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0 Matutino de Maior Tiragem da
Capital da República-

, líMK»
_ pr_vl_i.es até 2 horas de amanhã, no Dls-

0 Federal: Tempo — Instável sujeito a chuvas pas-lri ,_ melhorando no decorrer do período. Tcmpe-
"• j.________ 1T_,».*__r. T_« d -_ _n---.IrnS. nu'-""»"""" •

"1 - Em declínio. Ventos — ao E, frescos.

...rnATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS UE ONTEM:
KSí Rural, 29,2-21,0: Méler, 29,8-18,6; Taqua-
1 «6 17 0- Penha, 30,5-19,5; Ipanema, 31,6-21,4; Pão
"_ -e_cnr. 27.--18.2; Jardim Botânico, 31,2-20,0 e* Praça Quinze, 29,3-21,8.
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iflui a resistência comunista na Coréia
¦ ' i ' ¦¦¦ ___

Entretanto, diz um porta-voz militar ame-
ricano, isso não quer dizer que os verme-

lhos já tenham sido vencidos
gofreram até agora 50 mil baixas — Essas perdas representam ogrosso das forças treinadas

OUTItO FORMIDÁVEL ATAQUE AÉREO CONTRA OS COMUNISTAS COREANOS

WASHINGTON, 19 (U.P.) —
W Um porta-voz militar nor-

te-americano declarou que
I resistência dos comunistas
norte-coreanr s, nos setores cen-
liai e setentrional da frente de
batalha dn Coréia, «se não se

«tá debilitando, pelo menos
ÍSt. diminuindo». Entretanto,
o porta-voz insistiu em que isso
nâoquer dizer que os com.unis-
ta. já tenham sido vencidos.

Declarou que os comunistas
jofrcram 50.000 baixas, entre
mortos, feridos e desaparecidos,
nas oito primeiras semanas da
guerra. Comentou que essas
perdas representavam o grosso
das forças treinadas.

Ciganos em luta
feroz

BARCELONA, 19 (A. F. P.)
_. Uma bal,-Oha feroz travou-
Ií entre (luas tribus de ciga-
nos . margem de um rio, perto
je Elisa <!n Vai.

Os adversários investiram uns
wntra os outros, com armas
brancas e atirando pedras. Fo-
rara dificilmente seperados pelas
autoridades policiais e levados à
delegacia de Barcelona. Há de-
«nas de feridos, entre os quais
várias mulheres. Três destes es-
tSo em estado tal que tiveram
que ser transportadas com ur-
g.ncia para o hospital.

lOflLHERII
NOM.
H. «10 B-ISHCO, 114

JÓIAS E
RELÓGIOS
O» menores

prêfos.
A visto •

a credito.

Declarou ainda que as baixas
aliadas * — norte-americanas e
sul-coreanas — foram quase tão
elevadas quanto as comunistas
e que há três semanas 37.000
sul-coreanos figuravam nas lis-
tas de baixas, como mortos, fe-
ridos e desaparecidos. Disse
que a maior parte dessas bai-
xas se registrou nas duas pri-meiras semanas de luta, quan-
do os sul-coreanos faziam fren-
te ao ataque comunista com
pouca ajuda dos Estados Uni-
dos.

O porta-voz. negou-se a re-
velar cifras sobre baixas nor-
te-americanas, dizendo que fa-
zê-lo seria ajudar os comunis-
tas.

Ao referir-se à luta na cabe-
ça de ponte comunista, no co-
tovelo do rio Naktong, disse
que nessa zona os norte-corea-
nos sofreram uma'«grande der-
rota». Outra zona, onde esta-
ria diminuindo a resistência co-
munista, é e mtôrno de Taegu,
onde tropas da Coréia do Sul,
apoiadas por norte-americanos,
se encontram na ofensiva.

Por seu lado, um porta-voz
da marinha declarou que ma-
rujos canadenses cooperaram '
no desembarque de forças da
ONU na ilha de Tokchok, que
protege os acessos de Inchon,
porto de Seoul. Declarou que
essa ilha não se presta para a
construção de uma base aérea,*
mai que na mesma poder-se-iam
embasar canhões de grosso ca-
libre e de' grande alcance que,
sem dúvida, causariam sérios
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problemas aos navios comunis-
tas, que procuram utilizar o
porto de Pusan.
Rompida a linha
americana
FRENTE MERIDIONAL DA

CORÉIA, 20 domingo, (U. P.)
Forças da Coréia do Norte

romperam a linha norte-amerl-
cana a 21 quilômetros de Ma-
san, esta madrugada. Violentos
combates estão em processo na
zona ameaçada.
Atingido o subúr-

bio de Taegu
. FRENTE MERIDIONAL DA
CORÉIA, 20 domingo, (U. P.)

Seis granadas de baterias de
artilharia norte-coreanas emba-
sadas na margem ocidental do
rio Naktong causaram a morte
de dois civis em subúrbio seten-
trlonal de Taegu, por volta da
mela noite de ontem, sábado.

EDIÇÃO DE HOJE
Oito seções — 66 páginas

(NSo podem ser vendidas separadamente)

Preço: Um cruzeiro

Na defesa da democracia
Ocupará a Alemanha Ocidental o posto que lhe
compete contra um ataque russo — Declara-
ções de Mac Cloy, alto comissário americano

FRANCFORT, 
.19 (U. P.) —

O Alto-Comlssárlo dos Esta-
dos Unidos na Alemanha, sr.
John McCloy, disse que a Ale-
manha Ocidental ocupara seu
posto na defesa da Europa con-
tra um ataque russo.

McCloy fêz essa declaração
em resposta a perguntas da lm-
prensa, a respeito do recente
pedido do Chanceler da Alemã-
nha Ocidental, sr. Konrad Ade-
nauer, para que a Alemanha
Ocidental possa organizar uma
força de defesa bastante forte
e' capaz de enfrentar o exército

policial comunista da Alemanha
Oriental.

Disse o Alto-Comlssárlo que
«o mundo ocidental está estu-
dando meios de fortalecer a de-
fesa da democracia» e que o
papel da Alemanha, como parte
da Europa, «deve ser decidido
pelos governos e povos da Eu-
ropa, Inclusive da Alemanha e
dos Estados Unidos».

Adenauer fêz aquele pedido
durante uma entrevista conce-
dlda a um correspondente nor-
te-amèricano.

A HORA DA AÇÃO

VISADAS AS NAÇÕES UNIDAS POR UM
ASSALTO PREMEDITADO

Noventa super-fortalezas voadoras B-29 lançaram cer-
ca de 800 toneladas de bombas sobre importantes cen-
tros industriais e comunicações vermelhas, inclusive o

porto de Seissen, a 96 km da fronteira soviética
Desembarque na ilha de Tokchokto — Concentração de forças na

frente meridional — Talvez nova ofensiva contra Pusan

TÓQUIO, 
domingo, 20 — Tempo

do Extremo Oriente (Earnest
Hoberecht, da U. P.) — Tropas
comunistas norte-coreanas estão se
concentrando na frente meridional
da Coréia, para o que pode ser
uma nova ofensiva «contra o lm-
portante porto de Pusan, enquan-
to as forças aéreas norte-amerlea-
nas realizavam outro formidável
ataque contra objetivos vermelhos
e unidades sul-coreanas desembar-
cavam numa Ilha ,-ituada a apenas
48 quilômetros de Inchon, porto
de Seoul.

A respeito das concentrações co-
munistas, indicou-se que os norte-
Coreanos parecem estar buscando
desesperadamente obter uma vltó-

ria para compensar os reveses so-
fridos nos últimos dias. As forças
aliadas acabaram de eliminar a
resistência comunista na grande
cabeça de ponte do cotovelo do rio
Naktong, a sudoeste de Taegu, e
avançaram quase dois quilômetros
e melo, a noroeste dessa cidade.
Em dois dias, as tropas aliadas

avançaram quase 6,5 quilômetros
nesse setor. Entrementes, 90 su-
per-fortalezas B-29 lançaram efir-
ca de 800 toneladas de bombas sô-
bre Importantes centros Industriais
e de comunicações na Coréia do
Norte, Inclusive o porto de Seissen

(Conclui na 6.. pfitf., O.f cnlnna)

COLOQUE MELHOR
0 SEU DINHEIRO

FICARIA 
zangado comigo

mesmo, se parecesse não
atribuir importância aos

raciocínios e às violências do
sr. Malik.- E' possível que o
Conselho de Segurança venha
a dever a essa volta e a essa
presidência, que vai durar um
mês, momentos pouco agrada-
veis. As manobras do repre-
sentante russo, todavia, não
seriam perigosas, a despeito do
direito de «veto», se não hou-
vesse a temer, aqui e ali, cer-
ta permanência do espirito de:
ilusão, êsse mesmo espírito de
ilusão que teve, na véspera da
outra guerra, o belo nome de
apaziguamento, numa usurpa-
ção nunca excedida. Todavia,
a importância não está no ba-
rulho verbal nem nas mano-
bras que o possam cercar. O
importante é a ação.

Muito embora os motivos
para aprender não nos tenham
faltado há muitos anos, não
mais há possibilidade de duvi-
dar depois que a grande po-
tência militar e industrial, até
então ignota, que é a Coréia
do Norte se revelou capaz de
possuir numerosas divisões de
exército e de apresentar filas
e filas de poderosos carros de
combate... Graças a tudo isso,
resolveu ela, sem aviso pré-

GEORGES BIDAULT
(France Presse — Exclusividade, no Distrito Federal, do "Diário

de Notícias")

vio libertar a tiros de canhão I do Paralelo 38 e poderem dl-
concidadãos cujo erro princi- zer, alto e em bom som, com
pai consistia em morar ao sul « (Conclui na e.» pag., e.» coluna)

0% retirada fivre ,

CURSO DE PORTUGUÊS POR
CORRESPONDÊNCIA

Com o novo método de ensino por correspondência, do professou,
BRANDÃO MACHADO, desapareceram tôdas as dificuldades iid
aprendizado da língua portuguesa. O novo método, que é fruto de
longos anos de experiência, eliminou tudo o que é supérfluo de
teoria gramatical, tornando o s. u estudo suave e realmente pro-
veitoso. O Curso, que se compõe de 52 lições escritas em lingua-
gem simples e acessível, tem n duração de um ano e abrange
tôdas as questões de língua. As üções são enviadas semanalmente.

MENSALIDADE CR$ 30,00
Peça prospecto gratuito, ou matricule-se enviando a primeira men-
saudade com o nome e endereço completos, para: PROFESSO»
BRANDÃO MACHADO — CAIXA POSTAL, 5048 — S. PAULO.

BANCO
OLIVEIRA ROXO S/A
'36 ANOS SOB A MESMA OIRIÇflO

iua miVguii couto, t

BANCO M0SC0S0 CASTRO S.A.
RUA DA ALFÂNDEGA, 51

Comprre II P ft âlO SEM AIJMENTO
em 10 prestações l

r _ a _ il

Tropical USO (algum «amanho»)

de CrS 750. - para i

PRONTOS
Casomlra listada, fio inglâi
de CrS 1.185. - para 898.-

Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO UA SOCIEDADE DE

SE-XOM-GIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
KUA DO ROSÁRIO, B8, DE 1 AS 6.

RAIOS X
DK TEO.II-ITO NEVES

E
DK. JOSB EDUARDO OUIMAKAES
Z.á.lio-cHaffiiúa-ico - Tomografiaa —

Exames a domicilio
Telrfn-M* _2-n_28

V

Horário, 8 fts 12 e 14 a. 18 «jura» —
Av. K5o Branco, ni, 6v, grupo 3Ü!>

edifício Sfto Borin

BANCO DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S. A.

68 anos de bons serviços
Av. Rio Branco n. llfi

Rua Visconde de Inhuúma. 74

Praça da Bandeira, 141

Run Uranos 987-A

Estrada do Portela 45

Trlcotine, fio estrangeiro Tropical listado

de CrS 990. - para 661 a" àe CrS 950. - para 473e-

TRAJ-S 1/2 CONMCílO.

Costume double face, fio est. Cambraia Inglesa

de CrS 1.400. - para 998*- do CrS 1.590. - para _LI_9_$.-

Casemlra fantasia, fio Inglôs

de CrS 1.400. ? para 897_a>

C A l Ç .» 8

Mescla

de 135. - para 109.'
Tropical

de 220. • paral63«"
Sar.elina azul

de 290.. poro 247 _«

|l^mMES^||

Í7__íS_Hi
|_\ " sempre \ JeÊ;
|3k OS MELHORES JÊ=z\

f^SSétl
_M.._I.ll_-_

CALINDUlff
CONCREU

1" ^BP^-f*'f^ liquida, do^

SETEMBRO 650, URUGUAIANA

SCCÇ-IO Of SINHOKAB

Tailleur pura lã
de890.-para 695_¦¦
Calça Tropical liso
de 195.. para 149."

Nai «--.Oe- paro Aomtni.
.RAJ-S PRONTO» • CAIÇAS • Vi CONFKCA0
BRAVATA- CAMISAS ISP0RTI • BlUSQB

Noj le.cfle. para Senhora- i
lAULIURS - SAIAS • BlUSAS
ESPORTE ETC.

Nesta excepcional liquidação —
a primeira desde a «ua existir,
cia no Rio — Guasparl oferece
oo público artigos de qualidade
superior por preços realmente re-
duzldos e com at vantagens do
ieu sistema de vendas a prazo
quo, nosta oportunidade, vende
um .i/in.n.o e om 10 prestações.
Aprovulto esta grande ocasião
para adquirir tâo comodamente
oi artigos que deit|ar nas diver,
iat «,.-r/,«.-. da Cai» Guou.uri, por
preços realmente remarcado!
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K o próprio Getúlio quem nno
deseja a incômoda companhia do
sr. Café Filho. .E nSo a deseja
por dois motivos principais: pii-
meiro, porque o deputado potiguar
n&o é um conservador, e Getúlio
precisa de um conservador notório,
como companheiro de chapa, para
contrabalançar a bandeira "revolu-

clonária" em que enrola a sua
candidatura; segundo, porque o
sr. Café Filho, muito popular,
pode receber, nas próximas elei-
ções, mais votos do que o Chefão.
E se Isso acontecesse, representa-
ria um golpe profundo, talvez
mortal, no prestigio político do ex-
ditador. Dai a sua Insistência, que
êle nâo disfarça mais, no sentido
de remover o Indesejável vice-pre-
sidente que lhe Impuseram, substi-
tulndo-o:por qualquer outro mais
do seu afeto, de suas conveniências
e de sua*confiança. Já teria Getúlio
afirmado, numa roda íntima, que
a figura Ideai para o cargo 6 o
sr. Góis. Monteiro. Parece que o
próprio sr. Góis pensa da mesma
maneira. "N5o quero morrer sem
êsse galardão", afirmara êle, alhu-
res. O galardão a que se refere,

ÁGUA E AZEITE

a ser juntado a tantos outros que
a Pátria já lhe proporcionou, é a
vice-presidência da República.

Quando os jornais noticiam essas
coisas e o sr. Góis é Interpelado
a respeito delas, enche-se de uma
fúria Indignada e grita que "eon-

tra a canalhice, só chibate". Mas
o fato é desde há multo tempo
(seis ou oito meses) que êle vinha
procurando reconciliar-se com o ex-
ditador; o que a reconciliação se
deu, pungente e úmida. Por que,
então, não selar o novo pacto de
amizade com um compromisso tem-
poral e prático? Em'resumo — por
que nâo poderá o sr. Góis Mon-
teiro vir a ser o vice da chapa en-
cabeçada por Getúlio?

O sr. Ademar é quem está atra-
palhando tudo, com a sua teimosia

Joel Silveira
em manter a candidatura do sr.
Café Filho, de sua Intempestiva
criação. E como é homem de pa-
lavreado solto, já está aí a amea-
çar os seus sócios do PTB: "Vocês

podem apresentar um outro vice.
Eu mantenho o Café. E com o
Café vou derrotar nas urnas o can-
dldato de vocês". .

A coisa está nesse pé. Um mau
pé. Já ninguém, nos arraiais do
"populismo", procura esconder que
é cada vez mais lar.ja a brecha
que separa Getúlio de Ademar. Na
verdade, os dois nunca se enten-
deram. Um nâo confia no outro.
Detestam-se cordialmente. A ne-
cessldade de sobrevivência uniu-os
numa aliança circunstancial, mas
nâo os íêz amigos. Getúlio des-
presa Ademar; Ademar odeia Ge-
túlio. Fatalmente um engolirá o
outro. E é p'ra Ja.

lensagens do sr. Christiano Machado ao ministro da
Guerra e às populações do Vale do Sio Francisco
M história do Exército Brasileiro é uma sucessão ininterrupta de episódios que revê-
Iam o mais alto valor moral, a extrema bravura e a indesviável fidelidade aos ideais

mais puros da nacionalidade»
O sr. Christiano Machado, candi-

dato à presidência de República,
Jela aliança PSD-PR, a propósito
das festividades que assinalam o
transcurso da «Semana de Caxias»
e do «Dia do Soldado»», acaba de
enviar às Classes Armadas, por
intermédio do ministro da Guerra,
general Canrobert Pereira da Co*;-
ta, a seguinte mensagem de con-
gratulações :

«Iniciando-se hoje a «Semana de
Caxias», com a qual o Exército
reverencia a memória rio seu alto
Patrono, o Duque de Caxias, te*
nho a honra de congratular-me com
V. Excia., é com as gloriosas Fór-
i_as Armadas de nossa rntria pe-
las festividades que assinalarão
essa Semana e especialmente o
«Dia do Soldado», tão grato aos
Bentlmentos;.de todos os patriotas,

história .do Exército Brasileiro
uma sucessão ininterrupta de

episódios que revelam o mais air.o
valor moral, a extrema bravura e a
indesviável .fidelidade aos Ideais

íals puros da nacionalidade, qua-
lldades que' ainda recentemente
avultaram com a participação da
yalorosa Força Expedicionária Bra-
ÍBlleira na conflagração mundial.
Dai o carinho e justificado orgu-
lho com que o povo brasileiro
acompanha ás medidas tomadas no
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SÍNTESE INTERNACIONAL
FOKÇAS 

da ONU prossejrulram, esta madriij-iuln, na ofensiva
Iniciada há três iIIiih e qne estA levando os comunistas coreanos

para trás do paralelo S8'.\
Km Lake Success, diplomatas da ONU pensam ativamente

num plano para colocar a Coréia do Norte soli fldel-ctimiSRO provi-
sório da organizaçflu Internaciiinal.

Lideres republicanos de doze Estados do centro neste e dns
Montanhas RuchosaB solicitaram a destituiçilo do secretário de Es-
tado, sr. Dean Acheson, o do secretário da Defesa, sr. Louis John-
son. Querem «homens de capacidade» nu» dois cargos.

 Mais de cem mil trabalhadores belgas declararam-se em
«revê em sinal de protesto contra o assassinato do líder comunista
iTulien Lahaut.

Noticia-se em Budapest que o governo comunista húngaro
e a Igreja católica chegaram a um acflrdo preliminar, para pôr
fim à luta entre a Igreja e o Estado.

Círculos bem informndos de Londres declaram que o governo
trabalhista pretende restabelecer o racionamento da gasolina na
Grã-Bretanha, devido à situação internacional.

—• Pousou no aeródroino de Casablanca um liiplano espanhol,
cujo piloto, um segundo tenente, pediu às autoridades francesas
proteção como refugiado político.

Vão reunir-so cm Paris, a 6 do setembro, os conselhos- do
Banco Mundial o do Fundo Monetário Internacional, devendo falar
na abertura dos trabalhos o presidente Auriol.

 Espetacular Incêndio verificou-se ontem, h noite, no pftrto
de Llverpool, sendo devorado pelas chamas um armazém com in-
«amáveis. MU bombeiros lutaram contra o fogo.

 Acredlta-so em Nova York quo os times de futebol do Brasil
e do Uruguai Intervlrfto na «Semana Latino Amerlcnna», a reali-
zar-se naquela cidade entro 18 e 25 de setembro próximo.

Em vez da lista de bi-
cho enguliu uma

moeda
O detetive '-!<,4, dn Delegacln de Cos-

tumes e Diversões, prendeu, na rua
Senador Pompeu, esquina dc Visconde
da Gávea, o bicheiro Aníbal '..eonele,
morador nn run Temporal n. 89, apre-
endendo em seu poder material de jogo
do bicho, alem da quantia de Cr$......
40,80. Ao recebei voz de prisão. Ani-
bal tentou evitar que o policial se upo-
derasse da'lista que tinha consigo, tra-
tando de enguli-la. Mas foi infeliz, pois
em vez da lista enguliu uma moeda de
50 centavos, sendo, por isso, apresentado
ao Serviço de Otorrinolarlngologia, do
Hospital de Pronto Socorro, a fim de
que a moeda lhe fosse retirada do esc.»
fago.

ALDEIAS INTEIRAS FORAM
TRAGADAS

CALCUTÁ, 19 (U. P.) — Al-
delas Inteiras do Estado lndú de
Assam, foram tragadas pelo
grande terremoto que abalou o
noroeste da índia, segundo aca-
bam de revelar noticias que aqui
chegaram com muito atraso. O
total de mortos conhecido é de
20 mas as autoridades temem
que o número definitivo de vi-
tlmas Jamais se conhecerá.

Demitidos o encarrega-
do da Guarda Civil da
Central e o inspetor de

serviço
VAI SER TAMBftM PUNIDO O GUAR-
DA QUE ESPANCOU UM PASSA-

GEIRO
Por ato de ontem, foram destituídos

de suas funções o encarregado, da
Guarda Civil da Central do Brasil e
o Inspetor de serviço, porque um dos
elementos pertencentes àquela corpora»
cão espancou um passageiro, que pe-
netrara numa composição elétrica. O
autor do espancamento também va)
ser punido com severidade.

O diretor da Central, engenheiro
Jurandir Pires Ferreira, atendendo,
pessoalmente, no seu gabinete, o pas-
sagelro espancado, pediu desculpas ao
mesmo pela violência sofrida, decla-
rando que na sua administração náo
admitirá violências e espera a coope-
ração de todos no sentido de coibir
qualquer abuso.
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VARIAS OCORRÊNCIAS
Desastres — Acidentes -— Atropelamentos — Agressões —- Princípio
de incêndio — Assalto — Suicídio e tentativa — Bonde incendiado
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0 brigadeiro do Ar Dias Costa
tica, foi recebido ontem pelo sr.

comandante
¦ Christiano

da Escola de
Machado, em

Aeronáu-
sua resi-

Registraram-se, ontem, nesta capital,
entre outras as seguintes ocorrências:

Desastres
Na avenida. Atlântica, o automóvel de

chapa 11.02.61, guiado por Silvio de
Carvalho, de 36 anos, casado, residen-
te na referida avenida, 3.150, chocou-
se com o de n. 5.28.89, dirigido por
Paulo Faustino Praxedes, de 22 anos,
casado, morador na rua Visconde de Nl-
teról, 28. Em consenuêncln do desfis-
tre, saiu ferido com eseorinçíies gene-
rallzadas, o motorista Paulo Faustino
que foi socorrido no Hospitnl Miguel
Couto.

Os responsáveis pela ocorrência, fo-
ram presos e autuados na delegncln do
2.o distrito policial. *

Na praça Santos Dumont. esquina (ln
rua Francisco Otaviano, o automóvel
de chapa 10.96.38, guiado por Mnnuel
do Amaral Rosa, colidiu com n oamlo-
nete dc chapa 7.98 80. conduzida por
Hermano Trindade, Indo, em seguida,
colher o operflrln Antônio Pereira Son-
res de 40 anos, casado, morador nn
rua Taplrltê, 123. A vitima, com fra-
tura exposta da perna esquerda, foi ln-
ternnria nn Hospital Miguel Couto.

Os motoristas culpados foram presos
em flagrante por uma gunrnlcão dn
R. P. quo os conduziu no 1.° distrito
policial, ondo foram autuados.

dência. (No clichê um:flagrante dessa visita).

às populações que iabutam no
grande Vale.

O sr. Christiano MachaiJo aca-
ba de dirigir calorosa rn*risag.;in
às populações do Vale rio So Fran-
cisco que Iabutam na faiM diária

Elementos destacados • do magistério, da "política, da industria; do
comércio e da sociedade fluminense, estiveram ontem, na residência
ao sr. Christiano Machado, em visita, de cordialidade. (A foto acima,

é um aspecto dessa visita).

:k

Ií Interesse do melhor aparelhamento
de nossas Forças Armadas, como
as que têm sido realizadas- peio
preclaro presidente Eurico Dutra,
•Juntamente com V. Excia., em aua
brilhante gestão na pasta da
Guerra, e com os demais Ministros
militares, e que cumpre sejam
Ilrmemente continuadas nos go-
Vemos subsequentes, para que as
Forças Armadas desempenhem
aempre com a mesma eficiência em
sua histórica missão na salva-
guarda da ordem interna e na
defesa ria soberania nacional. Sau-
dações atenciosas, (a) Christiano
Machado». • • •

«No seu labor cotidiano os bar-
•fanqueiros do Sáo Francisco estáo
cada dia a escrever uma página
épica», diz o. sr. Christiano Mach.a-

I do em calorosa mensagem dirigida

ATENÇÃO
Pianos Novos
VENDAS'. SEM ENTRADA

A 15 MESES
DE APARTAMENTO

ARMÁRIO 1|4 DE CAUDA
Ã vista e a longo prazo.

