindouro.

APRESENTADO AO MINISTRO

O novo chefe ' da Seção Terrestre
da Comissão Militar Mista. Brasil-Es-
tados Unidos. maior Roneral Charles
L. Mullins Jr. (Ü. S. A... tni
apresentado ao titular da pasta da Ae-
ronáutica pelo major general George
C. Mc Donaid (U. S, A. F.i. che-
fe da Seção Aérea da nossa Comls-
são. Nessa visita de cortesia, acom-
panharam o general Mullins o cel.
,!ohn W. Moore (U. S. A. F.i, o
major M. E. Percir l.essa (E. B.
E.i. o capitão Alexander R. Bollinp
iU. S. A.i e o major aviador l.uls
R. O. Sampaio iF. A. B.i Mun-
leve o ministro cordial palestra em In-
glès com o general Charles Mullins.
que manifestou seus propósitos da
mais estreita colaboração com as au-
toridades brasileiras.

Após retirar-se do gabinete ministé-
l»lal. foi o novo chefe da Seção Ter-
restre da Comissão Militar Mista Bra-
sil- EE. UU.. apresentado ao chefe
do Estudo Maior da Aeronáutica, ma-
lor brigadeiro Ajalmar V, Mas-
marenhas, a quem reafirmou os seus
propósitos.

RENOVAÇÃO «EX-OFFIC1Ü»

Tendo surgido dúvidas quanto ao
processamento da renovação do tem-
po inicial rie serviço rios sargentos
incluídos de acordo com a porta-
ria minislerial n. 140 C.--J. áe
'J4-H-1947, de orriem do ministro, o
brigadeiro Américo Leal. diretor ge-
ral rio Pessoal esclareceu que a reno-
vaçào indicada na letra C, da men-
cionada portaria é feita «ex-otflrlo»
pela Diretoria do Pessoal. merilan-
le estudo das fichas de informação
de que trata o item II dn Boletim
da mencionada Diretoria n. 2fi, de
M-lfi-IMü, independente, da vnnta-
de do interessado. não sendo, por-
tanto, objeto de requerimento.

LICENÇAS ESPECIAIS

De acordo com as determinações con-
tidas no Anexo I da OACI. foram
emitidas as seguintes licenças espe-
ciais : do pilíilo de linha regular
lAirlíne Transpor! Pil"t Licensei
ao sr Oliver Passos Mackenzle; ri"
ráiiio-operarior 'Fllght Rádio Operalor
Licensei aos srs. Milton de Fran-
ça Mora,is e .landyr Evaristo Mon-
Monteiro. rie piloto comercial de 1»
classe i First (*lass Commercial Pilol
Licensei aos srs. Maurício de Pau-
Ia Salles. Eurlpedes Colcho de Ma-
galháes. Paulo Novais de Sousa Cam-
pos Quintillano Rodrigues rie Freitas.
Freri Schmldt de Matos. Cuslavo
Lessa Filho. Roberto Monteiro Moss.
Antônio Martins de I.ulggl. Luis
Vergueiro Silveira. Applo ,!acy de
Campos Oliveira e Antônio Guimarães
Leme.

COMPARECIMENTO DE VIÚVA

Está sendo chamada á 4" Divisão
da Diretoria do Pessoal da Aeronáu-
tica 'Avenida Presidente .lustn. 3»
andar s.3011. anexo ao hangar n.
3), no Aeroporto Santos-Dumnnt i, nos
dias úteis, das 13 as 17 horas.
a sra. ümbellna Xavier AmbrOslo,
viuva dn suh-oflclal da Aeronáulica
Vivaldino Ambrrtsio.

DESPACHO DO MINISTRO

Despacharam, ontem, ram o minis-
tro os brigadeiros AntAnio Guedes
Muniz. diretor geral dn Ensino e Ma-
nuel Ferreira Mendes. diretor geral
de Saúde.

VAO RETORNAR AOS EE. UU,
Mais tarde, estiveram no Gabinete

«ju ministro o coronel K D South
i U S M i* i. t- o n.mandet .!*•
mes M. Ininnh RolierUon (II. S,
N.i. i'inini|iiinhad'is d" adido naval
Norleaini.i'ii'»no, capinin Wlll.itd Ar
ihur Kiitimler», a fim «le iipi.-i.eni»-
ieni rteiipedid*» «.. len-iiriR.nlelKi Ar*
mundo Tmm|ni««k> por Mlnlfm o»
¦In!» iirimoiro*. «Ir rtirtiui to* Sita-
.lm 1'nld.i» Ni**»* o.-aiilrtfi, n 11-
tqlnr «l» paii.t da Aernnaiilica foi-

mulou votos de pleno exilo nas no-
vas comissões atribuídas aos dotl
oficiais de Marinha, que por algum
tempo serviram junto à Emhaixada
Americana.

MISSA DO TENENTE BARREIRA

Na Igreja da Candelária. serão
celebradas, hoje. ás missas de 7»
dia do falecimento do '2i tenente avtã-
dor Ângelo Raimunrto Silvares Barrei-
ra. acidentado em Petrópolis com
um avião P-47. da Base Aérea de
Santa Cruz.

TRANSFERIDO PARA RECIFE
O 2'' ten. int. Antônio Cnrreia foi

transferido da Diretoria dn Pessoal
para o Nücleo dn Parque de Aeronàu-
tica de Recife.

REPRESENTARA' A AERO-
NÁUTICA

Para representar o Serviço de Saú-
de da Aeronáutica. sem ônus para
a Fazenda Nacional, no II Congresso
de Oto-rino-laringologia e Broncn-eso-
fagnlogia. a reunir-se no periodo de
S a lõ de |aneiro do ano de 193Ú,
em Buenos Aires I Argentina I, e Mon-
tevidéu (Uruguai!, foi designado o ca-
pitão médico Antônio Bertino Fl-
lho, do Hospital de Aeronáutica dt
Recife.

REQUERIMENTOS DES-
PACHADOS

Pelo ministro, foram despachados os
requerimentos de Materiais de ."uns-
trução e Transportes Azevedo Lida.,
solicitando concessão para explora-
ção rie areia no Galeão : .Seja cessa-
da a autorização ã atual concessio-
nária para retirada de areia do Ga-
leão., 8 partir de ] de janeiro de
1'." e. favoravelmente. os dos
.- •-, Cleanto Madeira de Cesá-

\ .

IO DO 'ARI PARREIRAS»

i., .-Clube do Estado do Rio pres-
tara. no próximo dia 11. uniu grande
homenagem ao almirante Ari Parreiras,
fazendo batizar solenemente o avias
P. T.-19. doado pelo brigadeiro Ar*
mando Trompiiwsky.

Para maior êxito da fesla. a dl-
reloria do Aero Clube está estudando
um programa social-esportlvo que. por
sua natureza, deverá ser das mais
expressivas, emprestando às homena-
gens ao almirante Ari Parreiras, uma
significação condigna ao vulto rio in-
Kigne fluminense.

A madrinha- do avião Ari Har-
reiras» será a senhorinha leda de
Macedo Soares e-Silva, uma das mais
alias expressões da sociedade tluml-
nense.

Pi ÜHPHI• t*TT"—mams am—apai_*a__a^B
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Galeria dos Rádios
COMPRE A CRÉDITO
EM 10 PRESTAÇÕES
SEM ENTRADA E SbM

FIADOR
I.íuIíii-., Vitrola», M.'i«piiiiaí
d«- <-n>iiini, Koui*cft. Ui« .«•!•••
Ia*. »>**liiil-'i-'-)«. ei-otiôtiiii-H-i.
Mnvpifi f ( nlrliôi-s i|«. in<.I.i».
vnnt iladiii-csi. — Compramos
m;i«|iim,is de costura, una-

dan, dc qualquer marca.
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SRS. DENTISTAS
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Talheres de Cristofle.
Vrodem-ie faqtiulrui e tramlc qunntt-
ilnrtt- ile tnlhurrn, Juntou ou (u-imrnrt.i».

Ot-JUlfio. ItusArlo, UA, nnlirniln.

AZIAS -
DISPEPSIAS

,. Aa pcrturbucõcti iliaehtivau
que. viu de regra, tCm tfto iiiai-
coiisci|iièiicius, iiudcm ajeora

-ser uun-liatidas fiicilmenli com
a l*dl>aina du Dr. Nliibey. /\
1'upuina do Dr. Niohe.v tciu
¦Ido ampregada com oxoclentns
icsulIaiii.N nu tratamento dan
dispenpias, uzlus, sastrltc», en-
fim, i-n; todas a» perturbaç&ea
digejMvnti, o principalmente n.i
deficiência do fermento tfastri-
cu tati liumuni as crianças. <\
1'aiiiiina do l>r. Niolic.v e usa
da com absoluto sucesso nas
pe.rturuaçõcs das dijfcstops <*
em todas as vezes aue for
necij^sariu restaurar as forcas,
estimular o apetite e refazer
o estômago no exercício de suas
funções. Papaiiia do Dr. Nio-
be.v, é um produto do Labora-
tórlo Jesa, vende-se em toda*
as farmácias o drogarias. l'e-
didos pelo Reembolso — Caixa
Postal .1383 — Kio.

Bazar Ana Neri
Os preços mais justos

Todas asRádios
Molas

marcas
RC A
Philco

A VISTA K A 1*KAZ(>
FEÇÍAS K VÁLVULAS

Discos Clássicos
Populares

MATERIAL ELÉTRICO
MATERIAL DE RADIO

MAQUINAS FOTOURAFÍCAS —
FLLSJTES — REVELAÇÕES —

AMPLIAÇÕES
Louças — Ferragens

Alumínios — Brinquedos
Artigos para presentes

TUDO QUE UMA CASA
PRECISA

Bazar Ana Neri
(WALTER ATAR)

RUA ANA NERI. 839
TEL.: 48-9450

Associação dos Ex-Com-
batentes do Brasil

Comunicam-nos :
»A Associação rios Ex-Combalentes

do Brasil*, SeçSo do Distrito Fede-
inl. realizara este ano, como nos
anos anteriores, o Natal do Ex-
Combatente.

A distribuído de cartões RerA inl-
ciada na próxima quinta-feira, dia'¦} de dezembro, se prolongará até o
dia 15 e abrangerá as seguintes pes-
snas : 1)'— Ex-Combatentes mutila-
dos; 2) famílias ile ex-combatentes
mortos; 3) filhos de associados, até
12 ânus de Idade. Os cartões poderio
ser procurados na sede da Associaçíio
íi Avenida Augusto Severo n. 4, diâ-
rlaménto, das 35 As 19 horas e nos
sábados das 9 As 12. Pede-se aos
associados que tragam a certidão do
registro dc nascimento dos filhos pnra
os quais desejarem cartões.

Outrossim, comunicamos que na
quinta-feira, dia 1 de dezembro, ha-
vera reunião de sócios na sede da
Associação As 20 horas».

COMPRA-SE TUDO
Enceradeiras, Aspiradores, Maquinas,
iMotores, Ventiladores, Cristais, cto.

Casas completas. Paga-se liem.

Tels.: 43-2854 e 43-7820

SIM... OS MÓVEIS
DO SEU LAR,

TAMBÉM PODEM
BRILHAR
USANDO
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Negócios aeronáuticos...
(ConulusAo da Ir.» pagina)

e proclamaram que Lagoa Santa j(í fabricava melhores aparelhou que
os de U. S. A.! Assegura-me um técnico que a montagem, aqui, foi
defeituosa e os aviões acabaram presos ao solo, inúteis, impedidos de
voar, porque não serviam para a instrução de acrobacias aos pilotos. Só
conseguiam fazer o chamado "vóo de pato"... e olha lá!

A fábrica de aviões da Lagoa Santa constituiu-se num ioiail sem
fundo,, num verdadeiro 8orued.ou.ro dos dinheiros públicos. Cs cofres da
Aeronáutica foram raspados, para pro-porcionar-lhe meios'de'desenvolvi-
menlo e de sobrevivência. A aviação brasileira' fo', iludida qiumto às
possibilidades dessa fábrica, que altas patentes não .trepidaram em pro*
'clamar que "começara a funcionar oom pleno rendimento a partir de
outubro de 1945". A verdade, porém, não tardou a aparecer. Desvendou-
se uma enorme fraude. As verbas da fábrica da Lagoa Santa foram
desviadas, dessa indústria precária, nascida sob o sino da incapacidade
e da balburdia, paru uma outra indústria, de lucros garantidos, a de
laminação de metais, de propriedade do próprio sr. Francisco Pignatari.
Tudo quanto existe na Lagoa Santa foi adquirido à custa do Tesouro
Nacional e generosamente entregue, de mão beijada, a particulares,
juntamente com um contrato de garantiu de lucros, à base de Võ",'o.
Houve compadrio, protecionismo, moamba, em suma. A famosa fábrica
não cumpriu, juntais, as estipulações dos seus contratos. Chegou um
riia. em que aquilo havia de partir, — e parou mesmo. O próprio ministro
Trompowsky, que tanto protegera os interesses do grupo da Lagoa
Santa, teve o bom senso de achar que era demais e inundou parar com
aquilo. Ainda bem... Mandou, parar porque o rombo eraf enorme. O
sr. Francisco Pignatari recorreu à justiça para ver se o aumenta...
bl com isso o público vai podendo conhecer, em seus detalhes escubrusos,
a. história de mais uma das vergonlteiras du ditadura...

Comunismo e Democracia — os fatores do choque..
(CoiicliiHãu da 1.» pagina)

"Usando a llnguargem despoçrtiva
— continuou — a luta iniciada em
1939 ainda não se acabou. Inicialmente
havia tres correntes — democracia, na-
zismo e comunismo — a quererem des-
truir-se mutuamente e unia delas, o
nazismo, já foi eliminado da competi-
tao. Agora vem o "round" decisivo
entre os comunistas e democratas. Os
movimentos preparatórios para essa
luta vital estão ai, de um lado com
ii Rússia Ocupando quase' metade da
Europa e armando-se febrilmente c do
outro lado os americanos concertando
aliam-as militares e estimulando a coo-
peração entre os países situados fora
da zona de Influência soviética. A luta
terá inevitavelmente que vir, pois Stalin
prometeu muito aos seus comandados
e agora não pode recuar, pois um di-
tador que recua é um ditador liqui-
dado".
BOMBA ATÔMICA COMO CONQUISTA

TEÓRICA
Fala agora o almirante Neivá sobre

a possibilidade da deflagração de uma
guerra atdmlca, aflrrnando:

"Pode ser que a Rússia, com os
seus recursos e auxiliada pelos cien-
tistas alemães, tenha conseguido a bom-
ba atômica. Mas não creio que o seja
como arma de guerra, mas sim apenas
como conquista teórica. Conforme a
história nos ensina, as grandes desço-
berlas surgem, às \6zes, ao mesmo
tempo em lugares diversos. Mas u fato
de eu nâo acreditar na bomba russa
louva-se na sua atitude para com os
outros povos não comunistas. Como
todo regime de forca, seu comporta-
mento seria intolerável e não é bem
isso o que vemos. Ademais, notamos
que nenhuma autoridade responsável pa-
ra dizer que a URSS tem a terrível
arma já se manifestou e tudo o que
foi publicado é muito vago.
E' LICITO ESPERAR QUE SE CON-

SIGA MANTER A PAZ
Sendo ventilada a questão do con-

tróle da energia atômica, o almirante
frisou que melhor do que êle poderia
falar o nosso representante na Comissão
de Energia Atômica da ONU, almirante
Álvaro Alberto.

"Entretanto — finalizou — como
enquanto há vida no homem é licito
esperar que êle não morra, assim tam-
bém, enquanto os canhões c as bom-
bas não entrarem em ação, é licito
esperar que se consiga manler a paz
entre os homens, mas que deve ser,
acima de tudo, uma paz desarmada".
ASSISTIRAM A UM CONGRESSO DE

6.000 MÉDICOS
A bordo do mesmo barco, regressa-

ram dus Estados Unidos os drs. Cláudio
Goulart de Andrade c Raimundo de
Brito, este diretor do Hospital dos Ser-
vidores do Eslado. Os dois facultativos
patrícios foram à América do Norte
a fim de tomar parte nos XXXV Con-
gresso Americano de Cirurgiões e no
VI Congresso Interamerleano de Clrui-
gia. realizados, respectivamente, em
Chicago e Boston. Em ambos os con-
claves estiveram presentes fi.OOU cirur-

Compro Enceradeira
Perfeita ou <lefpitiiiii.il, mesmo

incompleta, compro pagu hem —
Telefonar 43-2854 e 43-7820.

Goze a vida
enquanto é tempo

Adiar para mais tarde o gozo dos
bens que a vida nos oferece
pode ser um erro irreparável.
Seleções de Dezembro relata a
história sutil e trágica de duas
irmãs que, em lugar de des-
írutar a existência feliz que o
destino lhes oferecera, espe-
raram até que se tornou de-
masiado tarde...

Também neste número
O pai. O grande novelista Stelnbeclí

descreve, em um conto magnífico,
cheio de sensibilidade, a reação
patética do menino ferido pela
sarcástica curiosidade dos compa-
nhelros de jogos, acerca do d.1 vórcio
de seus pais, que èle desejava ocul-
1ar-lhes... quando o pai regressou
ao lar...

Danai d* casa, nfio trabalham
tanto I As donas de casa podem
fazer seu trabalho melhor, com
menos esforço e mais ràpldamcn-
te, se evitarem Idas e vindas des-
necessárias. E o que prova de ma-
nelra concludente um engenheiro
que dá, ao mesmo tempo, conse-
lhos para consegui-lo. Veja como
uma dona de casa trabalha agora.

Sotomõe» infantil. Um júri formado
por meninos de cinco a doze anos
resolve, cm uma estação de rádio
norte-americana, problemas envia-
dos por pais de família. Notáveis
respostas dos augures adolescentes
que gozam da admlraçSo do público
rádlo-ouvlnte.

Nesta rdiçin - 25 artigos de
permanente inferisse, e o resumo

de um livro de êxito

JÁ M ACHA A VINDA

SELEÇÕES
DI OIZIMBRO
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giões americanos. Nos trabalhos do
congresso de Chicago, que teve como
cenário os salões do Hotel Stevens, ioi
usada a televisão colorida, além de
todos os congressistas poderem ouvir
simultaneamente os debates em inglês,
francês e espanhol.

ESCREVENDO CARTAS A 2.000
CRIANÇAS

Também foi passageira do "Argentl-
na" a professora norte-americana Loui-
se Wriglil, diretora do Serviço de In-
formações du "Western College", de
Oxford, em ühio. ,A^professora Wrighl
está realizando uma 'longa excursão ã
América do Sul, durante a qual vem
escrevendo cartas a 'J.OOO crlancai dos
Eslíidos Unidos. Por essas cartas,"miss" Wriglit vai fazendo uma des-
ericãò detalhada de que lhe vem sen-
do possível observar. Palestrando ligei-
lamente com a reportagem sobre os
objetivos de sua viagem, informou que,
ná ocasião em que o "Argentina" par-
lir para o sul, também partirá para as
crianças de Oxford, uma curta descrer
vendo suas observações sobre o Rio.

ADVOGADO DO RIO DE JANEIRO
A bordo do transatlântico norte-ame-

ricano viajou, lambem, de retorno a
esta capital, o advogado Antônio de
Morais Sarmento, causídico no foro do
Rio de Janeiro e que realizou uma via-
gem de recreio aos Estados Unidos.