Dos melhores fabricantes in-
glêses, franceses, alemães e
nacionais. O maior "stock"
do Rio.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 51,

¦¦8» ANDAR — GRUPO 302.

de recuperação econômica das ex*
tensas glebas banhadas pelo gran-
de rio. E' o seguinte o seu têt-
to:

«Dr. Brasiliano Braz, preslden-
te do Diretório do Partido Social
Democrático — São Francisco —

lenooso e resistente no trabalho
que realizam em prol do desenvol-
vimento dessa região. No seu la-
bor cotidiano, os barranqueiros do
São Francisco estão cada dia i
escrever uma página épica, apta
a emocionar os patriotas que os oo-
sorvam. Sou, também, um filha
da região sanfranciscana, .Já que as
águas cio Rio das Velhas, que ha
nham o meu bérçu, correm nt
bacia do grande rio, com que se
misturam. Dal o Justificado Jübi»
lo com que acolhi o Inicio da exe-
cucão do vasto plano de obras tra-
cado pelo governo do ilustre pre-
sidente Eurico Dutra, a que pode-
mos cognomlnar, com justiça, o
verdadeiro descobridor do São
Francisco, para o aproveitamento
racional das extraordinárias re-
servas econômicas de seu Vale, as-
segurando às populações rlbciri*
nhas os elementos Indispensáveis
à continuação rie sou labor. As
obras até aqui realizadas, se Ja
são vultosas, não poderão deixar
de ter rápido e firme prossegui*
mento, com a execução Integra)
do plano previsto, no mais breve
prazo possível. Quanto a mim,
se a honrosa preferência de meu»
concidadãos elevar-me à magts*
tratura suprema de nossa Pátria
no próximo período de governo, es-
pero contar como um de meus mais
justos títulos de orgulho ser o
continuador do pensamento e da
ação do presidente Dutra em suh
obra de redenção do São Francis*
co, provendo a todas as medidas
de execução no plano do Sáa
Francisco, e fazendo realizar as

Wthr^^k^^^tí^^^

Acidentes

VÍTIMASooTRÁFEGO
(MORTOS NESTE MÊS)

OPERÁRIOS DO ARSENAL DE MARINHA EM VISÍTA AO SENHOR
CHRISTIANO MACHADO — Esteve ontem em visita de cordialidade
ao sr. Christiano Machado, em suo residência, uma comissão de mes-
três e operários das oficinas do Arsenal de Marinha do Rio de Jar
neiro. A comissão foi apresentada ao candidato pelo almirante de
Esquadra Jorge Dodsworth Martins, presidente de honra do Grêmio
dos Operários e Funcionários Civis do Ministério da Marinha. (No

clichê um aspecto dessa visita)

Minas. Por Intermédio do Um-
tre amigo e correligionário tenho
a satisfação de saudar o povo de
São Francisco e, em geral, as po*
pulações ribeirinhas do grande rio,
expriminrio-lhe o apreço e a admi-
ração que dedico ao seu espirito
lnquebrantável e empreendedor, «l-

medidas complementares necessá»
rias ao eficiente aparelhamento
das cidades ribeirinhas, para qua
bem possam preencher o papel htn.
tórlca que lhes cabe no soorgui»
mento econômico do grande Vale.
Saudações atenciosas, (a) ChrU-
tlanu Machado».

A menor Aríete Costa, dp 5 anos.
filha do Antonlr. Cindido Alves da Cos-
ta, moradora na ladeira dos Talinlnríis.
1.150. achava-se no quintal de sua ro-
sldêncla, quando um tlinlo. dnsnrcn-
dn-fp dé um naredfirl cnlu-lhp sõhrr a
calicça. nrndU7lndn-l!ira fratura dn bnso
do crSnlo. Foi Internada no Hospital
Miguel Conto. •

Nn quintal de sna rcshlf-noin, situado
na estrada do Pau. o monor .Tnfio. do
9 nnos. nino de Paullno Ferreira Pln-
to. caiu do umn arvore, sofrendo ruiu-
rn do flsnrlo e dos intestinos, bom co-
mo fratura dupln do braço esnuprdn.
Medicado no Hospital fnrlos Clingas.
rutlrou-sc soh a responsabilidade dn sen
trmSn Raul Ferreira Pinto pois so
trata de um caso de tnternncflo.• • *

Manuel Alvos de Sousa, de 23 anos.
solteiro operário, morador nn run 1^
de Agosto 32 quando trabalhava nn f.i
hrlcn de nrenns Marvln R. A., Insta-
lada na Avvnlda 29 dc Outubro, 2.100.
foi vitima de um acidento, tendo o
braço esonordo imnrcnsndn por uma
máquina. Com fratura dnnuêle membro
superior, foi socorrido pela Assistência
do Móier. e Internado nn Hospitnl do
Pronto Socorro. • •

Na rua Constante Ramos, 37, nndn
está sendo construído um edifício oo
apartamentos, n operário T-ourcnçn Vn-
rerião do 23 anos. casado. morador
na Vila Ranla Terezlnlia. 26. em Nova
Jatiacu. quando trabalhava nn 12.° an-
dar, perdeu o equillhrln e caiu no poço
rio elevador. Com graves ferimentos n
vitima foi Internada no Hospital Mi-
«uel Couto, onde mais tarde, faleceu,
«endo o cadáver removido para o ne*
erotórlo do Instituto Medico Legal.

Do fato teve conhecimento ft policia
do 2.o distrito. • *

A menina Oporf-inílo, de 5 nnos, fl-
lha de Antônio da Silva Mrfrirni., em
sua residência, no Bloco Residencial do
I A.P.T. em Olaria, na rua 8, n. ¦>.
apartamento 201. ao ^^ 

^as 
so

AT em 
SclRse^nc.a?Ceq;]èffiuraa

Vv,tU-%cr^ernada no Hospital
Oetúllo Vargas, ^em 

estado grave.

•ua.. .-ao. R-nhnr dos Passos, 21)4, SO-

to pelo tempo, perdeu o equilíbrio
<aniu do 1.° andar «o solo. ,

Em estado de choque, a vitima fo»

rHarstóMí
nheclmanto do fato.

Atropelamentos
Na estrada Rlo-PetrApoll». no quilo-

metro 6 o operário Aristides Martins
de 37 anos, solteiro, morador na VIa
Marquesa de Santos, no Estado do mo
montado numa bicicleta, foi colhido por
um caminhão, sofrendo fratura do crk-
nio, contusões e escoriações ^«allza
das. Foi internado no Hospital Getullo
Vargas. ...

Na avenida Automóvel Clube, o auto-
móvel particular n. 63-83 atropelou o
operário Sérgio Vieira Neves, de 45 anos.
casado, morador na rua Apelba, 11b,
em Colégio, produzlndo-lhe frautra ex-
posta da perna direita. A vitima foi
huernada no Hospital Getúlio Vargas.• • •

Na avenida São Pedro, em Agostinho
Porto, o operário Nilton Cardoso, de
17 anos, solteiro, morador na rua Coelho
da Rocha, s/n, foi atropelado por um
caminhão, sofrendo fratura do braço dl-
relto. Foi Internado no Hospital Getullo
VnrcftR

Na riia Ricardo Machado, esquina de
Plratlnl, o menor Oselas, do 12 anos,
filho de Manuel Rafael Balbino, mora-
dor na run Pedro Ernesto, 64. fnl atro-

TOTAL de 1949 309

Total de Jan a Jui. 240

AGOSTO 1 .... 1
. AGOSTO 0

AGOSTO 3 .... 0
AGOSTO 4 .... 1
AGOSTO 5 .... 1
AGOSTO 6 .... 1
AGOSTO 7 .... 0
AGOSTO 8 .... 0
AGOSTO 9 .... 3
AGOSTO 10 .... 2
AGOSTO 11 .... 2
AGOSTO 12 .... 8
AGOSTO 13 .... 3
AGOSTO 14 .... 2
AGOSTO 15 .... 0
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As meias *¦/?& I
que iazem / ' 

\virar os / vA
olhos 1 Ikyf \

/ yCREAÇ&o\

seqüência, sofreu graves ferimentos, sen*
do internado no Hospital da Pronto So-
corro.

A policia do 16» distrito registro»
o fato.

Agressões
AntOnlo Manuel db Penba, de 32

nnos, solteiro, morado! na Estrada de
Minas, 1.936, na estação de Agostinho
Pôrtu, foi agredido a foice por um di;S*
conhecido, próximo a. sua rcs!dêni'la,
Com ferimentos na regl&o oclpllo
frontal, a vitima foi socorrida no
Hospital Getúlio Vargas, retirando-se
»m seguida.

A policia teve conhecimento do la-
to.

m • •

No morro da Carioca, próximo 80
Bar Nacional, o Industriado Nilton «In
Morais Costa, de 25 anos, casHrto,
morador nn rua R, 2b, na Vila Jar-
dim dn Penha, tevt umn deslnlell'
géncia com Hernanl Gols, sendo pelo
mesmo agredido a bala Cnm ferimen*
tos no pescoço, a vitima foi socorri-
du pela Assistência e Internada nn
Hospital de Pronto Socorro. O agres»
sor foi preso e nutuiido nu delc3a»
cia do 8? distrito nnllclai.

Princípio de incêndio
Na fálirira do massas alimentícias da

rua .Taraguê, 351, veilficou-se um prin.
clplo du Incêndio. Compareceram os
bombeiros da estação dc Benflea, soli
o comando do sargento IS11, sendo a»
chamas pronta menti» cvllntns.

AGOSTO 16 .... 1
AGOSTO 17 .... 0
AGOSTO IS .... 2
AGOSTO 19 .... 0
AGOSTO 20 ....
AGOSTO 21 
AGOSTO 22 ....
AGOSTO 23 ....
AGOSTO 24 ....
AGOSTO 25 ....
AGOSTO 26 ....
AGOSTO 27 ....
AGOSTO 28 ....
AGOSTO 29 ....
AGOSTO 30 ....
AGOSTO 31 ....

pelado por um automóvel Com graves
ferimentos e comoção cerebral, foi so-
corrido pela Assistência e internado no
Hospital de Pronto Socorro.* »

Pol» estrada Rlo-Pctropolis, transita-
vara, montados numa motocicleta, o la-
piriário Angelino Teixeira da Cunha, du
23 anos, solteiro, morador na rua Cris-
tóvão Colombo, G46, em Petrópolis, o
Paulo Alexandrino, de 22 anos, também
lapldírlo, solteiro, residente na rua pro-
fessor Cardoso, S7, na referida cidade
fluminense, quando, no quilômetro 22,
foram colhidos por um ônibos dn Viação
E.V.A., sofrendo o primeiro fratura du
braço direito e o segundo, contusões ge-
nernllzüdas. Ambos foram medicados no
Hospital Getúlio Vargas.

Nu rua Francisco Kiniênlo, foi atro-
pelado por um automóvel o menor Fer-
nando Teixeira, rie 10 unos, residente na
rua Pinto. 4, rasa VII, que, em con-

Assalto
Na avenida Nossa Senhora de Copa-

ruliiina, em frente au posto 5, a do*
méstlca Mana Oinorá, de 2u anos, vlú-
va, residente na rua Sftn Francisco Xu-
vier, 447, apartamento 305, aguardava
condução, quando surgiu o automóvel do
chapa 4-56-63, tendo Um dos seu?
ocupantes Uu oferecido conduzi-la *
casa.

Concordando com a oterta, Maria Dl*
nora embarcou no veiculo. Poiém, paro
sua surpresa, os dois homens levaram
a doméstica para um lugar ermo, onde,
sob ameaças, a submeteram a vexames,
lomanrio-lhe ainda a Importância de
400 cruzeiros.

A policio do i" distrito tomou co-
nficrlmonto dn fato.

Suicídio e tentativa
Valdemar AntOnlo de Oliveira, de

23 anos, solteiro, operário, morador
no morro da Babilônia, barracão nú-
mero 20. sulcidou-se, em sua resldên-
cia, esndo o cadáver removido para o
necrotério do Instituto Médico-Legal.

Km suu residência, na rua Uruguai
n. 157, tentou suicidar-se, golpeando
o pescoço com umn navalha, o bar»
beiro, Francisco Fala Xavier, de 85
anos, viúvo

Em eslado grave a vitima foi Inter»
nada no Hospital de Pronto Socorro.

Bonde incendiado
Na praça da República, em frente

á Igreja de São Jorge, em consequên»
cia de um curto-circúlto ocasionado
no motor, foi presa dnB chamas o
bonde n. 1.961, da linha Uruguai»
Engenho Novo, conduzido pelo motor-
neiro Francisco Neves dos Santos, de
regulamento 9.7R0.

Ao local compareceram os bombeiros
do Posto Central, comandados pelo
tenente Carneiro. Não houve vitimas,
tendo a policia dn IO" distrito regis*
trndo a ocorrência.

iíM t/SÍÊÈÊÈk

Rua Ouvi)ti§r,167
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Candidato pelo

PARTIDO SÓCIA-

LISTA BRASILEIRO

INTELIGÊNCIA,
CARÁTER E
COMBATIVIDA-
DE A 3ERVIÇO
DAS CAUSAS
POPULARES.

(Contribuição do COMITÊ DE

IMPRENSA pró - candidatura

do jornalista Homero Homem)

Dr. Jorge M. Grey - Cirurgião
Professor das fac. Nao. ae Medicina
e Ciências Médicas, de volta de nua
viagem h Américo, Inglaterra, Suécln,
o Franca, reassumiu sua clinica à
avenida Kio llranco, 128, lv. andnr.

— Telefone 42-DulO.

j$ÊÊÈ$^ |'." COM____VACÃdf* •:f"'¦

Casa Bancária

PROLAR S. A.
Depósitos
populares

limites ate
CrS?

50 000,00 1%O
RUA 7 DE SETEMBRO, 99
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ORMITROL
— é formidável I

Formitrol imuniza a gar
gania de graves doen
ças. Cada pastilha dc
Formitrol vale por un
gargarejo ou uma Ino
lação I Ao primeiro slna>
de gripe... garganta u
ritoda .. e rouquidão
use Formitrol — e tor
midável I

Ém tubot d»
30 ix'.,fi/hai
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EM seu u:
DE GALLES

ANIVERSÁRIO
GONÇALVES MAR, 57
INKJI/V AMANHA, AH

.FONES: 42-8637, <12-2039 « 82-2828
10 HORAS A KUA TRADICIONAL

__.

GRANDE YEN
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Vale a pena conhecer
o "MOVO PLANO ARCOZELO

(Carte paUni» 196)

Pela primeira vai no Brasil, um terreno i vendido
a CRS -20,00 mensais e seu comprador concorre,
mês a mês, a 30 prêmios do valor de
CRS 402.500,00. É de seu interesse conhecer
esta nova modalidade de venda, pois ela
representa uma oportunidade única para
a compra de um magnífico terreno em
Arcozelo, local que, pelas tuas excelentes
qualidades climatâricas, dispensa qualquer
elogio.

Adquira, tem demora,
o seu título, oferecido oela

A

wyi
poi Intormodio

RURAL E COLONIZAÇÃO S.
C*ipli«.i, Cr| 9,000,000,00

m EMPRESA LANÇADORA DE AÇÕES ELA LTDA.
A*. Ornça Aranha, 414 • 12.» andar . Tel. 42-4770
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INDIDATO,
CRATA,

O Matutino de Maror Tiragem do Distrito Federa! Domingo., 20 de Agosto de 195©

SIM! DEMO-
NÃO!

R. Magalhães Júnior
, .isao da mais alta çórte da Justiça Eleitoral

pais lol no sentido de que tivesse registro
íc°::"..,,„¦« do ex-ditador Getúllo Vargas. Curva-

à letra da lei, sobre a qual nfio
Mas isso nâo os impediu de estigma

ma. -ar.dldutu
¦' 

« os juüfs
«Un i'assal". 

can<ientv

li)

nicin.j essa candidatura, • examinando
do candidato, a sua periculosl-

 anti-democrática. E' a Justiça,
'' 

^aK^stiados, que com independência e cora-

ivlea. expõem' 
Vait**-• * ~"   —D—r -a——» *-«

'!!,, em justificações cômodas de um criminoso

,,, aos olhos da nação a verdade
verdade que tantos fingem querei

;õe.s cômodas de um criminoso
Foi uni verdadeiro libelo contra Vargas;

•°""''ú7diu da Justiça Eleitoral. E é naturalissimo
''"Lim tenha a.-nntecido, pois nfio houve nenhum

,,.nl,n.o. ,"'J'l,stiça Eleitoral. E é naturalissimo
' .sim tenha a.-nntecido, pois nfio houve nenhum
¦¦"* - 

tivesse rebaixado a Justiça do"nitaite 
que mais  _ ,_ „„

„ex-dltador. Chegou a veformar sentenças do
PjL Tribunal Federal com decretos-lels, supri-
S assim, as garantias jurídicas que toda nação

ffia deve assegurar aos seus cidadãos. Chegou

|ttW>
l:i

ia upvc »««-'»o -- ----  v..-touM
iiar o Código Civil por decretos-lels, revoga-

j—-is, quando havia dado tempo aos seus'ilís 
dePoi

..- para W iÊ beneficiassem das novas me-
s'f 

contrárias è moral pública e' às tradições bra
fj~ (i mm disse a Justiça, atnda foi douco. Fn

W* °
!,.C 

o que disse a Justiça, atnda foi pouco. Foi'. i„dihiirlot da mais decradada forma rio„istituld0i da mais degradada forma de
.•snca política, sob o rótulo de Tribunal de Segu-

Nacional, onde funcionavam juizes Improvisa-
formação jurídica, escolhidos alaVffl nenhuma  , „ ..

1 no Instrumentos «-gos e submissos de suas

[yvesânli "''*" 
'' ""'"" "u"" 'como i'"-1'*  _-„__ -  — «„„„

I i..iF vesânlcas. Esta nota é para chamar a atenção

eleitorado brasileiro para o pronunciamento da
sobre Vargas. De outro modo não podia¦«riitratura -.-— .--=—¦ - -- -  

I iitestar-se a consciência jurídica do Brasil.

Mbre s escolha do companheiro de chapa do

Getúllo Vargas, — que ainda nfio foi registrado,

í.™,? 
*??? SÓ se Preoc«POu com o-"chefe", - envia-nos um leitor o.seguinte soneto, assinado "Carioca":

O "CONSERVADOR"...

Por mais que o tolo do Ademar insista
Com ares de pateta Salomé,
Em ofertar à clique petebista
Adocicada média de Café,

O velho Vargas, nada progressista,¦. - . Tfio bom reacionário quanto é,
Tenta driblar o outro, que é esquerdista,' Metendo-lhe um valente pontapé...

Sendo . atingido em plena retaguarda,
O "vice-presidente" 

se resguarda,
Procurando fugir ao salslíré...

Dao-lhe atestados de Ideologia
Uns generais... È o PTB? Nem pia...
Getúlio se aconselha é com o Boré!

Outro leitor, também com vela poética e satírica,
envia-nos um soneto sobre os recentes escândalos
políticos, da reunião sentimental dos cúmplices em
tantos crimes contra as liberdades públicas, Getúllo
e Góls:

. "SE GETOLIO VENCER..."

Getúllo, se vencer, Deus nos açudai
Feroz espalhará , ódio e vingança.
Impassível e frio como um Buda,
Manejando outra Lei de Segurança!

Quem com êle quiser, tolo, se iluda,
Mas se prepare para entrar na dança!
Getúllo é sempre o niesmo... file só muda
Na careca, que cresce, como a pança...

Homenzlnho sem fé e sem doutrina,
Fisicamente é hoje uma ruína...
Pés de galinha tem-nos de sobejo...

Se Getúllo vencer, pobre de nós!
Estarão no poder Vargas e Góls...
Quem será o melhor? Silvestre ou Bejo?

FMou ontem em Caicó o candidato nacional, examinan-
do os problemas do Seridó, especialmente o do algodão
Encerra-se hoje, em Natal, a excursão pela terra potiguar, prosseguindo a caravana

para o Piauí — A campanha no Distrito Federal

litasseu o acordo pluripartidário no Rio Grande do Sul
sEga-se o sr. Marcial Terra da direção do PSD, afirmarido-se ainda, que o sr. Válter

i terá idêntica atitude — Enquanto is so, o PTB anuncia a escolha de seu candi-
dato ao governo do Es tado, no próximo dia 22
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Informa a Aasapreps que a dl-
reção do partido tem recebUio te-
legramas do interior, maniíestan-
do-se favoráveis á candidatura do
sr. Ernesto Dorneles, e quo o depu-
tado Joáo Goulart dirigiu irinuclo-
sa carta ao sr. Getúlio Vargas,
dando conta de sua ação r dos
entendimentos com os demais par-
tidos, solicitando orientação para a
convenção estadual. Espera-se, nas
próximas horas o pronunciamento
do ex-ditador. •

OutrcL setores querem que t par-
tido apresente um candidato de
suas fileiras apresentando c sr.
José Diogo Brochado da Rocha.
Todavia, o manifesto que dceria
lançar essa candidatura foi vetada
por aiguns próceres O sr. Alberto
Pasqualini desmentiu êsse particular,
no tocante 6 sua pessoa.

NOVA CRISE NO SEIO DO
P. S. D. GAÚCHO

PORTO ALEGRE, 19 (Asapress) —
A súbita e Inesperada liquidação
dos entendimentos para sei •jncon-
trado um candidato comum á su-
cessão estadual velo abrir uma e
séria crise na agremiação pnssedis-
ta, em conseqüência da renúncia
do sr. Marcial Terra à vice-pre-
sidência do P S. D e 'ambém,
segundo se propalava ontem i re-
núncla do sr. Válter Jobim de seu
posto na Comissão Executiva

Podemos Informar que, -letiva-

mente, o sr. Marcial Terra enviou
uma carta à Comissão Executiva,
renunciando em caráter .rrevogável
a seu posto de vice-presidente em
exercício do PSD. Na mesma car-
ta dá o sr. Marcial Terra as ra-

z&es de sua atitude e comunicr que
se retira para a sua fazendr. de
Tupanciretã, embora não aonndone
as fileiras do PSD

O sr, Marcial Terra deu curso
a seguinte declaração: "Apor ter
circulado a declaração assinada pelos
srs. Oscar Fontoura, Otacilio de
Morais e Balbino Mascaremias t
eu, verifiquei que os llustrep pre-
sldenter do PTB, UDN e PL esta-
vam agastados com a minha atitu-
de. Isso é muito natural. „ ils os
entendimentos marchavam a conten-
to daqueles ilustres concidadão.» que
fora.n destarte, co;hidos de "-urpre-
sa. Devo esclarecer, entretanti que
somente assinei a .nencionaaa nota,
em vista de ter o sr, Oscar Fon-
toura informado que os si tendi-
mentos estavam encerrados Como
gaúcho e homem de honra jamais
faltei com a palavra empenhada.
Se, por Isso, fui desprtmoroso com
os' Ilustres chefes dos demais par-
tidos, foi porque fora infernado
erroneamente que os entenaii >3ntos
estavam findos".

Nâo há, poi parte do tr. Válter
Jobim, conflrmaçáo sóbre os ru-
mores de que teria renunciado da
Comissão Executiva do PSD Entre-
tanto. Informações prestada, por
pessoas dignas de todo ~ credito,
indican que o sr. Válter Jobim. des-
gostoso com o malogro dos entendi-
mentos, teria tomado aquela atitu-
de em caráter irrevogável

Partido Socialista Brasileiro
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3 DE OUTUBRO
) general EUCLYDES FIGUEIREDO submeter-se-á,
novamente, ao julgamento do eleitorado carioca,

io candidato a Deputado Federal pela UNIÃO

DEMOCRÁTICA NACIONAL.

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

ES LIMA.
novamente candidato à Câmara
Neral, pede e agradece o apoio

do eleitorado carioca.

Falou em Pirapo-
ra o ex-ditador
As 11 horas de ontem o ex-dltador

e sua comitiva chegaram a Pirapora
primeira escala dá" viagem que em-
preendeu ao Amazonas, em sua cam-
panha política. Nessa cidade o sr.
Getúllo Vargas pronunciou breve dis-
curso saudando o povo da região, onde
exaltou o papel de Minas na história
politica nacional, e, principalmente
na revolução de 1930, que o chefe
queremista allrma não hav«r ainda
terminado, «pois continua a produzir
nas almas o milagre da nossa trans-
formação social».

A certa altura do seu discurso o sr.
Getúlio Vargas faz o elogio do voto,
instrumento democrático que em ou-
tros tempos dizia não encher barriga»

nem dar cobertor. «Dispomos da
arma que então (em 1930) nos fal-
tava — o voto secreto. Com ela po-
dera cada- um manifestar livremente
a sua preferência, sem recear a vin-
dita dos poderosos».

Criticou também a ação do presi-
dente Dutra em Pirapora, que con-
sidera o verdadeiro centro dé toda a
zona e o ponto natural de ligação
entre as estradas de ferro Central do
Brasil e Leste Brasileiro, asseverando
ser uma pena que, apesar de jonstrul-
da a grande ponte metálica destinada
a permitir esta ligação, tenham per-
manecido estaclonãrios os trabalhos,
deixando-se de completar o.plano tra-
çado pelo seu governo.

A comitiva dò ex-dltador reiniciou
viagem rumo a Barreiras, na Bahia.

SEGUNDO 
noticias recebidas

pela direção .ia UDN, a ci-
dade do Recife viveu ho-

ras extraordinárias com a pas-
sagrem do brigadeiro Eduardo
Gomes. O candidato nacional
foi recebido por uma multidão
Incalculável, e mais do mil au-
tomóveis, superlotados, estácio-
naram no aeroporto de Guará-
rapes. Desse ponjto a multidão
acompanhou o brigadeiro Edu-
ardo Gomes, ovacionando-o, e.
o cortejo pelas ruas do Recife
levou mais de duas horas até
alcançar o Grande Hotel, que
ficu no centro da cidade.

a rua da Concórdia o povo
cercou o carro que conduzia o
candiento nacional, e daí o au-
tomóvel foi empurrado à mão
até o local onde se verificou
uma das maiores concentrações
já realiza as* na capital per-
nam'-)ucana. Toda a população
do Recife considerou . espeta-
cular a estrondosa apoteose que
consagrou o Brigadeiro em ter-
ras pernambucanas, velho bur-
gro do Recife viveu, com efei-
to, horas de intensa vibração
cívica, das 14 às 24 horas, quan-
do ainda estremecia sob deli-
rante aclamações ao brigadei-
ro Eduardo Gomes, a João Cleo-
fas, candidato da UDN à su-
cessão governamental daquele
Estado, a Odilon Braga, candi-
dato à vk"-pr 

"dêniia da Re-

pública, e a outras figuras de

projeção na política nacional.
A noite, solenemente, o tradi-
cional Teatro Santa Isabel re-

gistrou um dos maiores deli-
rios do p;.vo do Recife verifi-
cados nesses últimos anos, sen-
do os oradores constantemente
interrompido por vivas inter-
mináveis ao candidato nacional.
Grande massa popular se com-

primia na praça defronte ao
teatro, aguardando o encerra-
mento da Conv :ão para ver
do perto o Candidato do Povo.
Tal foi a ovação popular, tais
as palmas o vivas, que o Bri-

gadelro, sensibilizado pela mn-
nifestaçâo singular, falou de

Improviso.
EM MOSSORO'

Noticias de Mossoro informam
que a passagem do brigadeiro Edu-
ardo Gomes nesse Importante centro
do Rio Grande do Norte, foi outro
extraordinário acontecimento, em que
traduz muito bem o prestigio do
candidato nacional em todas as re-
glões brasileiras.

Chegando a Recife, o Brigadeiro
desceu do avião sob palmas e vivas,
espontânea e entusiástica manifes-
tação do povo daquela cidade. Gran-
de massa popular, acompanhou o
brigadeiro Kdunrdo Gomes até o cen-
tro principal da cidade, onde o
aguardava umn concentração popular
jamais registrada naquela cidade do
intenoi do Rio Grande do Norte.
Ao comício monstro acorreram mi-
Ihares de pessoas desse e de outros
municípios vizinhos, e o candidato
naeii nul, aclamado delirantemente
pelo povo, foi exaltado em discursos
de vários oradores. O Brigadeiro
proferiu imporlnntee discurso. O
candidato ã vice-presidência da Re-
pública, sr. Odilon Braga, de im-
proviso, féz brilhante e significativa
oraç5o. De Mossoro, o Brigadeiro
seguiu viagem, visitando os municl-
pios de Areia Branca, Acari, Jardim
do Seridó, e em toda parte foi re-
cebldo com entusiásticas e estrondo-
sas aclamações.
FALOU EM CAICO" O BRIGADEIRO

Ontem, o brlgndeitro Eduardo Go-
mes ficou em Calco, onde proferiu
o seguinte discurso :

"Senhores:

Ao penetrar na zona do Seridó, de
que a cidade do Caicó é, pelos di-
reitos de anclanldade e pelos de maior
desenvolvimento, a Indiscutível capl-
pitai, agradeço à sua acolhedora gen-
te a fidalga hospitalidade que me dis-

pensa, no mesmo tempo que cumpro
o dever de expressar a minha admi-
ração pelo esforço, pela tenacidade,
direi pela bravura com que, vivendo
em uma região totalmente atingida;
pelo flagelo secular das secas, tem
sabido e podido construir uma clvl-
lização à altura da de outros pontos
mais afortunados do pais, os quais
dispõem de condlçOes naturais muito
mais propicias.

A pequena açudagem, oriunda da
Iniciativa privada e disseminada em
algumas centenas de paredes repre-
sando as águas dos riachos e rios
que só aparecem quando as chuvas
aobrevêem, traduz bem o vosso espl-
rito de iniciativa e a vossa capaci-
dade realizadora.¦ Por outro lado,, pelos imensos oe-
neficlos que trazem às populaçóes
sofredoras, estão servindo de ensina-
menlo e lição ao poder público para
se capacitar do que, na construção
de barragens, muitas, e de todos os
tamanhos, a tapar os imensos boquel-
róes de vossas serras e montanhas,
o a impedir qué as águas corram
para o oceano, é que está, no vosso
caso, a verdadeira solução do pro-
blema do combate aos efeitos da ca-
lamidarie cíclica.

Cumpre no Poder Público multlpll-
car o auxilio aos pequenos açudes,
cujos benefícios são indiscutíveis, pres-
tlgiando e ampliando a legislação que
a respeito existe, mesmo porque a so-
lução do problema, nn frase de Grafi-
dali, não está em grandes ou peque-
nos açudes, mas em uns e outros,

ícon forme as condições peculiares a
cada zona.

A vossa, a do Seridó, reclama as
duas soluçOes, e o governo federa)
nfio tem sido surdo às vossas neceg-
sldades. já tendo construído direta-
mente alguns de tipo maior, como o
Totoró, o Mundo Novo, o Cruzeto, o

• Itans, qual deles mais útil ao for-
falecimento da economia seridoen.se e
ao amparo das suas populações quan-
do surge a crise climalérica Inevitá-
vel.

Aqui cace acentuar o dever que as-
slste ao governo de ultimar a cons-
trução do açude Gargalheiras, Inicia-
da há alguns decênios e inexplicável-
mente paralisada.

Trata-se, não obstante, de obra ln-
dispensável ao sistema de açudes pia-
nejado pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, encravada em
local admiràvelmenle apropriado a sua
construção e reclamada pelos melho-
res técnicos que de tal problema têm
cogitado.

Há outras barragens de vossa zona
serldobnse que ò preciso estudar e
tornar realidade, como as do Bo-
queirão do Seridó, a do Sabugl c
Serra Negra.

Ampliada assim a rede de açudes
poderá o Seridó enfrentar sem re-
celos as secas que virão fatalmente,
vlslo estarem desse modo atenuados
ou evitados os seus efeitos calamito-
sos, podendo, então, a sua população
entregar-se à sua faina agrícola, no-
tadamente à cultura do algodão mo-
có, de fibra longa, sedosa. resistente,
privilégio das suas terras.

Desse ponto de vista, ê preciso pôi
em relevo que o vosso algodão, igual,
qualitativamente, no melhor do mun-
do — o egípcio, vive sob a ameaça
de desaparecimento pela nibridaçâo.
Para a sua defesa foi criada a es-
tação experimental de Cruzeta, que
cumpre aparelhar dos recursos finan-
celros, técnicos e científicos, de que
carece parn o desempenho de tarefa
relevantissima, qual a de salvar um
tipo de algodão nobre, imprescindível
à fabricação de tecidos finos.

Assegurada a produção agrícola, so-

bretudo a algodoelra, da vossa zona,
pelo represamento das águas que caem
dos céus nas chuvas escassas mns co-
plosas, e pela sua distribuição hs cul-
turas pela Irrigação, complemento ln-
dispensável à construção dos açudes,
urge, pura o vosso fortalecimento eco-
nômico, Instituir um sistema de crê-
dito ngricola que atenda às vossas
necessidades.

O regime superintendido pelo Banco
do Brasil, tem-se revelado ineficiente,
sobretudo porque não atende ao pe-
queno agricultor, e êste ô a esma-
gadora maioria e o mais necessitado,
sobretudo cm uma região de pequena
propriedade e em umn agricultura de-
mocrática, como 6 n do algodão, uma
e outra coisa representando o vosso
caso. Aqui o que se me afigura mais
Indicado é o cooperatlvlsmo, a que se
tem votado npostolarmente o vosso
gula espiritual, o bispo diocesano, dom
José de Medeiros Delgndo, a cuja
obrn, neste caso como no de outros
dominios sociais e econômicos, para
não falar no espiritual, devemos dar
o merecido relevo.

Urge amparar essas cooperativas que
J& hoje se estendem [iqr todo o Se-
rldó, graças àquela iniciativa benfa-
zeja; e estou certo de que os gover-
nos, o estadual, o municipal e o fe-
deral, não faltarão às organizações
Já existentes, e a outras que certa-
mente virão, com o mais decidido
apoio, moral e financeiro.

O vosso Seridó descobriu recente-
mente uma nova riqueza — os vossos
minérios, um dos quais, o do tungs-
tênio, a sheellta, abundantíssima e do
melhor quilate. A riqueza mineral do
Rio Grande do Norte e a mais vul-
tosa do nordeste. Por Isso mesmo,
cnbe Instalar nó Eslado um labora-
tório de análise, à semelhança do
que existe em Campina Grande, na Pa-

(Conclui na sétima pagina^

AGUARDE OPORTUNIDADE
Arrasta-se, há meses, no Con-

gresso Nacional, o projeto de re-
estruturação do quadro de pes-
soai do Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos. Sinto-me'no
dever de ajudar a formação de
um pouco de constrangimento
para que os senhores deputa-
dos liquidem o assunto. Do
alto da importância que a letra
de fôrma proporciona às opi-
niões mais desautorizadas e io

pensamento mais tosco, apelo

para a ilustre companhia do Pu-
lácio Tiradentes, sem qualquer
remotíssimo travo demagógico,
pois não sou «candidato».

A situação precaríssima do pes-
soai do DCT já tem sido abun-
dantemente ressaltada no tom
mais pungente e adequado. Dis-

penso-me de insistir nos argu-
mentos, na insignificáncia rios
níveis de salários,, no empareda-
mento da pobre rriassa de servi-
dores nos confinados limites de
seus padrões e carreiras. Pre-
firo, na defesa das pretensões <ík
classe,' falar, como tantos já o
fizeram, em motivos de ordem
sentimental.

RAUL LIMA
O serviço telegráfico e postal

possui características profundas
e especialíssimas nas relações ..o-
ciais. O estafeta é o nosso 3le-
mento de ligação com o mundo,
o veículo de nossos prazeres e
decepções. -

Não nego que, em muitas rtí-

partições, encontramos represen-
tantes os mais detestáveis da
fauna burocrática totalmente in-
compatibilizada com a idéia c;e
serviço público ou, mais própria-
mente, serviço para o público.
Gente que se desumaniza poe
completo, que o retângulo cio
«guichet», como se fosse mesmo
uma jaula, transforma em feras,
hostis, lerdas, insensíveis.

Mas essas criaturas, evidente-
mente carregadas de recalques e
mal informadas quanto aos seus
deveres, não encarnam o posta-
lismo.'

Conheci, na minha infância, um
velho estafeta do Telégrafo Na-
cional, o Joãozinho Vanderlei,
que nunca deixava de dar nara-
bens ou pêsames ao destinatário
a quem fazia entrega da imensa-

(Conclui nu 7.» página i

DOENÇAS DA PELE E SÍFILIS
Tratamento eficaz e rápido das Doenças da Pele_ pelos Raios X,
Eczemas das pernas, Eczemas parasitários das mãos ou dos pes,

Acnes, (espinhas da face). Pruridos rebeldes. Câncer da pele.

DK. J. MIR/VNDA JÚNIOR
Ruá Uruguaiana, 12-A — 3» andar — Diariamente, das 14 às 18

1  horas — Tels.: 22-0902 o 32-6417 
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ANAPYON
A senhora fuma? Então

use ANAPYON em boche-
chos. ANAPYON elimina
o odor do fumo instantâ-
neamente! À venda nas

farmácias, drogarias e per-
fumarias.

AM%HOR GARANTIA
* FINANCIAL DO BRASIL S/A.

RUA DO OUVIDOR N/ 60
CONTA ÒORRENTK POPULAR

7%_ retirada Hvré

PIANOS
NOVOS

.Gustav Rosler
Rua Chile, 27 - Fundos
Chegaram ua famosos planos Gus-
tav Rosler, com 3 pedais, 88 notas,
cepo de metal, cordas cruzadas, e
teclado de marfim, com encordoa-
mento agrafado. Idêntico aos fa-
mosos planos Rechsteln, sonorlda-
de absoluta, esta é uma oferta a
V. S. da CASA MEIHNA, especia.
lizada no ramo, que também rece-
beu os aramados planos Bentley,
tipo apartamento. Aceitamos pe-
didos para o Interior, com garan-
tia, nesta cidade. Durante êste
mês, preços excepcionais — Rua
Chile, 27. loja, fundos, entre ave-
nlda Rio Branco e rua Sfto .losé.

Banco FSnoncia! da Produção S.A.
Uma completa organização a serviço do povo

CONTA CORRENTE POPULAR — JUROS 7%

RUA MÉXICO, 128-A
SEDE: BELO

- RIO DE JANEIRO
HORIZONTE

PEREGRINAÇÃO A ROMA
MONSENHOR DR. FEL1CIO MAGALDI convida os

seus amigos para assistirem à 1» de novembro, dia do

Todos os Santos, a anunciação do dogma da Assunção

do Nossa Senhora, pelo Papa Pio XII, na Basílica de

São Pe4ro, em Roma. Nessa grandiosa festa do Vaticano,

que se revestirá neste Ano Santo de maior pompa, S. S.

proclamará, • como verdade de fé, o fato de ter sido

Nossa Senhora levada para o céu em corpo e alma.

A partida está fixada para 12 de setembro próximo,

pelo navio «AURIGA».

A volta será no esplêndido Transatlântico «CONTE

BIANCAMANO». Não /oram poupados esforços para con-

seguir confirmação dos lugares para a volta, porque qui-

semos oferecer o máximo de conforto aos Srs. Pere-

grlnos, e Isto sõ era possível com o «CONTE BIANCA-

MANO», honra o glória da tradicional . ITAIJV1AR.

MONSENHOR DR. FELÍCIO MAGALDI

Igreja Santo Antônio dos Pobres

Rua dos Inválidos, 42 - Tel.: 22-2586

OH SERVIÇOS TURÍSTICOS FORAM CONFIADOS A

GONDRAND
AV. RIO BKANtfp. £77 * lOJfVõ

Avitnliii. Hio Branco, 277 — l«oJu (i

\

BORG-WARNER é p produtor independente de >eços para ...^.r(.4

.jutomóveis de equipamento origino) mais importante do mundü
ftiiaIwcL«Ha,|

> ENGRENAGENS EM GERAL
ÍECAS, DA EMBREAGEM

 JUNTAS UNIVERSAIS, ETC.
Distribuidores exclusivos d»

- BORG-WARNER, GREY-ROCK e THE GABRIEL

faro o Dist. Federal, Estados do Rio, Minos e Esp. Somo \*f ' ¦ -. " —— H

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
B OR GAUTD 5. A.
ANTIGA IMPORTADORA AUTO-PEÇAS S.A
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O "Diário de Noticlns" apareceu
em 12 de Junho de 10.10 e é o mals
antigo Jornal do Rio dc Janeiro dl-
rígido, desde o primeiro número,
pelo seu fundador.

• •
Nascido para executar, sem des-

vios e sem indecisões, a mais ele-
vada missfto da imprensa, nfto tem
0 "DIArlo de Noticias" ligações de
qualquer espécie que o impeçam de
apresentar-se ao público, todos os
dias, com a mesmn rigorosa linha
de probidade, de Independência, e
de altivez, que deve ser mantida, a
todo custo, pelos Jornais, quaisquer
qne sejam as vlclssltitries que te-
nham rle enfrentar na sua luta in-
cessante pelos Interesses da cole-
tlvldíide. * •

O constante apoio do público*
Orientaçfto dôste Jornal exprime-se
no fato. multo significativo, de ser
o "Diário dc Noticias", desde 19.10,
sem fazer explorações demagógicas,
aem sensoeionallsmo o guardando a
sua linha de compostura e respeito
aos leitores, o matutino de mnlor
tiragem da capital da República.

PARA
TODOS

Origens do I.iwuililo
Túmulo célebre

Oa cínicos

f\RfGENS DO DANOIifO — As
V origens do Danúbio foram des-
cobertas no reinado de Júlio Cisar
(100 — 44 A. C). Desde o século
I da nossa era, o rio Danúbio foi
oijpditti op lviioi.i}ita)9s tuiaiuo.il v
romano. Às suas margens, à seme-
lhança das do Reno, eram defesa
contra os germanos, estendendo-se
para além de Viena, Essas linhas,
entretanto, (Unes danubianu.) fo-
ram destruídas pelas invasões ger-
míticas, servindo as suas fortaleza»
para formar os núcleos das novas ei-
dades danubianas.

*
* *

múMULO CÉLEBRE — Un, ..os
¦*¦ túmulos mals célebres dt que

se tem noticia é o etrusco da reglfto
de Volci.' E' um túmulo de forma
Circular, edifleado em grossos blo-
cos de pedra, coroados por monstros,
também de pedra, de que se encon-
traram alguns fragmentos. Pela sua
construção, lembra os túmulos fri-
gios. E o mais interessante é qup
ainda nSo se conseguiu descobrir e
sua entrada.

*
*' *

/-vS CÍNICOS — Os "cínicos" for-" mavam uma, seita de filósofo*
gregos, fundaria por Anti-ienes, dis-
elpttlo de. Sóriiates. O título provinha
de ensinarem ordinariamente no Cl-
nosargo, do seu desprezo por todas
as convenções sociais, da vida er-
rante que levavam e do costume da
importunar os transeuntes, com cri-
ticas e censuras, o que lhes dava
certa analogia com. os cães. O cão
era, aliás, o emblema da seita.

Você sabia que...
tomando como número ín-
dlce 1935 = 100, o custo da
alimentação, no Rio, atingia,
em julho de 1945, 281?

Em dez anos do governo do
sr. Getúlio Vargas, o aumento
era de quase 300%?

Assim é que o ex-ditador ze-
lava pela bem-estar da po-
pulação da capital. do seu
pais.

O GRANDE FARÇANTÈ
Na entrevista coletiva concedi-, haver mais Intermediários entre.

da à imprensa, alguém se lem-
brou de perguntar ao sr. Getú-lo
Vargas, se, no seu doce e bem
pago retiro de Itú, êle não fizera
uma autocrítica do seu tempo
de ditador.

Que haveria de responder o
esperto septuagenário? Qüè flze-
ra, dando-se conta, então, de que
de muita coisa êle não sabia e,
sobretudo, só depois de deixar
o poder sentiu a extensão dos
«ofrimentos do povo.

Contém essa resposta uma do
se massiça de cinismo. Ao desfc-
char o golpe de 37, o ditador
aniiiiciiini no pnfs que acnbant,
de vêz, com um regime que, en-
tre o povo e poder, colocava in
termediários. O poder, dizia o
sr. Getúlio Vargas, se achava na
posição perfeita para ouvir e
conhecer os anseios do povo. No
regime de 34 isto não era possi-
vel, acrescentava, porque havia
Congresso, havia partidos. Mas,
pelo regime de 37, passava a não

o governo e o povo
Isto era um dos «slogans» da

ditadura: não há intermediários
entre o governo e o povo. Ago-
ra, não se peja o ex-ditador de
dizer que, só depois de sua st*
da forçada do Catete, veio a sa*
ber de muita coisa e a ter noção
da situação do povo.

Há na declaração do sr. Ge-
túlio Vargas a confissão implici-
ta de uma de suas maiores deli-
ciências pessoais, como gover-
nante. Êle sempre foi multo
atento às manobras e intrigas po-
líticas, porém muito diferente aos
assuntos de caráter adminlstrati-
vo. Seu problema era manobrar
para permanecer no governo.

Além disto, quando alega que
de muita coisa não tinha conhe-
cimento, quer insinuar com, isto
que não lhe chegavam notícias
das misérias, violências, espan-
camentos e torturas de sua poli-
cia. O Estado Novo foi uma das
épocas mais ferozes de persegui-I do poder.

ções e violências pessoais, que
nossa história registra.

A este respeito, a primeira
grande luz derramada sôbre a
nação foi o discurso que, peran-
te uma Câmara cheia e emudeci-
da, pronunciou o sr. João Man-
gabclru, no inicio de 1037, no sair
da prisão em que pagara, como
tantos outros, seu amor e seus
serviços à liberdade. Revelou
então, ao país, até onde chega-
vam a crueldade e os atentados
contra a pessoa humana cometi-
dos pela polícia de Fellnto e Ge-
túlio.

Depois, em livros de memórias
e reportagens sensacionais, am-
pia publicidade se fêz sôbre a
noite medieval do Estado Novo.

Vem, agora, o sr. Getúllo Var-
gas dizer que de nada disto sa-
bia. Que não sabia que sua poli*
cia prendia, espancava e matava
para que êle, o grande farçante,
continuasse a gozar das delícias

A ESCOLA DE VETERI-
NARIA QUER VOLTAR

Lèmbram-ae tnlver. muitos leltore» do caráter
patético que tomou, nno» atrás, o apelo dos es-
tudantes de agronomia no sentido de mudnnça
da sua escola da praia Vermelha para as novas
Instalações, què se concluíam, no km 47 da ro.
do via Rio-São Paulo. Chegaram os rapazes a
plantar um arbusto em pleno asfalto, slniboll-
znndo o desajustamento do ensino agronômico,
tal como se ministrava.

N9o ficavam atrás os alunos da Kscola de
Veterinária, aos qunls faltava, Igualmente, asBo-
ciar a prática ft teoria.

Afinal, entrou em funcionamento a Unlversl-
dade Rural, dispondo uns e outros da vizinhança
dos institutos experimentais e de amostras da
vida do campo.

Tem sido um período heróico, o de tixu.no do
professores-, técnicos e alunos, somando-se defl-
ciências reais com objeções dc toda sorte criadas
por interesses contrariados, pois a atração do cen-
tro urbano faz-se sentir com Insólito vigor.

Dada a soma do recursos c dc esforços já
despendidos, porém, e no estado em que já se
encontra o grande centro de ensino e experimen-
taçao rural, parece inadmissível pensar-se em aban-
doná-lo. Noticia-se; no entanto, que o diretor da
Kscola Nacional de Veterinária propôs aos professo-
res entregar o prédio do estabelecimento ao Instl-
tuto de Biologia Animal c, com a verba de que este
dispõe, construir uma sede nesta capital. A Infor-
niuçi-o náo esclarece se os professores concorda-
ram. Do qualquer forma, a decisão caberá ao go-
vérno que certamente há de evitar o regresso,
pnra o asfalto, de escolas técnicas, rurais, desti-
nadas a formar profissionais para o campo.

A AUTORIA DO CÓDI-ÇrO CIVIL
' No Ministério da Justiça, o sr. Blas Fortes

nfto se vem contentando em manter o nível de
mediocridade que caracteriza o expirante governo:
procurou enriquecer ns antologias do bestialóglcu
nacional. Seu discurso de posse e o de saudação
á justiça eleitoral contiveram verdadeiras prceo-
cidades. Num, declarou que, «com o seu consen-
timento», nfto seriam praticadas violências, como
fosso norma das autoridades subalternas dirigir-
se ao ministro solicitando autorização para dis-
sol ver comícios ou espancar presos. No outro, pro-
duzlu esto primor de oratõria: «E' preciso extin-
gtiir-se de uma vez pnrn sempre o malefício do I
crime em face da derrota na elelçilo».

Mas o atual ocupante da pasta da Justiça vai
ainda mals longe nas demonstrações. Ante-ontem,
falando no Instituto dn Ordem dos Advogados Bra-
sllelros, considerou o Código Civil «obra majestosa
de Buy e outros luminares de nosso Direito».

A expressfto deve ter produzido espnnto no
velho sodalicio que, aindn recentemente, rendeu
merecidas homenagens íl memória do saudoso Cló-
vis Beviláqua, tfto grande na sabedoria quanto na
modéstia.

Nem o menos culto calouro ignora que a par-
tlcipaçfto do Uuy Barbosa nn dlsrussilo do Código
Civil, no Congresso, visou quase exclusivamente
a forma, a respeito da qual se empenhou em me-
morável polêmica. O projeto é de Clóvis, o Código
é de Clóvis, é obra — concedamos — dc Clóvis e
outros luminares.

IS' tfto grave, 6 erro tfto grosseiro negá-lo ou
omiti-lo quanto serin esquecer o nome de Ruy
tomo principal responsável pela Constltulçfto de 91.

A Clóvis o que é de Clóvis.

DE POLÍTICA, AOS ESTUDANTES
Falando outro dia aos estudan-

tes da Faculdade de Direito de
Belu Horizonte,, perguntava-lhes
eu: Que é, por excelência, anti-
democrático no Brasil 1 E sugeriu
a seguinte resposta: a situação
do povo, sua pobreza, numa pala-
vra, o atraso social.