Condenado por tentativa..
(Conclusão da 1.' pagina)

gtiinte, fi'ilete, encontrando o aeu-
sado sentado A porta de seu bar-
ração, atacou-o de surpresa, vi-
brando-lhe pauladas na cabeça.
Para defender-se, o réu empunha-
ra seu revólver o fizera sucessi-
vos disparos, mas sem a intenção
de matar. Dois tiros atingiram a
vitima, ferindò-a levemente.

Ao fazer a acusação, o promo-
tor Marcelo Heitor de Sousa te-
ceu considerações sobre a penso-
nalidade do acusado, que sempre
vivera á margem da sociedade,
constituindo um permanente pe-
rigo para seus semelhantes. Kri-
sou a necessidade de segregá-lo
do convívio social, por alguns
anos. Mostrou estar caracterizada
a figura jurídica da tentativa de
homicídio, pois o réu reitérRra os
disparos, tudo fazendo para eli-
minar a vitima. Quanto ao mo-
tivo do crime, tinha sido verda-
deiramente torpe. O acusado do-
minava a pobre mulher, obrigan-
do-a a atrair homens ao morro da
Favela, para que éle, Rosalvo, os
assaltasse a mão armada.

Não podendo constituir advoga-
do, por ser pobre, o réu foi de-
tendido pelos advogados de ofício,
drs. Atila de Sil Peixoto e Fer-
nando Pinto. Ambos procuraram
atenuar a punição do criminoso.

Findos os debates, na sala espe-
ciai, ao votar os quesitos, afir-
maram os jurados que o acusado
iniciara a execução de um crime
de tentativa de morte, só nâo o
conseguindo por circunstâncias in-
dependentes de sua vontade. A
seguir, por quatro votos contra
três, negaram a agravante de ter
sido o delito praticado por mo-
tivo torpe.

O juiz Faustino Nascimento fl-
xou a pena em três anos e seis
meses de reclusão, considerando n.
menorldade do réu. Após cumprir
a pena em a Penitenciária Cen-
trai, Rosalvo de Jesus será inter-
nado por dois unos, no mínimo,
em colônia agricola, como medida
de segurança.

Registrado um crédito...
(Çiuicllisníi ila I." página)

acordo cum o seu ponto de vista. Des-
sa forma, deverão estai concluídas,
dentro em breve as obras do refeito-
lio da Escola Técnica rio Salvador,
com sensíveis benefícios para os alu-
nos daquele estabelecimento rie ensino
Industrial.

MAIS CONSTRUÇÕES EEURO-
VIÁRIAS

Tem slilr. grande o número -rie con-
tratos visando a construção, de trechos
ferroviários, que vem, ultimamente,' mu-
recendo a aprovação do Tribunal rie
Contas.

Ainda ontem, mais um ato dessa na-
tureza recebeu o registro daquela Côr-
te. Trata-se do termo de ajuste de ta-
reta, firmado pelo Departamento Nn-
cional rie Estradas de Ferro com a flr-
ma individual Manuel Marques para a
exécuç&o de serviços complementares no
trecho ferroviário entre Ruy Barbosa e
Mundo Novo, na ligação ltaiba-Muncio
Novo. Tais serviços compreendem as-
scntamehtn rio trilhos, regularização riu
leito, construção rie edifícios, instalação
rie uêrcas e linhas lelegráficas, liem
eomoi. trabalhos de terraplanagem, ••"até
o limite rie 300.000 metros cúbicos rie
excavnções.

Se todos os contratos firmados pelo
D. N. E. F\, cum esse objetivo, li-
verem Integral execução, dentro em
pouco estará sensivelmente minorada a
nossa carência rie ferrovias, principal-
mente no que se refere á Bahia, pois
éble tem sido o Eslado mais licnefi-
ciado nos últimos tempos.

DISCUSSÕES BIZANTINAS
Com a palavra, o ministro Bueno

Brandão procedeu o relatório das ins-
truçôes organizadas pelas 1.' e 2.'»•Diretorias daquele Tribunal, em conse-!
quênciá ria lei SH9, que extinguiu o.
período adicional rie 1 a IR rie ja-
neiro para o Tesouro efetuar seus pa-
gamentos. Tais Instruções visam regu-
lamentar a execução da referida lei,.
em virtude ria qual nenhum pagamento
poderá scr feito fora rio exercicio fi-
nanceiro.

Havendo- surgido uma divergência en-
tre os ministros Alvim Filho e Bue-
no Brandão sobre a conceituação dú
<.exercleio financeiro», todo o Tribunal
se empenhou em longa e estéril riis-
cussâo rio assunto, não resultando, po-
rém, disso maiores Inconveqientes, por-
quanto a matéria a scr julgada era,
como já dissemos, rias mais escassas,
pelo que nenhum processo teve scu an-
damento retardado.

An fim dc muitos debates, o Tri-
bunal aprovou as referidas Instruções
cum ligeiras modificações gramaticais,
sugeridas pelo ministro Henrique Cou-
tinho.

OUTRJS PROCESSOS
Foram, ainda, julgados ontem os se-

guintes processos:
Termo rie renovação de contrato en-

tíe o Ministério dn Agricultura e a As-
sociação dos Criadores de Cavalos Cri-
oulos, para manutenção do registro ge-
nealnglco da raça Crioula e execução
de outros trabalhos relativos ao fomen-
to da. exploração e defesa desta raça
no pais — Registrado.

Oficio n. 4.113. ria Divisán do Or-
çamento rio Ministério da Educação e
Saúde, solicitando cancelamento ria riis-
tribuiçãu feila ao Departamento rie Ad-
ministração daquela pasta da Impor-
tancia de. CrS 3.315»358,Q0, para pa-
gamento rios auxílios concedidos, nu
corrente ano. á conta rio Fundo rie As-
sistencia Hospitalar rio Estado rio Rio
— Registrado.

Agradecimento
Escrevo-nos u sr. João Batista Fon-

seca, pedindo tornemos pública a sua
gratidão au dr. .luerson Samarfio Bran-
dão, e seus assistentes e auxlliares.
pela atenção que dedicaram à sua pes-
soa. quando esteve internado, por longo
tempo, na Fundação Gaffré-Guinlc.

A hora oficial, na ABI
Pará adaptação ao horário de verão,

os relógios elétricos de todos os an-
dares da A. B. I. deixarão de fun-
cionar a partir rias 20 horas de hoje.
voltando a funcionar c^s 8 horas de
amanhã.

CINEMATOGRAFIA
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"Amarga esperança
li seção "Viciada", com Barbara

Stanwyck
O filme «Viciada», da Universal In-

ternational. que será estreado na pró-
xlmn segunda-feira, nos cinemas vi-
tória, Roxy, América e Ideal, é a mis.-
tórla amarga de uma mulhei (ovem,
bela e amada, a qual atormentada
por falsas emoções procura esqui»»-.-
mento nas tentações do pano ei dc.
acabando por vei destruída sua ich-
cldiide è sua saúde.

O enredo desenrola-se com nabilida-
de e sentimento e é absorvente. Con-
segue fazer vibrar tortas ns cordas
emotivas porque n tragédia vivida
por seus personagens não se imsela
em coisas Intangíveis. Pelo contrário,
muitos dirão que passagens idênticas
existem em suas vidas."Ela, a feiticeira"

Graves acusações as...
(Conclusão da 1.* página)

prncessn, uma vez que se acha riesa-
parecido o funcionário acusado, que não
teve oportunidade de esclarecer, na De-
legaria ria Polida Marítima, sua sl-
tuação a respeito do estranho fato.

Falanrio á nossa reportagem, a pro-
pósito rio destino dc seu esposo, dis-
se-nns a sra. Rosete Meira rie Meneses
Justa o seguinte:

— Meu marido, desde b dia H de
outubro último, não nos dá noticia rie
seu paradeiro. Atribuo o seu gesto, se
é que não está preso incomunicável,
ãs ameaças remendas que lhe vinham
fazendo as autoridades da Policia Ma-
ritima, que usaram dos processos mais
reprováveis para fazerem Alfredo con-
fessar um crime que nãn praticou.

EST1VERA EM CASA
REALMENTE

Contestando ns afirmações da poli-
cia a respeito ria atitude que teria to-
mado Alfrerio Henrique da Justa, dei-
xnmlo nm caso o contra bundo nprpen-
iliriu. afirmou n sra. Rosete que real-
mente seu esposo havia nll estado no
dia em que se deu a ocorrência, mas
foi tão somente para saber de sua
snúrie. Tendo se submetido a delicada
Intervenção cirúrgica tm véspera, era
Justo que. como chefe dc família, pai
de cinco filhos, procurasse snlwr do es-
tado rtn saúde de sua esposa, uma vez
que Iria flmr o restante da noite ocu-
pudn rom n CABO do rontrahanrio por
éle próprio descoberto.

Explicou-nos mal» a »r«. Rosete Mel-
ra. acusando os algozes de seu espono.
quf dpsde o dln 29 rio mês de nu-
tubrn não-r^ísam as pertegulçoes d»
Poliria á sua família, cuja renlrtênrla.
na rua São t-ranrlm-o Xavier. 131, apto.
101. eMá ronslanlirníntr vigiada. De
uma f»ita, Mcundo nn» drrlarnu. dis*»-
Ih» o rifl^gadn Frn|«, que nt» pre»!-
riindo an inquérito, pounulr m»lo» ra.
p«7fm d» faier ri arunadn rnnt»»»»r,
«|i>m riaquêl*. qualquer d»llin, #m m»-
nni Ar. duas hnr*«.

r,«»a »m»»c fnl repelida an iftgro
dr Alliedit, *r. Jnto Melia de Me-
nele».
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Farley Grdnger e Calhy 0'Don-
nell numa cena tio grande filme
dramático ria R li O Rádio FU-
me,il "Amarga Esperança," (They
live ba niglUJ, próxima cartaz
i/o.s- cinemas Plaza, Aslória, Oliu-

ria e Star.
Hollywood vem apurando o seu pa-

rirão de produção com uma inteiísl-
dade que nãn pode mais ser negaria.
Veji-.-se, por exemplo, o caso do filme
"Aivarga esperança" iThey live by
ulglili, que n RKO Riiclio .jtomete
apresentar ja segunda-feira próxima,
no Plazu - Aslória — Olinda - Star.
E esta produção que honra a cinema-
'.ofo-iifia americana, sob múltiplos as-
pectos. Sua história, forte, humana,
de lances dramáticos dignos de unia
obra prima, mereceu uma filmagem
perfeita. Os protagonistas, Farley
Granger (lembram-se dele em "Encan-
timento"?! e Cnthy 0'Donnel, que
vimqs em "Os melhores anos de nossa
vida", encontram, assim, a oportu-
nldade máxima de suas carreiras nu
tela, oferecendo ao público "nerfór-
m»ince" Inesquecíveis, cm dois pa-
pcis que, certo, marcarão época em
suas biografias artísticas como verda-
deiros modelos de sinceridade interpre-
tatlva. Também Howard da SUva tem
ali um desempenho expressivo, no tipo
do uni transviado social. Com esses
e outros elementos, o diretor Nicho-
las Ruy conseguiu um filme homogé-
neo cheio de ação c de cenas sen-
lui eiuais violentas, mas de constante
densidade rie emoções, com uma fo-
logratia maravilhosa, que ainda mais
sul-linha o caráler dramático de

Amarga esperança". Não se pense,
porem, que essa película esteja ende-
leçnda, por isso tudo, apenas às
elites. Nada disso. Sua mensagem de
amor, de desespero, de dorida esperan-
çi», é compreensível a todos, é mes-
mo tão tocante, tão singela <- pura,
nue ale aqueles que só apreciam
filmes lige.iro.s, acharão que vale a
pena assistir esse celulóide e dele
so lembrarão com agrado e, talvez,
um pouco do ternura

Cinema no Ministério
da Viação

Procurando tornar conhecidos as-
suntos de interesse geral, o Serviço
dv Documento do Ministério da Via-
çao e Obras Públicas apresentará hoje.
às 16.30 horas, mais um programa
cinematográfico, com os seguintes fll-
mes:

Io — Rcporlagem do M. V. O P.;
49) 2o RAR reune-se em Pô-
to Alegre;
57) Estrada Rio-Bahia;
581 Prolongamento do Cais do
Porto.

2° — Clne Jornal Informativo (D.
N I.i;
A Queda do Paraná:

3o — Ainda que pareça Incrível...
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Randolph Seott, ?io filme da R
K O-Rádio Filmes, "Ela, a fei-
lioeiru" (Shej, uma história fau-
tást.ica que o cinema tornou pai-
pitunte realidade, a que estará
em exibição segunda-feira, uo
Parisiense, Rilx, Colonial, Pri-

mor e Mascote.
O Inacreditável pode acontecer...

pelo menos no cinema. É o que nos
prova it filme -»Ela, a feiticeira:.
(Shei, com Randolph Scott e Helen
Gahagan. que a RKO Rádio Filmes
lançará segunda-feira vindoura, no
Parisiense. Ritz, Colonial, Primor, c
Mascote. Imaginem que uma expedi-
ção de gente bem civilizada, igual-
zinlia a nós. parte para certas terras
longínquas e ali depara uma tribo
selvagem, os Amahaggers. Até ai,
nada de mais, embora o leitor natu-
ralmente não desejasse estar na pele
de Randolph Scott. Helen Maek pu
Nigel Bruce. a essa altura das peri-
pécias... Sim, por que um deles é lo-
go submetido a torturas incríveis.
Mas, o mais importante da história
vem depois, com a aparição súbita,
naquelas paragens, de uma dama de
muitos encantos e também muita ida-
de, pois conta «apenas» 500 anos...
È a feiticeira, a soberana de um
reino desconhecido, Kor, a mulher que
tiranlza as legiões dos seus súditos,
a que descobriu o secreto princípio da
vida eterna... Nos seus domínios,
tudo é fantástico, incrível, fabuloso.
Há ritos estranhos, sacrifícios huma-
nos, danças macabras (e também
muito bonitas, convém asinalar...;
mulheres que são imoladas a deuses
bárbaros e exóticos, e até a natureza
obedece ali às ordens dessa rainha
miraculosa, desencadeando tempesta-
des, abrindo-se a terra em voragens
deveirarioras...

RADIOGRAFIA DENTARIA A CR$ 10,00
DB. M. HUKXAXDEZ PBKEZ — Cirurgiáo-dentista — Av. Kio
liranco, 188 - 8? - Sala 804. Diariamente das 13 às 20 hs. Tel. 22-4908.

CABELOS BRANCOS
Uesaperecem cum u «ÓLEO VEGETAL HELOSAN», sem tingir e sem manchar a pele; usa-se com a»
próprias mãos. O «ÓLEO HELOSAN» é cunui óleo de toucador, podendo ser usado sem receio por todos
oh cabelos, cum grande vantagem sólire tortos os outros preparados conhecidos, pois poucos dias após
» seu uso, os cabelos brancos existentes voltam à sua cór primitiva e natural, tenham sido negros,
ruivus nu castanhos, emparelhiindo-os de maneira verdadeiramente Incrível, à côr própria dos demais ca-
belos. «HELOSAN» é um óleo siiper-fino, -00T*- vegetal, perfumado, de aroma suave e muito »igrarlável. «HE
LOSAN» pude ser usado pur ca valho io* e senhoras Preço Hfi.OO. A venda em A. (.areia & Filho, à rua do

Ouvidor, 183, S S&-A. 3v andar. — Atendemos peln Reembolso Postal

IVO LOTEAHTO El DUQUE DE CAXIAS
Este loteamento está localizado entre *» nova variante e a estação. Lotes residun-
ciais e comerciais, à partir de Cr$ 18.000,00. Planta e mais informações, com

ARAÚJO — Avenidn Gomes Freire, 20 — Sala 603 — Tel.: 22-2763.

200 GARGALHADAS EM DUAS HORAS
Amanhã

¦
Vesperal a

preços redu
zidos. 16 hs

A MULHER DO 24
(A mulher do trem)

TEATRO FENIX
Hoje, às 20 e 22 horas

PALMEIRIM e sua Companhia
SÁBADOS E DOMINGOS — VESPERAIS ÀS 16 HORAS

SÁBADOS E DOMINGOS — NOITE — 2 SESSÕES ÀS 20 E 22 HORAS

A partir de
amanhã

HORA DE
VERÃO

Sessão única
às 20,45 hs.

TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial da Prefeitura do Distrito Federal
EMPRESA N. VIGGIANI — CONCESSIONÁRIA
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T AMANHÃ, 1.' DE DEZEMBRO
Quinta-feira, às 21 horas, a pedido

geral, 7." concerto de

GIANNELLA
ii frente da

GRANDE ORQUESTRA SINFÔNICA
DO TEATRO MUNICIPAL
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SÁBADO

David wrsii

apresenta
às

21 HORAS
no

em
EXIBIÇÃO

DE
GALA

O primeiro
filme brasileiro

para o mundo!

Castro Alves

í

VENDAVAL
MARAVILHOSO
DE UMA VIDA

Um espetáculo
inesquecível

COM A 1'Ktr.SEM.A DO
PllKSIIH-.NTI»

da RErrni.ifA
CORPO DIPLOMÁTICO
ENTIDADES OFICIAIS

Alta sociedade carioca

0 grande aconte-
cimento artístico

de 1949
COM A APRESENTAÇÃO DE

PAULO MAURÍCIO

A REVELAÇÃO MÁXIMA i
DO CINEMA NACIONAL

NO PROTAGONISTA

UMA PARADA
DE

ELEGÂNCIA

FILMADA E IRRA-
DIADA PARA

TODO O BRASIL
•

A maior obra de
arte brasileira

VIBRANTE DE EMOÇÃO
ESTUANTE DE PÁTRIO-

TISMO

UM FILME DIRIGIDO
POR LEITÃO DE BAR-

ROS SÔBKE AROU
MENTO

DE JORACV CAMARGO
COM MÚSICA DE LO-
RENZO FERNANDES

ESPETÁCULO
ÚNICO

EM BENEFICIO DO

BERÇÁRIO CARMELA
DUTRA EDU TEATRO

ESTUDANTE
•

INGRESSOS
À venda nas bilhete-

rias dos cinemas

PALÁCIO
e SÃO LUIZ

PELA l.» VT.*/.

20 CINEMAS
ao mesmo tempo

APRRMKNTAKAD VM
f|l„Mr. NA( IONA» AU

1'flll.HO DD

RIO DB JANEIRO
SAO PAI LO

HAO NALVAIMHI
,...*WK=-.r-^~'-v



NÀO IRIA A C.B.D. AOS TORNEIOS DA LIGA INGL
Convidada a Asociación Argentina
•ara um certame em Londres, durante

maio de 1950
Um matutino de Buenos Aires noticiou haver a As-

jjociación dei Futebol Argentina recebido um convite da
Liga Inglesa de Futebol para a realização de um torneio,
m Londres, durante o mês de maio de 1950. Diante da
probabilidade de idêntico convite ter sido feito à C. B. D.,
procuramos obter informações naquela entidade.

NAO PODERIA ATENDER
Tanto o superintendente- sr. Irineu Chaves, como o

presidente do Conselho Técnico de Futebol, sr. Castelo
Branco afirmaram não terem conhecimento de qualquer
convite da "Foot-ball League" para o referido torneio.

— "Aliás — disse o sr. Castelo Branco — seria to-
talmente impossível à nossa Confederação mandar a sua
eflUÍpe*a"Londres em pienos preparativos para a Taça do
Mundo".