Se a democraclu visa proporeio*-
nar ao povo possibilidades- coletl-
vas e individuais, assim na.ordem
material como na cultural, nada
pode obstar mals a realização de
tais possibilidades do que a uo-
breza, a sub-nutrição, as doenças,
a defeituosa organização da so-
ciedade.

Antidemocrático, portanto, acl-
ma de tudo, é o atraso social.
Nào podemos afirmar que há de-
moeracla só porque exista liber-
dade de palavra, embora sem li-
berdade de palavra democracia
n&o pussa haver.

Como considerar-se livre o ho-
mem numa sociedade atrasada ?
Que liberdade possui, entre nos,
o homem do campo, ou o homem
doente, ou os milhares e milhares
de Indivíduos que vivem de bis-
cates e sub-empregos ?

Aos estudantes, observava; en-
tão, que falta à política brasileira
um conhecimento coerente e .'ir-
me das tarefas que lhe incumbe
executar para colocar o pais em
um nível superior de organização.

A política brasileira, continuei
na minha argumentação, eatA
neste momento dominada pelo

HERMES LIMA
(Especial para o "Diário de Noticias")

mais audacioso personalismo quei A atmosfera presidencialista é
se poderia conceber. Acredito que 

'

ésle e um dos resultados do pie
sidenclalismo. ü sistema presiden-
ciai concorreu para baixai o nivel
da vida pública pela disputa Uo
poder, culocada tal disputa em
termos de relações de camarada*
gem e confiança pessoais. U sis-
tema não estimula resistências
doutrinárias nem progiamáticas.
Us políticos inclinam* se sempre
a cederem nos suas posições dou-
trlnárias ou progiumAtlcas, con-
tanto que conservem posições pes-
soais de governo ou de mando.

lista claro que, nessa atmosfera
política, a caça aos cargos exe-
cutivos, que são, neste sistema,
os cargos verdadeiramente inte-
ressentes, acabaria se transfor-
mando na barganhagem sem limi-
tes que, entre atônitos e edlflca-
dos, estamos assistindo.

Do ponto de vista democrático,
o fato promissor por excelência
da atual político brasileira é a
presença de grandes massas po-
puiares chamadas a participarem
da formação do governo pelo
voto.

Mas a imaturidade política
dessas massas, sua despreparação
Ideológica, seu sentimento iguali-
torto favorecem, não raro, a ior-
tuna de aventureiros, carreiristas,
demagogos.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA
 "a ,, „. ., , ...... „ 

Aprovada pelo Senado Federal a reestrutu-
ração dos Quadros de Oficiais da FAB

Seguiu para Águas de São Pedro o titular da pasta — Contagem de tempo de serviço
dos docentes militares para efeito de promoção — Suspensas de vôo ns aeronaves
recentemente acidentadas — Elaborada a relação dos funcionários, por ordem de an-
f, tiguidade
i O Senado Federal acaba de nprovnr

O projeto de reestruturação dos Qua-
Idros de Oficiais da Frca Aérea Brnsl-
.lelra, tendo deliberado que as emendas
;apres»ntadas constituíam um projeto a
jpartè. O projeto foi encaminhado ft'isecSo 

da ata para preparo dos auto-
Srafos que, em Bef»utdn, por intermédio
ilo primeiro Becretflrlo, seráo enroml-
Sitiados a. sançRo dn presidente dn Rn-'pública. Espera-se que amanhã ou de-
pois de amanhã estejam os autógrafos
ha Presidência.
$*_ O MINISTRO NA REVOADA
;",-. PAN AMERICANA
'¦' Especialmente convidado pela União
'Brasileira de Aviadores Civis (UBAC),

. p tenente brigadeiro Armando Trom-"powaky 
presidirá os festejos dn «Revoa-

-da Pfln Amerlrann». O titular dn pasta
ida Aeronáutica viajou, ontem, peln mn-
Inhí, pnrn Aguns de São Pedro, em Rifo
J-aülo, tendo-se feito acompanhar do
STiajor aviador Luls Sampaio e do capi--tão Manoel Pnernpr Mrfzernn. Tiimhf-m
seguiu em sun rompnnhin a srn. RI1-
phorn Trompowsky, cspeflnlmente con-
vjdada pnbi madrlnhn do avião doado

; ti avladora Ada Poguto, parn a reall-
- -zaclo de um «rnlii» pelas trís Arm-rlca».' .1 Ao vencedor dn Renata Atfren «ern

oferecido o troféu «Brigadeiro Trom-
powsky». Dos festejos consta uma pro-
va da lançamento de cam paraquodls-
lon, conduzindo armamento, munição,
medicamento» e abastecimento, Tomam

¦ paHe nn «Revoada fan Americana»
avifles brasileiro», uruguslna a argen-
.tini»,

Compareceram an cmtmrqua do te-
nanl* brlfadtlrn Trompnwiky o maior
hrliartelrn AJalimir Miisiiiti-nlms, chefe
do falado Maior: coronel CMvli Tm-•¦ intui,. iiii<'i'ii de Notas at-h-m.., inro-
ntt aviador 11. nrlqtii i i.-iu*- ¦, chefe do
• .¦<i.ii,.ir do Ministro, '."iiniiioiii.il'. dn
lodo» oa sans auxiliai** t murou nflrlala,

Mi I"--!' I! I '.l'i ' IVBIH
O enmandanie da tkttun<it Zona At

•*i•*••*. iii_.n-i.-i»» Álvaro ii". 1-ii'i, ralam-
*.|."i -i» tuiiiin. 6» h»T-U l/.»»*i<*yl..-|'.

-»~~m. I ,h I...MMI

da FAB, denominando de «Capitão
Aviador Pedro Lima Mendes», «Tenente
Aviador Aurúllo Vieira Sampaio», «Te-
nente Avlndor Luis Lopes Dorneles» o
«Tenente Avlndor Valdir Pequeno do
Melo» ns provas componentes do III
Campeonnto de Atletismo, que serfl
disputado pelo pessoal dns diversas Uni-
dniles dn mencionada Zonn, eomprcen-
dendo a guarnlcao do Nordeste.
SUSPENSAS DE VÔO AS AERONAVES

ACIDENTADAS
Por determinação do diretor de Ae-

ronáutica Civil, foram suspensas de vo
as aeronaves rom ns seguintes enrne-
teristlcas: PP-DAK. Stlmson 10K (Vo>n-
ger 150), serie 108-1-957, do sr. Jose
IVAsroln; PP-PSO, Lorkeed Constelln-
tlon 49, serie 49-20fi2, dn -Pnnnlr do
Brasil», por motivo rie acidente: PP-
RO.I-Cnp. 4. sírle 229, do Aero Clube
de Lorena e PP-SAA, Lockheed Lodes-
tar 18-10. sírle 21,38, dn Vlncão Aíren
Gaflcha, por motivo de acidente.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

DOS DOCENTES
O presidente dn Republica nsslnou

decreto, rietermlnnnrio que é contndo n
tempo de serviço dns docentes mllltn-
res em desempenho rie função púhllcn,
eletiva nu nfto paro promoção por nn-
tiguidade, transferência para a reser-
va; aposentadoria, ou reforma, derro-
«ario o artlRn 30 do decreto-lei 5.B25,
de 38-VMB48.

PARA PROCEDER A INQUÉRITO
O comandante dn Terceira Zona At-

rea dealpnnu n major aviador Otelo dn
Rocha Ferrn* pnrn procedei n um In-
í)iii*rlln ihiIIcIiiI militar, a fim de apu-
rar fíilos fnnatnntci rtn sindicância pro*
ccillcln pelo primeiro leiienle nvlador
Francisco l"i.in»ilides Cnsnlrn, 1'nin es*
crlvão iif....- li;.|u,'i ii.,, fnl .|i- ii-iiiiiin n
primeiro lenenla Clrnnn NleiniMer Por-
wcArrtro.
ANTIOl-lDADE IX)» FIJNCIONAKIOH

A Dlrtlorla do Pataoal M alaborou
a eii'.-'.¦. doa funcionário», por ordam
dl «miií-ilda-la, BM» tltH» tm pMCM-

cão. Essa relnção compreende o tem-
po de serviço computado até o dia 31
de julho último e foi publicada em bo-
lctlm, abrangendo or carreiras de es-
criturftrlo, oficial administrativo e ar-
tlfice.

DOAÇÃO DE SANGUE
O porteiro Mariano Dutra Martins, dn

Fábrica do Galeão, apresentou, parn
efeito de anotação, o declaração de ha-
ver doado sangue voluntariamente parn
o Banco dc Sangue.

PARA RECEBEREM A «CRUZ DE
AVIAÇÃO»

Estão sendo chamados a Quarto 1)1*
visão dn Diretoria do Pessoal da Ae-
ronáutica, Instalada no terreiro pavi-
mento do ediflrio-sede do Ministério, ala
da av. Churchill, 157, pessoas da faml*
lln dos falecidos segundos tenentes Amé-
riro Marques da ('nsin Filho e do ter-
reli» sargento Luis Ferraz do Amaral,
n fim de receberem a Cruz de Aviação,
com que os mesmos foram agrHclnri»!i
por serviços de Ruerra.

A entrega será efetuada dentro do
seguinte horárln; rins 13 ãs 17 horns.

NO RIO O COMANDANTE DA BASE
DE PORTO ALEGRE

Velo a estn capital, a serviço, o co*
mandante da Base Aéren de Parto Ale*
gre, tenente coronel aviador Salvador
Roses LlzarrAlrie.

GRATOS PELA APROVAÇÃO DA
TABELA

Os servidores civis do Ministério dn
Aeronáutica, cm ahinl de gratidão pela
iiprnviição dn liilii-ln ilnli-n de Mcnsn*
ll»!n», vfio tHThrtven coleliwuncntc Bi*
o crítérlu »|iií presidiu h conlwção Atui
iinp.li '.mi.- trabalho e a prestem com
((lie fnl executado naquela ficcrelnrln ri»
Etlndn,

A 't-it.-i «1..-.I manifestação de reco.
nheclrnento ainda nfto altA ria.lnltlvu--
mania fixaria pala cnmltiftn prnmnlorn,
qua .— "¦ eom uma raunlln marcada puni
a próxima n'inrii-feira, ta 17h ,*"ni, n»

Sala da ImprtniB,

miils propicia que qualquer uutra
atmosfera nonstitucionalista, ao
velho erro de que a qualidade do
puder depende do homem, que o
exerce, e nau da política que muve
esse pudei. ¦'* • 

j
Sem dúvida, a qualidade du oo-

mem e muito Importante. ívtalí*
impurtante, todavia, é a pulltlca
que êle exprime. Quem o situa è
a pulltlca.

A pulltlca é a voz do Estado,
mesmo quando parece apenas a
voz de um sò homem. Ninguém
governa fora uu acima da puli-
tira. O problema é assentar no
trono do Estado a melhor política.

Decretos assinados
pelo chefe do Gowrtto

O presidente da RepúbUcu assinou
decretoi nomeando, professor ""tedrá-
tiro dn Faculdade de Direho dn Un'*
•x-raldac-e dc Minas Qcrnis Jos' Qelr*
nncrt do Vale Ferreira; no-ueando,
membro do 1,0 e 2." Conrell o de
Contribuintes do Ministério ria Fa
zenda, respectivamente, o orvcia admi-
nistratlvo Po nando Gomes e < agen-
tn flsca, do Imposto de Consunit Edu
ardo Jorge Pereira Júnior: nomeando,
membro dn 1. a e da ..«¦ Câmara dn
Conselho Superior de Tarifa di Minis-
tério da Fazenda respectivamente, is
oficiais administrativos. Antônio Pe-
reira da Costa e Leão Caça lor: conce-
dendo exoneração, de diretor >'o Hos-
pitai de Imigrantes da Ilha dns, Fio-
res, do Departamento Nacional dc
Imigração, a Paulo Pender nomeando,
para o meBmo cargo, Êvlo Santos d»
Bustamonte; numeanrtu, "exnficlo",
nr. interesse da administração, os dl-
plomatar Artur Pimenta Valnite, da
Consulado Ocral do Brasil em Zurich
para a Legnjão nn Nicarágua, e Lui."
Gonzaga Lins de Barros, do Consula-
do em Calcutá pnra t Secretaria de
Estado; nomeando, cônsul nonrrnrlo
do Brasil em Vhllcn-.stnd Ilha d»
Curaçáo, Ant'.lhas Neerlnndesa., isaai
H. Caprlle.*;; e conferindo a ordem
Nuclonal do Cruzeiro dc Sul. no grau
de Comendador ao sr. Eiiunrc.c Cou-
ture, professor catedrático tia Fa-
culdade de Direito da Universidad»
de Montevidéu, no grau de Cavaleiro,
ro sr. Hector Blanco Melo, terceira
secretário da Embaixada do México
no Brasil e, no grau de Oficial, ao sr.
José Poieiru Rodrigues, diretor do Ins-
tituto de Cultura Urugualo-Brasllelro
de Montevidéu.

Incêndio na
Tchecoslováq uia

VIENA, 19 (AFP) — Violento
lncôndlo, visível do alto cias tôr-
res da Catedral de Viena, ocorreu
hoje em território tchecoslovaco.
De acfirdo com os prlmelias Infor*
mações, o sinistro teria ocorrido
em um Importante depósito de pe-
tróleo, perto de Malacky, pequena
localidade nas cercanias de Nouvy,
próximo à fronteira austrntrheca.

Submarinos rus-
sos reabastecem-
se na Guatemala

COMITAN, México, 19 (U. f.i
— DcIh navios russus e um sun*
mnrlnu foram vistos recentemen-
te reahustecendu-se em portos
guatemaltecos,' segundo três via-
Juntes, Identificados comu Impor-
tantos mndclrelrus de Belize.

Disseram eles «lodo o mundo
Hnbe quo navios aovlPtlroH ao
ronliiiHiecem lã» t que «recente
menlo» vlnirti um *mlntorl<n<i.
submarino iovl.ltleo» ntrnrui om
Pôrlo Lilvingaton* e rteacnrre.
CM VAlIll;, |'/li.!,!l|..-||l..,. lintO»
da lomur combuatlvel.

Antes mi.-., correi nm outrui
rumores lôbro a oxlslòncln de
umn «Iiíiso nnvnl aeerctn rusan»
nn >"¦ t.' dn Guutemaln no Ucom*
no í'nclflco,

«Consultem o seu
passado»...
Osório BORBA

Hft dias, comentando a reforma
dos quadros da Central do Brasil,
objeto de um projeto cie lei pen-
dente de sanção, registrei a ma-
nobra eleitoral que se preparava.
O projeto, conforme os comenta-
rios dos meios interessados, tinha
um objetivo estrito e diretamente
eleitoral, abrindo a possibilidade
de duas mil nomeações, o serem
feitas nas vésperas do pleito.

O plano tinha de incluir a aubs-
tituiçao do diretor da Estrada,
ffisse diretor — sabem todos —
era um dos mais conceituados en-
genheiros da Central, o sr. Gon-
tram de Sousa, de quem o con-
senso unânime proclama a com-
potência, a experiência, o conhe-
cimento minucipso e profundo dos
problemas da ferrovia, e o cri-
tério e zelo funcional.

Está se vendo que a investidura
do velho servidor da Estrada oa
sua direção, em tal época, tora
um equivoco, ou uma solução pro-
visória. Tinha de ser, mais hoje
mais amanhã, afastado. Era para
o governo um péssimo diretor:
mn administrador capaz e escru-
puloso, alheio, obstinadamente
alheio, á política, e, assim, im-
prestável, incômodo aos interês-
ses partldftrios do governo.

. O sr. Jurandir Pires Ferreira,
cristão novo do pessedismo, com
a ajuda, sabe-se, do presidente
do PSD carioca, prefeito nas ho-
ras vagas, organizou o assedio
à Centrai. Foi oferecida festiva-
mente uma caneta, naturalmente
da ouro, ao sr. Dutra para san-
cionar a lei. Podia perfeitamente
u presidente aproveitar a tinta
para assinar outro ato: a de-
missão do diretor e nomeação oe
outro. Havia candidatos ligados
mais intimamente ao prefeito.
Mas o sr. Pires não iria deixar
passar a sua grande chance. A
direção da Central era o seu so-
nho de tfttlo a vida de político
eleitoralista. Um viveiro de elei-
tores como aquele...

h. ai estft realizado o sonho. A
caneta — varinha-màgica têz o
milagre, ü diretor técnico e apo-
lltico foi convidado muito gentil-
mente a realizar uma viagem aos.
Estados Unidos no desempenho rle
missão quê «somente êle poderia
desempenhar». E o sr. Dutra
deu mais uma demonstração da
sua isenção, dn sua irrepreensível
isenção em face do pleito entre-
gando a um candidato do seu par-
tido, quarenta dias antes das elei-
ções, a direção da Central do
Brasil.

Nunca se viu tâo furiosa corri-
da dos chefes administrativos aos
catgus de representação, tão de-
senvolta exploração do prestigio
e dos recursos dos postos oficiais
na eleição de políticos improviza-
dos. Dezenas de altos auxiliares
da presidência, do prefeito, rio
chefe de Policia, do ministro dã
Guerra, diretores de institutos, ae
autarquias, de empresas oficiais,
de empresas comerciais, sob inter-
venção, entraram da BAlsa eleito-
ral para abafar, com as prérroga-
Uvas, os poderes, os recursos pro-
priciadas por essas investidurns,
os partidos pobres e os cândida-
tos desajudados do amparo ofi-
ciai.

Ü exemplo dos magnatas da ad-
ministração espicaçou os apetites
também do pessoal miúdo dô ser-
viço público, e calculâ-se qué eò-
mente na policia há cerca de três
dezenas de candidatos, desde o
sub-chefe até simples Investiga-
dores.

O sr. Jurandir Pires adotou na
sun propaganda uni «slogan» qUe
o define magistralmente. Animou-
se o candidato a recomendar no
rcMpeltãvel público que atente no
seu passado. «Consulta o seu pas-
sado e lhe darãs teu voto». Co-
ragem edificante.

Podemos resumir o passado do
sr. Jurandir Pires nos últimos
cinco anos. E êle se resume em
três linhas. Em 1945, sendo um
dos fundadores da Esquerda De-
mocrátlca, hoje denominada Par-
tido Socialista Brasileiro não ob-
teve a indicação da E. D. para
a chapa da UDN (o único indi-
cado foi Hermes Lima) mas en-
fiou-se na chapa e conseguiu ele-
ger-se. Ficou sendo um deputado
da UDN, mas por pouco tempo.
Passou-se para o «partido de Ade-
mar», onde também não esquen-
tou lugar. Colou-se ao PSD, e,
graças a isso, o oposicionista fre-
nético de até há pouco acabou
ganhando a direção da Central do
Brasil em plena campanha eleito-
ral como candidato do partido tío
governo. Consulte, sim, cada elei-
tor o passado desse padrão de ho-
nestidade política, de firmeza de
convicções, de sinceridade e coe-
rência, e verá se pode votar
nele...

Mas hâ aspecto muito especial-
mente significativo na nomeação
do novo diretor da Central, oara
ilustrar a espécie de moralidade
do governo Dutra. O sr. Jurandir
Pires Ferreira, antigo engenheiro
da Central, denunciou na Câmara
o famoso negócio das automotri-
zes encomendadas para a Estra-
da á empresa do sr. Mauro Re-
nault Leite. Demonstrou que,
além da falta de concorrência pú-
blica, a transação fora feita pelo
duplo do preço justo. O genro do
honrado presidente defendeu-se.
Mau o então deputado oposicionis-
ta insistiu na acusação bradando,
corajosamente contra o que lhe
parecia um sensacional escândalo,
uma negociata escabroso.

Agora o sr. Dutra reconhece no
denunciante um zeloso defensor
dos Interesses públicos e lhe en-
trega a direção da Central. E o
sr. Jurandir Pires, naturalmente,
vai coibir o escândalo e sanar cs
ruinosos efeitos do negócio das
automotrizes o tentar levar à ca-
dela oa responsáveis e benefi-
clárlos.

APOIARAM A INTERVENÇÃO
AMERICANA

NOKTll HKlNl), UIUU 1« (li.
p.) — üi elomentoe direitistas
do siiiiiiiiitn lim* Bellvarlorai
Iniciaram umu revolta conti ii
o teu presidente, llmry BrldgOA*
qtm «o iichn proso, aprovando
uma rosollção ci/ndcniiiido ««

• ¦¦;<¦:,¦, d.. Coréln, im |.ii.ni i
pnr vi.iin e Apoiando a Inter-
vencao norte>nmerlcana.

NOTAS POLÍTICAS 'W^M^m !

DE EX-DÍTADOR A FAZEDOR DE
REIS ESTADUAIS

^ 
Srefde velho teve U«a surpresa: os *#»££%££

í-iiIatai faziam duola fila cm torno do edifício Uruguai. Nao na-

.vifíugaí para o «So" ue levava a encontrara eom o ex-dltador

o líder da maioria no Senado Federal. „nií«-.„B « milio-
Eram parlamentares e altos funcionários, políticos e mino-

nários Desde que o sr. Góis Monteiro rompeu o circulo mágico,

que fazia do%? Getúlio Vargas um «^«^OStTSfS
tornava o Interlocutor Inimigo do presidente .^ ^Pub"c«. 

P'«cl-

pitou-se a avalanche. «Entüo é possível encontrar-se com o doutor

Getúlio, sob os olhares do tenente Gregório, e no dla^SUintó
almoçar com o general Dutra? Ao doutor Getallo. 

£»»•»¥»
todos !» E tendo chegado ao Blo como um novo Dom Sebast áo,

o ex-ditador, depois de amargar a disslpaçao do seu "jlto no seio
das massas, que nâo o foram ouvir, está agora gozando seui trlun-
fo sobre os políticos, que já o serviram uma vez e de novo vol-
tarSo a servi-lo, se de novo atingir o poder. -„„„„„ .„ „_

O povo, êsse, n&o acredita no ex-dltador: o fracasso do co-
mício do Vasco o demonstra. Mas os responsáveis pela democra-
cia brasileira lhe batem às portas, a ponto do éx-ditador já se
decl-irar cansado de atendê-los .. Êle ue tornou urn árbitro das
situações estaduais, um fazedor de pequenos reis. Recebe o sr.
Juscelino KubitseheCk, candidato do PSD ao governo de Minas
Gerais, e se mostra encantado com as propostas concretas que lhe
são feitas, enquanto se prepara para conversar sobre elas com o
sr. Gabriel Passos, seu ex-procurador geral da Republica, cantil-
dato da UDN ao governo de Minas Gerais, com quem programa
um almoço em Pirapora. Declde-se pelo PSD na Bahia, e o se-
nador Pinto Alelxo vem receber üi suas niãos a chancela para a
candidatura apoiada, na terra de Ruy Barbosa, pelas admiráveis
inteligências que compõem o estado maior do autonomlsmo bala-
no. fim Pernambuco, pende para a UDN, e a UDN do Ceará «-i-tra

no cortejo para pedir-lhe votos. E no Estado do Rio se desvenda
afinal um segredo de Pollchlmllo: o PTB apoiará o genro do ex-
ditador, que ê um dos chefes do PSD nacional, o sr. Amaral
Peixoto. ,i ,'

Dessa maneira, desagregados em frações regionais, transfor-
mados em confederações de grupos estaduais, os partidos demo-
cráticos fazem a sua missão, e em vez de arrancar a máscara do
ex-dltador, esquecidos de que há um clamor nas consciências é
uma revolta nos espíritos, fazem desse lequeno César de fron-
teira, desse César caricato ijue mergulhou o Brasil numa era de
ignomínia, um aliado que se deseja e se buséa. Vão buscar lã, e
não reparam que saem tosquiados, desnudos na sua mesquinha
visão eleitoralista em face de milhões de brasileiros. Os partidos
nacionais falharam, dir-se-á amanhã, quando a verdade é que oS
partidos falharam justamente por não Serem nacionais. Justa-
mente por lerem abandonado as Idéias e os antagonismos, que
elas legitimam, para se entregar ao mais estéril, ao mais mono-
tono, ao mais cansativo dos jogos, qu é a política pela política.
E o mais revoltante também, porque tenta intervir no destino de
um:. Pátria, ousando discutir o seu futuro com o caudilho custo-
diado pelo muito conhecido tenente Gregório

Confirmado: Ademar e Getúlio terão cândida-
tos separados à vice-presidência

A versão, tornada publica pelo sr. Mozart Lago, de que a coliga-
ção populista, venha talvez, a indicar dois candidatos à vicerfjresi-
dência da República, ganhou consistência durante o dia de ffhtem
e já se admite, francamente, como a hipótese mais provável para
a solução do impasse. E' que o ex-ditador continua Inflexível na
recusa à candidatura Café Filho, por ver no deputado potiguar
um «elemento subversivo», capaz de prejudicar vitalmente a sua
campanha, dando colorido revolucionário à sereníssima candi-
datura.

O PTB e o PSP, portanto, levariam, às urnas candidatos di-
versos à vice-presidência e o mesmo candidato à presidência, que
seria o sr. Getúlio Vargas. Surgem os nomes dos srs. Góis Mon-
teiro e Nereu Ramos como os que reúnem as preferências do
«queremismo» e as pessoais do ex-ditador. O próprio sr. Danton
Coelho, nas últimas conversas que manteve com o governador
paulista, teria insistido na Indicação do general Góis Monteiro,
todavia formalmente repudiada peio sr. Ademar de Barros que
já não vê possibilidade de. afasiar o seu candidato da disputa.

Quanto ao sr. Café Filho considera a sua candidatura como
fato consumado e, admitindo o lançamento de um «vice» petebis-
ta, nem por isso teme pela própria sorte. E sem esperar os re-
sultados dos entendimentos que ainda mantêm os chefes da co-
ligação, vem cuidando intensamente da sua campanha, imprimindo
chapas, instalando escritórios eleitorais, etc.

Diz-se que, a não se tornar definitivo o nome do general Góis
Monteiro, ou um nome do PSD autonomista, como o sr. João
Neves da Fontoura, ou o sr. Nereu .{amos, o ex-dltador tentaria
seduzir uma figura das classes conservadoras de S. Paulo. Todavia
0 sr. Danton Coelho prometeu ao governador paulista que volta-
ria a examinar as possibilidades da candidatura Café Filho no seu

partido
Enquanto isso os chefes populistas excursionam pelos Esta-

dos, fazendo a propaganda de candidatos diferentes aos governos
locais.

— O sr. João Neves da Fontoura escreveu ao sr. Café Filho
dizendo-lhe que não surgira de sua parte qualquer objeção à can-
didatura do deputado potiguar à vice-presidência. O sr. Café Fi-
lho visitou, no Hospital do IPASE, o político riograndense, com
ôle trocando lmpress5es sôbre o momento.

DIVERSAS

¦ ---¦--==*J3
MICROSCÓPIO

A ONIPOTÊNCIA PAta,
TAR E AS SUAS Y'11

O ALMOÇO DO PADRE
O padre Olímpio dt Melo está pro-

curando, por todos os meios, íazer crer
que ainda dispõe do prestigio político
que desirutou, em troca de sua trai-
Cão ao prefeito Pedro Ernesto, que o
retirou da obscuridadè de uma fregue-
Sia de Bangú pára elevá-lo à Prefei-
tura do Distrito Federal, cargo queocupou depois de ter entregue o seu
chefe e protetor à policia ditatorial*.
Ocupando a presidência do Tribunal de
Contas da Prefeitura, outro prêmio que
recebeu do ex-dltador em paga dos ser-
vlço8 prestados contra o regime demo-
crático. fácil lhe têm sido transformar
o cargo em Instrumento político paraadquirir vantagens pessoais. Mas, fal
ta-lhe eleitorado, uvna vez que o povonáo esqueceu as suas arbitrariedades
Diante disse, o padre Olímpio tenta,
indiretamente, fazer notar a sua in-
fluência. Para Isso é que lança mâo
das realizações alheias, como vem dc
acontecer com o projeto que reestrutu-
rou os oficiais administrativos do Trl-
bunal de Contas. A Câmara Municl-
pai aprovou a maioria e o padre apro-veltou o ensejo para aparecer como
benfeltor da classe. Nesse sentido, ofç-receu, ontem, um almôco, em sua re-
sidêncla, convidando, além dos lideres
da classe, os representantes rie todasas bancadas da Câmara Municipal. Re-ceberam o convite os srs. Murilo La-vrador. presidente; Ari Barroso, autordo projeto; Tito Llvlo, líder da UDN;Levi Neves; líder do PSP, Osório Bor-ba. do PSB, Cotrim Neto, do PRP eJosé Junqueira; lider do PTB. Acon-teceu, porém, que, entre todos os ve-readores convidados, apareceram ape-nas os srs. Ari Barroso e Murilo La-vrador...

A Banda Musical Flor de Botafogo
prestou, ontem, significativa homena-
gem aos srs. Ari Barroso e Murilo La-vrador, ambos candidatos pela UDN, oprimeiro ft reeleição para vereador eosegundo â Câmara de Deputados, Res-
pondendo à saudação que foi dirigidaaos candidatos udenistas, o sr. AriBarroso teve oportunidade de destacara atuação da Banda Musical Flor daBotafogo que, desde 1889, quando foifundada, vem emprestando a sua cola-boraçlio, nfto somente ao desenvolvimen.to dn? meios artísticos, como as cam-panhas clvllistas que têm agitado p»meios políticos nacionais

Aos presentes foi oferecido um jantar.
TAMÈM EM SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS, 19 (Asapress) -fracassaram as conversações que vi-nham sendo conduzidas, aqui, pelo sr.
Í1«hm'. ^^L"5' para a retlI,^a dascandidaturas á sucessfto estadual, a fimde possibilitar a escolha de um nomecomum, apartidárlo, para suceder aosr. Aderbal Ramos.
.-.Em vJ?ui()fl '««'asso dos entendlmen-
%l h.,2 5",!? <1" !e,nrtí»fl« da maioria
3_%4iJ_£?r9 "Vunl<;|P*-l6 P«ra apoiar ocandidato udenista ao governo estadual,o candidato do P TB., ir. Carlos 06-mes resolveu retirar a sun candidaturaenviando uma cnrln ao diretório esla-dual cio seu partido, explicando ns rn-zflei. dlst* gesto. Diante disso, o P r Btomo,, „ dMtoBo de dtixtl que as te*(.nes município* apoiem quem entendermelhor, entre n 1!,D N v „ p fio
im0 í',-?* "¦'' ,r,lwu Bni-nhnusen OUtido Dcikt, rupaetlvamanf*.

OI.«rrvndnr*s da política Im-ai contl*d.ram qu» *.m «mude favorecer/l prin.el-Mlminta o prlm.iro candidatoaos demais cargos eletivos, o P.T.B

NO RIO GRANDE DO NORTE
NATAL, 19 (Asapress) — O Tribu-

nal Regional Eleitoral concedeu a íôr-
ça requisitada pela aliança democrática,
constituída da coligação P.S.D.-P.R.
P.S.P., para o município de Santa
Cruz. Naquele município é cheíe po-
lltico Teodorlco Bezerra, antigo prési-dente da Executiva do P.S.D , que
deixara este partido para aderir ao
P.T.B., mas que voltou a êle e reas-
sumiu a presidência da mencionada
Executiva. Os pessedistas de Santa
Cruz alegam falta de garantias para
a livre propaganda de seus cândida-
tos.

Fundando-se unicamente na informa-
çâo do respectivo juiz eleitoral, o
T.R.E. concedeu aquela medida, por
três votos contra dois, tendo votado fa-
voràvelmente os Juizes João Maria. Eu*
rico Montenegro e Américo de Oliveira
Cogta.

O T R.E. terá de defrontar-se com
outro caso de requisição de força fe*
deral, quando tiver que julgar o novo
pedido do P.S.D., relativo a São Pau-
do dó Potengi, município onde ocorreu,
há 30 dias, assassinato de Jofio Gui-
lherme de Sousa, que pertencia ao di-
retório local do mesmo partido.

O governo e os círculos udenistas eon-
tinuam afirmando que aquele crime nân
teve qualquer caráter político, tendo o
homicídio sido praticado a mandado do
um chefe de família, infelicitada pelavitima.

Essa versfto ê, entretanto, repelida
nos círculos da oposlcfto, que tem, q
propósito, divulgado notas pela lmpren.
Sa e telegramas daqui enviados ao pre.sidente da República, ministro da Jus-
tlça e Parlamento, apontando o crime
como uma demonstração de Insegurança
da campanha eleitoral.

QUEIXA-CRIME DO PARTIDO
SOCIALISTA BBRASILEIRO

PôRTO ALEGRE, 19 (Asapress) —
O Partido Socialista Brasileiro, -seção do
Rio Grande do Sul, por intermédio dó
seu representante legal, dr. Germano
BOnow Filho, ingressou em Juízo, re-
querendo ao dr. Teimo Joblm, juiz dc
Direito da 1.» Zona Eleitoral, que desse
vista ao Ministério Público, a fim de
que o mesmo oferecesse denúncia ton-
tra monsenhor Ascânlo Brandão, conhe*
cldo colaborado! do jornal "O Dia".

A atitude do P.S.B. foi tomada cm
virtude daquele sacerdote, em artigo
Intitulado "E a onça roncou", publicadona edição do dia 9 do matutino ca-
tóllco, ter acusado o P.S.B. de co-
munista

A petição do Partido Socialista Bra-
sileiro constituiu a nota de sensação de
nossa vida forense, pois, ao que conse*
gulmos apurar, no T.R.E., trata-se do
primeiro processo-crime com fundamen-to no Código Eleitoral vigente.

ADESÃO A U.D.N. PIAUIENSE
TERES1NA, 19 (Asapress) - Acabam

de romper com o Partido Social Demo-crático os vice-prefeltos de Cocai e AltoLonga, nest» Estado, aderindo ft Unlfto
Democrática Nacional.

ACORDO ENTRE O P.T.B. E O
SR. BARATA

B1Í.LÊM, 11) lAsnpreasi - A "Fólhs
do Nurle" noticia que ai* processa urnacordo entre o mtnadoi Barata » o
P.T.B,, iu,*, seguintes rondlçócs; c*
pessedistas volarftn em l-iruno Lobo parun Senado Federal, sacrificando ,-, ¦.•anrtl
datura Moura Carvalho, «, em troca,Bruno LAbo fará ¦¦< -r. amigos apoiarem,nas urna», o nome do senador Hurnli.
para o governo do Eslado,

Adianta o Jornal qu» o sr, ArmandoCorreia expediu ordens para o Iniarloido Ealado, em nom» do senador Hara-

RAUL p,LLA
(Especial para o Diário de »

O Ilustre ministro mj'*"Costa, ao concluir lurii."° 1
pela elegibllidarie do s >'-:Vargas, alvitrou um ítni^lltico para o peripo
Pi

cia, pm nao ser o nn«„ "'-
de onipotência parlamen V*'o britânico. Mas, alnd • «*

cor.tr

•¦«mediu'
..resentado pela" volt?^1' -
ditador ao pocier : neear h, a""i!
o Congresso, em vlrtu '?"
haver êle faltado uma t, 

il
compromisso. z *-• n

Já tive ocasião de m*,,,,,a tal respeito, a minha d^cia, por não ser 0 nosso ^
mo

seria contraditório3e"^,,?".!."1"
fleultoso o alvitre V,Mcontra o sr. Getúlio vSque se quiser (e njuito e 2fmente e comprovadaments
êle se pode alegar, a|e.„;pois, o quo se quiser; S'1alegações cairiam por tsZ '
a soberana manifestação i„ *
torado, se ile fosse èleílo B"ficaria que puucu ou nenhum1-lor teria para este _ ,!","''
levantada. wue au.urwft
então, o Congiesso, orgâ, ,.-'beranla popular, para »,,'por à manifestação imedi-ireta clara e Insufisn, Jüproduzida, dessa mesm» Tnia V Evidentemente nen ufto sistema da onipotência £mentar, característico da ¦
Bretanha, decorre, justamentesoberania popular, que at lem contrário, se julga |nc ™
no parlamento. n"'

Numa única hipótese, aliaivável, se poderia admitir utre do ministro Ribeiro da Co*ique, eleito simplesmente poi m Jria relativa, não tivesse o anditador recebido realmente .,fr;.gio da maioria da Naçàulão, talvez se pudesse
fizesse o Congiesso «« ,„,.,e por cima da lei, o que, mde solicitado, cie nào curou'fazer «a priorb e segundo a ,Tcr-se-ia, então, o órgão rem,sentativo da Nação a sobrepor.à. vontade de uma simples
noria.

JUSIlllfi

Perturba o «fa.
ding» as comuni.
caçoes interna-

cionais
NOVA YORK, lb (U. P.) .

As comunicações radlotelegríli*
cas e radiofônicas mundla'i
experimentaram, hoje, sérlci
contratempos por efeito do lent-
meno que os técnicos em rámi
apontam como «íading", AsíIb
durante longas hrras, as notinai
internacionais que normalr»
te transitam por ondas eurtu
em telegrafia e cabos subnti*
rinos Internacionais. Aí agiu*
cias informativas mundiais ti-
veram de se socorrei das ei»
pressas de cabos submarinos ¦_.
ra levar suas noticias ao mm.
do.

Embora se trate de fenôméí,
bastante comum neste perMo
do ano solar, o jfading» assina-
lado hoje mostrou-se dc dura'
çâo tncomum.

Chefes militares
americanos em
viagem para o

Extremo Oriente
WASHINGTON, 19 (A. K. fl

Os chefes dns Estados Malord
do Exército de Terra e da Mi'
linha, general Dawton Collltl
e almirante Forrast Siiermai.
partiram hoje de avião pau
uma viagem ao Japão e a O
réia.

Os dois shefes militares i _
ram em companhia do general
ídwal Edwards, chefe adjunto il
Estado Maior do Exército dl
Ar.

Esses três oficiais generail
conferenciarao com o general
Mac Arthur sôbre a situação ml*
litar na Coréia.

Congresso Inter-
nacional de Es-

tudantes
PRAGA. 19 (AFP) - Os -.*¦•'

gados escocês e inglês ao Congr»
so da Federação Internacional -
Estudantes, que se abstiveram,"
votação da resolução ontem a«j
da pelo Congresso, protestar-»
contra a eventual admissão dal
panha de Franco na ONU, «WJj
raram hoje que se solidarizam c
a resolução.

Apoiam a cí
datura do Líbano

CA mo, 19 (AFP) -A*-'
reunião da Comissão Polltia
Liga Árabe, seu secretário te»
Azzam Pachá, anunciou que«£
ses árabes apoiariam a can -

tura do Líbano à cadeira an*
mente ocupada pelo Egito, W
selho de Segurança. AcrE'irlâJ
que os Estados árabes apoia"»
Igualmente a candidatura
^.«....,,-u ^u.„ rioipeado do "
Zafrullah Chan delegado

elelfW
qulstâo, na ocasião dasJJJ
para a presidência da Assem
Geral da ONU.

ta, recomendando que cessem
lidade» contra o P.T.B.

CANDIDATO PELO P.T.B* «"
PARA'

., _ NoWJ
BELÉM, l-> lAsHpreu* fit.

nesta capital que ril,Pu'í7lto 11_
mus eleições, como oM »",„„.,
todo federal, pelo »r,JSJr «pf
Braciitlro. o dr. -™<°JX
tor dn Hospedaria ile in-ip
das Flores-

MA.M.AH* CAÍ**00

REC1.K, 1» 'AíaSSife?
Americano Freire le.eMU < 

^i
do presidente -1. C»ni»» », 

(líoj

sado o m-ndMf- nt um
mata. ,„„ ii»ir* '?,,,*

O itnarai Amsrifnn-» " 0*9
e,u, pedindo a«ll»r » "f"
linde da drclsflo ds Mf»»-

^t^ÁiMám^ié
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Inaugurada ontem solenemente a 1/ Expo-
sição Geral do Exército

f{ga o certame mostrar ao povo o Exército de hoj<
patrimônio deixado pelos nossos antepassados
„„ se ontem, solenemente, com f

e e o

I^TaÒ premente da República
ll^íSio Mio chefe do Gabinete Ml-

<' ««sidêncla de República, dos
u' darr/-!rnbert Pereira da Costa, mi-
P«t«rra Salvador César Obi-
Lira ii" rilc m.l.An Maior Geral da•¦¦- , -:-, Estado Maior Geral das
^f^asdopa.s.Odni.Den.s,
0
r/Srtamento Geral de Adml
**t Paulo Flpielredo, Mário Tra-
'^ 

iamartlne Paes Leme, Eudoro
n"05. Já Morais, Fernando Saboia
SKfi 3c Melo, Djalma Poly Coelho,
Jtf-'1a,.-rda de Almeida, Valdemar
W».,Aaulno, Emanuel Marques Porto
¦E Guimarães Cova, comandantes
,CÍ 1 diretores e chefes rie repar-
!™ «labelecimontos militares, mem

**'•* rnneresso Nadonal, do Comer.
1 3« indústria, jornalistas, multas

# í aa . _i»~ -,ní.tnHíjHr. ríirlnnn. nPR-

" ^«'tabelecimentos militares, mem-
i- Congresso Nacional, do Comer-

- S«indústria, jornalistas, multas
*« ,-ja alta sociedade carioca, pes-
"•"SmIsi e numerosas pessoas do po-
,!U.r. Exposição Oeral do Exército,
"•-llio Nobre do Palácio da Guerra.
",. «imente, reunidos os presentes no
Ittfaimem^ iM dfl Da|avra „

(dl a,
iBirtl '

ft IlUlli.-'*"'* ~-n  ¦,.«» Disse o atual Secretário Geral
KtérlO da Guerra que «há cerca
Kl»"" _ _ ,.,™l-.eSn fftíiohnil B

«"'mostra, usou da palavra o
»l Paulo Figueiredo, presidente da

S, nomeada para organizar o
W? ni... n atual Secretário Geral

.^m rnmissfto recebeu a
««híncla de organizar uma Exposi-
hftríl do Exército, com duplo ob-

!, w de mostrar ao povo o estado atual
Ej-oi esforços e relembrar ao Exér-

., dê hoje o Imenso esforço despendi-
íiwlis gerações passadas no sentido
lm às nossas mííos tivesse chegado
1» imenso patrimônio de glórias, aqui

jíjy-jtado sob uma forma sintética».

Notícias da Polícia
Militar ,f

PAGAMENTO DE VEN, W
CIMENTOS

bri efetuado no próximo dia 24
tatói.felra). o pagamento de venci-
S, lalírlos-tamilla e abonos rá-
ST ioi oficiais, praças e civis da

píçío, relativos ao mês em cur-

ti
TRANSFERÊNCIA DB t$ÜI

OFICIAIS

0 comando Geral transferiu por con-
•Blinda do serviço, os seguintes ofi-

s:
il tenente Odorico Bezerra Pinto

¦tS», do 1" Para o 4" Bnlalhfi.
islintaria; e,

, U tenente José P*iihi. Lemos, n

(«para o 1« Batalha.. <• in.»mni:i-.

«DUnuando esse nf'« i - -,. trli h '
Geral.

GOZO DE tu .-
PER.M1S.

Ao asplrante-3 oliei. ' i ilor
«mo, o Comando Gera • <»'i -

¦iliiO para sozar a> n-i. ¦

«atires relativas ao ai
«es de Belo Horlzonl.
m Gerais e Sâo Pam ¦ .-am '•'

Mimo nome.
INSPEÇÃO DE S->. ¦ '

Para efeito <1e inspeção u. .- -I le-
rt ler apresentado aman . 'ila

D às 8h30m. io Servia •¦' - «"le
li'corporação, o 1" snrgei !• isleo
J.-4Í de Araújo Sousa. (C«-i« i ' oe
atoes complementares - Kc-i na e

piMcer do Tisiolojjlsta).
APRESENTAÇÃO OF

OFICIAI

Aprasantou-se ao i-s- ¦ :. mr da
Corporação no dia lf- t " ¦ nte, o
li tenente Ernesto l>; •¦>••• - rqueja,
l« ter sido trans te • •' '¦' O 3»
jitaMo de Infantaria ¦ l, se apr;-
Hlaio,

DISPENSA '"
SERVIU •

Ae largento-ajudanti i 'ocles do
Uto. o Comando Gei. iredeu lo
til de dispensa do sei

CONCESSÃO L-fc.
LICENÇAS

foram concedidas as seguintes IX-
«cai para tratamento de saúde:

CapltSo Frederico Augusto He
tardo Coutinho, 60 dias, em prorro-
«tio, a partir de 4 de maio (WM-
m:

li tenente Jorge Campos de 011-
lira, 30 dia», rm prorrogação, a D%r-
lide 24 dc maio último;

-• Ih tenente Nei! Hamilton Neves
Siim, 45 dias, a partir de 27 de
ittf último i

1» sargento Hélio da Silva Mou-
n, SO dias, em prorrogação, a partir
leUde maio do ano em curso-,

Soldado Acrtsio Barreto do Nas-
tato, 1 ano, a partir de 20 de maio
(Krente ano; e,

Cabo de esquadra José Gomes
kl Santos 135), 30 dias, em prorro-
filio, a partir de 10 de maio últl-
ti,

REQUERIMENTOS DES-
PACHADOS

Nos requerimentos abaixo menciona-
!»¦ o Comando Geral exarou os se-
Pintes despachos :

de dona Hnnorina Lourenço da
fira, esposa e curado do soldado re-
taado Damlão Teixeira da Silva, pe-
Uo restituição da importância des-
Mada por aquela praça para a Cai-
w do Hospital : — -.Pague-se a lm-
WSnria de Cr? 2.120,30, de acordo
*i a Informação dn Contadoria»;

do l? sargento reformado Llno
tonei de Oliveira, pedindo permissão
l«a Internar no Hospital da Corpo-
«tio sua esposa dona Amélia Alves
«Oliveira • — «Concedo»;

do 3? sargento Alberto -Arafljo

JMilro. pedindo permissão para ln-
'"Mt no Hospital da Corporação sua
Wa dona Wilda Pinheiro Monteiro:*" -Concedo»; e,

"• do toldado Domingos da Silva
*lli pedindo permissão para prestarm>f para motociclista c motorista
Mislonal 

_ na Inspetoria do. Tràn-

WMwC «Concedo, sem prejuízo do

1*1II
*

a*i!XMICAOg^Hg

NOTÍCIAS do exército
(Vide Boletim do Exército à 5». pagina da 2«. sec8o>

ENCERRAMENTO DAS GRANDES MANOBRAS DA
ESCOLA MILITAR REALIZADAS NA REGIÃO DE

BARRA MANSA-ENGENHEIRO PASSOS
A grande festa de confraternização do Regimento Sampaio — Visitas técnicas — Mo-
vimentaçao de intendentes — Posto Médico do Ministério da Guerra — 0 «Dia do
Soldado» no 111-3/ RI de Petrópolis — Ser viço de Assistência Social do Ministério da

Guerra — Pagamento de agosto a inativos e pensionistas

. • «£í£F5
jíiL'.i3
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COMEMORATIVO

.GERALwfXt-RCÍlD
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V Ex-Ubria que figura com destaque na Exposição

H^*/-«i ^"T'*f< t|v},r:
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Um flagrante da inauguração da I Exposição Geral do Exército, vendo-
se o general Canrobert Pereira da Costa, ministro da Guerra, pales-
trando com os generais Newton Cavalcanti, chefe do Gabinete Militar
da Presidência da República e o presidente da Comissão Organizadora

da Exposição, general Paulo Figueiredo.
mento de Desportos do Exército. Biblio-
teca do Exército. Instituições).

Prossegulndo assinalou os relevantes
serviços que lhe íoram prestados, não
só pelos órgãos administrativos da União
como tamoém pwr particulares, serviços
esses que poderão ser observados na
Exposição.

Depois de discorrer sobre a organiza-
çao da Exposição, o general Paulo Fl-
gueiredo, que se achava acompanhado
dos demais membros da Comissão —
coronel Pedro da Costa Leite e major
Antunes de Paranhos — terminou a sua
oração dizendo que a mostra servirá
para exaltar a obra de nossos tntepas-
sados e dizer bem alto do sacrossanto
dever que temos de, com o sacrifício
da própria vida, entregar intacto aos
nossos descendentes o patrimônio de gló-
rias recebido. Por último, solicitou que
o chefe do Exército desse por Inaugura-
da a Exposição.

Com a palavra, o gai. Canrobert Pe-
reira da Costa disse da sua satisfação
em dar por inaugurado o certame, cuja
comissão, em boa hora por êle nomeada,
desempenhou-se magnlflcamente da mis-
são de que fora incumbida. A seguir,
referiu-se aos nossos fatos .'íistórlcos
desde o Brasil colônia até os nossos
dias ressaltando a atuação dos mllita-
res,' cujos feitos históricos estão todos
consignados na Exposição ora inaugu-
rada. "-.

Terminados os dlsctjrsos o ministro da
Guerra e o representante do presidente
da República, acompanhados dos pre-
sentes, passaram a vJsitar os artísticos
mostruários.

Por ocasião do seu discurso, o general
Paulo Figueiredo fêz referências de agra-
decimentos às altas autoridades que co-
laboraram para o brilhantismo da Ex-
posição, destacando entre outras o ge-
neral Ângelo Mendes de Morais, drs. O.
Barros, Maciel Pinhiero, Francisco Mar-

quês dos Santos, Morales de los Rios,
Epitácio Mala, Alberto Lima, Solano de
Barros, Maciel Pinheiro, Francisco Mar-
Lira, coronel Jaguaribe de Matos, ge-
neral Benlclo da Silva, srta. Mercedes
Reis, d. Cacllda, pela Fundnçao Osório.