Muito bem. Não deve a C.B.D., na3 vésperas dp
Campeonato Mundial, aceitar compromissos de tal monta
no estrangeiro. •. ^^

Hão escapará Zizinho da suspensão

1 «frl^Bl^^sP^C.UBJm^^t^^tWlff^QtJg^»w»9j^^^^S**^^>^^^*W^V^P^^-M C~"W -i^*^^^^^^^^t'^^^m*f^^B^>^—Trr^^^^~^^^^-é1r \

Reagiu o Kopenhaguen e venceu
^^F ljj«í _ ni uni., i ¦nfi— in» n»n ¦¦! I I

Lamentável a substituição do guardião Lourenço por Os-
valdo no quadro do Palmeiras 

Rio de Janeiro, Quarta-feira, 30 de Novembro de 1949 —- 3.a Seção

Despede-se o Malmoe do público paulista
Depois de dois reveses, o campeão sueco tentará reabilitar-se

-— contra o C orinthians ——

Apenas os delegados viram Gerson
avançar sobre o agressor do guardião

—— Salvador...
Em íace da súmula

Mac Pherson üunda, a
do atacante Zizinho, do Flamen-
L e dis mais difíceis de ser de
(endida, pesando, **.mda. por cima

Xs despesas com a
Lingíada

0 preBÍdent* da República saneio-
ncu Ie! co Cor.jresso Nacional, autori-
-andei & abertura, ao Ministério da
rducaíio, de crédito especial paru
«títióer as despesas- com a participa-
çio do Brasil na II Llnglad**, reallzR-
it (sta ano, na eapital d» Suécia.

do juiz i as declarações dos delegados que
situação | íazom carga, como é natural, sô-

bre o conhecido atacante, que è
useiro « vezeirt na prática do
jogo violento.

Há um detalhe interessante: os
delegados viram Gerson avançar
sobre Zizinho, depois deste joga-
dor ter atingido o guardião Sal-
vador, mas, o árbitro Dundas si-
lenciou sobre este tato, o. que vem
comprovar a sua falta de autori-
dade em campo.

Mais uma vez o sr. Dundas de-
monstrou ser um apitador merlío-' 
cre.

A equipe do Malmoe disputar*.,
hoje,, o seu jogo de despedida dos
gramados bandeirantes, enfren-
¦tando o quadro do Corinthians
Paulista.

Os campeões auêcos, verdade se
diga, nos dois jogos efetuados na
majestosa praça de esportes do
Pacaembú, não demonstraram o
seu propalado e exagerado valor
técnico. .Fatores diversos impedi-
ram que o Malmoe atuasse como
éie sabe, no entanto, o malaba-
rismo dos jogadores paulistas po-
sitvam o alto valor do futebol
brasileiro, em confronto contra
um quadro de real prestigio na
Europa.

No jogo de hoje os suecos tudo
farão para reabiltar-se diante dos
ccu-inthianos.

Os prováveis quadros dlspu-
tantes serão os seguintes:

MALMOE: Bergsòn — Maasson
e Eili — Rosenn. Zyen e Gaerd
— Jolnsson, Ek, Ryiiell, Palmer e
Stelan Uilsson.

CORINTHIANS: Cabeção — No-
rival e Belacosa — Belfare, Hélio
e Nílton — Cláudio, Luisinho, Bai-
tazar, Nnnê e Noronha.

•V.^"'^^"''*:***1^.^V, ' ^ÉBÈ^

BARCELONA, 26 (U. P.) — A
equipe brasileira do Palmeiras * não
foi feliz em sua segunda apresenta-
çào em gramados espanhóis. .Ape-
sar de seus méritos positivos e de
apresentar um padrão de jogo con-
siderado brilhantíssimo, os. brasi-
leiros perderam por 4-3 frente ao
esquadrão Koperthaguen, da capi-
tal dinamarquesa. Enorme¦ assis-
tência lotou completamente ò está-
dio do Barcelona, aplaudindo de-
moradamento ambos os «teams».

Os quadros foram os seguintes:
PALMEIRAS: Lourenço (Osval-

do); Turcâo e Sarno; Mexicano
(Agripino), Túlio e Manduco; Har-
r*/, Canhotinho, 'Bóvio, Jair • e Li-
ma.

KOPENHAGUEN: Mielsen; Kop-
per e Glumer; Pilnark, Ornovold e
Lund; Henriksori, Hensen, Anper-
son -- Bennike e Lingaaa..

A contagem foi aberta aos II ml-
nutos de jogo pelo centro-médic-
brasileiro Túlio. Pois .minutos de-
pois, isto e, aos 13 minutos do pri.

meiro tempo. Bennike empatou •
jogo-

O primeiro tempo terminou com
o .empate de 1-1. .

, Após o (iescanso regulamentar,
ambaa as equipes retornaram ao
gramado. Aos 6' minutos de jogo,
Hensen marca o segundo «goal»
dos dinamarqueses. Contudo o

• Palmeiras empata por intermédio
de Harry aos 12 minutos/ E os
18.minutos o mesmo Harry desem-
pata a; favor do .Palmeiras. Aos 31
minutos, Bennike volta a empatar
o jogo, que apresentava r.aracteris-
ticas sensacionais. Finalmente, aos
33 minutos, Henrikson marca o
quarto «goal» dinamarquês, aliás
o da vitória.

Os brasileiros tiveram que reali-
zar diversas substituições, as quais
prejudicaram sensivelmente o con-
junto do palmeiras.

Assim é que aos 21 minutos do
segundo «half-time», Mexicano
contundiu-se, sendo substituído por
Agripino. Osvaldo, por sua vez,

MAIS DOZE JOGADORES ELIMINADOS
Três argentinos e nove peruanos

ARGENTINOS:

Kjell Rosen e Hjerlsson, defensores do quadro do Malmoe

A C. B. D. distribuiu às en-
tidadea filiadas unia comunicação
oficial., denunciando vários joga-
dores argentinos e peruanos- que
íoram eliminados das entidades
dirigentes da Argentina e do
Peru.

A relação de jogadores que inr
íringiram cláusulas contratuais e
não poderão partiepar èm qual-
quer competição esportiva em nos-
so país são:

Angel Perruca — Jorge Benegos
e Heraldo Ferreyro.

PERUANOS:
Manuel • Drago — Alberto de

Moia — Oscar Herrera — Alberto
Villanueva — Julio Berzola .— Gui-
lherme Marchena — Luís Porta-
nova — Reinaldo Luna e Ismael
Soria.

substituiu o keeper Lourenço. Am.
bati as substituições foram lameiv*
táveis para os brasileiros. Contu-
do, a equipe brasileira, se não ven.
ceu, teve pelo menos o mérito d»
agradar novamente ros torcedores
espanhóis pela qualidade de jogo
jâ demonstrada no primeiro jogo
contra o Barcelona, cujo resultado
foi um empate de 2-2;

:úSE32m

brasileiros
Pau de Seho

Para construção do ginásio
da cidade

Reune-se hoje a Comissão Diretora para
conhecer o memorial a ser enviado ao

prefeito
K atual diretoria da Federação gido pela Comissão E**--0"*'™*

Metropolitana de Baaquetebol, co- \ Hoje, as 17.30 horas, a comie-
no se sabe, resolveu reavivar uma
antiga campe nha em favor da
construção do Ginásio da Cidade.

Para isso, foi'escolhida uma co-
missão diretora que há tempos
re&iiiou proveitosa reunião. Ficou
deliberado enviar-se um memorial
ao prefeito Ângelo Mendes de Mo-
mis, memorial esse que foi redi-

1 são diretora se reunirá para to-
mar conhecimento e aprovar o re-
ferido memorial.

Situação dos clubes
no certame paulista

S. PAULO, 29 (Asapress) — As
coloca.5õea dos clubes que tomam
parte, no campeonato paulista de
futebol da primeira divisão, ao fal-
tarara apenas duas rodadas para
o beu encerramento e com o São
Paulo Jf'. C. já de posse do ti-
tUlo máximo, sáo as seguintes:

1» lugar — Campeão —• São Pau-
1» F. C. —- 7 pontos perdidos;
!• lugar — Palmeiras — 12 pon-
\cd nerdidos; S» lugar — Santos
- I» pontos perdidos; 4*1 lugar —
fortuguêBa de Desportos — 17
puntos perdido* *, B» lugar -- tpi-
xiv.xil--18 pontos perdidos; 6' lu-
ear — Corinthians e Portuguesa
Santlita — 19 pontos perdidos; T'
lugar — XV de Novembro — 22
[rtihtos perdidos; 8» lugar — Ju-
ver.tus — 25 pontos perdidos; 9'
lugar — Jabaquara — 27 pontos
pcüdofc; 10» lugar — Nacional —
30 pontos perdidos; 11» lugar --
Comercial — S3 pontos perdidos.

Xo certame de aspirantes, a ai-
tuação è & seguinte:

1» lugar — Campeão — Corm-
thl&ne — 6 pontos perdidos; 2» lu-
gar - Palmeiras — 12 pontos per-
álejou* 3» lugar—São Paulo e Ju-
ventua — 16 contos perdidos: 4»
lug&r — Santos" e Portuguesa San-
tinta — 17 pontos perdidos; 5» lu- i
*¦(. ... Portuguesa de Desportos! — ,
10 pontos perdidos; 8' tugar—Ja- jbsquara -- 23 nontòs perdidos: <»
lugar—Ipiranga —28 pontos per-|
-Mos: *-,» lugar — Comercial c I
Nacional — 30 pontos perdidos; 9" I
lugar — XV de Novembro — 31 |
ponto» perdidos. '

Diplomas sulameri-
canos na F. M. de

Atletismo
A Veneração Metropolitana de

Atletismo recebeu, ontem, d*. C.
B. D., ou diplomas dos açgui.itei?
atcítjia qut ao classificaram no
tütlmo Campeonato Sulamericano
«e Atletismo, realizado em abril,
em Lima, Peru:

Moçwj: Babctte Zoet « Ivete
U&rl-s

Hoir.e.-.
tt, - fia....
Ueraldo rte Oliveira - Hello Cou-
titlho ta Silva — HoiiOho Alcxar.- |
ire de iforatH - Nadim Severo ,
Marrem -¦ Adllton de Almeida Uu ;- RomIvo dtt Contu. namm -- Jotto ,
«» Oliveira • Alexandre Peretrn
Kll<5.

Solidariedade de
moradores de Ca-
chambiaoE. C.

Valim
Ein nosso, edição de 35 do corrente,

em "a pedidos-, <*ste jornal ¦ publicou
uma declaração assinada por .1. piai,/

I na qual se aludiu à "luta do valim
I contra o IPASE". afirmando que «
I clube havia perdido para essa autar-
1 lula; .

Ontem, recebemos um protesto oe
moradores de Cachambf, datado le
25 do corrente, assinado por 84 mo-
radores do bairro de Cachambi, _ 06
o.uals mencionam suas residências,
profissões eo tempo em que morara
no local. Pessoas hsi que ali residem
há 53, 40, 35, 28, 11 anos, etc. Nesse
mcn-.orlal enalteceu os benefícios pres-
tados pelo E. C. Valim n pelo Inatltu-
ti Valim e negam a J. Dias autorlda-
dc para falar em nome dos moraderei
dí Cachambi, perguntando-lhe pela
prova de sua Identidade, pois è. eom-
pletamente desconhecido no bairro.

Estieram os moradores de Cacham,
bl que o IPASE reconsidere sua de-
clsSo e permita ao E, C. Valim en-
centrar uma solução satlBfatórla para
a sua situação no local.

Programa da semana
HOJE

FUTEBOL
MA!.tAOK X CORINTHIANS

No Pacaembú, A noite.

I AMANHA

na: Wilson Tiomes Carne!- j•umundo Dia* Bodrlguea -

HASItUElKBUl
CAMPEONATO ÜA ClüAOE
AMÉRICA X FLUMINENSE

RIACHUELO X ORAJAD
AT. GRAJAD X TIJUCA

rilTEBOL
CAMPEONATO UE FHOFIS-

SIOXAIS
AMIIKICA X MADUREÍRA

Campo do Fluminense, à taroe.

Alambrados e túneis para os próximos campeonatos
Aprovadas pela diretoria da CBD as propostas do Conselho Técnico de Futebot-

Pan-Americano - Várias suspensões por infração da Lei de Iransferencia
O

A Diretoria, da G. B. D. apro-1
vou, na reunião efetuada segunda-
feira última, as propostas do Con-
selho Técnico de Futebol relati-.
vãmente ao Campeonato Brasilei-
ro. Dentre essas propostas 

'desta-

ca-se a que previne as entidades
concorrentes ao certame sobre a
necessidade da instalarão de alam-
brados e túneis para jogadores e
juizes nos respectivos campos.

B^a assim rediga a resoluto"fJJ 
=--* Rpós () Campe0.

da C. b. li.. ._]....*_ io„oc4ioi,-., de. 1850, as -par-

todas as filiadas |C. B. D. no Congresso, que seré.

do Conselho Técnico de Futebol: tidas decisivas para a classifica-1-Aprovar as seguintes propostas,) nato Brasileiro de

rão final em cada Região só se.
rão realizadas ein campo que' sa.'
tisíaça plenamente as exigências
técnicas, com o necessário alam-
brado e túnel para.os jogadores c

{¦¦¦) marcar o início do Campeo-
nato Brasileiro para o dia 1' de
janeiro de 1950, e o término para
19 ou 23 de março: 2») solicitar
das entidades participantes o en-
vio, com urgência, de uma rela-

!ão dos seus três melhores juizes:

Ê O futebol o esporte predi
leio dos espanhóis

Perdem popularidade as touradas

'Y

IIOMINGO

/mm

Convocações
* A. 'UTAH 8t.CI'*;OW» — •*"'

líwr.u-i» » (jumif-i «oelal «imi» »*«*¦**!l*|-, -*,m %r príltlMl •t»içfl«-« P*'»
lllKitM», piin.tU* *ltfpt*M*tA* *
ttlttftí*» vlst-jcitllliilt». ARt»», '•**
'?'* •.*»•» A»r.-, •¦ *í» U»l*l, HI» • "•
**M>»te, «it» ttform* dt< «¦(•Mim»<
?*** » 4tu -íi li é* «ttmhin^ *
*¦» ^Hm r*"« «t miu 4ii1i«ii'«»«• Wíf*» 4* Afttlifil,

ifOTIBOL
CAMPEONAIO UE PSOI-IK-

8IO.NA1S

rLAUKNOO 2 PLUM1H1SN3K
Na Oh.-ca.

OLARIA X VASCO
Kn* Oiarl».
BOTAFOGO X B CRMTÔVAO

Em General lüuvíiiaito.
BAKOU X BONSOCESfiO

Sm Bangu.
X.» «.«leioii»

UM* KLHAI
Corliilhlal.» X Orlenu

ti«»íciiti*' * Campo rjreu-i*!
Dtttlttl» S Roílt» »>oIU

• -,,!.¦ K ¦.,.*•..!¦*:*

OIU x Cruuifi»
it- I KBANA

! .. a •¦ • « '' ': ' •
!.*o.» Aiti#rl«» * ««ri-cisM

n»,.i' r. t Amlsril
• «c I -« 1 c ,. i,« ,«
,.,(. M 1-rilltAMA
AiienUU i ¦ »¦""
<.•„•>-- • U»'f*
»l« J.'#» » Vfllt*

rA V^?*ãsT r-s^ Agi

MADRID, 29'f'Por Henry Buck-
ley, da sReuters»' — O futebol
está desbancando as touradas co-
mo o divertimento predileto dos
espanhóis. Quase um milhão me-
nos de pessoas assistiram às cor-
ridas de touros este ano que. uo
i-.no passado, e quase 700 bois fu-
ram vendidos, a menos.

Este ano houve somente 17S
«corridas», não contando as dc
menor categoria, tais como as
«novilladas» e as «capeas» — este
ano, em comparação a 291 no ano

passado. A média das «corridas»
desde 1925, exceto nos anos da

guerra civil, foi de. 260 por ano.
A depressão econômica não pa-

rece ser a explicação para a per-
da de popularidade das touradas
na Espanha.' 

Embora « atividade comercial
seja algo mais reduzida do que
na primeira febra de recoriatru-

ção, está, longe de ser uma crise,
a nem o futebol, o cinema, o
teatro o outras diversões estão re-
fletindo o decünio catastrófico

que atingiu as touradas, este ano.
Com exceção do jovem e dinã-

mico Miguel. Baez, conhecido como
Lcitri, quase todos os famosos «to-
readores* tomaram parte em mui-
to menos touradas este ano do

que no ano passado.
Luis Miguel Dominjçruin, consi-

derado 
' 

geralmente como o me-
! lhor «matador» na Espanha, tomou
i parte em V0 touradas este ano,
I contra 100 no ano passado, e Paço
I Munoz em 18 menos.
! De toda. a discusfciio sobre . o
¦ motivo porque 1949 resultou em
i um «ano negro» nos anais dao I ia

[ touradas, sobressaem os seguin-
1 tes i
| • _ o público está em revotta
! contra o tremendo aumentu nos
'preços 

das entradas. Utna poltro-
! na em uni cinema, qua custava

5 pesetas antes d? í*r.erra civil,
óusta hoje 15 peséia*. Porém un
bom lugar em ums «corrida», que
custava 10 pcsêtus, custa agora

pelo menos 120 pesêtus. Para uma
boa tourada os bilhetes têm o ha-
bito de desaparecerem, só podendo
ser adquiridos no mercado negro.

jüm bilhete de 120 pesétas custa-
i rá. provàvelmtue, 250 pesétas, pre-

ço muito elevado para duas horas
de diversão. .

2 — O alto custo é devido a

quererem todos ficar ricos depres-
sa,. «Manolete» trabalhou durante
oito anos como «matador» e dei-
xou uma fortuna avaliada em 30

milhões de pesétas, quando fale-
ceu. njt idade de 30 anos, ein
1947. „„,-n,ipe de reservas

Um grande toureiro que pedia.j 
*__

25.000 a 30.000 pesétas para urna
luta, em 1936, quer hoje 150.000 a

200.000 pesétas.
o gosto do público parece

estar se mudando e certamente o

futebol é hoje mais popular que
as touradas o foram em seu pe-
riodo áureo.

4 — A corrupção entre os cri-
ticos das touradas e o fato de

serem alguns deles suspeitos de

cceitar grandes somas em dinliei-
ro dos principais matadores, re-

duz grandemente o interesse pú-
Mico.

juizes.>•
O FANAMEIUCÀNO DE

CICLISMO

Sobre a disputa do Campeonato
Panamerlcáno de Ciclismo, resol-
veu a Diretoria cebedense aguar-

dar a marcação da data para rea-
lizacâo do Campeonato Panameri-
cano de Ciclismo, para, então, re-
solver sobre a participação ou não

da. representação brasileira.
Foi designado o sr. '130110 Cos-

membro do Conselho Técnicota, ....
de Ciclismo, para representai* a

Renovado o contra^
to de Jair

O Vasco renovou o cont-rato de.
Jair, um dos valores da sua equi-

Antecipado o micio
do jogo Olaria x

Vasco, de juvenis
Pediu o Olaria a antecipação de

15 minutos do inicio do seu jogo
de aspirantes, contra os cruzmal-
tinos, a fim de poder prestar ao
quadro campeíro do Vasco da Ga-
ma uma honn-nagem antes de co-
meçar o jôgó de profissionais, ofe-
recendo-lhe fiamulas a medalhas.

Decidindo o título brasileiro
de luta olímpica

Os combates de hoje no Palácio Metropolitano

realizado em Buenos Aires, no
próximo dia S de dezembro.

OUTRAS RESOLUÇÕES
Foram tomadas, ainda, enlre ou-

tre outras, as seguintes resolu-
ções: '

Aprovar o novo Regimento
de Taxas e Percentagens, para
ser encaminhado às Federações
filiadas e começar a vigorar no
dia 1 de janeiro de 1950.