O resumo da exposlcflo ora Inaugura-
da é o seguinte: Seção Histérica — (Or-
ganizacão e Legislação. Lutas. Biogra-
fias. Cartografia. Uniformes. Impren-
sa. Diversos); SecRo Artística — (Pjn-
tura, Escultura, Gravura e Ex-Librls.
Medalhlstica. Música. Numismátlca.
Heráldica. Filatelia. Fotografia. Diver-
sos); Seção Têcnlea — (Estado Maior
do Exército. Departamento Técnico e
de Produção do Exército. Departamento
Geral de Administração); Secfto Justiça
Militar —- (Superior Tribunal Militar);
Seção da FOrca Expedicionária Brasl-
lelra; Seção Barão do Kio Branco; Se-
cSo General Rondon; Seção Forcas Au-
xlliares; SeCão Diverso» — (Departa*

INSTITUTO DOS INDUSTRIÁMOS
CONCURSO PARA FISCAL

„. * Delegacia do Instituto dos Industrlários em Niterói torna
fr» que, no período de 21 de agosto a 4 de »ete™br»'fps*^
JP» em sua sede, à rua Visconde de Itaborai, 513, inscrições
m ° concurso relativo à carreira em epígrafe.

Tendo em vista a natureza especial das íunsSes Inerentes ft
2?" «e FISCAL, a inscrição é privativa do sexo masculino
J** limites minimo e máximo de idade, respectivamente, de

1 •» anos.

ij"8 vários outros esclajccimentos referentes ao *o"-?urso, os
"«nasados deverão dirigir-se ao endereço acima mencionado.

PSD PSD

». EUCLY
PARA VEREADOR

DES CARVALHO
^•empregado no comercio — Medico — Grande

amigo dos trabalhadores
PARA DEPUTADO

ft AUGUSTO AMARAL PEIXOT

Apás a inauguração da parte acima
da Exposição que é eminentemente cul-
tural, as autoridades dirigiram-se para
o salão Assírio do Municipal, onde Igual-
mente inauguraram a segunda parte da
Exposição, destinada a mostrar ativida-
des atuais do Exército, no terreno téc-
nico. Esse ato revestiu-se de igual brl-
lhantismo.

A Exposição, durante a Semana de
Caxias, ficará aberta à visitação pú-
blica das 15 às 21 horas.

SALAS EM HONRA AO BARÃO DE
RIO BRANCO E AO DUQUE DE CA*
XIAS — Na Exposição funciona, com
a cooperação do Ministério das Rela*
ções Exteriores, uma sala em homena-
gem ao Barão do Rio Branco e ao Du*
que de Caxias, constando de variados
documentos históricos originais, como
mapas, medalhas, espadas, tratados com
paises estrangeiros, bandeiras históricas
e inúmeras relicarlas pertencentes aos
dois ilustres e bravos brasileiros.

Encontram-se, também, alguns gene-
rais do Exército, como Dionlsio de Ser-
queira e outros, que marcaram época na
nossa história diplomática e militar,
perpetuados em trabalhos artísticos de
brpnze, podendo ver-se também o busto
do Duque de Caxias e do Barão do Rio
Branco. Há também uma galeria de
fotografias de todos os ministros da
Guerra do Brasil, títulos de nobreza, pa-
tentes de promoções, objetos encontrados
no caixão do Duque de Caxias, por
ocasião da exumacão e trasladacio par8
o Panteon Militar dos restos do herói
nacional.

PARTICIPAÇÃO DA 2« CIA. ESPE-
CIAL DE MANUTENÇÃO NA EXPO*
SICAO —- A 2» Cia. Especial de Manu-
tençêo, comandada pelo capitão José de
Almeida Ribeiro, está se fazendo repre-
sentar na 1» Exposição Geral do Exér-
cito com uma banca de prova volante
para motores de carro de combate, cons.
trulda naquela Unidade da 1» Divisão
Blindada. A viatura Studbaker, em que
se acha montado o motor, se encontra
na avenida 13 de maio,, junto ao AssI*
rio, desde ontem.

Destina-se a provas de motores radlaln
de 7 e 9 cilindros aplicados nos carros
de combates «Shcrman», tendo sido idea*
llzada- e construída pelo 1» tenente Ro.
berto Ferreira da Costa e Sousa, com o
auxilio do sargento Estefànlo Baschins*
ky.

CONFERÊNCIA
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A Escola Militar encerrou ontem assuas grandes manobras de fim de ano
de instrução, desenvolvidas na região
de Barra Mansa-Engenhelro Passos, no'
Estado do Rio. Todas as armas foram
empregadas nesse exercício, no qualtomou parte todo o Corpo de Cadetes
com as suas centenas dc jovens. Ar-rojados temas táticos foram desenvol-
vidos no terreno e na carta, sendo vi-vidos momentos reais, em que as mais
modernas máquinas de guerra foram
postas em ação pela Infantnria, Arti-
lharia e Cavalaria. A Engenharia na
sua missão de pontes e de preparo deestradas, além de outros misteres da
maior relevância em campanha, foi fa-
tor preponderante para o bom termo
dos trabalhos em campanha.

Dirigiu a manobra o próprio coman-
dante da Escola Militar, general Ma-
nuel de Azambuja Brilhante, que viu
coroado de êxito todo o seu trabalho
em prol dos futuros oficlsls do Exér-
cito. Os instrutores por sua vez tam-
bém deram o máximo de seua esforços
para o maior brilhantismo do exercício.

A parte final foi assistida pelo ge-neral Mário Travassos, diretor geral do
Ensino do Exército, com a presença dos
representantes do ministro da Guerra,
do chefe do Estado -Jaior do Exército
e de outras altas autoridades. O Corpo
d« Cadetes, bem como todo o material
de guerra e outros elementos emprega-
dos, recolheram-se durante todo o dia
à sede da Academia das Agulhas Ne-
g-ras, em Resende, depois de uma se-
mana de ausência.
A GRANDE FESTA DE CONFRATER-

NIZAÇÃO DO DIA 22 NO REGI-
MENTO SAMPAIO

A Festa de Confraternização que o
Regimento Sampaio levará a efeito no
seu quartel da Vila Militar depois de
amanhã, dia 22, comemorativa do 5"
aniversário do seu regresso dá campa-
nha da Itália, está sendo aguardada
com multo interesse nos meios armados
e sociais da cidade. Além do presi-
dente da República, que foi especial-
mente convidado o Regimento contará
com a presença de todos os oficiais qn«>
com êle fizeram a referida campanha.

O programa está dividido em três
partes, destacando-se a que -erá rea-
llzada no estádio, durante a qual será
Inaugurado solenemente o grande mas-
tro colocado no rresmo, oferta do ml-
nlstro da Marinha, que comparecerá
acompanhado de oficiais do seu gabi-
nete.
VISITAS TÉCNICAS DO CHEFE DO
SERVIÇO DE SAÚDE DA Z. M. L. K

1« R. M.
O coronel médico dr. Virgílio Tou-

rinho Bittencourt Filho, chefe do Ser-
viço de Saúde da Zona Militar de Leste
e 1» Região Militar, na quinzena pró-
xima passada acompanhado do majoi
médico adjunto, do Serviço, dr. Adolfo
Sodrê de Castro, efetuou visitas técni-
cas 6. Fábrica de Bonsucesso, Escola
de Educação Fislca do Exército e às
Oficinas da Urca e acompanhado do
capitão médico dr. Galeno da Penha
Franco, chefe da 2» Seção, visitou a
Sucursal do E. Substância em Deodoro.
O Q. G da 1» D. I. e o lv G. O. 155.
MOVIMENTAÇÃO DK INTENDENTES

Foi feita, por necessidade do serviço,
á seguinte movimentação de oficiais ln*
tendentes do Exército: a) — transfe-
rênéla — capitão Mozart coutinho da
Cruz, do E. M. 2.« R. M. para o Q. a.
atl Z.. M. Centro; primeiro tenente Má-
rio José Real, do H. M. Salvador para
O 3.o R. C.; primeiro tenente Niáze
Almeida Gerude, da í.» Cia. Int. para
o E. C. F.; Álvaro de Oliveira Brasil,
da 3.» B. O. C. para o E. C. F.; pri*
melro tenente Luclano Desço Neto, do
l.o R. C. Moto para o 2.v G. A. Cav.
75; primeiro tenente Nilo Nunes de Car-
valho, da D. I. E. para o 15.v R. I.;
primeiro tenente Moacir Chaves, do
E. F. da 2.' R. M. para a 3.» O. Ci
segundo tenente Manuel Figueiredo
Sampaio, do E. S. da 6.» R. M. para
o H. M. do Salvador; segundo tenente
Geraldo Pflrto Sampaio, do lO.v G. A.
T. para o Q. G. da 10.» R. M.i se-
gundo tenente Hlldeberto Fernandes do
Melo, da E. P. Fortaleza para o E. F.
da 10.» R. M.; b) — retificação d«
transferência — do primeiro tenente
Cleber Bastos, do 13.o R. C. para o
E. C. F. e não Stibd. S. E.; c) —
anulação de transferência — do prl-
melro tenente Q. A. O. Arnaldo Fur*
tado da Cunha, do E. O. Lopes para
o D. M. I.i d) — exclusão — Por tei
sido transferido para o 15.' R. I., foi
excluído do estado efetivo da D. I. E.
o primeiro tenente Nilo Nunes de Car-
valho, ficando adido até ser desemba-
raçado.
NO E. C. DE MATERIAL SANITÁRIO

DO EXÉRCITO
O Estabelecimento Central de Mate*

rial Sanitário do Exército fará inau-
gurar amanhã, às 11 horas, as oficinas
de mecânica e galvanoplastia que acaba
de Instalar em sua sede. Para o ato
foi convidado o ministro da Guerra. Di-
rlge o Estabelecimento o tenente-coronel
médico dr. Azals de Freitas Duarte.

I. P. M.
O ministro concedeu trinta dias de

prorrogação no prazo para entrega de
um inquérito policlal-militar de que se
acha encarregado o primeiro tenente
Moaclr Viga.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Pelo ministro foram indeferidos os

requerimentos de Sérgio Henrique Car-
dlm e Zedechlas de Deus Galiza.

POSTO MÉDICO DO MINISTÉRIO
DA GUERRA

O ministro, em aviso de ontem, de
conformidade com o que propõe a Dire-
toria de Saúde do Exército, declara que
passa a denominar-se «Posto Médico do
Ministério da Guerra» o atual «Posto
de Socorro do Ministério da. Guerra».

O «DIA DO SOLDADO» NO HI-30 B.I.
DE PETRÓPOLIS

Os preparativos comemorativos do
«Dia do Soldado» prosseguem atlvamen-
te em todos os quartéis e demais se-
tõres do Exército, ontem, chegou-nos
às mãos o programa organizado pelo
III-3v R. I., antigo lo B. C. de Petrô-
polis, segundo o qual a data será fes*
tlvamente comemorada. O seu coman-
dante, tenente-coronel Osmar Soares

Dutra, naquela data oferecerá à socie-
dade petropolitana um grande baile, nos
salões do Batalhão, para o qual con-
vldou o mundo oficial e também a alta
sociedade carioca. O baile terá Inicio
ân 21 horns. Também haverá uma reu*
nião dançante para os sub-tenentes,
sargentos, cabos e soldados e suas fa-
mllias. Durante todo o dia 25, o quar-
tel estará exposto à visitação pública,
a partir das 8 horas. Haverá forma-
tura geral do Batalhão, seguida do nas*
teamento da Bandeira Nacional, leitura
do boletim alusivo à data e^entrega
de condecorações. Segulr-se-â o desfile
do Batalhão, sob o comando do major
sub-comandante em homenagem ao pa-
trono do Exército, na praça Infantaria
do Brasil. Após, terá lugar a parte
esportiva, no Estádio General Sampaio,
tomando parte oficiais e praças. Ha-
verá sessões cinematográficas, franquea*
das ao público, no Clné-Teatro Carlos
Gomes, do Batalhão. Será representada
a peça «A Borboleta e a Abelha», pelo
Corpo Cênico do Esporte Clube Mag-
nólia.

UNIFORME DO DIA

A S. G. M. G. designou o 5» un!-
forme para o diá 22 do corrente. Para
as comemorações do Regimento Sam-
paio, o 6v uniforme.
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DO M. DA GUERRA
Sob a presidência do secretário geral

do Ministério da Guerra e integrada de
um representante do E. M. E., do
D. G. A. e do D. T. P. E., O mi-
nlstro, em aviso de ontem, declara que
fica constituída uma comissão encar-
regada de estudar as bases de organi-
zação do Serviço de Assistência Social
do Ministério da Guerra. Tal comissão
baseará seus estudos na apreciação das
necessidades do pessoal civil e militar
do Ministério, bem como de seus de-
pendentes, na legislação existente no
Brasil e no estrangeiro sobre o balanço
das várias iniciativas da própria adml-
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| Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Industriários

AVISO AOS EMPREGADORES
— A fim de fazer face à recente majoração dos benefi-

cios da Previdência Social (Lei n. 1.136, de 19-6-50), o Decreto
n. 28.412, de 24-7-50, elevou para 6%, a partir de AGOSTO DE
1950, a taxa de contribuição dos associados deste Instituto e,
consequentemente, a dos empregadores.

II — Isto posto, as «CONTRIBUIÇÕES PARA O I.A.P.I.»,
a partir da competência de AGOSTO DE 1950, deverão ser cal-
culadas e incluídas na Guia de Recolhimento, na base de *%%
e nSó de 10%, como vinha sendo feito anteriormente

nlstraçâo da Guerra. Tomará como base
os seguintes aspectos do problema: a)

moradia própria e do Estado; b) —
assistência médica, dentária e jurídica;
c) — assistência educacional, cultura)
e recreativa; d) — cooperativas do
consumo — alimentação, vestuário, far-
macia, pertences profissionais e domes-
ticos e veículos de transporte; er —
transporte — viagem, hospedagem, oa-
gagem e mudanças; f) — assistência
financeira — seguros, montepios, adi-
ctonals, pecúlios, abonos e rápidos; g)

férias.
HOMENAGEADO O CHEFE DO

SERVIÇO DE CARDIOLOGIA
DO H. C. E.

Expressiva homenagem foi prestada
ontem ao professor, major dr. Fran-
cisco Correia Leitão, chefe do Serviço
de Cardlologla e de Clinica Médica do
Hospital Central do Exército, por mo-
tivo do transcurso do seu aniversário
natallclo transcorrido na véspera. A
homenagem consistiu na reunião de to*
dos os oficiais médicos e de outras
pessoas da alta administração respectl*
va no gabinete de trabalho da direção
daquele tradicional e conceituado nosò-
cõmlo, tendo, em nome da Diretoria,
usado da palavra o diretor do Hospital,
coronel médico dr. Aquiles Galotl, que
proferiu uma Oração saudando o anl-
versariante. A seguir, deu a palavra
ao médico do hospital para também
saudar o homenageado, em nome da
oficialidade do estabelecimento. O prò*
fessor Correia Leitão agradeceu, sendo,
por fim, abraçado por todos.
PAGAMENTO DE AGOSTO DE INA-

TIVOS E PENSIONISTAS
O major chefe Interino da Pagadoria

Central de Inativos e Pensionistas avisa,
pòr nosso intermédio, a todos os lnte-
ressados, que o pagamento a Inativos
e pensionistas, inclusive pensões Judi-
clárias, do mês de agosto corrente, será
efetuado da seguinte maneira: dia 22,

(Conclui na 7.» oáginai

M. CANTINHO — Delegado
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^^ Ferroviário!

Votando em THEODERICK DE ALMEIDA PARA A
CÂMARA DOS VEREADORES, estarás elegendo
outro ferroviário para cuidar dos teus interesses.
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O c.líntlutn norto-nmprlcniui dr.
Sldney H. Bnhcook, «Ir., dc pnuai»-
goni pelo IU», ri'iill/.iirú vúi iim oimi-
fi'i-i*in-liiN Hiilire iintllilótloii» Dln
22 An 'MlliIlOiii, lill ÜOtlO dll BlIOlO-
(lllllo l'.riii.ll«'li'ii lll- (iiilinloii —

Edifício Diuii'' — riiliirrt Nólin-mi
iiiiri,ini.i, pertlnontt.il i\ prnilucAo di<
iiiiiiiiliiiiini. iin i.i-ihI «, nm pnr-
ili nlm, dii Aiireiiiiiloliui, o ni;.iii.
(,.«.(.. 1.1.1 lil lm ii. nilili. .ililplin uni

PO dfl n'¦¦"«"
Mr, iMnnr ••< BubWek. Jr.

CURSO DE
PORTUGUÊS

por correspondência

do Dr. Napoleão Mendes
de Almeida

Ê êste o 13.v ano de cxls-
têncla do Curso de Português
por Correspondência do dr. NA-
POLEAÜ. MENDES. DE . ALIVIEI-
DA, autor dn OrnmAtlcn Meto-
cllcíi dn I.Iiii;ii,-i Por'UKuCni-1 i
do vAiIur outros livros da por-
uikuCh o da latim, tínslnu cnm.
pleto o motodlcu com aluno*
nn Cnpltiil, uni toiliis on l.Htfi.
dns o fora do próprio rmln,
l(i. A I.IHrJKO HADAKU, B4Ü

<1,v iinilril, niiIiin H, I) u 10. Cnlxii
pon tu I -t-iftn. Tol.i y-niiHH —
H. PAULO.
i'i > * "i •-.-.n, .-.• i i , > i v
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Elimine a

SUR

Jl lig *<-s*:*v

Sendo o S0N0T0NE o mais
antigo e universalmente
mais usado, é também c
mais perfeito.
A preferência natural pe-
los aparelhosS0N0T0NE-es-
pecialmente pelos últimos
modelos, é prova conclu-
dente de sua supremacia.
Sentindo dificuldade em
ouvir, procure o repre-
sentante dos aparelhos S0N0T0NE de fama
mundial* e verá que nenhum aparelho o iguala
em eficiência, durabilidade e ECONOMIAI

(rV:*>

•!j«3*!'S3)
üfalS*"'

!(ÜÜ
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Rua da Quitada,, 3.-3.*
Telefone 22-3124

TESTES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA

ii

. > O GENERAL

MENDES DE MORAIS
Apela para o eleitorado carioca no
sentido de eleger uma representação
à altura da cultura da Capital da

República, dizendo:
Votai em

Olindo Semeraro
PARA DEPUTADO

e

Hugo Ramos Filho
PAKA VEREADOR

I OSÓRIO
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BORBA
é um dos

candidatos do
PARTIDO

SOCIALISTA
BRASILEIRO

a

DEPUTADO
AV. RIO BRANCO, 173, 2.

TeL: 32-9652

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Para Vereador

io Mniz. da Silva
Av. Rio Branco, 173,2.° - Tel. 32-9652

AOS PROPRIETÁRIOS E AO
ELEITORADO EM GERAL

A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓ-
VEIS não faz política e, assim, não pretende traçar a
ninguém a política que deve seguir, nem o partido que
deve apoiar. Entretanto, ao se aproximarem as eleições
gerais de 3 de outubro vindouro, julga oportuno, em de-
fesa da propriedade, vir a público para recomendar que
não se vote em nenhum candidato que já tenha revelado
sua fobia ou aversão pela propriedade particular, nesses
que, detentores transitoriamente de cargos públicos ele-
tivos, se negaram sempre, e de forma sistemática, a
levar em consideração as mais justas reivindicações em
favor da propriedade.

Escolhei, pois, brasileiros, o partido político que
quiserdes, mas negai o vosso voto a qualquer desses
candidatos que, agora, por aí se apresentam a pleitear
os vossos sufrágios, quando, antes, com arrogância, sé
compraziam em preconizar abertamente a espoliação
da vossa propriedade...

Votais intimoratamente contra esses conhecidos
elementos que, antes de tudo, estareis contribuindo de
modo decisivo para sanear o país dos que querem do-
miná-lo, apenas, para imporem o regime coletivista —
supressor dos direitos humanos fundamentais, — ou,
pior, para criarem no Brasil uma pretensa ordem le-
gai, consagradora do esbulho.

A DIRETORIA

POSTO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PRO-
PRBETÃRIOS DE IMÓVEIS — Funciona de segundas
às sextas-feiras, das 14hS0m às 17 horas, à avenida
Graça Aranha n. 226, 2.? and. Serviços absolutamente
gratuitos. Informações pelo tel. 42-8403, no horário
acima.
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TEU VOTO Ê VALIOSO

AVANTE NA GRANDIOSA OBRA
DO PREFEITO

Mendes de Morais!
PARA DEPUTADO

OLINDO SEMERARO
p. s. I).
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Clínica de Senhoras — Partos
MÉIER

OR. A: CAMPOS BOUÇAS - As 2/s, 4/s e b.% das 14 às 16
DR. DAVID NUSMANN - Diariamente das 16 às 19 horas

Rua Carolina Méier, 14 — Sobrado — Te!. 29-5503.

REVISTA DA ESCOLA MILITAR
Número de dezembro de 1949

A VENDA EM TODAS AS BANCAS DE JORNAIS

II

m

JEEP PEÇAS
Recebemos pequena quantidade de peças para «JEEP WIL-
LYS Mod. MB-4x4. G. Ccntola & Cia. Ltda. — Rio de
Janeiro — Caixa Postal 3276 — Telefone 52-3501 ou

38-9308 — 48-7178.

ATÉ Õ^~42ÕÕ7)Õ
MAQUINAS DE COSTURA — COMPRA SE
Máquinas Singcr 1-unlQtier tipo — -faff — Ponto «-Vjour Esquerda
— PaR-a-se até o preço máximo de Or.S 4.'ÍOO,00 no ato da compra.
Atende-se rápido pólos telefones: 82-3900 e 32-7987 — Sua Estado

,———— de Sá, 37. 

CLINICADO
DR. EDUARDO VILLELA

Especialista oom muis de 30 anos di- prática, don «(uals M ano» nos HospI-
tal» de 1'nrln Estáffio na Clínica Mayò, no Instituto Neurológico e nos Hospitais
de New Vork

Tratamentos Blolóclcos e pela Eletricidade médica ila» Doenças Internas,
Moléstias das Senhora» c Glimdiilares. Tratamento das Doenças nervosas p«.r
processos de revitalização progressiva «Io sistema nervoso central e periférico.
Vebullzacftcs de .Penlelllnn, f-rstrrptninirl.ra, etc. — Tratamento de. Reeupcrac.lo
MolAelcu para nervosos <• esgotados.

DUCHAS ESCOl KZ/AS» «* duchas Knripm Duchas massagens. Banhos de
lu/ e di* vapor (sndavãu) para curas dn emagrerimenlo i* de desintoxicação.
Banhos medicinais. MECANOTEKAHIA e REEDITACA» MOTOICA para Do-
encas nervosas, Paralisias, Atroflns. Convalescenças de Derrames cer«*braln.

NO lNSTITlTf» IISIOTKT.Aru O DO DR. EDUARDO VIM.E1.A
1«, ttt.A DA 1.ATA, II! — Sobrado. De 7 ns 17 horas, todos os dias.

TKf.EroNE: 33-8873,

*4«1
. li i MEIAS NYLON DE SALDO À CrS 10,00

».^^;' | A CASA HERMAN venderá amanha
1 • * — Dia 21 — segunda-feira

Meias Nylon c. p. defeito a
Cr$ 10,00

RUA SANFANA, 227
(Q. esq. de Frei Caneca)

$f/m:
m ^I / jp

MSFORJ!E 0 SEU RADIO
CAIXAS 1'AKA RADIO DK TO-

DOS OS ESTILOS.
CONSERTOS EM GERAI.

VENDAS A TRAZO

Rádio Trucco
Rua Visconde do Rio Branco, S5,
sobrado — Tels. 33-S10I e 22-9435

E VOCÊ DEVE ASSINAR
A COLEÇÃO SARAIVA
10 MOTIVOS!

RUA DA ASSEAIBT.ftJA, 35 1? and. TEL. 22-8155 — RIO
I» ~- Porque cia publica o livro mais econômico que ee '-dita

nu Brasil. Cr.$ 10,00. cada volume.
2» —¦ Porque ela distribui apenas um livro por mês — coisa

que não pesa no seu orçamento.
8'' — Porque ela apresenta obras dos melhores escritores oa-

cionais e estrangeiros.
4' — Porque os seus livros sào impressos em papel de boa

qualidade.
5» — Porque os seus volumes são fortes e resistentes bro-

i.iiuras.
6» — Porque as suas capas são em tricomia e executadas por

exímios artistas.
7» -~ Porque rigorosa é a seleção das obras nela incluídas.
8** — Porque os seus livros «âo sempre de boa e sã literatura

e, ao lê-los, não só você se distrai como também se
instrui.

9» — Porque você recebe a «COLEÇÃO SARAíVA» em »eu
próprio domicilio, efetuando o pagamento contra a en
rrega de cada livro.

10' — Porque é empreendimento de uma firma com 35 «uioís dc
trabalho honesto e ininterrupto pelo progresso do livre
brasileiro.