¦*,_ Oficiar â Confederaciõn Pan-
Americana rie Futebol, comunican-
do que, caso a C. B. D. resolva
partiepar do í» Campeonato Pana-
mericano, sugere a data de 15 de
janeiro de 1950. para seu início.

Aprovar o relatório apresen-
tado pelo dr. Humberto Costa, sô-
bre o Campeonato Sulamericano
do Tênis, recentemente realizado
em Lima, e, louvando a maneira
como' o mesmo sa conduziu ha
chefia da delegação brasileira, en-
caminhar-lhe o parecer do Conse-
lho Técnico de Tênis, sobre 'dito
relatório.

Suspender por um ano os aüé-
tas amadores Osvaldo Pinheiro e
Esmeraldo Tomaz, por terem in-
frlngidó a Lei de Transferência de
Atletas, se inscrevendo nas Fe-
deraçües Paulista « Mineira de
Futebol, respectivamente, sem o
competente «passe*; por seis' me-
ses, o atletas Xorie Resinente,
inscrito na Federação Fluminense
de Desportos, por ter faltado com
ii. verdade ao .firmar uni documen-
to em favor do Leopoldina F. C,
da Federação Esportiva Espirito-
santense; e por um ano, o atleta
Alolsio dé Freitas, por ter assi-
nado contrato, na mesma tempo-
rada, por dois clubes filiados d.
Federação Paraense de Desportos;
cumprida a pena o atleta ficará
vinculado a esta Federação, para
efeito de transferência estadual.

Revestiu-se de êxito o lnielo do 1°
Campeonato Brasileiro de L*at& Livre
que a Confederação Brasileira de Pu-
cjillsmo eBtA promovendo e em íjue
Intervém os lutadoreE gaúchos, pau-
listaB o cariocas.

Os combates realizados na primei-
rodada, aoresentaram oom nível

técnico e foram bastantes rer.h'.aos t
violentos r chegaram n empolgar a i
numerosa assistência (Hie lotarr -com-

pletamentt* o amplo Palácio Metropo- I"""
lituna. A primeira rodacin do ctr
Ume máximo nacional de Luta Livre

PÍSO PUNA — Davld Ama.-o cgai-
choi x Edgar Ozon (paulista).

PESO LEVE — Soset Kian ipau-

— Cancelar o arrolamento do
atleta «não amador*, Jorge de
Sousa Cabral, pelo Madureira A.
Clube, por ter sido condenado pela
Justiça do Distrito Federal, fican-
do, entretanto, o atleta vinculado

iivc.0 *i Raimundo Regadas mi Lourí- ao referido clube, para efeito de
vai Kasclmento ícarloca). '.transferência, uma veu cumprida i ¦

PfiSO M1MÊDIO — Jos*1 Teixeira a D-.na. ¦ '

tcarlocac :; Hugo Nicolasi (paulista). 1|
PfiSO MSiDIO — Fernando Borses j !

(paulisíaj ii Paulino José Lipert tf*ací- | •- Ouvir n Comissão Técnica an \ j
choi. ! Copa do Mundo a respeito da pro-

PESO M.;t>ESADO -- Francisco Riz- i p6sito rio sr. Híltori Santos, mem-
(gdúeho) x Raimundo Plraglb» j b do conselho Nacional de Ueà-

.oi Antenor aiiva ícarloca». i„. „„i„,!.,..,„,„„,.
PfiSO PESADO - Moisés Figueiredo- P°rt°s' relattvamertt

| O assunto do momento ê a
j rescisão dos • contratos dos
j juizes , ingleses Ford e Lowe,
" 

que incorrream na mesma
I falta do espelaculoso Bar-
1 rieli, pois. para atender *

obrigações assumidas com a F.-
M. F., queriam mais dinheiro.
Não lhes bastaram as regalias
excessivas e as remunerações
pingues que têm tido. Se es-
tivessem trabalhando a conten-
to, mantendo o mesmo nível de
atuação técnica demonstrada
quando começjaram a atuar
aquii ainda se poderia relevar .
a ganância.' Entretanto, além
de haverem piorado, ficaram
mais ambiciosos. -Naturalmente
algum «patrício» lhes.disse que
iato por aqui -é a «terra das
patacas». Grande país, este,
onde os estrangeiros chegam,
prosperam, muitas vezes sabe.
rá Deus como..., aperram os
brasileiros e ainda se tornam
arrogantes! Ford e Lowe co-
mo Barrick, não correspondem
mais às necessidades do nos-
so futebol e falsearam tam-
bem a confiança neles dopo-
sitada pela conspícua «Football
Association». Precisamos de
juizes'estrangeiros que venham'
ajudar-nos a. melhorar as ar-
bitragens, que possam colabo-
rar conosco, dando-nos alguma
coisa de sus experiência e do
seu saber para aprimorar a
função a i*|!ie eles se dedicam.
Não precisamos de «máscaras»,
mas de trabalhadores sinceros
e dedicados, mesmo porque ês-
ses juizes não estão prestando
favores, pois são muito bem
pagos e desfrutam de regalias
não concedidas a juizes nacio-
nais. Mandar vir da Inglater-
ra juizes ingleses, sô por se-
rem ingleses, não adianta..
Ruins por ruins, temos aqui
muita gente íboa»... Nâo nos-
faltam apitadores medíocres,
bananas e eeiços Ainda domin-
go último, Mac Pherson Dundas ¦
andou fechando os olhos *
muitas infrações, algumas da-
Ias dentro da área perigosa.
Não poderia deixar do vê-la«,
porque se encontrava voltado
para o lugar em que as mes-
mas ocorreram. A experiência
que temos tido há, de nos valer
para alguma coisa. Os ingleses
possuem ótimos juizes, podem
enivar-nos árbitros de primeira
ordem e só estes é que nos
servem. Bagaço temos aqui
até para exportar, se quise-
rem... Quem viu um George
Reader, quem sabe qus é se-
cretario da «Faotb.--.il Associa-
tionj- um homem Íntegro com
Stanley Rous, grande e respei-
tado juiz om sua época, está
convencido, como noa, que po-
deríamos ter sido melhor ser-
vidos. Em 1948 tivemos a im-
pressão de que as coisas iriam
melhorar, porque Devine, Ford,
Lowe e Barrick tudo fizeram
para aa impor ao respeito, e à.
admiraçã.0 geral. K o consegui-
ram. Depois, desandaram. A
segunda, leva de árbitros não
satisfez, porque Mac Pherson
Dundas, Stanley Roberts e Bill
Martins têm sioò de inconeebí-
vel fraqueza. Desejamos boa
viagem a Ford e Lowe. Nio se
esqueçam de dizer cobras e la-
gartos de nossa gente e de noa-
sa terra, como é de praxe...

.©

à realização

foi presenc'c.do por mais de 3.000
pessoas, mim atestado da popularidade?
quu rozr, entre nós, o esporte de

I Jlm London.
O PROGRAMA DE HOJE SZ11A'

INICIADO. AS 2:t,30 HORAS
t>ÊSO MOSCA — Aníbal Leitão ou

Fernando Fernandes (carioca», contra
Ar.tcínlo Sousa (paulista).

PfiSO OALO — Messias Rodartc
(paulista)
cho).

'ca:-!.c.u ;, ,.¦'.*•.•!-* Pasqualin Brufato Id<>' Campeonato Mundial de Fute-
(gaúchoi.

'bo!.

_-/*/»-*"
filf•<«*<*"*•• ní^ll do* "iMlnê,

JiotilCii p-irrfídO*.
por

Sancionou o prefeito importante pro-
jeto em favor dos clubes esportivos
Considerados, para efeito de desapropria-1
ção, de necessidade ou utilidade pública e j
de interesse social, os terrenos ocupados [í
por clubes esportivos vinculados ao CND

Pelo prefeito municipal foi «nricionado o proje.o de I?J,,,|tl«fJ .*
lei aprovado pola (.amara do» Vereadores, mandando 'J(in, n,£r',.,

SOMENTE CAMPEONATO DO MUNDO
DE MAIO A AGOSTO

x Raii-á MarToíir.o"(Vü íf\ CBD abster-se-á de outra qualquer ati-
vidade naquele período

Durante a reunião da Diretoria Ida Confederação para os meses''da C. B O., ante-ontem, ficou jde maio a agosto de 1550.
lasuentadfl k reserva dos mose*» dei ¦•niaio *. agosto d« 1MS0, exclurt- finanPtlRn 11 m lO-^a-vamentí pnra o Campeonato do JK3U»|IC11»U »'»' ,)**&<*¦
| Mundo.
| Pretende a C. H. D. empenhar-

t*e, naquele período, exrlusivamt-n-.
lo uo niHgnci et-rinni** rto futebol. I
i qu*? fceriu impim**lv**l com u rea
lliaç&o da crtnmcft ei** 'íuirnt* mo-

1 dRlidude/i

C;íiI ,i rtUOiuQ&O «ia Dir**toria, «I»
a cada um do» Oon»*»*

o>», Huliclundu ntio -i-1-
niKre-atU* «'ttrati lUlvicUrtcii

i .!¦-¦ ¦ itii-i ;n ã» utilidade pública t> de interwr.e «ocial, pari
fftito dt* donapriípriaçân, o* tt-rreno» ocupadi'<i pelo»
. Illt.l *. I .,¦!.! tlMI

O U-xtti da luí é o auguinUs
'Artigo 1" — Sio eoiiNÍdcrado>, para feito du d*saa*

in-

Ih Enrico Corta VIAf URINARIAS
MEMOnitOlDAS 4*»*f*n.«»i**-- '

• * , I* m* •»•¦»«*

Jogadores cariocas
que üiteresiuni ao

Santos

mmt «,-i.ü-ttiUMí «(Mt w»Hâ« «9 purdalmaoir. por praça», eaportivaa dt dulwa vineulado»

\**K™,> VmMmrn H«m« **v w* CewdJw Nacional d* Orsporlo»
itHMtnr>«»<Mti **fek*> **'• ''»**»¦ Artíí<* "' —- Re*otía/n-iMi a» djapoaifõw tm tm-
!W**b*>c, «*)'• Had»»**?*!, ¦
l viAítu, tU Am*t'- *

Voleibol na A. A.
Titan

**'! nropriacào de notfht-ídade ou utilidade pública <• Av
HA '¦ ' , .J . I

UíMüi •! • à.iifti** ,.»!• m*.i, » i - 'i-i. i•,, > aa A A Tiutn «um muwtlM
«MittDiHla, umitmu a tir.awira •*»-• ,

iu .i-i ..i,'i*i InUrm at v..,tn,ii ]
t'»»,?**! t-W • *.•*',*.*¦ r.vtiMlt 1í'.» ,
;»u* tm* i * *níj.*»,i,-i,-js«, ¦
Aitt' * * Kitiaraaita). 1
f»*S» IV* *,« *. «ÍMtifi**»*»

dor e um associado
do Orajaú

j A Pec«ra..»o Mítropo.itan» te «•*.-
iqunuljol iUíP".nUeii |ior quatro jojc!.

i amador do OriiJi.il, Jurandir B.nl-
ti> itnUr.a e. por o-r i... « do quld<o• .•¦i' do intimo eiub«, n» au* t«
reffrc nn uiqui-tfbol, o tr. Ntlton
M*ti'M*'ii.

Campeonato Aberto
dc Tênis, do Flu-

minense
O *•,«•*......-* <i.« eattM •* «.*.•

'*tA ¦/.«, «ittén ua- in».*' c»t*.!-»<i
'¦»«. A»»<w* «I» "-HM «a*») A «Híli»

í*»**» #»i**i jt-fcSfc-' *M ¦ */ísa r*mj**»M UHtti*
ta *rM»'f.«nk m&Ui ms*. ** la/wK*»*

O problema, da renovação da
valores no futebol t«m «Ido lá.
mentàvelraente descurado eiitr»
nós. Há uns dois anos, mais ou
menoH, o Fluminense dlvuljtou
uht proerama »*.\*;elente, qne
estaria destinndu a -frnnde sa*
ceiso, se não fôsne completa-
mente abnndoncu!u. Os juvenil
di» rH<*olor revelarum Kraiidn
pronremo técnico e houve até
quem pensasse que êle» pode-
riam ir sendo aproveitado»
paulatinamente, flane aprovei,
tamento tardou, mas. enfim,
surgiu Pinheiro, ofuscando In.
telramente o uruguaio Lorenxo.
Depois, foram integrar-a equi-
po de aspirantes do tluminen-
se os jogadores Lafaiete, Os-
valdo. Valdir. Jo.to Carloa, Je-
rdnlmo e TIte. H tfto bem Um-
se conduzido que os. trleulurei
se acham, aiora, a am único
ponto do \ uícii. Isto quer dizer
que. se fies tivessem sido cha-
mados para a equipe de aspl-
ranteri a mais terapu. tal*,et o
Flnmtnense (c>h».> hoje n Kiter
daquela rMrgorla. l'om (Au
unspiti-OHiiD n-sitltadus. v pura
ia admirar quo o plano dn re.
ih,¦.,.,.,! c, de «aloien tentiu sldu
relegado uo --,l*t*ridiiii->. Nem
»e atentar para a pa/tn cru-
nftmieu. poU a :,•>•: !•¦" ¦"--• r
ev-juvenl» fot mnls vaiiltijosii
para a secAn «le proflislonals
do • iit'-» do que a I.,uni i'.... de
valorou foltOl. devemos medltur
stlhre a* ¦..,¦',.. .-« dn ordim
tAenlca. íjui-m noa dirA qiit', em
• •¦• " pelo -.,,,, ,¦¦>. oiittoi dliiea
r»;¦,' • i nAo "l.--rU„ lirllhaniio
na equlps principal dr, prutli-
iiunala? fur tado '»» A qua U»
IIIH.UIOUI «in,. i irei»,,!. ,,, ....!
icini imptrad» 'lei» <]e um -ira,
Ifaaia permauente de peefitira.
r*'i aa *alnr#* no io* »• • ea>
*t«*l!4«l, lft#f*|r d'*" hfflflUUi*
«•im * •%fn\*nn-.i *< iil>'>«« 'mt

11,,' f rárlA
¦flli. -J*#,
(•>, » • iranta

fa:âfna4« ? A#«
A4«j ? *m %* - ,*i* %•#

itr IM
WtlMt»

¦*;t,-t*--- fiara •»*' » ****
Aa* aiatsA* t*»«* * i i lilil'. lllll

- ¦ -t*:- #i-*>v#«itat*
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OLGUIN E M. AROUCA RESPONSÁVEIS
-zsç^sç ^s»r^kr^&»T -*&. *a? &%, 34c* ^^^m

do Sul"

PELA ÉGUA MOLDURA
9-T 3»_r gpfi^ >ar -J^grâç*

ico Jockey Club do Rio Grande
Os programas das próximas corridas na Gávea ¦ Estreantes — Livro de ocorrências

.Dois programas regularoa ficaram
organizados vara as próximas corri-
das no Hipódromo da Qâvea.*

Na corrida de domingo terá dispu-
iodo o "Clássico Jockey Club do Rio
Grando, do Sul", na distânci ade
2.41X) metros e 8U.Ü00 cruzeiros de
dotação, que reunirá um bom lote
da parelheirot nacionais.*

03 programas ontem organizados
pulo Jockey Club est&o assim cons-
tituidos:

O PROGRAMA UA REUNIÃO
DU SÁBADO

flUMUIBA OAB-tEIKA — AS TREZE
HORAS K OINÍÍtENTA MINUTOS
— 1.(100 METROS — 40.000 CRC-
ZEIROS.

TEROEIKA CARREIRA
TOIIZE HORAS K
MINUTOS — 1.000
30.000 CRUZEIROS.

1—1 HAZY
2 CRACÓVIA . .

2—3 MAGOA . . . .
4 LA MALINCHE

3—5 EDOPUVA . . .
o ESTÔNIA . .

4—*. ROSEIRA . . .
_ MILÜ

9 OPALA . . .

— AS QUA-
CINQÜENTA
METROS —

QUILO.-
S.
06se
56
Só

*-*¦**
-tt
Só .
So

3—8 MOURO . . .
MELIANTE .
MONDAR . .

4—9 A.AHY . . .
10 IRISH STAR" ALPINA . .

58
56
õ.
ao
56
54

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSE-
TIS HORAS E QTARENTA MINU-
TOS — 1.500 MVTROS — 30.000
CRUZEIROS.

CUIdBERLAND, qtle venceu o primeiro páreo ela corrida de domingo
sob a direção de F, Irigoyen.

Â próxima cèrr
Na próxima corrida em Cidirle.

Jardim, o programa a ser cumprido
i o seguinte:

-HIMEIRA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E TRINTA MINU-
TOS — PRÀMIO "H" — 1.200' ME-
TROS — 30.OOO CRUZEIROS.

ida em Cidade Jardim

¦1—1 CARAVANA . ,• 2 BÉLGICA . . .
URUBITINGA .
DU BARRY . ,

£—5 PRINCEZINHA
6 SENTINELA .
7IMBAHA . . .
8 STAINLESS . ,

S—9 PANDEMÔNIO
10 PINGA-PINGA
11 MORENA . .
12 ESCARCÉO , .

(5--3.ANORA
14 ASTUCIOSA-. .
15 SOLEMAR . ," HERODIA . .

SEGUNDA CARREIRA
ZE HORAS —
1.500 METROS
ZEIROS.

QUILOS
53

, 53
c3

56
... :&_.

5t>
, . ss
, . 56

55
58

... 56
56
Í3
.3

AS QUIN-
PRÊMIO "D" —
— 35.000 CRI-

QUINTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS

PRÊMIO "M" — 1.400 METROS
30.000 CRUZEIROS.*• <*

QUILOS
1—1 STRC/NO 5o" OURO FINO 56
2—2 DONA CAROLINA . . 55

;-. LEON 5S
4. MARSELHA . . 54

3— r, VOADORA II 5fi
«PLATINADA . . 56
7 BUMBO 5S

4—- ARTILHEIRO 5b
9 CURUCACA 54

11) BORICANO ... 57

QUILOS
1—1 INICIO '.5
_—_ CHERIFE 55

3 FOGO BELO 55
3—1 DENGOSO 55

5 CHEFE 55
4—6 EL TORO ,. 5b

" DON ANTONICO 55

SEGUNDA CARREIRA — AS «UA-
TORZE HORAS E VINTE MINU-
TOS — 1.500
CRUZEIROS.

METROS

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
1 .000 METROS — 20.000 CRU-
ZEIROS.

9

QUILOS
1—1 ILLIADA  52
2—2 DOGE  50

3 HASTAPURA  52
â—4 ITORORô  52

5 HUNTER PRINCE .... 50
4—6 BOTAFOGO  -6

7 IBICUHY 56

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — 1.500 METROS —
211.000 CRUZEIROS.

1—1 JUTLANDIA
_— 2 NUVEM
3—3 SARAH BERNHARDT

4 ANDORRA 
A~-5 LEUCA

6 COJUBA 

1—1JAGUARA . . . .
2 JADE

B—3 ICATÚ
ARRABALERO .
DOURADINHO ,

B—6 JON.TOCA . . .
FLYNG WIND .
BARBAREO . .

&—9 SULTANA . . .
10 HARAGANO . .
11 MERCADOR («)

QUILOS
54

. 5b
. 56
. bt>

56
. 56
, 54
. 50
, 54
. 56
. 5b

SENTA CARREIRA
TE HORAS --
1.500 METROS
ZEIROS.'