NOTICIAS DA PREFEITURA

Encaminhada à Câmara, a mensagem rees-
truturando a Poli cia de Vigilância

No gabinete — Relacionamento de despesa para abertura de crédito — Nomeações em
virtude de concurso — Gozo de férias de funcionários — Reunião de comissão de-
signada — Processos em exigência no Patrimônio — 0 início do pagamento do fun-
cionalismo •— Despachos do prefeito — Concessão dè salário-família — Atos e des-
pachos nas Secretarias: de Administração, de Saúde, do Interior, de Educação, de Fi-

nanças e no Montepio dos Empregados Municipais

VOLUMES PUBLICADOS
Pedro Calmon
Léo Vaz
Hermano K. da Silva
Paulo Setúbal
Lewls Wallace
Ondina ferreira
Dostolcvski

Malba Tahan
Ciro dos Anjos»,
Oríjíenes f.cssu
Galeão Coutinittt
Henryk Sienkiewicz
B. de .Menezes

Menotti Del Picchia
Lúcia Miguel Pereira
H. G. Wellt*
J, B. de Melo e Sousa
l»ord Lytton
José fiernldo Vieira
Edna Fm hor
Afonso sciiniiiit
Aliilionm- Hiiinii'1
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O Kei Cavaleiro
O Professor Geremias
Nos Sertões do Araguaia
Os irmãos Leme.
Ben Bur
Navio Ancorado
Recordações da Casa dos Mor-
ios
O Homem que Calculava

—, O Amanucnse Belmiro
-— O Feijão e o Sonho

Confidencias de D. MareolltmQuo Vadis
Emílio Menezes, o último Uoê-
mio
A Fil lui do Inca

—- Em Surdina
O Alimento dos Deuses

—* Mjijiipira
•*•» Os últimos dias de Pompéia
-~ A Ladeira da Memória

( lrriai'1'on
Multliiihimi-o-4

A borboleta A/.ul
•— O Nnntii Ki>|iiilcro

O liuniiuii ile «ii'1'lliii Ui«'.i'.-.'i,i.i
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O prefeita Mendes de Morais, confor-
rne .fi temos amplamente noticiado, vem
demonstrando o maior interesse na so-
lucilo do caso da Policia Municipal, euja
«¦estruturação tem sido solicitada, quer
pelas comlssOes de servidores daquela
corporação, quer pelas contingências dc
momento. Essa reestruturação cuida-
dosamonte elaborada, acabo de ser en-
caminhada em Mensns-em do Prefeito,
à Câmara dos Vereadores, Trata-se de
um trnbalho amplo, que vlsn atender
a todas as classes de servidores da
Polida de Vigilância, quer sejam guar.
das. fiscais oficial» dc vigilância; A
reestruturação prove a crtiicflo ile mais
duas classes finais de N e O. N'o que
tnca o aposentadoria dos servidores
daquela corporação, o prefeito realizou
trabalho de profundo alcance social.

Assim, os funcionários* de carreira
quando atingirem as Idades de 55, 60
ou GR anos, 

'desde 
que Inválidos nara

os serv*K*os Inerentes ft mesma, e con-
tem 25 anos de serviço, serão aposen.
todos.

A reestruturação cst'â assim propôs-
ta: oficial de vigilância: 14 classe O:
27, classe N; 40, elasse M; 53. classe
L: 66, clnsse K; S0, classe .1; fiscal do
vigilância: 30, classe T: 60, classe H;
90, classe G; 120 classe F; Guardas:
2.600 classe E. num total de 3.1S0 ser-
vldorcs.

O enquadramento dos atuais ocupan.
tes das carreiras de fiscal de vigilftn-
cia e oficial de vigilância será feito
por promoção, com exceefio dos atuais
ocupantes das classes H e I, dn carrel-
ra de oficial de vigilância, que pas-
sam automaticamente para a classe .T.
f-Jas promocBes as classes K e I». os
atuais ocupantes da classe .1 tertio pre-
ferencia sobre os das classes I e B e
hem assim como sObre os du classe H.

A proposta estabelece ainda, uma
gratificação especial atí «, máximo da
:.!0 por cento sobre os vencimentos, paroos guardas ? fiscais destacados para
serviço noturno.

Foi prevlsla, ainda, a melhor-la para
os componentes da Banda dp Música
da Polida Municipal, no seguinte esca.
lonair.ento: — 7 classe J: 14 classe
T; 'JI. classe TI: 2?. elasse G o 35,
elasse r*', num* total de 105 músicos.

IVO GABINETE
O prefeito recebeu ontem, em seu

gabinete, os srs. Peregrino .lúnlor pre-
sidente- da Academia Rraslldra úc. Le-
trás: Comissão rio daotildgrafos da P.
D.F. c em despachos, os srs. Clóvts
Monteiro c Luis Fernando Movais, res-
pectlvamente. secretário geral de Edu-
cação «¦ diretor rio Montepio dos-Em-
pregados Municipais.

RELACIONAMENTO UE DESPESA
PAKA ABERTURA DE CRÊHITO

O secretarie de Administração man-
dou relacionar para abertura di> cr«,dl-
to, importâncias devidas nos seguintes
servidores: _ Abelardo Costa — Nnlr
Pinto de Barros — Lírio Couto — Ie.
da Esteves -— Vitória Gutlerrtez Fer-
rolra — Ceei Freitas de Oliveira -- Hl-
larln Rodrigues — Antenor Macedo —
Antônio Elias da Silva — Ana Barra-
fato — Helena Carolina Coelho - Ma.
rlna Kohl de Assunção — Afonso de
Oliveira -- Milton ria Conceição —
Jofin Ferreira Borges — Virgínia A),
ves dos Santos - Fl-.ivlo Aprlgllnno —
Emídlo Francisco SimBes — Josí? Mo-
reira Dias Alves - Josí Francisco FIA.
res — Vitallno Amando Pereira Fran-
cn — Melchlsedcck Augusto Rorirlguei— Wadlh Sabá — Vanrierlel Rodrigues
do Nascimento — V/ilson Tavares do
Lima — Regina Augusta Mondlni Be-
let! — Lia Cavalcanti rie Andrade —
Valter Gomes Cardlm — Alice Gulma-
rües —• Dinorâ Coelho da Mota —
Moacir de Barros -— Artur Josí de LI-
ma — Franclsca Calddra de Alvaren-
ga Janonl — VIvaldo Monteiro Ti*,r-
res — Aldlr rta Sll%*a Pinheiro — João
RlbRlro Bogalheira — Antônio Louren-
co Cabvul — Bernardo Moreira de Car-
vallio — Wilson .rose Rodrigues.

NOMEAÇÕES EM VIRTUDE DE
CONCURSO

y O prefeito assinou os seguintes do-
]'eretos: nomeando, tendo eni vista a

classificação obtida em concurso, pare
o cargo de dentista, com Cora Fontou.
ra. Maria ria Conceição de Oliveira,
Marln Emilia Soares da Rocha Ota-
vlano Rocha Martins, Paulo Cisar No-
gueira dos Santos, Paulo Manuel May-
worn Savedra. Paulo Viana Padllha de
Ollwira, Rubens Raimundo, Antônio
de Miranda Carvalho, Romeu Azevedo,
Antônio Alves Xavier, Arinos Pinto du
Arruda e Artcmlza Gonçalves Leite;
interinamente, para o cargo de práticorural, Antenor Plenamente.

GOZO OV. rERIAS DE
FUNCIONÁRIOS

Alím das estações dt** veraneio de
Caxambú, Sâo Louronço, Araxà e
Lambarl. que os* íervidnrcs municipais
gozam de grandes abatimentos nas dlft-
rias des hotéis, o diretor «lo Ooparta-
monto rie Assistência ao Servidor, dr.
Moacir Figueiredo Ramos, recebeu d«*
SInrilcato de Hotéis d<» Camhuquira. b
seguinte carta: .••Senhor diretor: Temos
« satisfação de cumprimentá-lo o, ao
mesmo tempo n «ie confirmando os ter-
mos de nossos entendimentos pessoaissobre ii magnífico plano rio ri*, prefel.
lo general Mendes de Morais, de pos.slbllltar as maiores facilidades no fun.
cionalismo municipal rio Distrito Fe-
deral «Je gozar suas férias, fazer o seu
tratamento dc águas minerais e*. retém-
perar o seu organismo cm nossa estíln-ela hldromineral e climática, lnfoníiar
os preços em que os diversos hotel*)
desta cidade cooperarão cm 13o magnl.
fica Iniciativa: Hotéis: Empresa. Eli-
te, , Globo, Silva e Vitória — rie 1.»
de janeiro a 30 rie abril (vet-flo) abati-
mento dc 15 por cento em apartamento
Cri 90,00 e em quarta simples: Cr-1
70.00. Dc l.o ,ie maio a 31 «le dezem-
hio finwrtio Induido o abatimento d»
25 por contoi. em quarto CrS 45,00 #
o em apartamento Cr? 60.O0.

Hotíls: — Camliuquira, Avenida,
ideal, Matos, Icaral c- Pálace — dc 1
rie Janeiro a 30 rie abril, incluindo o¦Uiatimonto-apartamcntr. Cr$ RO OO e
cm quarto CrS 55,00: de 1 de mnio n
31 rie dezembro inclulrin o abatimento
«te 20 por rento em apartamento Crü
.10.00, e em quarto f*r.*5 40.00. a.i An*
tero Lopes dis Siqueira — Presidente.

REUNIÃO DE COMISSÃO
DESIGNADA

O secretário geral «le Agricultura es-
t.1 convocando parn amanhã, uma reu.
nlâo. em seu ga binei e. rios membros
da Comissão designada para organizar
n. terceira Exposição Agro-Pecuârla,
constituída dos funcionários, Osmar
topei* Resende, Corlnl.ino Ribeiro TDu-
tra Osvaldo de Carvalho «* Silva An-
tônlo Dias Lopes e Henrique L. ile
Mulo Barreto, O Inldo da reunido, se*'Vi ns 16 horns.

PROCESSO KM E.VIOftNClA NO
PATRIMÔNIO

No Di*i..*irtiniH'i*tn do Pntrlrnonlo es.
tn«i ngunrtlnrulo riimiirlmflnfo «le oxl*
Hilllcliiti, o*) pn,i'i.iiitini nliiil"... lelnduiift.
iIohi» flua rcrlimriln Hurlioiio, 3M, SI,,
Ul), 'JU e .11 ¦ • nu» iiiiii(!fiiv«i|,, ;ivi —
Am.iiMii N, H. ('i||)UNI|l|*in«, 1»ttt 101»
illilUfUlni MlirlVilln 'J.IH, tumli.» Hun
ijiiiiciiii iiiiii-iiiii \k itu» rtliicliiiHln,;i*>li ;i*.fi a i,!ii|i|iii ilu Um meu mi.
mil" 'oi Hun i|i'ii'iiii»ii,, ;\n imii
llH l'iil'iil«'ni' IIIH líl llllrt !!"(lllll
l|i'H Nlllli» Ti AVullMfl AH/ÜlH'1!
»'ir. mui tu'/ . mm ii>n»i|i ihm*,.,
llH!. l)(!ll «/li'1'iit. , Av, N Ií Ciiib
i>*ím,\n. Ji<* m,u- 1/11*4 Hun aíi*.!.
K»!/I«ll|,*» 'I* H|»!H, >0) lliit !')»"<
«ii UnittijHi, iiii jiim tim im il» r\.

trópolls, 62"1 — Rua Lavradio. 132 —.
Rua dos Andradas, 96 — Rua Prlnel-
pado dc Mônaco, 31, apto. 309 — Rua
Domingos Ferreira, 46 — Rua Ml-
guel de Paiva. 36 — Praia da Saúda-
de, 10 — Av. Atlântica. 66-68, apto.
45 — Av. N. S. Copacabana, 1.126,
apto. 503 — Rua Figueiredo Maga-
lhaes. 321 apto. 1.208 — Rua Flguei-
redo Magalhães, 32, apto. 508 — Rua
Senhor dos Passos, 153 — Rua Alml-
rante Tamandará. 20, apto. 704; Rua
Prthcesa Leopoldina, sem número —
Rua Ibltara. 120, apto. 3í)l — Rua
Navarro, 94 — Rua Sá Ferreira. .234,
apto. 8 — Rua 'Júlio Otonl. 479 —
Rua General Polldoro, 144 — Rua Pals-
sandu, 30, apto. 10 — Rua Paissandu.
30, apto 6 — Rua Paissandu. 30 —
'apto. 3 — Rua Paissandu, 30, apto.
5 — Rua Gamboa, 159 — Rua .Toa-
quim Naburo, 43, apto. 12 — Rua Vis-
conde Caravelas, 91 — Av. N. S de
Fátima. 30, apto 101 — Run Barão
dn Gamboa, lote 25-A — Rua Camul-
rapo. 45 5'j — Rua do Livramento, 188
—' Rita da Alfândega, 285.

O INICIO DO PAGAMENTO DO
FUNCIONALISMO

Serão pagos no dia 21 dc agosto:
nos locais de trabalho — serven-

tuftrlos ativos que trabalharam nos
húcleos componentes do lote 1 até 31
de julho de 1950;

nas sedes dos núcleos Indicados
nos seus cartões de nuclarncnto fome*
cldos pelo 6-PS — Inativos e Adidos
sem exercício.

Serão pagos nos dias: 22 — 23 —
24 — 25 — '2$ — 23 — 29 — 30 — 31.

nos locais de trabalho — serven-
tuftrlos ativos que trabalharam respec-
tivamente nos núcleos dos lotes: 2 —
3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8—9 0.

—nas sedes dos núclMs Indicados
em seus cartões de nucleamento forne.
cidos pelo 6-PS — Inativos e Adidos
sem exercício dos lotes: 2 — 3 — 4 —
5 — 6—7 — 8 — 9 — 0.

no 6-PS (Edifício Comercial. 416,
andar térreo — frente para o pátio ln*
terno) no dia 25 — Convocados —
núcleo 5.018 e dia 28 — Curadores —
núcleo 7.106.

Aos srs. responsáveis pelos núdeas:
devem comparecer à Av. Graça Ara-
nha. 416 5.o, sala 525 — a fim do
teceberem documentos relativos ao pa-
gament" nn véspera do dia do paga.
mento do respectivo lote das llhSOm
fts 15h3(lm. • -

Observação — 1 — Os srs. respon-
sâvels pelos núcleos devem aguardar
o pagamento com os C. R. recolhidos
tm ordem crescente dé matricula en-
tregando-os ao Fie! do Tesouro.

Observação — 2 — Na relação dos
C. H. por núcleos do Fiel dn Tesouro
e no verão rios choques não pagos os
srs. responsáveis pelos núcleos devem
fazer constar os motivos que determl-
naram seu impedimento.

Aos srs responsáveis pelos núcleos
cnbe exclusivamente a verificação da
fiel' observância da presente reromen-
dacão.

DESPACHOS DO PREFEITO
Nn Secretaria de Viação e Obras —

Rfidrlgo Vieira de Sousa — Aprovei;
Empresa de ¦ Transporto Chavantes —
Autorizo: Ônibus Central Limitado —
Atenda-se: Geraldo Acunha — Atenda-
se: Gabriel Coplho dos Santos, Antônio
Gomes dos Reis — Autorizo: Empresa
de Diversões Marítima — Indeferido.
Permitirei, mediante concorrência pú-
blica; Hélio Justo Sérgio — Dê-se, por
«íquiilade: E. Zanl e Cia. — Mantenha-
se o ato; João Caruso — Mantenho.

Secretaria Cerni de
Administração

Atos do secretário geral — Foram
designados Sllvlno Pontes Filho para
a Secretaria do Interior; Zoé Brito
Guimarães para a Secretaria de Admi-
nistração; Dagmar Barbosa Pereira Fi.
lha para a.' Secretaria de Educação.

DEPARTAMENTO DO PESSOAI,
Atos do diretor — Foram designados

Entgardls Miguel para o 9 PS; Luis
Carlos de Andrade de Andrade para o
3 PS.

Despachos — Valter Trindade, .Tostf
Cardoso dos Santos. Ludlr da Silva
Loureiro, Laura Soares da Silva — In.
deferido: Alcldes Nascimento, Dòr*
valina Bastos, José Assad. Antenor Jste-
llsárlo de Aguiar, Laurentlno Ferreira
Gabriel, Jaime Nogueira da Costa,
Norberto José Correia Filho Manuel
Silva, Ormundo B. de Araújo', Haroldo
Tavares de Lima, Zilda Dias Vasques,
Pedro Magano. José Ribeiro dos San*
tos. José Manual Felipe. Jorge de Al*
melda, Gercindo Delflno do Carmo,
Amado Ferreira. José Francisco de
Oliveira, Deocleclano Conceição, Tar*
ciliar Ribeiro Luis Almeida, Antônio
Lourenco Novo. João Alves Ferreira,
Francisco Rodrigues de Assis, José ri»
Oliveira, José Pereira Mesquita o ou-
tros — Concedido o salário rie fa*
milla.

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

Atos do secretário geral — Foram
designados Moacir Batista Soares parao Departamento dc Obras e Instala-
côes; Luis Gonçalves de Oliveira pa-ra o Departamento de Assistência Hos.
pitalar; Anatlldes Coutinho SimBes e
Leonor Tavares de Camargo para o
Departamento de Tuberculose; Ivono
Mendonça Garcia Rosa de Matos Faro
para o Departamento de Higiene.

Despachos — Manuel Ferreira Cou*
tlnho, Iracema Mercedes Nascimento,
Jussama Pires. Míriam Esteia 'Freire,
Jorge Ualff. Antônio Nelson da Mo*
ta, Vitor Martins, Heloísa Ferreira da
Silva e José André dos Santos — "Cer-
tl fique-se.

Secretaria Geral do
Interior e Segurança

Atos do secretário geral — Foram
designados Váltcr Nogueira Mendes pa.ra a Policia rie Vigilância e Helvéclc
Deollndo ria Cruz para o Departamen.
to de Fiscalização.

Despachos -- Nuzia Puglisl — Can-
<*e!e-se o auto: Mario R. Pereira, Cân.
dldo Abraão — Concedo a redução da
multa à metade para pagamento den-
tro rie dez dias: Marcos Vinícius Nu.
nes de Brito e Tapeçaria Renascença— Proceda-se de «eôrdo ei-ím o pare-cer.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura

Atos do secretário geral — Foram
designados Marln DHma Costa Ferrelr»
pnra respons-iwfpelo núcleo 0388: Mar,
tn CnmiMro de Resende pnra responsa*vol pelo núcleo 8337: Elul Mnchadu
Rego pnra auxiliar do responsável pelenúcleo 0*'7H; Ablgnll riu Costa pnrn nescola Monsenhor Rocha: Arlote do
Alencnr pnrn a encnln Cenrí; Arnnldl*
hn Rocha dn Snusn pnrn n oncoln Gun*
temnln; Miirla do Lniirdi'*! Monteiro
Mi.rnldlo pura « escola Hnrau rínmom«In Maloi Mnrllla Alliuqufirqun OiimiIi*»
rto Melo pnra « «uriilii IVlUleili»1 «1»
Miirnln: Miiainina Varnnln ^(«"n Rui*,
mnlfl aura u «hcoIo Mim*' «ie '•Mí feriu
«I» Hiniiia Miiivuln mini » rt|.,*ii|ii iCiiIrt.
i'|n ii» «a, Mmiii i'arlii.iu iMni. nac»
l|i|./iiill*,fiVfl ri»lli lUlilni 'HUíl 1111'oTI"
i'«<ii»|i*i f,,im«« imrn a «>i"<i|ii Nlciira-
umn irüimfi')liin i iwin «i< tiumi-i nu.
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debrando Marcondes Portugal para a
escola JoHo Alfredo.

S-ecretária Geral de
Finanças

Despachos do secretário geral — Ste.
Ia Falcão Rodrigues —' Ao FSO.

Francisco Fernandes Duarte — De-
ferido, cm termos. Ao DCB.

Of. 149;50, do Departamento de Par.
quês — A consideração do exmo. sr.
secretário geral dc Viação e Obras.

Of. 1.452|50, do Departamento do
Contencioso FIsca! — Ao FSA. Auto-
rlzo. em termos.

Empi-íse A Noite — rdem: Diáric
do Rio — Idem.

Joaquim Sousa Teixeira — Levan-
to a perempção.

Escolástlea Cândida da Rocha — Ne-
go provimento ao recurso nos termos do
parecer.

A Prefeitura arreeatlou no dia 17. dí
eorrente pelos diversos distritos de ar-
cadaçSo a quantia de Cr$ 8.310.189.20,

Despendeu em pagamento de pessonl,
material e diversos: CrS 11.627.117.90

Montepio dos Empregados
Municipais

DESPACHOS DO DIRETOR
PROCESSOS: 22.731|50 — Montepio

dos Empregados Municipais — Formu-
Ia o sr. chefe do Serviço de Controle
Financeiro (1-DF). as seguintes cônsul,
tas: l.i) — Se devem ser Inscritos obri-
gatoriamente como contrihuintes os ser-
vidores ativos a que se refere o artigo
l.o e seu parágrafo e os mencionados
nos artigos 2." e 8.° ria Lel n. 444. de
12 de dezembro de 1949, que tivessem
ultrapassado a idade de 45 anos a da-
ta da vigência da mesma lei: 2.») —
Se o adiiconal rie 2*ã sobre a pensão
deve ser cobrada por nno exceilente de
45 anos completo, admitindo que o
cidadão 'tem a idade designada pelo
número de anos completos, isto é. con-
ta essa mesma idade até a data em
que completar a Idade subsequente:
3.*) — Se n beneficio de desconto da
,161a concedido nos contribuintes lns-
crltos ato à vigência da nova lel deve
prevalecer exclusivamente oara o ca-
so da aplicação Imediata rias novas
condições fixadas, ou também nos ca--UBUinu 'saii.iouio.idi samanbasqns sos
tos. etc* ). 4.*i — Sc ainda cabe a
cobrança do adicional rie 2**J sobre a
contribuição mensal qué. na p'ena vi-
gência do Decreto h. 3.397, rie 9 de
maio de 1930 (artigo 42í se aplicava
aos contribuintes facultativos inseri-
tos com mais de 45 anos. Responden-
do às consultas, na ordem Indicaria, as-
sim decide esta Diretoria: 1) — NSo
O artigo 28 da le! n. 444 mantêm ex-
pressamente a legislação vigente a
data da sua expedição, no que não a
contrarie Não contendo a nova lel dls-
posição tácita ou expressa em 

' 
contra-

rio, continua em vigor o artigo 42 do
Decreto n 3.307. mas revogado esta
o seu parágrafo único, por forca do ar.
tlgo 7.o Ia Lel n. 444. O limite de
Idade, para admissão de contribuinte
do Montepio, continua sendo 45 anos.
O artigo l.o da lei n. 444 fixa o valor
da contribuição obrigatória, mas qflomodifica as condições rie arimlsslbillrta.
de ou de inscrição no Montepio, no queconcerne ft Idade. O parágrafo dêssp
artigo, bem como os .artigos 2.» e 8.«
da mesma lel, estenderam porém, a
obrigatoriedade dessa contribuição e
classes de servidores não contempla-
dos na legislação anterior, mas, em
qualquer caso, a admissão necessária
só atingirá os servidores em geral quetenham menos de 46 nnos, ou seja, quotenham atd 45 anos completos; 2) 
Sim. A cobrança do adiciona! de 2%
da pensão Instituída será feita paracada ano de idade excedente de 43
anos. Isto ê. a partir de 46 anos, 2%;
a partir de 47 anos. 4%; a partir do
48 anos. 6%. etc. Para que o adido-
nul de 2«*í, seta cobrado é necessário
que pelo menos um ano haja excedido
a idade dc 45 anos. Esse adiciona! fa»
parte integrante da Jóia e é com c!acobrado em 48 prestações. Ta! sobre-carga correspondente, praticamente, a
Jóia igual ao valor de uma pensão, porano da idade excedente de 45 anos.
Não deve ser modificado o critério
adotado pelo MEM, que 6 resultante deInterpretação autêntica da lel; 3) —
dispõe a parte final do artigo 7.o da
lel n. 444:

«...; e outra, para fazer face à ele-vaçSo da pensão anteriormente Institui,
da ao nível estabelecido na presente lel,
et<? »: Empregando a palavra«nivel». a lei. que nao pode ser ócio.
sa, fixou uma condição geral, não ads*
trlta a situações imediatas, nem a ca-soa espedsis Qua! o nível da pensãoestabeleoiri.i na nova lel? E* o que fl-xa o art. 3.o, ou seja um têrco Í1I3)
do vencimento ou salário do contrlbu.Inte. A Lel n. 444 estabeleceu, em ver-
dade. um favor especial aos contrlbuln-
tes Já Inscritos no MEM a data da suavigência. Essp favor passa- a consti-tuir um direito, culo exercido poderáocorrer em qualquer tempo, não impor-
tando que as modificações dos ven*cimentos ou salários, rie q\tp decorra acobrança da diferença de jóia, sejam
posteriores, por Isso que ocorrerá sem*
pre o ajustamento da pencão no mel-mo nível de 1|3 dos vencimentos ousalários. Ainda mais, ns diferenças d"
Jóia que couber aplicar aos ja contrl-
bulntes na data em que passou a vlgo-
rar a Lei 444, serão sempre cobraria»
em função da Idade oo mesmo contrl-buinte na época em que s» verificarem
isto é, como se. a Jóia anterior tivessealdo paga com base nessa idade (me*tade da diferença entre a jóia calcula-da sobre a nova pensão e a calcula-
da .sobre a Já Instituída, temln poibasti a. Idade do atnal eontrlbnlnte.)
Nessas condições, as diferenças de Jóia
pertinentes aos contribuintes Inscrito»
até ft vigência da lel 444 devem sercalculadas, em qualquer caso e em
qualquer tempo, com o benefício conce-
dldo no artigo 7.° ria mesma lel 444.
Sob o ponto de vista técnico, não há
qualquer restrição, face ao método
atuarial que serviu de base aos cftl-
culos da Comissão técnica nomeada pe-Ia Câmara dos Vereadores parn dar
parecer ao projelo afinal convertido na
lel 444; 4) — o parágrafo único do
artigo 42. do Decreto n 3.397. de 9
de maio de 1930. modificado pelo ar-
tlgo 6,o rio Decreto n 8.233. de 13 do
setembro de 1945, está derrogado porforça das disposições dn lel 444 fartl-
gos 1. e 7.0). o disposto no artleo 7.»
estabelece a condição única, cm tôdn a
lel que diferencia os contribuintes se*
trundo a Idade Não há como manter a
cobrança de outros ônus, além do ádl*
elonal de 2% sôhre o pensão, riurnnt»
48 mnaes, nos enaos d«» Idade superior
fl 45 nnon — Resumindo: I o) — riflo
tjontrlbulntoi obrigatórios rio MEM oh
«crvldoroa a que nn referem o pnrrt»
grafo «Io nrllgo I," o os artigo* 2," a
H.o dn lel 444; a) •• que, nn cinta cia
vlgíndii cm 1111'Hmn l»l n 444 Mvawirm
até 4D mu ii, «'iiiniiliitoa, cm h«*|ii, mii.
non di* w nijfii.; iii •• qua Inuarflna nn
vtrtendii «ia Ini »M4, liinliam n rtiMnin
llnilli' il« iilailfi ',!.<» - O nilldnnnl fln
yf i|,«v» »*i cniciiiailo sftliiv n vhIu/ ria
IipüiAii i"i«tllii!iiii um1» i*a«1»i oni anm*
lilHn «|i< 'ilmli', i, ihhiIi riu diHa i>m
i|Hii ii "aiii||il»n> a inttrínhii !miiIi« iiim
fiMfiilii 4** iiiiii*. mi «/liin. ii il|f"nii-'iii/ii
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VISADAS AS NAÇOES UNIDAS PORuJ"
-•-•¦-- ¦"• *--.«¦>'- 30 hOloCaUStO dos soldarl(Conclusão da 1.» pá«r., S.» coluna)

liberdade plena, que não esta-
vam satisfeitos com seu govêr-
no. O importante é a ação.
E merece homenagens tanto o
governo como o povo dos Es-
tados Unidos, que. postos em
presença de uma agressão ca-
íacterizada e não provocada,
resolveram assumir a respon-
sabilidade e correr o risco de
se atirarem, através, da imen-
sidade do espaço, em socorro
de um povo atacado, e em con-
diçoes que tiveram que ser
improvisadas. «Quando é pre-
ciso dizer «não» — proclamava
o velho Clemenceau, antes da'
Primeira Grande Guerra — o
melhor dia para tal é logo
o primeiro dia». Correndo to-

. dos os riscos, o governo e o
povo dos Estados Unidos com-
•preenderam que a prova defini-
tiva sobre as possibilidades <Ja
colaboração entre os povos e
da unificação pacifica do mun-
do acabava de surgir e que *ra
necessário, fazer frente a essa
prova.