1—1 MOLDURA . .".: DISCADA . .
3 SAMPAUL1NA

__4 DÜROTHÉA . .
ALECRIM . .
MAGO . . . .

3—( MIRIANTO . ." ACADÊMICO .
CORTEZA . .
IGAPÔ . . .

4-10 BÁRBARO . ." BRIOSO . . .
31 MARMÓREO .
12 ALTO MAR .

.<•) EX-LUNDUM.

TERCEIRA CARREIRA — AS QUIN-
ZE HORAS E TRINTA MINUTOS

PRÊMIO "A" — 1.300 METROS
35.000 CRUZEIROS.*

QUILOS
 33

Ri
5.1
55
53
55
55
55
i53
55
55
53

— AS DEZESSE-
PRÊMIO "j" --
— 30.000 CRU-

QUILOS
re
54
55

. 54
. 58
, 57
. 58
, 56
. 56
. 57
. 56

57
57
56

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E QUARENTA MINU-
TOS — PRÊMIO "Q" '— 1.800 ME-
TROS — 40.000 CRUZEIROS.

181 ¦ i--_ CAYADORA . .
v 2 IGIOL

S TRÓIA . . . ....
¦ l 

<&-__ BOHEMIA . . .
•''§¦* 5 IMPORTANTE .'',',!., S ROPONA . . . .¦'.'• 3—7 BACCHO . . . .

8 ROSSINI . . . .' '¦' 9 JAPIM''! Il '¦ V- $-10 MAZÒMÀ 
'.'.'.'

hV/.&T **•-. 11 ALMIRANTE , .
12 MORE OR LESS

*':'M " LOSNA . . . .saBr  -.

I—1 KELLY . ." LACRAIA .
.—2 CARTUCHO

3 URENO . .
3—-1 MAREADA ,

5 EXQUISITA
4—6 CAMBI . .

7 SASSIADO .

QUILOS
55
52

. 5.
54

. DS
. 57

5S

QUARTA CARREIRA — AS
SEIS HORAS — PRÊMIO
1.609 METROS — 35.000
ZEIROS.

DEZES-"B" -
CRU-

QU1L03
1—1 PROFESSORA ...... 58
3—2 YORK 58
3—3 ANDRADA 58

4 PAGARA 53
4—5 PELELE 58

6 GAMUZA 5.1

OITAVA CARREIRA — AS DEZOITO
HORAS E VINTE MINUTOS —
PRÊMIO "I" — 1.400 METROS —
30.00g CRUZEIROS.

9

QUILOS
1—1 TAQUARI 58

GROSELHA 55
GLORINHA 53

CHICO DIZUMA .... 58
2—5 DONA BOA 56

AMITIE 56
POLVOKIM 58

GALHARDA . 54
3—Si CHERIE 53

lt QUINA 53
11 PONCE DE LEON ... 58" I1IDHA 56 .

4-12 ARAL 58
13 RESERVISTA 558
14 ARIEI 56
15 LACIO 58" ZORZAL 58

40.000

QUILOS
53

. 5i>
, 55
. 51
. ;-ã.

55

As resoluções da C. C.
bandeirante

Em sua reunião de ante-ontem, a
Comissão de Corridas do Jockey
club üe São Paulo, resolveu o se-
guinte:

m

D — Proibir áe correr, por tempo in-
determinado, a égua ERIN, até que a
respeito da mesma se manifeste o éter-
ri<;o ^uíerindrio.

2) — Mu'ía.r em 1.000 cruzeiros o .;.•
quei J. Carvalho, por não ter oonser-'vado a linha na reta de- chegada mon-
tando-ECL Ai 11 e C ARAM AN.

?

3- — Suspender até o dia 5 ae _--
Ta.-libro o jóquei G. Greme Júnior, por
fer prejudicado .seus comptituiores mo»-
tando BOTICELLI, e multado cm 50ü
cruzeiros por infração do artigo 133,
montando o cavalo TAQUARI.*

4) — Suspender até o d\a b de de-
zembro, o jóquei Olavo Rosa, por tor
vrejudicado seu3 competidores montanio
GVATAMBÜ.

5) — ülultar em 200 cruzeiros os jó-
queis' ... Carvalho e L. González, por
terem perdido o boné nos páreos em que
montaram FAÍSCA e VIBOR.

m

6) — Não acelíar como regularei os
corridas produzidas pela égua MOLDU-
HA nos dias 20 e 27 do corrente e, con-
sequentementa, suspender até 28 de de-
zembro o jóquei Roberto Olguin, uü^ío
daquela égua na corrida do dia 20, c o
tratador Modesto Arouca, responsável
por aquela égua, aplicando-se a fiste
também a multa ác 2.000 cruzeiros.•

lí — Chamar para a corrida tio dia
11 de dezembro, um páreo no distar-
cia de 2.000 moín-s, com 50 mil ,rru-
zmros de dotação, com a denomimçüo
d,i "Jockey Club", A relação dos ani-
mais e publicação dos pAvos será dado
a t-.onhocimento dos interessado* no dia
5 de dezembro.

8i — Chamar a atenção dos trata-
dores de JUBILOSO, CARANDÁ, ARAÍ,,
SÍNÜELO e LACIO para a indocilidade
lies mesmos nas partidas.*

9; — Multar em 300 cruzeiro., oa fra-
tadores de IUCATAN, AREJA, TIIEI-
,<.!,. SU1T e FORASTEIRO sm covie-
qufmcia da indocilidade dos mesmos nas
partidas.

e

10) — Registrar .o compromisso Be
montaria assumido pelo jóquei P. Vai
para pilotar o cavalo CLÍMAX no Gran-
de Prêmio "Derby Paulista".

1—1 GUELFO . .
2 APOLITA .

2—3 ESTALO . .
4 TRIMONTE

3—5 ALVOR . .
6 IGUAPE . .

4—7 CIBALENA
8 LUVA . . ."¦ LôRCA . .

• •••••••

QUILOS
53
52
58
52
fc-
54
50
50
54

U S T.T í H Q

1—1 FORGET . .
2 DYNAMO . ,

2—3 ABDIN . .
4 MARROCOS

3—5 HEREMON ." IRAPURÜ .
4—6 SAGRAMOR

7 DIOLAN . ." LESTE . . .

QUILOS
58
52
55
48

, 52
, 55
. 49
. 49
. 51

OITAVA CARREIRA - A8 »EZESSE-
TE HORAS E QUARENTA MINU-
TOS — 1.000 METROS — 30.000
CRUZEIROS.

0

B E T T l N O*
QUILOS

1—1 OTMBERLAND 56
2 PILANTRA 5B

2—3 FRONTAL °&
4 MAGO 56

3—5 ROSÁRIO . 56
LORD POLAR 56

URUBIXABA 56
4—8 INTRÉPIDO

9 WINNING POST . . ,
"' BOOGIE WOOGIE . .

N. da R. — Carreiras do "bettlng"
- Sexta — S.iima — Oitauo.

O PROGRAMA DA REUNfÂO
DE DOMINGO

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E CINQÜENTA MINUTOS
— 1.600 METROS — 22.000 CRU-
ZEIROS.

SEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.400 METROS — 25.000
CRUZEIROS.

B s r T l N O

1—1 FEMURAL .
CAUTELOSO
MUXAXITA .
RONDEI. . .

2—5 CARINHO . .
REGENTE .
JALNA . . .
BATEL . . .

3—9 NIGHT CLUB
10 JAMBURI . .
11 VODKA . .•' GALARIN .

4-12 OLYMPUS .
13 PACALANO
14 LEMA . .
15 ISIS ...." IPIAPABA

• • ••••_-._»_

QUILOS
56
50
50
53
56
!*5

6-1
56
54
t»
oA.
54
56
54
50
50

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E CINCO MINUTOS
— 1.300 METROS — 35.000 CRU-
ZEIROS.

..ri/so

.—1 JACARANDA-ASSO" BOZAMBO
2 JABOTIA

2—3 LUETZOW
URUBIXABA . . .

AQUILA

QUILOS
. 58
¦ 56
. 54

56
. 52
. 54

1—1 DONA STELLA
2 HANIBAL . .

2—3 JAEZ . . . .,
EXPLENDOR .
DIXIE . ,

3—6 FALOAZ .
PARKER
FLIM . .

4—9 ALDEAN
10 MARESIA
11 EU . . .

••••••••••
•••••.•••*•
•¦•••••••(

¦ ••• »•¦_"»•<

|»••••••••

QUILOS
54
52
52
50
56
52
56
48
M•âO
48

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS E VINTE MINU-
TOS _ (RESERVADA A APREN-
DIZE8 DE TERCEIRA CATEÍiO-
U1A — 1.300 METROS — 28.000
CRUZEIROS.

56
56
56

N. da R. — Carreiras do 'betting":
— Sexta — Sílíima — Oiíaua.

2/5

No "livro de ocor-
»

ORTOPEDIA OR. ENÉAS BALESBENT
FRATURAS I)ü Hosp

.-.&S3 horns.

Servidores (H'AS!«!1. lluiliolojíiu cisscn
ítaio X a «lomirllio.

Avenida Kio, Branco, 1!7" — Snlu 707.
Telefone 2.-8(188 — Ambulatório: Av Mem dt: Sft, 230-A

— 3 ás 5 hora». 32-5140 — 88-7408.

DOADORES DE SAN€ÜE
ACEITAM-SE DOADORES GRATIFICADOS
BANCO DE SANGUE — RIO DE JANEIRO
Praia de Botafogo, 244-A — Tel.: 26-86ÔH.

I

OPORTUNIDADE ÚNICA
I_-tes com árvores trutlferas, a CrS 12.000.UO, com pequena entrada e o
restante dividido em 60 meses, sem Juros, lambem construímos a longo

prazo. Conducüo fácil: trens, ônibus, luz, água. Informações com i-.de,
li rua Buenos Aires, Ü0 — 7v andar — Sala 711 — 1» andar —

 Tel. : 43-3555.

Un. pouco de estatística
Com a última corrida na Gáue.

ficou sendo esta a classificação r.a
presente temporada:

PROPRIETÁRIOS VITORIAS

B3
___S_E__-i^39

M0L£STIAS DOS PUiüÕES
Tratamento especializado da TUU-SUUU.LOSJ-, em toda»

formas. DB. HK11NAM NEOKAO — Ausemllléla,
Telefono 4'--!)7)l) ~ De '- õt** fi homn.

(17

CASAS A PRAZO
%-m terreno particular, ea*ai populares » partir dn 1>» **.'• ilOO.oi.
•a, Cr$ fi ooo.oo dt* entradü v, » «aldo em ft unou outros tipo* de
cHBim oom 70';% fui llltiuloti. Tnnm lindo» e vuriudon projetua rcni-
denclult. Vendeiriü» terri-noi u prazo em JunarepilKUá e 1'lliirr»
(TüfA IMmiiii l \ i.i \ LTDA i - Avenida /.nlíuiio tlarlo», *.U*,.

«». tala '.'i*i!. tel. 'ii-*Cifí(l '¦ - ¦•«Inio uo Ministério un r.i/enda.
'_-_---»-----M'----_----W Mi»rii«,*T» " —¦->*-*•¦- ¦¦' MM-MMWWW«-WWWÍ '

— SUiO Llneu de Pau-
la Machado ....

— Sara M. Boett-
cher

— Nilson Seabra . . .
— Jorge Jabour . . .
— E. Lodl
— A. J. Peixoto do

Castro
— J. Bunrque de Ma-
cedo

— Stud F. J. Lund-
gren

- Zeila Peixoto ds
Castro

10 — Jaime Santos . . .

46

30
29
:>8
22

22

20

17

15
10

TRATADORES | VITORIAS
¦1

— M. de Almeida . 64
— C. Pereira .... 4!í
— E. de Freitas ... 47
— .1. Zuniga 39

ft — O. Feijó 36
ti — L. Ferreira .... 35

— C. Gomei ..... 2_
— G. Feijô 26
— J. S. Silva .... 20

10 — M. de Sousa ... 19

JÓQUEIS VITORIAS

(

_____

i
i

T E R R li NOS
Em Campo Grande, no melhor local .!« «Mnidi. Kfo-Sfio
l'.-ml-, com ótimo i¦•' i • pai •¦ gado tt >í«*ii»», m< tümlo
•IH.ftOOm? « f»m água corrente, »»or Ct$ rt»í nilHO.IIÍ) t*
ÍX)TKS eom 7ÜOm2, » parilf de«C*r$ õ iiOÜ.OOi futílit»-
nu»» ¦ «onfrndii tt num l',i\ \mMí\çhe* m@ftjaií VMi* Ao

Al\VMI>\n%\Hli,, ptrtim ri I OftlMílH!Governiidoi
MA n

T**l !
40HB' m,
m mu

\ ani ia ri h
VMnvimi MU

i * A If

— L. itigonl .... 121
— O. Ullíiu b3

I — J. Mi-Miuitii ..... ívt
4 — K. liii;oyi<ii .... BO
i — l). Koru-liit .... 3B
u — ,s. Kifiiulia .... M)
I — K. Castillo .... ül
h — a. Ainújo .... 2H
9 — A. HHm» ..... 3-
U — I. U«f .¦•>¦... . i 'iA

Al'lll>NUI/.Kb VITOltlA»

— ü, lAmvim
— li, HlUsélu
«• I l'irtli#ii«'
- II, tó',i« ,

m, A. AM mi ,
<» m 4, \ tnii\i*i

, ij. tt*H$mi i
i 'Stf*4*t

14
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rencias
Forem tstas as declarações feitas

r.o "livro de ocorrências" mantido
polo Jockey Club com ralação át
«últimas corridas na Cíáuea;

CORRIDA DE SÁBADO
Jobel Tinoco, piloto do animal CAO-

RÉ, informou que, o seu pilotado ter-
minou a carreira sentido da mão tn-
qverda.

m

José Martins, piloto de IRTACA, in-
formou que, logo após a partida nua
_on_*-í(.ia se atirou para dentro, tendo
nesse movimento, prejudicado as éguas
MOKA e CHIQUITA BACANA, apesar
de o informante a ter torneado para
que tal não ocorresse.

Osvaldo UllOa, que montou CHIQUI-
TA BACANA, comunicou gue, o aíruso
sofrido por sua conduzida foi motiuaao
por ter sido a mesma, fechada peia
potranca IRTACA.

m

Adão Ribas, piloto de AJAHY, in/or-
mou que o seu conduzido, no '.nsio da
reta correu um pouco para dentro, lífio
fendo, porém, chegado a prejudicar teus
competidores.

0

Osvaldo Ullôa, piloto de MAVIL1S, co-
municou que o cavalo DULIPÊ, do maio
da reta em diante, desgarrou muito o
informante, quase lhe tirando a «uitdria.

*
Em «ua defesa. Cândido Moreno, pilo-

to do DVLIPÊ, informou que, na a.tura
dos oitocentos metros o seu -ouduzido
sa chocou com a cerca, tendo -esuttado
dal, o mesmo começar a abrir, apesar
do declarante o vir castigando na cara,
mas o seu pilotado nilo o atendeu como
é de seu hábito.

CORRIDA DE DOMINGO
João Araújo, informou que o seu con-

duzido RIO BONITO, após a partida,
correu de golpe para dentro, o quo
obrigou o informante a sofreá-lo. Acres-
centou ainda que, o seu pilotado tam-
bü:n te chocou com o anima! IMAN.

Cândido Moreno, piloto do animal
ECELERO, informou que na altura dos
trvzontos e sessenta metros o cavalo
CVMBERLAND "escreveu" um pouco
na frente do informante.

m

F. Irigoyen, piloto do an'ma! Cl/Al-
BERL AN D, comunicou que, no leio do
direito o seu conduzido saiu .iaeir.imen-
te da linha, não ohegando, porém, a
molestar o cavalo ECELERO, que vinha
forçando uma "passagem" ineiisf-nf..

Oilvio ífaceao, «piidto d. ETON in-
,'ormiu que, na altura do* tretsntna e
ir-s-nict metros o teu condutido "mon-
COU". •

Cindido Moreno, piloto de AS PA DA K-
TE, Informou que na altura dos ire-
tentos t teittnla tnatrnt o cavalo VATI,
cortou a lus do informantt, cujo pilo-
lado vinha qutrendo tt atirar paru
dentro. •

U. CAmara, piliitn d* CRATO, In/or.
mou que, na rabeca da curva n *tu

.. i, •¦!.. /m ;.-,., .. .• ¦¦'- pnrn Htnim,
mn* nao »*.,_.,.. a ntolt-far ot ttvt tom-
pttuler*»,

Artur * reaja, qut nvitlnu n 4luD
HkHUA dahiia, Informou </u*. nn m*
Ini,., A.) trii) *ui) mntl.id.i nli-iu «M
fiour,, «d» riAt*ntiên, t. ...... t,, ,. -.,*.
fuilittr m ét-n-it m-mp*H4'ii*i,

1—1 PORANGA 5-
2 ELIDE 50

2—3 MANDINGA 56
4 INICIAL . . 56

MUSA . • • »••!••••«•«•• â6
3—6 VINETA &S

EDORMA 56
NADRUGADORA .... 36

4—9 JAPÚ 56
10 SAH.-Y-BÜ 56" SARAGOÇA 5S

TERCEIRA CARREIRA — AS QtJA-
TORZE HORAS E CINQÜENTA
MINUTOS — 1.400 METROS •—
40.000 CRUZEIROS.

QUILOS
1—1 SERRA NEGRA  a3

FLORETE  Sò
3—3 LOVELACE  55

IGILHO  55
3—5 ALTAMISA  t&

" RONON 55
_—_ EL CAMPEAIKDR .... «5

i CHATELAINE ........ 53
" ANDORRA 53

QUARTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS K VINTE MINUTOS —
PROVA «JOSÉ EDUARDO DE MA-
CEDO SOARES» — (SEXTA PRO-
VA ESPECIAL DE LEILÃO) —
1.800 METROS — 60-000 CRU-
ZEIROS.

a
QUILOS

1—1 CAMELOT  68
2—2 ALBARDAO  60

REUNO  55
3—4 RONON  55

LAMPO  tx>
4--« IRRESISTÍVEL  60

" INVICTOS  158

2/5

4/5

39*'

W

85" y/5

93" 2/5

93"

96"

2/5

3/5

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — PRftMIO «DIA PA-
NAMERICANO DA PROPAQAN-
DA» — 1.800 METROS — 40.000
CRUZEIROS.

QUILO-
1—1 NEGRUSA 61
2—2 PALMEIRAS 51

3 SONADA 48
3—4 ITAIM 46" HOLKAR 56
4—5 HILARION M" NERO 54

97" 4/5

92"

86"

105" 2/5

87"

91"

95"

83"

96"

98" 3/5

1/5

SEXTA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINU-
TOS — 1.000 METROS — S8.000
CRUZEIROS.

O

BETTING

QUILOS
1—1 GRÃO MOGOL 56

2 GRANDGUINOL 4R
2—3 PLEASE 3-

4 INFANTE 82
3—5 OLEG 54

6 G1TANA 48" MAJESTADE 48
4—7 GUATAPARA 54

8 VIGARISTA (•) 50" PISA MACIO 48

(•) — EX-HYPNOS.

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZESSE-
TE HORAS E CINCO MINUTOS
— PRÊMIO «JOCKEY CLUB DO
HIO ORANDE DO SUL» — «2.400
METROS — 80.000 CRUZEIROS.•

B B T T I N O

QUILOS
1—1 SCARAMOUCHE 58" LUCIFER 58•2—2 CALOURO . . 52

3 TORPEDO . . »l
3—4 ZODÍACO b«

5 NEVER LOOSES .... 5!)
4—6 CAXAMBO M

7 GUARUMAN 50" IRIDIO eo

So. ííií*. ntp im !«•
«* M_-fi Vil ti 4 H>tH Itltü

Os estreantes
Na» próximas corrida» qne terão

realizada» no Hipcídromo da Gávea,
oorr-rão pela primeira vc* os tf
guintt* parelhoirot:

•
DENGOSO — Masculino, castanho, trét

anos. Ria dt Janeiro, por E-opo em
Ártica, de cn-Çiln rfo «r. E. T. Fer-
nandtt • de propriedade do Stud
f/rurum.

TRATADOR — Cario* TSrrtt.
m

MUXAXITA — retnmino ata»flo, inro
ano». Kl» «renda do Bul, por P-rftl
tm Murara, de ariac.lu do If, A-,16-
nio * Cunha t da i • ««i-* ¦• •'•••i-' do " •
Jcirtlu mhtltei,

TltATAlHik — Ooncmwo fTtiió.

JAPÚ • rx imi II - feminino, -«*-
t.i*i„. .iu.it,.. an»e. «(«•¦« .('•«'•, p,f
Pu-rh tf» dl-*t Mllk, ,1* «Mi»,, ilo
ri)i«»4t) K-tc.la fli.-ttltl Ad Hit.itt, ti"
At)f)t '.'"iu e A* »r0fru*A44» A •
DluA Miwnfc.

THAVAHOlt — G»lt*HH,i Unmtt,
•

IA*»'i»'JA m ÊÈ-ritíHÃ MtmiADA, pamm, «M_4», •»»«<*«> "•*"*
mmi.) U*i*m», ¦m m,&»-*i m i >i
*##».', ífe >>il.4<, 4', ** .¦ Aéjtif
ís»*,«»ll_ - 4* , ...f."»v<)4* A* **"'¦

Os trabalhos de ontem
na Gávea

Na. manhã de ontem foram èoies
os trabalhos anotados na pista de
areia do Hipódromo da Gávea:

GUIDO — V. de Andrade —
' 1,200 metros, em ... . 81" "2/5
VODKA — A. Ribas — 1.400

motros, em  92"
TAHIA — D. Ferreira "—

1.600 metros, em -06"
MALANDRO — A. Araújo —

1.600 metros, suave, em . 107'
LA PLUMA — F. Irigoyen —

1.600 metros, na grama,
cm . . .  1C0'

ALDEAN — V. Coelho —
1.50O metros, em  U9'

M1L0 — J. Santos — 1.40O
metros, em  'JA'

FLIM — J. Tinoco — 1.500
metros, suave, em . . . 102'

RADAR — F. Irlgoyen —
1.600 metros, em ... . 101'

PALINA — L. Rlgonl —
1.600 metros, suave, em . 105"

TAUA — L. Rlgonl — 1.400
metros, suave, em . . . 96'

PALMEIRAS — E. Castillo
1.600 metros, cm . . . ICO

TATUHY — L. Rlgonl —
1.400 metros, suave, em .

CAJAIBA — A. Ribas —
1.400 metros, em ... .

EDORMA — Lad. — 1.300
metros, em

JÚNIOR — L. Rlgonl —
1.400 metros, em ... .

ALVACA — O. Macedo —
1.400 metros, suave, em .

ALVOR — N. Linhares •—
1.400 metros, suave, em . .

OCO! — J. Santos — 1.600
metros, em 108'

RIO VERDE — P. Tavares
1.400 metros, suave,

em  33'
CAVADOR — A. Ribas —

1.600 metros, suave, em . 105'
JAEZ — E. Castillo —

1.E00 metros, suave, em . . 100'
LORD POLAR — D. Ferreira

1.500 metros, em . . .
IRERÊ — L. Coelho — 1.400

metros, em
CHARAO — O. romaz —

1.300 metros, em ... .
ZODÍACO — S. Ferreira —

2.040 metros, em 135" e
1.60O metros, íwmis, em

SÁTIRO — J. Morgado —
1.300 metros, sunvo em .

JABOTIA — A. Ribas —
1.400 metros, em ... .

ROSÁRIO — J. Tinoco —
l.SiXi metros, em

LUETZOW — D. Ferreira —
1.300 metros, em ... .

HEREMON — O. Ullôa —
1.500 metros, em ... .

DONA STELLA — F. Macha-
do — 1.500 metros, em .

VITÓRIA DO PALMAR —
Lad — 1.600 metros, suave,
em 109" 3/5

MARTELO — Lad. — 1.300
metros, suave, em  86"

MOURO — J. Ullôa — 1.300
metros, em  82" 4/5

LOHENGRIN — O. Castro —
1.000 metros, em ... . 64'

BOURGO — J. Portllho —
1.600 metros, suave, em . 115'

MAÇO — N. Mota — 1.600
metros, suave, om . . . 106'

PIREX — J. Martins —
1.30O metros, em 87'

GUELFO — O. Macedo —
1.40O metros, em . . . SO1

BLOQUEIO — S. Ferreira —
1.500 metros, em ... . 97'

ITAIM — L. Lelton — 1.600
metros, em 103

BOTAFOGO — J. Portllho —
2.U40 metros, em ... . 138'

OPALA — J. Tinoco -- 1.4CO
metros, em  93'

JUTLANDIA — L. Rlgonl —
1.500 metros, em  99'

IRRESISTÍVEL — C. Brito
1.600 metros, em . . . 104'

HOLKAR — O. Castro —
1.600 metros, em .... 104

CALOURO — L. Rlgonl —
1.000 metros, suave, em .

PISA MACIO — I. Pinheiro
1.300 metros, suave, em

CAMBUCI — O. Tomaz —
t.300 metros, suave, em .

INICIAL — V. Lima —
1.30O metros, em ... .

NEGRUSA — L. Rlgonl —
1.600 metros, suave, em

IGUAPE — A, Barbosa —
1.400 metros, suave, em .

EM PARELHAS
ELIDE — A. Araújo e FI-

D ALGO — H. Alves —
Chegaram juntos — 1.000
metros, em

COJUBA — E. Castillo e
HELAS — S. Câmara —
Chegaram Juntos — 1.500
metros, em

ROSEIRA — A. Ribas e VE-
GADA — A. Torres —
Chegaram juntos — 1.000
metins, em

INVICTUS — E.
e TEDDY — C.
Ganhando aquele
metros, em . . .

LOVELACE — O.
LUSITANO — J.
Checaram Juntos,
1.40O metros, em ... .

BALA — A. Ribas e SOLA-
RINA — R. Alencar — Gn-
nhando aquela — 1.300
metros, em

CHATELAINE — J. Ullôa e
ANDORRA — F. Irlgoyen

Chegaram Juntos —
1.400 metros, tm

NERO — J. Ullôa c LUC1-
FER — F. Irlgoyen
Chegnram Juntos — 1 .«SOO
metros, em

SCARAMOUCHE — F. Irl
goytn e HILARION - J.
Ullôa — HILARION *»pe-
rou na milha e iienleu -
2.04(1 m*trof, em 133" 2/5

*;'-<¦ ...ti. • tm . . . 103" 3/b
(ÍUARUMAN — A. nibwi I

lltIDIO — J, Ullôa — Cia.
nhanito o poirn — 2,«MO
m*troe, em IHft" 0 l.iM
meiro», em  104" 9/8

I.UV, -¦¦ J, ArtAto • i.'iii-
CA — V, C-film - íl».
nhnni-n ttl» ¦-¦ 1,301» iim»
IttM, *m ,..,,.,.

HIIVKM - ». Huliei* « NO»
TICIA * O, (.'Miro
l*K*gnlum )Util#l 1 W-»
tn-tim, mn , , , ,,,,,,,..,

lOIlHfi <¦» J, MiHIM •
iíWWWA ¦*> Ul í*«i*.
frt-i',. Jülil»* m* I 5M< tm*
Im* rim » f , in«JtoHMr.' AMI*. V. i''inh»

umjàm-* I **r _
ki -• íj.«r.!>'.í.M*< ura '.»•.
*'4i*ê l,r*i ir* * «
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64"

DANTON, que -venceu o último -páreo da "sabatina", seb a direçSo
de V. de Andrade.

Encerrado o Campeonato de
"Lightnings"

Os irmãos Pimentel Duarte obtiveram as
principais colocações

Encerrou-se, domingo último, o
III Campeonato da Flotilha de
¦iL.ghtnliigs» (n. 84), sediada no
Clube de Kegatas Guanabara.

Laureou-se como seu vencedor
o veleiro Fernando Pimentel Du-
arte, que no seu barco 1.772 (Ar-
gos) e com os seua proeiros Gas-
tao Hugh Pereira de Sousa e *'é-
hpe Hass, conseguiu um dos mais
duros certames da flotilha.

Treze barcos iniciaram a tem-
porada e, apesar das grandes dl-
fleuldades decorrentes das obrais
do aterro da enseada de Botafogo,
a -freqüência nunca foi menos que
70 por cento dos eus componentes.

O vice-campeonato coube por pe-
quena diferença de pontos a Josô
Luis Pimentel Duarte e seu com-
panhelros Vítor Demaison e Flô,-
vio Barroso, no seu iate «P.ompe-
Vento* (1.771).

ELEIÇÃO, ESTA NOITE

O secretário da Flotilha 84 pede
o compareclmento de seus mem-
bros, hoje, às 21 horas, na sede
do Guanabara, a fim de serem

eleitos o capitão e secretário pa'.'t
o ano de 11)50.

Na mesma ocasi&o aerão mar-
cadas aa datas para, o IV Car.v
peonato.

Técnico italiano de
remo para o Fia-

mengo
Prepara-se o Flamengo pt.T\

uma completa reiorma r.a -Ua re-
ção de remo, novamente entregut
à. direção de Arnaldo Costa. Sr.-
tre outras providencias que e_t_o
sendo tomadas para o *.ií*vo lia-
pulso àquela seção, fip_:*am od
entendimentos que estão seneto
realiza.dos para a aquisição de ur.i
técnico.

Segundo apuramos, tem o ciuie
rubro-negro cm vista um têc.-.tco
italiano, que se destacou r.o pre-
paro da equipe daquele, país, r,u«
concorreu às Olimpíadas d* Lou-
dres.

ANTECIPADO PARA HOJE
ALIADOS X FLAMENGO

HS" 1/3

_6" 1/5

87"

104"

84" 3/5

Além desse prélio teremos também dois
da Divisão de Acesso

Be comum acêrdo íoi antecipa-
do de amanha, para hojo o pré-
lio do Campeonato de Basquetebol
entre o Flamengo e Aliados.

O lider é o grande favorito, em-
ijora a peleja seja em Campo
Grande, estando escaladas para o
controle as seguintes autoridades:

Aladino A-ttuto e Nelson Carva-
lho — juizes; Rubens Santos —

cronometrista; José Guló B'llho —

64"

05" 1/5

63" 3/5
Castillo
Brito —
— 1.400

Üílfla" t
Ulloa —

, fácil

UO*'

91" 3/5

ar»** 2/5

B8" 4/5

102" 8/5

M" »/»

M"

Está sendo baratea-
do o "Belfort

Duarte"
Mais cete Jogadores de futebol vem

de sef contemplado com o prêmio
"Belfort Duorte", inctltuldo pelo C.
M. D. para estimular, r.a lembrnn-
ça do saudoso e correto esportista que
foi Belfort Duarte, a disciplina nas
lüelras do futebol brasileiro. Entre
os contemplados, est&o os veteranos
Jarbas e Jaime, cujo comportamento
nos (tramados nacionais e estranüelros
lustlfloam plenamente a concessão do
prêmio. Realmente, Jarbas e Jaime
tiveram uma passagem exemplar pelo
nosso futebol, fazei-do-se notar pela
atitude de disciplina, de respeito e
de cavalhelrlsmo com çue sempre. se
conduziram.

Quanto nos demais contemplados,
que são Miguel Clcarrino. Jorge de
Castro, Carlos Alberto Santos Alves,
Moacir Vinhas Antunes e Arlindo Ar-
ruda Pilho, igualmente do Flamengo,
certamente atenderam às exigências
para a concessão do prêmio. Acha-
mos, porém, que as condições paraessa concess&o deveriam ser mais ri-
gorosas, porque de outro modo, êle
ficará de tal jeito barateado que
perderá a expressão moral que deve
ter.

Comentários sobre
o segundo jogo do

Palmeiras
BARCELONA, 29 (U. P.) —O

diretor do clube de futebol dina-
marques Boldklub Kopenhaguen,
falando à Imprensa, após o jogo
disse quadro com o Palmeiras, do
Silo Paulo, Brasil, disse:

«Depois de ver os brasileiro»
jogar, confesso qu" jamais espe-
rava que o Boldklub pudesse ga-
nhar. Esta é 11 primeira vez 'jue
vemos um quadro aulamerlcnno
jogar. Confepuo que flciimoa ma-
ravíllinlos. Contudo, acredito queo i'i. '.:.'.:. dos brasileiros de pus-ae» curtos é menoti eficiente queo sistema europeu.»

Por sua vez, o sr. Chtaronl, do
i'i •! 1 :* declarou:

«Os dlnnmnrqtitsan 'or-nm
bem. Gostei rnsiM (io Nleiri>n e
Lund dentro noimim advcnilkrlnn.
Nosss duvanUgtm, «niretunto, 10-
•Idlu no rsmjiu molhado.»

O Arbitro tipanhol Atfin ii.oi»
f»U «ju* * cnndntt dou dol»•tMrnii «m campo rui pirf«IUmen-U ccrreU.

apontador; e Manuel Mâ-tlrao —
delegado.

Também hoje, a noite, jogarão
pelo certame da Divisão de Acea-
so:

Imperial x Atlética Carioca -
Joaquim de Oliveira e Silva e -«3-
natas Costa — juí-es; Sérgio Ro-
sa — cronometrista; Pascoal Bru-
no — apontador, e Lula Lins Vas-
concelos — delegado.

Maoken-ie x Sampaio — Cêsat
VOrto e Luís Marzano — juizes;
Armando Coelho — cronometrista;
José Moutinho— apontador; e Al-
jair Guimarães — delegado.

Anuncia o prefeito,
para breve, a cons-

tração de um
ginásio

"O prefeito recebeu ontem, **¦¦ ««
gabinete, as deleRuçõe.i de-sia eapi'
tal, de São Paulo e do Mo Gr*_*-.«
do Sul, qu- disputaram o I Campeona-
tn Brasileiro dc Luta Livre, quü foria
fazer entroga ao governador ds c.<ia*
de, além do titulo de benemérito -o
puglllsmo nacional, de um brorre «lia*
boürando o*> sírvlcfi? qua '''**m ?re""
tando em pro! do desenvolvimento is*
esportes chamadna do ".-Ir.g" í'5
contacto que entlo manteve com o*
visitantes, a cuja frente se er.c-.ut:»-
va o sr. Pascoal Segreto S'Ar'.-iif,
presidente da ConfedermjRo Braíllelr»
dc Puglllsmo. o coverr.ador da clnn-
de adinntou que, dentro em bre"«,
O- esportes amadorlstas nilo mais tn-
centrarão dificuldades para s::a a:*'.~*
propagação através das competlçíe»,
porquanto a Municipalidade cor.str*-!-
rá um amplo glnãslo de ronercío arma-
do, no qual serão reallrados nlo *»
0,1 campeonatos regionais, como (nm-
bém as competlç.çs de caráter T,ti-'.ty
nal e Internacional".

Dx. Nilo Venturii-i
l>ni:.*U AS DK OL'VIUO, NAKie

(-AUdANTA 1 Ol.ltOS
Consulta de 4 As H h.trai — ;¦--.¦¦'.¦•¦
iiuari.iK è «ertas-felran — Arenlda (Ue
Branco. 317 - (Ed. HSo Bu.-;») —
Telefone Z2--.RSA — Bet.i :.'*•*'•

W

ipio «erá uma*
dor do Sampaio

'» Hfllllt» pflífiMIlHI*! >.'*>•«•
(#• d»«l»iiiniir flu li:»„.i.-. ,,..,,. | . .
i n>fl»#n»»:. M»'l ..-¦•

Consultas Cr$ 20.00
OLHOS — OUVIDO.S —

NAKIZ — GARGANTA
Dli. KOKTt*NATC

Cuiikulti*, ouin horn mitrcuda:
(IrS 10,00 - Telefone: ¦- "' '

tlliA UA ( m.Iim .-¦. • .- «» •iid>*
ii.ii I» Aa IN hora» - •>,- •¦•¦¦'¦ ''

fTÊRRENOS

.;¦<..., ¦ .-¦¦ *.,¦* . j#*.-..,*»-¦ -iüm, I tt

tiOTM r, IITIUI
Junlo 4 (luf^ir^nle ea'*(R'<

d« I AVA, .,i-.-. IlHIliAri, RI
......... i|.i,. i|« Vots i>i, • •¦ «-
uni* |.'.,., At, ». lll» II*»." ¦
tClllIl-IHMH ,li:«i-,,ifl. ... •'!'•

Iielo* ».ii..-. ¦ i,-,.ií. ¦•¦' v
i.. liou hu, cm -t»0tit»At» HHAMli
.•• I I* IUU llll ««At |l|»,"J »•>"
llll, «NlbM», If !'•'.. ,H»'I ¦»

IhIhi »««* h •> 
*itilm**n

-tt-nié» him nitttta ii
m-uAn* ••*»»* »»* 'A* *
II tinte* «¦#»«<*•" *)ut ttk»!> *
i,l,,i„.t tt *|**
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CRMISÜRIII PROGRESSO
* SEUS DEPARTAMENTOS:,'..,
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Toalha de matéria plástica. Multo
econômica. Cores e desenhos va-

rlados. Diversos tamanhos.
Desde Cr$ 81,00 até Cr$ 140,00

iuarnições para mesa. Tecido tipo
inho, com desenhos xadrez e es-

cossês. Diversos tamanhos
Desde Cr$ 23,00 até CrS 110,00

Guarnições chinesas em puro li-
nho. Desenhos em cores lindiosl-

mas, Diversos tamanhos.
Desde Cr$ 795,00 até Cr*

2.850.0C

167,50
Pano para mesa. Em veludo de
«uperlor qualidade. Cores e dese-

nho8 belissimoB.
Tamanho : 1,30 x t-,30

Era de CrS 195,00

A rmMB| fe_,.

<**4**®M£SÍr*y

Ji&&&mL'&^/&'Jm _J_*V
s*^?ré^fi^wÊm»Wk.

Edredons de setim para cama de
casal. Double-face. Cores maravi-

lhosas.
Desde CrS 445,00 até Cr$ 1.250,00

Colcna de Rayon para casai. Lin-
dos desenhos e cores variadas.

Com lindas franjas.
Tamanho : 2,20 x 1,80

Desde Cr? 154,00 até Cr$ 435,00

_¦ ______:^ ^^^»jm b_l__ Mfch-

___E________l__k

*_____________

'ún!_a\^_SS«R_Wy^_l______l
3 w_^Ba3E^5|2SB^^S__j____Si_-H

a9if_il_i _í»S_Í__lfDf___^

«iSÍ^^^:-S
>^v'*^l^

><*,___Bbi^" l\v\ W >•"¦'- 
''s^^fy

* ___H_H^r •? ¦ i *^' -ar \j^r i CT _i-__p7 *"**' *W? 
_*

149,00
Colcha de Rayon. Qualidade

perlor. Cores variadas.
Tamanho : 2,20 x 1,80

Era de CrÇ 180,00

su-
Jogos para banheiro. Em tecido
felpudo super-absorvente. Bran-
cos s em cores lisas e com dese-

nhos
Oeode Cr$ 76,50 até CrÇ 260,00

Bolsas de crocodilo. Em todas as
cores da moda. Forradas de couro.

Fechos modernos
Desde Cr$ 240,00 até CrS 780,00

15U,00
Pijama de Rayon. Padrão <"pols».

Nas côree : azul, vermeiho *
•"crtie.

325,00
Vestido de linho. Sala com 4 pa-
nos, ttrupo de pregas na frente «
atrás. Originais bolsos. Todas as

core*

Jogos de llnqerle com 2 çeçaa.
Com renda e gaze. Bordado» a
mão. Nas cores: rosa, azul, bran.

co e preto.
Desde v>$ -35,00 até Cr$ 395,00

i *ét*iÍ4WS^tttf4MW**t*H''IW#//rfAÍ&',

11 00^MH
A Z&t/tMfOHnmitHl***tif*lttMl*MrtSrh*>it \\

¦~^-a^^**^**^^T7»»»^»^f-*»^^ ^sã-T**-- ~* s*.
Jüt 
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W»-^-^-e^^jt__- lj *L^~7fpft
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Klmono em setim. Acolchoado..
Mela manga. Nas cores: azul, ro

sa, branco e verde.
Desde Cr$ 289,10 até Cr? 309,0w

Santa Ceia em metal prateado,
cristal ou em veludo.

Desde Cr$ 53,50 até CrS 1.650,00

Serviço para cristaleira. Com be
Ifsslmos desenhos lapidados.

Desde Cr$ 514,00 até CrS 4.335,00

Serviço para refrescos. Em cristal.
Decorações de flores, lapidadas ou

filetadas a ouro.
Oesde Cr$ "«.50 até Cr$ 650,00

Aparelhos para jantar. Lisos ou
com lindas decorações e originais

formatos.
Dosde Cr$ 129,00 -té CrS 9.800,00

Aparelhos para chá e café. Deco-
rados com flores e filetados, ou

brancos.
Desde Cr$ 735,00 até CrS 5.70OIX)

fíÊÊÊ*®
C^Vv '^ r^ÊÈ&ufi r^B_S_í_'

-_S__H_íw^L'''' ' ' AIj^-B Ík1

.-

1
jr" *

| .^Pf*-^ 
^Z7Z1Z oTol «_._.- ¦*.»- coi.«ii.ii. .*..*t ™s,rr*-.,"—•¦ --- -m*r™'».rtr- ^^t^tjit: l

a Kj-J"ístí-_".."d«.,:u 
c,"_..-sü- -.»-.*.»»¦"¦ -«sí"'"'" d_.sr.t-'»,ToV,,.,.» m.c-*,»»...c,5«.» Dtide,*-„«-•¦„6,« |

Desde CrS 178,00 até Cr$ 465.00 De8de CrsS até CrS 175,00 
Dosde Cr$ 47,50 até Cr$ 175,00 ¦
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QUANTO TEMPO DISPÕE
V. S. DIARIAMENTE ?

Aproveite-o om negócio rendoso, dendê nue tenha boa njirc-.cn-
laçíiii deoeniliararo e possa' dar referências. Tamliém aceilumos tl
coiuborai;ito, Ue estudantes, funciun__rlos público» ou mesmo aposen-
tados. Kemunerat/iin à base de comissOes, podendo retirar Ar. Vr%
3.000,00 a C'r$ 10.000,00. Av. *Rio Branco, 20-10.' andar, Uiarlnment..
das 0 às 11,30 horas.

JÓIAS E RELÓGIOS •
J OFICINA PRÓPRIA £
jm. Vendemos à vista e a prazo q&
^* RelftBin.s rum pulseira d« «iirii lU Kl.., niira se- , ^
fim nhnrn, desde  0't 1 .«00.(* {gjl
^" Tulsclras pura senhoras, ouro 18 Kts., desdii ... <>$ 1.300,00 _^
m\ (.KAMIES VAI--(-l>AI>ES PARA (•KKSBNTE. fiB
^F ACEITAMOS ENCOMENDAS E CONSEHTOS

RUA DO ROSÁRIO, 158 - 4' andar - Sala 302 &

¦k£_J________í
_f*_t_K _^*^^^^I_____________áÉBk

BPHB^ A__nT_i»''tXX^J^jtfV

Máquinas de escrever,
somar e calcular

NOVAS E RECONSTRUÍDAS

Vondas excepcionai», k ylsta e a prazo. — O A Cl NA espocialiiaiia
para consertos • reforma» em geral.

KCA SUGUEI. COUTO. n. 131 - loja — Telefone 23-3308.

AUTOMOBILISMO E TRÁFEGO

\

1
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em "projetos futuros" de propaganda bombástica. Ve-
nha vêr nossas concretas e honestas realizações na

FAZENDA RESTAURADA
em Alcântara — S. Gonçalo — Est. do Rio, DISTANDO
apenas 20 minutos das Barcas, pela rodovia Niterói-
Friburgo, servida por muitas linhas de ônibus e lotações.

Clima salubérrimo.
URBANIZAÇÃO já aprovada e executada., com amplas

avenidas e ruas abertas ao tráfego, por moderna
maquinaria

LOTES de l.OOOihS (20x50) já demarcados "d* fato"
e plantados com laranjeiras e tangerineiras e outras

árvores frutíferas.
PREÇO Cr$ 10.000,00, pagáveis em 60 prestações

Cr$ 166,00 sem juros.
Marque hoje mesmo uma visita ao local, na

Seção de Vendas, à
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 463 - 4? ANDAR

esquina de Miguel Couto — Telefone 43-7884

4."-feira, 30 de novembro
DEPARTAMENTO JURÍDICO — Ho-

rárlo: das 11.30 an 12.30 horas, to-
dos ns dias ?_eis. . Adcouados : drs.
ReiiR-o Otávio Brito de Araújo —
chefe do Gahlnetc; Francisco aMtcus
Ferreira; Edmundo de Almeida E6go
Filho, Afonso Silva Ferrão, Mário Bor-
ses Maciel, Hélio Pinheiro ria Silva.
Nelson rio Naácimunto -tuedes e José
rie Ribamar Campello. Devem compa-
recer ns seguintes associados : Félix
LaRc. à 15." Vara: Paulo Guerra de
Andrade, a 12.u Vara. I

DEPARTAMENTO MÉDICO — Ho-
rário : dr. Bras» Netu, cias 8 ás 9
horas, todos us dias ..Heis; rir. Jorge
de Lima, das 12 ãs 13 horas, todos
os dias úteis; dr. Domingos Sèrvtilo,
das 14 às 15 horas, todos os dias
úteis, exceto aos sábados; dr. Ablas
Vieira, das 19 ás 20 horas, todos os
dias úteis, exceto aos sábados.

T1SIOLOGISTA - Dr. Olímpio Gn-
mes. Os srs. associados serão aten-
dldos. mediante apresentação ria guia
passada pela Secretaria, á rua Mé-
xico n.° 21. 3.° andar,' sala 302, ás
terças, quintas e sábados, das 17 às
19 horas.

DEPARTAMENTO DE ANALISES —
Horário: dr. Silvio Rangel, das. 15 às
16 horas, todos os dias úteis.

DEPARTAMENTO DENTÁRIO — Ho-
rárlo : dra. Amélia Pinheiro dc Al-
meida, das 9 às ' 12 horas, todos os
dias úteis, exceto aos sábados.

AMBULATÓRIO — Enfermeiro Se-
bastião Freitas ria Silva. Horário : rias
12 às 20 horas, todos os dias úteis,
oxceto aos sábados, que é rias 12 às
15 horas.

EMPRÉSTIMO INTERNO — Estí.
aberto o empréstimo interno, entre os
associados, autorizado pela Assembléia
Geral Extraordinária, para construção
da nova sede da União. O empréstimo
será pelo prazo de lã anos. vencendo
juros de 6 iseis) por cento ao ano. A
quantia mínima emprestada é de CrS
200,00, podendo, entretanto, o associa-
do emprestar maior importância, par-
Geladamente ou de uma sõ vez. Para
se conseguir o fim almejado, a União
necessita da colaboração imprescindi-
vel do prezado associado. Só assin;
tornar-se-á realidade a construção .da
nova serie social, que é de vital im-
portância para os destinos rie nossa
Sociedade. Compareça á serie social.
obtenha todas as intormações precisas.
e concorra com a valiosa parcela que
destinar a esse fim.

O

União Beneficente dos Chuffeurs dp Rio de Janeiro
Kdificio próprio: rua fc.varli.tu (In Veiga n. 1S0, iot.rnd<i, telefones-
42-4595 e 48-47H8, fcixpedlente todos un dias Atei»; das 8 í»i_ '¦_<) hi>r'in,
Kecuhhecida de Ulilidatlo frtllllcn pur dec. n. fi. 135, de !_«-:.-|..W
——  exceto a<>8 náhados, <)Uo * da* X hn lli horas. ——- -

Oliveira, Wolgrando Cardoso, Otávio
Barbosa da Silva Vicente Carlos dus
Santos, Francisco' Picozzl. José Padua
Ferreira, Ivu da Conceição; Albino Go-
mes Amorim, Benedito José de Andra-
de, Orlando Pinto, dc Andrade, Edmun-
rio Leandro dus Santos. Ernanl Ribeiro
Filho, Ariel Ferreira, Luis Manuel dos
Sanlos, Felino Fellclano, Dionlsio de
Oliveira, Josô Lázaro de Sousa, Moacir'
Silva, Cllo Válter de Ascensão, Joaquin»
Fernandes de Faria, Válter Silveira".; Nil-
zo de Oliveira, Joãu Ferreira;' Milton
Vieira, Josè Rita, Manuel Gomes ria Sil-
va, João Soares da Silva, Nelson Fer-
reira da Costa, Alberto da Silva, Fran-
cisco Lima, Josó Marcos da Silva, Ben-
jamim Bispo Guerra, IMonlslu José ric
Sousa, Fernando . rie Almeida Botelho,
Diamantino Josó Cravo, José Braz rios
Santos, Ivo de Oliveira. Armando Gon-
çalves, Delfim da Silva Santos. Ante-
ro Estêves da Silva, José da Conceiçáo,
José Elói da Silva, Nilo Carvalho da
Silva, Pedro -Mariano Medeiros, Válter
Tomás Pinto, Joáo Fernandes — Ma-
nuel Cavalcanti Pedrosa.

chama-
de nova

OBSERVAÇÃO : — A falta
da importará no pagamento
inscrição.

INFRAÇÕES REGISTRADAS
— EM 7 - 11 - Illlll —

EXCESSO DE VELOCIDADE : .— P.
36923 - 18004 - 43633 - 104850 - Carga
74657 - 75854 . Ônibus 81512 - S. P.
29533.

NAO DIMINUIR A MARCHA NO
CRUZAMENTO :.¦ — P. 23973 - 35315
440'iti - 46647 - 47021 - 4772B - 51435
Carga 71802.

ESTACIONAR EM LOCAI. NAO PER-
MITIDO :

272 -
826 -

14Ü3 -
.3222 -
4393 -
4756 -

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

100071 - 100077 - 1007811 - 701522
101754 - 101948 - 101948 - 102118
102205 - 10248Ó - 102733 - 103638
103365 - 1-01126 - 105099 - 105483
105836 - Carga 61474.. - 61845 - 63358
«4172 -' 67704 - 70558 - 75370 -¦ 77449
002249 - Ônibus 80012 -• 80059 - 80223
81077 - 81094 - 81106 - 8113(1 - 81270
81392 - 81455 - 81520 . 81697 - Apren-
dizagem' 121 - Moto ' 1232 - Bonde

319 - S. P. 430 - K. J. 3544
E. B. 631 - Oficial 87312."

INTERROMPER O TRANSITO: —' P. 1
453 - 1967 - 1834 

'- 
5639 - 13777 |

23363 - 27357 - 37357 - 30822 - 35391
32088 - 46451 - 50836 - 50550 - S166-.
101688 - 106324 - Carga 63680 - 740915
HÜ1850 - Ônibus 81656 - Oficial 88487
88435 - 00210. 

'

PASSAR A FRENTE DE OUTRO VEI-
CULO : — P. 46524 - Ônibus 81038
01271 - 81548 - 8163U - 81635 - 81655.

ANGARIAR PASSAGEIROS : — P.
48516.

TRAFEGAR. ENTRE O MEIO FIO E
O BONDE ; — P. H957 - 18982 - 36154
41797 - Carga 600694. , '

NAO ESTAR, QUITES COM O I. A
P. E. T. C. : — P. 40069
48637 - 51288 - Carga 62901.

CONTRA MAO : — P. 2009 -
9358 - 28822 - 36063 - 39930 -

49396 - 51525 . 104466 -

- 41584

5120
43143
OaiRH

77736 - 79828 - 601153 - M. G.

de

8458
9888
11357
12889
15783

EM CASO UE DESASTRE O ASSO- 170^4
CIADO NÂO DEVE FUGIR — Deve ; 13377
parar o carro e prestar socorro a vi- j 21901
tima. Todos sabem perfeitamente quí ; 23869
ninguém mata seu semelhante por pra- I 2396*9
zer, r em se tratando rie acidente de '

trânsito, há sempre atenuantes de de-
fesa. por isso não precisa fugir. Além

I ria multa de Crt 200,00, de que trata
i o Código Nacional de Trânsito, provada
! a fuga do indiciado após praticado o
! acidente, a. penalidade criminal lhe é
j aplicada cóm aumento. Cuidado com
! a velocidade e a íalta de freios. Sáu

deveres dos associados : parágrato 9.°
do «artigo 9.° dos Estatutos : Comu-
nicar pessoalmente, exceto quando pré- I
so ou acidentado, á Secretaria ou De-
legaçao. qualquer incidente, nor mais
insignificante qiio ine pareça, dentro |

I rio prazo de 24 horas se o lato ocor- 1
í rer dentro do perímetro social, e 72 1
1 horas, se fôr fora deste perímetro, a j
! fim rie não perdei- o direito ao auxílio |

estatuído.
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LICORES - GIN - GENEBRA - VERM0UTH

AVISO
AOS SRS. VAREJISTAS

Em vista dos inúmeros pedidos que sãc
feitos pelos srs. varejistas desta, praça
solicitamos-lhes o especial obséquio di
se reabastecerem, de nossos produloi

D IR E I fl M
0 Á S SEGUINTES FIRMAS

ENTE
ATACADISTAS! *3[^ffi_iS3fi

132-4

COMISSÃO DE BENEFICÊNCIA —
R.eune-se, hoje. em sessão ordinária, às
20 horas, nesta sede. estando convoca-
dos ns senhores membros da comissão :
Jacinto Raquel. José Braz da. Silva.
José do Nascimento. José Nunes Pin-
to, José Siqueira, Suetónio Correia e
Valdemiro Custódio da Silva.

POSTA RESTANTE — Há cartas
para os seguintes senhores associados :
Antônio Gonçalves Tadeu; Aristides
Silva, Delfim Morena riu Silva. Do-
mingos Jerônimo rios Santos. José Fer-
reira Lcuro e Pedro Miguel Ferreira
Filho.

Serviço do Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

CHAMADA PARA 1 DK DEZEMBRO,
ÁS 7 HORAS — Hipóiito Durany Du-
ran. (,'hii Klajncnot. Alvino Norkus, Al-
mando Alves de Carvalho, Fausto Quin-
tela dns Santos. Domingos de Campos;
•lusé Dantas Gurjáo, Àrlsteu Gonçalves
Leilc, l.uriwig Félix Meinrath, Josó .Mar
tlns Pereira, Francisco Gullo, Josó Ma-
rin Coxeia, Olon Talrio Jofto Batista de
Magalhães Vaz, Fmllio Losso, Perin.
Gonçalves Antonino de São Paul» Fi-
inu. Bernardino Pires Brizlda, Milton
de Sousa Moço. Francisco Teodoro da
Silva. Nelson Machado. Jair Vieira ria
Silva, CtAudlu Barbosa iin Silva, Wazi-
to Alves Portela, Moacir Dantas, Josó
Batista rios Santos, Dorival Gomes iii-
beiro, Ant-inio cln loira Cardoso, B'lo-
riano Peixoto. Sodré Silva, Elias ri»
Amaral, Mário Regino ila Silva Olaci-
lio Viana ria Silva, Jo&o Antônio Cor-
rela, Altamiro rie Magalhães Vaseonce-
los, Jofio Sul.inn rie Carvalho. Manuel
Barbosa de Oliveira, Josó Teixeira Dias,
Oscar França Filho, Adir rie Oliveira
Nunes Monaldo Carlos rie Oliveira, Sil-
vio Leito dp Brito, Voridiano. Alves de
Assunç&o Salvaterra Filho. Constam!-
no Josó dos Santos, Moacir da Costa,
Abílio Macedo Alves Moreira, Anlônin j
Augusto Gonçalves Machado. Manuel ¦

AntônioValenle de Almeida, Milton Fer.
Anlônin Murais.
DE DEZEMBRO,

\S l.i HORAS — Antônio Helena Sales.
'.sac Pit.iba, Jorge Galvão. Osvaldo du

24408
26199
26824
2762a
2819H
29530
30075
31471
32444
34260
34539
36274
37228
38104
38921
39715
42559
50238
100278
10115!)
1015U5
102027
102398
103403
103604
103604
104271
104850
105359
106021
61907
74088

196
862

1732
3521
4422
5124
5934
8450

10205
11626
13026
16566
18427
20174
23157
24711
24711
25559
26214
2733.1
27815
28623
29670
30258
31496
32833
34274
35U89
36580
37328
38218
38973
39912
45299

51524 ¦

3
413' 
960

2922
3541
4464
5287
6957
9023

10481
11831
13173
16629
1846a
'30604

23486
23528
23238
25668
26211
27348
27892
28643
29893
309U6
31581
3J45B
34400
35107
36588

• 37509
38375
390T1
40213
47474
51694

100549 -
101160 -
101654 -
102270 -
103007 -
103418 -
103604 -
103864 -
104457 -
1040J3 -
105400 -

Carga 60028

31
660

1326
1732
3581
4607
5291
7091
9310
10627
12030
14388
16647
18911
.10739
23528
23722
25251
25892
.16444
27372
27899
28851
29781
31130
31602
33626

. 34434
35118
37034
37869
38434
39434
41618
48908

- 100145
100635 •

10137(5 -
101580 •
102331 -
1U3304 •

103582 -
103633
104195 •
104658 •
104949 -
105591 •

61555

44117
71433
20959.

VAZAR ÓLEO" NA VIA PUBLICA: -
Ônibus 80058 - 81053 - 81054 - 81061

FORMAR FILA DUPLA : - P

- 1111567 - 104505 -' 
62055 - 6805(1 - 74257 -
800195 - Ônibus 81392 -
N. V. 9720 - Oficial

3934
15584
28194
32444
38217
51044

104995
74997
81393
88278

4198 - 9837 - 13251) - 15512
18614 - 20012 - 21700 - 27944
28S66 - 31190 - 32251 - 32374
35638 - 33659 - 35945 - 38151
38241 . 3924S - 43199 - 48032
101090
Carga
77942
81417
88493.

FALTA DE MATRICULA: -- P. 45600
Carga. 62622 - 6550(1 - 76089 - 601710
Aprendizagem 178.

EXCESSO DE LOTAÇÃO : - P. 50253
50254 - Ônibus 81169 - 81655 .- 81730.

PARAR NAS CURVAS OU CRUZA-
MENTOS : — P'. 6704 - 23226 . 45695
46673 . 47614 . 47750.

RECUSAR PASSAGEIROS : — P.
48591. .

NAO FAZER O SINAL REGULAMEN-
TAR AO MUDAR DE DIREÇÃO : — P.
14747 - 14991 - 50019 - 51718.

FALTA DE ATENÇÃO E CAUTELA:
—¦ .P. 47171 - Bonde 444.

EXCESSO DE BUZINA : — P. 3290-t
41368 - 48410 - 102184 - 106121 - Onibu?
81512.

FORÇAR A PASSAGEM : — P, 3879.
40302 - 47782 - Carga 63775.

DOBRAR h ESQUERDA SEM ATIN-
GIR O PONTO CENTRAL DO CRUZA-
MENTO : -- P. 4842 - 24380 . 33352
47174 - 49104 - 101621 - 105853 - Cargn
7079(1.

FALIA DE EQUIPAMENTO: — H.
14903 - Carga 6680.1 - 68173 - 74646

ESTACIONAR FORA DO PONTO : -
Ônibus 8Í050 - 81051 - 81053.

Esta.u de plantão,
V. Rio Branco tll
L. da Carlooi. iu
L. du Carioca l'.l
P, Vargas .1.851).
Sta. Marlii fi
Av. Sttlv. Sá 77
Hud. Lobo •IB-l

. Had. Lobo • 15»
Estacio de Sá '-Kl

C. da Paz -.(tf.
. P. Fiam. 1-lS-a

Laranjeiras 458
Lapa 18

Frei Orlando 5
."Catete 37

A. Paiva Í.131-H
Vol. Pátria 451
Vise. O. Prelo 84

S. J. Batista 13
S. Clemenle 1.8K
J. Botânico TM
M. Cantuária 8-a
A. (Julntela 41)
Av. P. Isabel 4tí
Av. Cop. 'JiJ'.)
Av. Cop. 498-a
Av. Cop.1 91.1-a
Vise. Pirajá 14H
Vise, Pirajá 30*J-n
Vise. Pirajá 338
S. [_. Gonzuga Uli

Piratlni 854
(.antiga Belai

Fig. de Melo 372
Ana Néri 4

Plratini 78
C. Bonfim '299
C. Bonlim 953-a
S. F. Xavier 19-1
S. V. Xavier fítír,
Av. _!8 Set.
B. Drumor..' .B. Mesquita
Men rim
B. B. Retiro
Ai Cas ali-, :
A. Miranda i
Arist. Caire

3H2
29

700
1-a
70-1

:.(iti5
tíl-h'

IO'.!A. Cordeiro 6_!8-,
B. B. Retiro 38
C. de Melo 402

hoje, as seguintes:
. C. e Sousa 175

Dias da Cruz 1
Goiás 614

.).. Ribeiro 738
L. Teixeira 17.4

. Lins Vusc. 503
_J9 Outubro 3.850

. 129 Outubro (i.7-!U
_.4rie Maio _Mô-a

. 24 de Maio KbT.
. 129 Outub. 9.53tí-b

B. Vermelho 524
C. C. Meneses _!8

. Aut. Clube 2,297
M. Rangel «0
M. Rangel 847-'¦ 
Mons. Felix 405
C. Galvfto 854

. ,1. Vicente 1,121
. 1,0 de Maio 17
. F. Marinho 13
. p. da llocha 1.06

A. Roclm 418
. 1_; Pavuna 45-a

Sid.inio Pais 19
• C. Machado .1.480

C. rie Melo 798
-Silva Vale 3'26
Pça. Nações 42

. Av. Demor. 3(i3-b
C. de Morais 5lSO
Uranos 3.037
Uranos 1.385

A. Mota 23
Montevidéo 82-1
Romeiros 48

L. Júnior . 1.354
Itabira 21-b

| - B. de Pina 1.309
B. Marcial .109
C. Benicio 1.037

. Cel. Tàm'ar. 59fi
Sta.. Cruz 

' 
206

2 de Abril
E. Nazaré 2.57-4

17
33

29:.-..=>
372

PERDEU-SE
nROCHB -ESTILO COROA ME _PftKOI_AS, brilhantes,• platina, ne,
dido im saída, do Edifício Caplberlhe, & rn» Senador Vergueiro, fi
ou no Aeroporto Santo» Iiumont. «RATIFICA-SE A QUEM o dm!VOLVER. TELEFONE: «5-151(1.

Drogaria e Perfumaria Castelio
AV. NILO 1'EÇANHA, 155

A casa dos menores preços,
da Kspanha puni você! AGUA FITA SAÍÍTA FB\ Excelente
para o finado, intestino» e rins.. Infalíveis nn enra da colho.

C. Agostinho
Aeattan

t. Kosmos i
S. Camará
Estr. Cacuia

Nr. Cardoso

SSlmfc REFACA * nílR NAT,,RAl DE SE0S CÍBEl0S ^aOamt

Wm ^^imef g _#Wt \ ^_P-BWW_Pi^___-i^_iriTO I "^í^fc 3»

V) yi|J,ijiaflr téni a côr natural e V . i|r
yaka\%W combate a casp-3. 'S

^Vl~- 1" 
' 
^^ '. ""^i—.

mu,, mui   iii i iii

02557
MIM 8

H4886 - 726411
75154 - 757B5

Ônibus 81567 - 8165:. - 80865
G0U5_1 - H00759 - 601374 -

M. G. 20726
R. J. 12731 -

0U2063
53588 -
4B02L' -

432-1 -
13764 ¦
895-1.. ¦
88677

R. .1.
12901 -
26841 -

• R.
88192

104227
1047Ü2
105182
105831

61595
73898
77139

Carea
601666

¦ S. P. 25586
4307 - M. G.
4465 - M. G.
6472 - S. P.

167
701

1395
3146
4391
4734
5490
8130
9-110

10749
12078
15249
16959
19249
20782
23722
23777
25491
26035
26583
27466
28068
29283
30039
31208
32087
33958
34491
35723
37224
38150
38502
39473
42844
48633

100145
100669
101906
101679

103371 I ® prédio da rua Biieno» Aires
103595 ' " • JLOfti com área de 185 metroR
103722 ' quadrados. Não tem «sontrato.

Tratar com sr. Gtiimarâen das
11! 30 às 17 horas.na av. NiloTe
cunha, 151 — 4.'.' andar ou ,pel<»
telefone 37-1471», das l!l às il)
horas.

. Nilo de Castro
OlíUI-ISTA

Av. Rio Branco, 134 — H" — Sala
507 — Telefone «-:M7!I — Dlfirln-

mente, fis 4 horns.

CAUTELAS
Compram-se, pagando o . /iistu

valor. N. H. — Somente de pes
soas que provem sua idoneidade
Rua .Senador llanlas Ul, <"m fren
te à Caixa keunômie.a Centra) —
Telefone: 42-71145.'

LIVRE-SE DA TOSSE?
E.DEFENDA OS • t

SEÜiBRÔNOÜlOS XMl

1 NEUTRALIZANDO
i • os Ácidos da boca
Ao entrar em contacto
con» Kolynos, oi
ácidos da boca,
causadores das caries,
são imediatamente
neutralizados.

2 
DESTRUINDO

• AS BACTÉRIAS
Kolynos destroi
cerca de <)2% daa
bactérias da boca.
Estt efeito dura horns.

3 
LIMPANDO

• PERFEITAMENTE
A deliciosa espuma de
Kolynos remoTC u
partículas de alimen-
tot, deixa os dente*
polidos e retarda a
formação de mucina.

I
VBLrOlOSQ SABOR

REFRESCANTE
M-.lh.-re» rosultudos «fls
coniaauido* eneovnndo-s*
«s dont»» com K»lynes,
depois de cada refalffi».

^3_àJ Wmm^7yAji^í^^\
T/*^22$CifMaV 1

mmamataaÊaalammamtammaaamammmmmmmaaammam^

VENDE-SE

CONTRA MAO DE DIREÇÃO
2732 -
9328 -

12998 -
15342 ¦
26121 -
31225 .
39100 ¦
46802 .
48405 •
50958 -

101017 -
103432 -
105625 -

75389 - 79749 - 600465 - Ônibus
Estado 107742 - S. P. 14312
18545 - Oíicial 85904 . 88917.
ACATAR AS ORDENS: — P.

FONSECA ARAÚJO, IMP. LTDA, - Rua Senadoi Pompeu n.

PINTO BASTOS & CIA- LTDA. ¦ Kua Beneditino* n 26/.

PR1STA & CIA Rua do Mercado n. 12

OLIVEIRA LOPES. SILVA & CIA - Rua do Msrcado n. 14

MACEDO PORTAS, IMP LTDA. - Tiaveesa do Comércio n. 9

CASA FERNANDES MOREIRA LTDA Rua Borla Castio n. 1315

CASA COELHO MARTINS VINHOS LTDA. • Rua Vise. ltaboiai n. 8

CASA NUNES MARTINS LTDA. • Latgo de Sanla B*ta n. 6

NÓBREGA SANTOS <S CIA.- Latgo de Santa Rita n. 12

CASA ZENHA RAMOS LTDA. ¦ Rua Mayrinlc Veiga n. 36

CASA LOPES GARCIA CEREAIS. LTDA - Rua Acre n. 62

]. FERREIRA 4 HERDEIRO - Rua Camerino n. 13-A

BAR CARIOCA IMPORT. LTDA - Rua Camerino n 82

IMPORTADORA FIGUEIREDO ALMEIDA LTDA. Rua Fr«i Caneca. 6

REPRESENTANTES IOLS

LAMAS & GRIPPI LTD.

Dr. Duarte Nunes
Uoeiiçni doa órfãos genlto-uri-

n&rluh em annlxif. nt. sexos — He
niorrAidas e mia» ciimpllcaeõen —
Uai !¦ as IS horas — Semiiiui Uan
ta», Híi -uih. Tel.: S2-6855.

10390
33648
41105
•11814
43064
44486
45857
47734
•18282
48847
50312
50765
51240

51720
66591

71264 - 71265
7-1997 - 76853
- 60203:!
80010
81428

- 81700
97520

7241
32667
40867
41471
43031
4 3 866
•16829
47303
48160
48667
50274
50707
51217
51643
63530

Para a_ suas galinhas
RAÇÕES PRENSADAS

NO RIO DE JANEIRO: flg i 5 V| *J VI I -TT ^Ê

M0IHH0 FLUMINENSE »/» • TEL. 23-1820 \
RUA 1.o 0E MARCO, 17 . 5,o A N-D AP

1CONSTRUÍMOS CASAS!
VENDEMOS TE"01 ™nct

1 ' v. W KJ •

Sv V. S possui terrono, nó» CONSTRUIREMOS VOSSA CASA com en
trndn inicial a partir H« Cr$ « (HKM»(> Of. nosso» pitf;im não íôm competi'
.luitH. porque os motr-riais BdquIHdi)! paro ns nossut. olxas, síio pagot. **•
«•lUhivampnlí' a vista .- nao dapundlrtuoi de tiiinsportos Váriiis OMM con»1
truidfi* p«»« êMi siHlfma .ilesiam h nossa hunoraliiliiladf * nos*a 0»picld»rt«
idi-nint Solicitamos aos IntBriiMHdiw compiriofrom «o nosso wcrilòrio,
paia lertlflcnrem-se de noMOl pi««o* oonstruçfiM » muanltwo* pioiwtos

Cimo o IntwrMMili» nio pm*«un tinem., temos varms • -.ceiem.mimiM*
lmnll/»df» em diverso* liimros d«.sio Cipllíl * Kttitidti do Klo, p<o pruji»
a i ...fu dl ^*rM fl OIMUI.t. .00 sumvw. tiicslni-iins

Aproviíl* mia «poMimidnd* ftn emiiietiyn» uni dos rmi» linâm «•••
.•»_»-• A* au» víd* DfiNlIiiw, a rm tofàtlm dn Vfj|i, iii — II' «nair •-
«*!» J Í«H — l*\ i »VI0Iil, com '* »i knitihlli, %

126
<n.i•nv

; 1090'
í lWi'i

lIVH
I -m*t
\ mu
1 ü.liOuni
I jeuí
itlli
f_JUl,ii

> II»*'-
• u»'_ i

I1Ú»
,i, ¦

um¦ MM!
.fjM

966 - 88898 - 88436 i^fcaCJL. ____-__-_LZ _jJB____Lj_i____-_____l86878. ilffllQ yvv IT^SPWmÍIkI-'' «(.Saf ' 1 "S ~y ? 'S i J JL"__________
.5110 - 3958 - 7975 K^?»rtA»iti»A-t>i*T«iiiS_li-fMftMir^

S : ÍSÍ: lj| H9BII Vlífl EJflBB^
34629 35811 36733 __'.

4O840 4213:' .^_MH_R_____.
4718-1 47651 47897 JmW IK__W
436in .- 49759 50048 Jm\ Bbu
51166 ___H ____g__-^_______k.

twLWr^mm *Ja ___________H_____kk\wm Pj M m 7 m\ ______

l'_00í amwmmW^^wTll S I ^J __»35144 - 33817 WBLWjl M ff J _7 / t I _____¦41302 - 41219 W Aa H wj m kI^hS
42289 4265'.) W ¦ 4 I L-_é____l V43396 43859 ^Jjf ff ^hihwllllWiP-flflIWr45265 4541. V»BMÍ By
46405 47004- ^SH WB^
47772 .7851 ^Qa\WÊ-mmJr
48306 48409 )f" g^

500-18 50169
50519 5054O 1
50776 50828
51447 51505

100717 - Carna '

67347 - 68794 j
73853 - 7424D I

600165 - 601211 !
¦ ¦ 6025! .' - 603060 ;
81130 - 81109 - 81289 1 • .
31541 - «1153 - 81452 {
R. .1. .'Í3.18 - Oficia! 1

87028 - 89D03 - R. J.

I
I

| - •
4953 7- 46516 j•17711 - 47755 I
49349 - 49354 !
51005 - 51056 '

52393 - 50423 • •
508S0 - 50885.
INUTILIZADA : ' 1
50956 - 101572 f j |

Garage 1i
_______-___--M__W___-__-WB«ai

WBI ft\/fl___oniii lvsys_P^^^7^r^VTT?sr*4
80049 811066 SOO» «0104 1 í| lll ¦ 11 I I ¦ liBII4II6 H0H3H 60173 808*».! ¦ I |
809111 80925 80051 61062 |
HI185 8121* «1221 81222 I ) 11 I I I I
81225 H122.I 81143 «139» I H I l! I
«1308 81352 «HOR «MM ¦ I I81.115 «liii 81.41 1 l,f1f,.fP^^Ll!|LLtfUtJJ

ITU . IVI1 - 8-QliH • 818.1 I |P'fB_l___l_B____ffi__M_____B__fl8IM - im . tm • ow. mW^W/Fl^M'''' *mmW S
B_**fi&W«pÉf8^»f»s^ 

'¦ WM
nvii, ¦ nm ¦ iitvi wfj/âláP'T0*32) ¦
221*11 u«_» \ mu ¦ iio-tm t i -¦'•"•¦^Iw^ot Vk«í «(> ?V^1
ijiíii min í»it». 3ii»i f.jTm\wi** ^ap_jKT nBfd

am^m\.^mmmmm\aamwmmmm^m^t*
iimii iiiih lliil "*.'
*WI. itlt» illti mu
lilll Uli, lim .«-Mimt ni*» *uii **«'.-
mia ... ut,- i,,„ t§i»,
<*..- lll,' Itii' lijM<¦,„, «'.<¦* mi* *•'«<.'
mil .-'*•¦» ¦ ÍM.t* illi

2153 -
7978 -

11608 -
14749 .
24713 -
30743 -
37328 -
45734 -
48196 •
50292 -
100376
203293
105386
70272 -
01290 -
3. P.
NAO
272 .

28548 •
40009 -
41381 •
42968 -
43860 ¦
45661 .
47029 •
48011 •
48510 •
50196 ¦
50706 .
50886 .
51574 -
61386 .
70912 •
74710 .
H01341
Ônibus
81409 -
81655 -
Jet|.
1128.

CONDUZIR PASSAGEIROS: — Carga
60479.

DESUNIFORM1ZADO : - Carga 61529
71204 - P. 42876 - 44282 - 44297 - 44466
44594 - 44729 - 40529
46556 - 46633 - 46435
47976 - 48510 - 48594
49537 - 49934 - 50001
51217 - 50254 - 513J0
51470 - 60557 - 50568

PLACA OCULTA OU
I — P. 49839 - 50952 ¦

Carga' 75827 - 79853.
ESCRITA IRREGULAR :

parlciular em n.° do 12).
ESTACIONAR NO PONTO DE TAXIS

AFASTANDO-SE : — P. -7107 - 8853
7107 - 88B3 - 36634 - 4228B - 42338

42465 - 51443 - 108357.
PARAR DENTRO DA FAIXA : — P.

50240 - 1O2501 - 104665 - Ônibus 81062
81203 - 8126G - 31273 - 81357 - 81431.

FALTA DE LUZ ! — P. 50138 - Carga |
63257 - «412.1 - 73898 - Ônibus 3005!'
80994 - 81171 - 81357 - 81513.

PARAR AFASTADO DO MFIO FIO:
— P. 20B42 -
47026 - 50540 •

EXCESSO DE
| 80003
1 60343
> 80866
| 81161
I 81221' 8130H' HI48H

Dt«l)MI.I)l»N..'IA AU HINA1.

jy Prncioso tnadicamante. au- Am

HL xiliar ne tratamento da M

W lífilit. Férmuln am que M

fl»" arsêni .o a o mercúrio são g1

j—%- coadjüvadot por outrot W

medicamentot poderoso,. JL

Mais uma do Espírito de Porco!
FERROS ELÉTRICOS i
TIPO "MIGNON"

TIPO COMUM

29,50
55,00

GARANTIDOS
LOJA N.? 1: AV. MEM DE SÁ, 215-C -

Deíronte à Praça Cruz Vermelha
TELEFONE: 32-0343

LOJA N.9 2: RUA DO RIACHUELO, 425
Esquina da Rua Frei Caneca

TELEFONE: 32-5210

ff» Ml', *«««M<> lt» '41 ioo««
SumiAiA, v*rtp#fNÍ |M»|iuÍi»

#a lli hnia*
Vli-i.ii* Híi*lfl'lo*

COMERCIARIOS !
BANCÁRIOS!

INDUSTRIÁRIOS!
PROFISSÕES LIBERAIS!

>

AMPARAI VOSSAS FAMÍLIAS
Ins crçvendo-vos como sócios na

União dos Viajantes Comerciais do Brasil
A "União dos Viajantes; Comerciais do Brasil", fundada em

dezembro de 1927, é uma associação civil beneficente, na qual po-
deis instituir um Pecúlio no valor de Cr$ 50.000,00, que é pago
por morte ou por invalidez total, bem como o Auxílio Funeral,
que vai de Cr$ 1.000,00 a CrS 6.000,00, além de vos proporcionar
outros benefícios.

As contribuições mensais são de Cr$ 40,00 e o seu Patrimò-
nio é superior a Cr$ 30.000.000,00.

Até novembro de mil novecentos e quarenta e nove }á pagou
Çr$ 19.698.950,00 de benefícios.

Podem fazer parte do seu quadro social, os viajantes, agen-
tes e vendedores comerciais, comerciantes, industriais, contadores,
guarda-livros, funcionários bancários, correspondentes, caixas, e
empregados quo exerçam funções no Comércio, Indústria, nos Ins-
titulos de Previdência, bem como as profissões librais • módico:*,
dentistas, advogados, etc,

Itiformaçôtín n Propôêtas, m sadf própria, * a* Mem de Sa
247 « l andar. üiatriio Fêdtjral,

I ¦