No caso, a América não está
só, nem o poderia ficar. Age
em nome das Nações Unidas
e deve agir com o concurso
das Nações Unidas. São as Na-
Ções Unidas, todas, que foram
visadas por um assalto preme-
ditado havia longo tempo em
sigilo e realizado, de súbito
Não sei o que acontecerá com
os batalhões. O meio mais se-
guro de perder uma baralha,
e depois desta todas as outras,
seria consentir, com o silêncio,
aceitando razões amalgamadas
de plano, apresentando escusas
de impossibilidade ou de ris-
cos, sofrendo, assim, sem rea-
gir, um atentado premeditado.
E esse atentado é apoiado, de
fora, com aquele gênero de
precauções sórdidas que cos-
tumam usar os que se reco-
nhecem como cúmplices.

Mas isto nada muda, e. se ain-
da fosse preciso, os aconteci-
mentos em curso serviriam
para esclarecer o quadro atual
do mundo. A «Cortina de Fer-
ro» certamente que não pode
ser rasgada com facilidade,
mas quando a atravessaram, no
Paralelo 38, aqueles que tive-
ram a permissão ou a ordem
de o fazer, ultimaram a instru-
ção, para nós, dessa situação
que existe no mundo. Enquan-
to o famoso «Apelo ' de Esto-
colmo» e todo um barulhão «ie
pacifismo verbal tentam sub-
mergir os povos que custam a
acreditar na mentira como ins-
trumento de governo, e'mesmo
de conquista, lançam-se carros
de assalto, distribuem-se, até,
armas que foram dadas contra
um adversário comum em guer-
ra recente e que — empregan-
do-se apenas termos moderados
— não seria decente, pelo me-
nos, empregar contra o pró-
prio país, que as deu...

Presentemente, o mundo livre
não mais pode se interrogar sô-
bre a possibilidade que lhe res-
ta de ainda ceder terreno. Deve
tomar conhecimento dos dados
definitivamente claros que
existem, que a co-existência ae
dois mundos com princípios di-
ferentes cesse; de significar que
os povos livres, suportam a di-
tadura na outra parte do mun-
dc e que outra parte do mun-
do não suporta a liberdade
fora dela. Não devemos hesi-
tar em reconhecer que, no pre-
sente entrechoque, o conjun-
to dos povos livres sofre graves
fraquezas, das quais se cura-
rão dentro de breve prazo.

O que resume todas essas
fraquezas é. essencialmente, —

dizendo-se as coisas de manei*
ra simplificada, — o atraso que,
sempre, tem a polícia relati-
vãmente ao «gangster»... E'
sempre o «gangster» que come-
ça, e naturalmente a polícia
não pode começar antes que
o bandido se revele pelo que
é e faz. Por isto é que os pri-

Imeiros pontos são, sempre,
'marcados pelo criminoso. E'
perigoso para a gente hones-
ta, mas até agora não se con-
seguiu um meio para evitar
isto. Todavia, quando essas
advertências se sucedem, quan-
do se vê que uma agressão è
indiscutível, impõe-se a defesa
e a firmeza. Também, o con-
junto do universo livre deve
receber com gesto corajoso de
um grande povo, igual às suas
responsabilidades, a ação dos
Estados Unidos, que não fize-
ram cálculos sobre a sorte an-
tes de assumirem os riscos.

Mas por que estamos atrasa-
dos? Primeiramente, porque ao-
mos países livres. Roosevelt
necessitou de muito tempo para
convencer seu povo à idéia dos
esforços e dos sacrifícios. As
opiniões públicas são lentas.
Não podem ser facilmente,
nem, sobretudo, prontamente,
convencidas da necessidade ' de
sair da tranqüilidade «habitual
e das preocupações quotidia-
nas para enfrentar empreendi-
mentos cujo próprio caráter lhe
parece desrazoado, pois as de-
mocracias são sempre levadas a
crer que «o mundo inteiro é
tal qual nossa família» (Tutto
il mondo e fatto como Ia nos-
tra famiglia).

Infelizmente essa afirmação
não é verdadeira. Há, no mun-
do, duas famílias' — a daqueles
que acreditam piamente e cân-
didamente r.o bem e o daqueles
que, com a pretensão de relvin-
dlcar a justiça, acreditam exclu-
sivamente na força. Poderia
ainda citar Clemenceau: «Que
seja honrado o pais onde se
fala; que seja verberado o pais
onde a gente se cala». Esse
propósito do Tigre não foi mui-
to bem recebido por todos os
concidadãos franceses no dia
em que foi proferido. Pode-
mos, presentemente, ver que o
frase de Clemenceau visava o
futuro e que o futuro conti-
nua.

Há, portanto, um grande de-
ver para os que têm possibilida-
de de agir sobre a opinião pú-
blica, de a tirar dos dois es-
tados de espírito que, embo-
ra contraditórios, podem ser
simultâneos: — o entorpeci-
mento e o medo. Só a -cora-
gem, a determinação, a re-
cusa das facilidades e das de-
moras, — que são sempre ne-
fastas — é que podem salvar a
paz. Chegou o momento de
todos os cidadãos se convence-
rem disto, todos os 'cidadãos

leais à sua pátria e à comu-
nidade humana.

Uma outra razão que explica
os atrasos que nos tem preju-
dicado é uma razão que não
not envergonha. As democra-
cias nãc quiseram tomar a ini-
ciativa de nenhum rigor. Sua
tolerância foi prolongada, sua
paciência é infinita. E' que
as democracias não queriam
alastrar a mecha que ainda
arde, não queriam renunciar 6
esperança, à grande esperança
dos povos que saem de uma
imensa prova e que desejam
viver fraternalmente, cada um
conforme suas máximas e pro-
pósitos, mas todos unidos no es-
forço de substituírem ao anti-
go terror das mães e ao imen-

Outro formidável ataque aéreo
«Xonclui&o da l.t piiK., H.' coluna)
tUiungjln,. a 96 iiuilóatetros da
fronteira soviética.

Desembarque em
Tokchokto

O Q. G. do general Mac Arthur
anunciou que as forjas sul-corea-
nas desembarcaram, aparentemen-
te sem' encontrar resistência, na
pequena Ilha de Tokchokto, 48 qul-
lòmetros a sudoeste de Inchon, na
costa ocidental da Coréia, e uòrto
de Seoul, antiga «apitai da Coréia
do Sul. As tropas sul-coreanas de-'
sembarcadas ali ocuparam a ai-
dela de Chin-nl. Até o momento
nao se sabia se as tropas sul-co-
teanas haviam procurado ocupar
essa Uhu para convertê-la ém base
permanente para futuros ataques,
ou se o desembarque tinha o ca-
ráter de simples Incursão.

No setor ocupado pela 25.» Dl-
vlsao de Infantaria dos Estados
Unidos, nu frente sul, anuncia-se
que ocorreram novos ataques co-
munlstas e que os vermelhos es-
tao se concentrando 48 qullôme-
tros a oeste e sudoeste de Masan.'
Os soldados da 25.» Divisão de
Infantaria repeliram os primeiros
ataques, mas informou-se que, de
Chlnju, avançava sobre Masan uma
poderosa força comunista, para re-
forcar suas linhas, na frente.
Mortos e pri-
sioneiros
Na zona do bolsüo de Chang-

nyong, no rio Naktong, tropas sul-
coreanas deram morte a 1.200 vei-
melhos e fizeram prisioneiros.. Os
restos dos dez ou doze mil norte-
coreanos que se concentraram na
zona do bolsao Já foram obriga-
dos a repassar o rio, depois cios
Intensos ataques aliados. O major-
general John Church, chefe da
força operacional formada por
unidades de Infantaria de marinha
c do exército, que lutou na zona
do bolsao, declarou que as força*»
aliadas "dominam em todo êste
6e'tor".

Robert Miller, correspondente da
U. P., que percorreu todo a zona
do bolsao, Informou que nfio en*
controu sinais dc resistência co*
munista. Caças do exército e du
infantaria de marinha mantiveram
«ob constanto ataque as forças co*
munUtus, quando ctitas ho rotlra
vam através do NnktonR. Um pta*
to do obKoivnçAo da Infuiitmln dc
marinha Informou que onçui Cor*
nalr, com Imito om |)iii'lii-nvlOok,
llK'1'lllllnnilll llIl.lHlviM V"lll|.*ll|ll*.
nn rnargum orlvntal tio Nriitionu,
miilii rn, ntimunliitfli r.» hhimviiih i«
Hgi-upBníjQi iii*iiiiih dn lopuNiiirein
o riu, |ii''iii'iil'l"K pni num ooitlnil'II' 'lllDll',1'!

ReBultadüH rue»
oelentü»

QUHflWj un iii,ii>i'i! ntif-i» | uai»ttn.iui mim wit-nii.. « n m\m«üli-iiyirt uimwhiu, o oomnie

da Força Aérea norte-americana
informou que os resultados íoram
"excelentes". Do ataque dlx-eto
contra Selssen participaram 60 su*
per-íortalczas.

Outras 30 super-fortalezas ataca-
ram os pátios ferroviários de*
Hamhung, a 280 quilômetros a su-
doeste de Selssen, e numerosas
pontes, na Coréia do Norte. Séls*
sen é um dos principais portos da
Coréia do Norte, com uma capa-
cidade de descarga diária de 24.000
toneladas e é considerada como o
segundo centro industrial do pals.
Acredita-se que muitos dos tanks
e outro material soviético que os
comunistas coreanos utilizam fo-
ram descarregados no porto de
Selssen ou trasladados para ali,
através de suas UgaçGes ferro-
viárias.

Esperada no Rio a
«Bainha da Asa»

Deverá desembarcar no aeroporto San-
tos Dumont, amanha, às 11 lioras, de
um avlfio comercial, a senhorita Wel-
da Magalhães, da alta sociedade da cl-
dade paulista de Blrlgul, onde foi elel-
ta, recentemente, «Rainha da Asa».

Havendo recebido comunicação do
fato, o Aero Clube do Brasil Já o trans-
mltlu as autoridades da nossa Aeronau-
tica Civil, a quem a senhorita Weida
deverá fazer uma visita de cortezia,
uma vez nesta capital. Dentre as ho*
menagens que lhe serão prestadas na
Rio, destaca-se uma reciepcfio, que lhe
oferecerá o presidente do Aero Clurw
do Brasil, em sua residíncla, a ela de.
vendo comparecer autoridades, membro»
do corpo diplomático e pessoas de nos-
so mundo social.

Vôo misterioso para
Nassau

Vinte e sete passageiros, nenhum dos
quais tinha a menor Idéia do destino
de sua viagem, tiveram uma «gra-
dável surpresa na tarde de 11 de hgôs-
to quando desembarcaram em Nas-
sau de bordo de um cllper da Pan
American World Airways. O grupo —
todo êle composto de cidadãos de Nova
Orleans' — regozijou-se por ter tomado
parte no «víto misterioso».

Todos eles compraram seus bilhetes
para a misteriosa cidade «X», sabendo
tfio somente que no preco da passa*
gem se Incluía uma estada de quatrodia» no «Shnngrl-la». Tondo chegado
a Mlaml por uma das Unhas domo»-
tica» americana» foram trantforldo»
para um cllp«r da PAA, sendo «ste o
primeiro Indicio do que Iriam punirem um pôrlo estrangeiro. Igunlmiinte,
nH trlpulacAiiN dn nmliiin a» ni*r«uiiiv«ni
em qu» «o Irnimporliiram nfto revila.mm o m*i*rm1o dn mota quo l»m «Mn*
«Ir, níwii. modii, iftmmild tlvnrim no*
wu ilu slilnd» «X» no «leipinlmrrmuin
n» «-Li,.,!.' iin ii»mm,ii, o «nirn» rífMl-«ou n Niivh 'iii,*ni,i., vi„ Miiimi, «rn
ouirn eliptr 'ln l'AA aiic,» um nun*i14vnl .wnii||.|i|)rli. Ae «tirinuM,
M>i*m«Mni.miiHmn«!

mundo mais claro e „Z ' Um
Fracassámos. Assumo JUsto*
mente, a parte a^V8"0*
nessa tentativa tão IonL^"9te prolongada. Mas i ,?*
que as nossas concessí» *
ram interpretadas «m V*quezas. E quando tivemos'""cessar as concessões ía L(1Ue
pronto o disco qUe „0« 

*st***'**
ria de imperialistas CUSa-

Desejo mencionar nini.,outra fraqueza, uma 
"&**

zão no atraso tão gra» h*tempos de hoje. E' anoL^'vários. Pode-se falar Vo,"1'"
soviético de in-leSídci ^

, argumento qUe foi usado ' *
¦aJ8haU- ~ B:.l
dependência «J

tra o Plano Marshall, To fato é que Independência I!existe no nosso lado, ZS? ifmente entre nós é que «jfnais dos diversos paises *zem coisas diferentes ? ,*vezes, mesmo, contradito „,'enquanto que lá no outro S '
todos os aornais e todos o 1'mens dizem a mesma coisa íljam quais forem as feras. Nessas condições, temodiscutir quando queremos fl.um acordo, eé verdade queTcutimos muito. Temos uma Zquinaria complexa cm mJ.'mesmas questões sào agitadaem instâncias múltiplas EvZ,plo: desde que se fala da Enropa, as melhores intenções domundo nao conseguiram atáagora senão s,. multiplicarem
em declarações de intenção
Desde que há um Pacto de Br,'xelas e um Estado-Maior <¦«>
mum, não obtivemos um refór
ço dos meios de defesa. Desdi
que há um Pado do Atlân-I.

plifleaçao que é a condirão ri»sua eficácia e de sua rapidez
Não e que tenhamos perdido'nosso'tempo. Mas agora e parao futuro' precisamos gantnrtempo.

Mais ou menos em todos oi
países, todo mundo diz que a .si.
tuação é séria, grave, perigosa,
Náo basta dizer. E' preci-à
que se faça algo, que so tirem
conclusões. Não há dúvida quetal coisa acarreta dificuldades
o esquecimento de hábitos oií
de manias nacionais e de amo*
res próprios mal colocados, ff

.preciso vencer os inconvenieu*
tes ao invés de contorná-los,
Chegou a hora em que não
devemos continuar a proceder
como se tivéssemos a eternida*
de diante de nós para preser*
var a paz, a dignidade do no*
mem e as possibilidades do pro*
gresso que recebemos de uma
civilização cristã, antiga, mas
sempre jovem, sob a condição
de que os que a defendem »s-
tejam prontos a fazer, ao ser-
viço da caridade, o mesmo gê-
nero de sacrifício que se con*
segue sob a pressão, em bene*
fício da servidão. E' indis-
pensável que a Europa, à qual
os Estados Unidos estenderam,
com o Plano Marshall, e com
o PAM, mão amiga e generosa,
faça, com todos os povos 'i*
vres e pondo em comum os ;e*
cursos e as vontades, um esf«V*
ço indispensável e superior so
que até agora tem feito

Somos obrigados u reconne*
cer que não podemos fazer
tudo que seria necessário, como
procuramos fazer, nas du-i>
guerras mundiais precedentes,
com nossos próprios meios. So*
mos também levados a consi*
derar que a comunidade dos
povos livres deve se exercer sm
todos os domínios: os homens e
os meios financeiros. Faço vo*
tos para que essa comunidade se
torne cada vez mais patente,
mais do que o é na Coréia,
de tal modo que a paz indivisl*
vel, a seguran«;a dos povos ata*
cados sejam, a todos os olhos,
patrimônio comum de cada
povo que acredita na Carta (lan
Nações Unidas e na possibill*
dade de um mundo unificado.
Faço votos no sentido de que,
pondo de lado quimeras e ie*
cordações, nenhum povo pense
que sua sorte é diferente de
qualquer outro povo livre, fc
evidente que esse dever se .m*
põe à Europa Ocidental, a uni*
ca que ainda continua suro*
péia. E' evidente que esse de*
ver impõe à mesma Europa
um esforço superior ao que cal*
culava. E ela deve ser ajU-
dada, mas deve também lazer
por si.

A comparação dos orçamen*
tos militares justifica a esse
respeito o presente e tamoera
o esforço ulterior. Porque pre*
cisaremos aumentar nosso es*
forço; porque precisaremos
também nos organizarmos «
comum acordo. A. causa ê .o
mum, o perigo é Idêntico, *«

meios devem ser rapidamente
unificados. Todos por um. £
mos, assim, esperança «•¦
zer recuar o perigo, mdb*-*-
perfeitamente que não W-
mos, moral e fisicamente, «zer
uma guerra de agressão, cow
aliás que nunca P««Mf»*
zer. Mas. para afastar aí*
ra de agressão, é neces-sá ift

e muito, que a coligai»» <¦

homens de boa fé I<*« *

meios de fazer refletir oij»
receberam a lição de; que
força é a lei das sociedades..
Essa máxima nào é a nossa.
Mas temos o dever de
tar que ela se torne a mW»
de nosso universo. E P»™ '

isto não se dê, é pred*. *

gundo Pascal, que «a fj^a
justa, mas que a 0us*"»a
forte».

Funcionários Municipais

100% FINANCIADOS
VENDE-SE tm Zo»" Sul' ;,P"r .,
mento para pronta entrei» «»

quarto», rniln. ¦¦<>-'¦••¦•••• b*n"V'

completo, Ar«*«, auarto •«

ijftncln «.« »nipr«ml«* ,'rK"'||.s,

J)ftO.(KM»,lM). Triiliu' pel" •*"'

cum » «Ir, ¦«,|'

_—¦.-ra„.., rir--im ni mui ii mipiai n mi iiuil-^wb*^***»»»'"*»»*'' - <-

DR. PIZZOI.ANTfc
IHNH m ni ii,a „ I-HON1ATA - OVAKIO» *•¦ ¦ Mll!/lV''*'

IKATAMISfc-l-O HM'll,l, «MM mon AfVlM,',W'ffàf SllW
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NOTICIÁRIO DO ESTADO DO RI

''' " '^y^Jf^^^rt.'A.:- .

NOTÍCIAS DO EXÉRCITO I Recebe o Rio Grande do Norte ...

jrice"
i.jende,

GRUPO ESCOLAR EM RESENDE.—
temente inaugurado, na cidade de
mals um grupo escolar, que féce-

fluminense Olavo Bilac
Ho poet3 fluminense uictyo dii<ib.--|*«s ciicne repruou.

We do Grupo Escolar Olavo Bllác, de Resende

-¦¦W&

Essa realização era um dos pontos do programa
dá administração municipal, que colabora, assim,
na solução do grande problema do analfabetismo.
O clichê reproduz uma vista do edifício moderno

PELOS MUNICÍPIOS
Petrópolis

VAI INTERPOR EMBARGO O
VEREADOR

O vereador da U. -D. N. sr. Adolfo
de Oliveira vai interpor embargo para
o Tribunal de Justiça.do Estado do Rio
contra a decisão da :3" CAmara desse
Tribunal, que entendeu ser o cargo de
vereador incompatível oom o de .mé1
dico de autarquia.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
TftNIS DE MESA

Promovido pela Confederação Brasi-
leira de Desportos, Iniriar-so-á. na prrt-
xlma terça-feira, o Campeonato Brasi-
lelro dè Tênis de Mesa que será reali-
zado em Petrópolis.

Os jogos se prolongarão até o dia 27.

Nilópolis

P EXECIJTIVO frsyy;y. \:Y

PARA CAMPOS 0 GOVERNADOR1100
de importantes concentrações políticas, às quais estará presente também o

sr. Prado Kelly — Movimento nas Secretarias

1 
fjm tempo, participar'!.,^concentrações políticas** 

presente também o
i Piado Ke".v

PETAHÍA DO
VERNO

. assinou despacho cinte-
ru de Sousa Meneses, <lo

jWrtes- 
sois dias ••<-

i talar
(Ulrrin com o

TARIA DK

seis
Kl d.- agftsto cr-

nuilo médico.

SEGURANÇA
PUBLICA

m. novamente, por ler
bwrre.õcs n noticia Irans-

íatctfelro Jnsé Imar dc bar-
Btcerncem desta secretaria
a;tla do município fio ba-

despachou arbitrando om
,S ajudas (ie custo litltie-

ÍAtaírlo Alves de Mendon-
g_ dos Sanlos Teixeira!

RÓI
situa-se a falta

dágua
(io mi ri.vroit aluisio
ijMISKl AXTõMO AKItEI-
J8F,(ill.AIUIiVl>l:s ATt KA-
IDA IXSI'1'TOHIA UO

IIUXSITO
•agrada quartu-fiiia. ãs 20

Stetu Antônio Parreiras, a
ide Pintura do artista Aluísio

i ds a;ua esta se acontu.
i ocorre todos os anos ncs.ta
ra* angustiosn a sttuaçCh
jresidentes em Nitoiúl.

(TORIA DE TRÂNSITO
üil dc Trânsito Público dn

jtsbtiu Irregularidades na cer*
tataique fornecida pelo Mi*
líiabalr.n c i xlindas pelos

sloão Pereira Frade o Agos-
! Fiado.

nUtiticla, tnl sustada a prova
a a mntoiista dn primoiru o

Inrttlra tle pruiissiunal .do

Despachou uinda os seguintes re-
guerlrnòntos: — Dinlmp Francisco das
Chagas, Josó Siqueira da Silva, rlefe-
ridos; Luis Augusto Irincu Florido, ih-
deferidos; Paulo" Edgar EU, cerllfiquc-
se, em termos; Diva Mendes Marques,
Francisco Ferreira da Silva, .laci de
Araújo Almeida, deferido, pagos os
emolumentos legais.

Concedeu licença a Arnaldo da Silva
Galvão, por 15 dias; a Norma Sodrò
Gama, 10 dias; Maria Auxiliadora So-
dru Gama, denegado.

INSTITUTO !>K TOMCIA
TÉCNICA

O diretor rio Instituto de Policia
Técnica, assinou atos dispensando Di-
nio Correia do Amaral das funções
de encarregado do POsto de Identifica-
ção de Vassouras e designando Juãri
Batista Vieira para exercer as mesmiis
funções; dispensando Nilton Nunes Tel-
xeilit- das funções de encarregado do
Posto tle identificação de São Fldílis 8
designando Osvaldo Martins para exer-
cor as mesmas funções.
INSPETORIA" GEHAi. DO TRANSITO

PUBLICO
O Inspetor' assinou portaria elogiando

o Fiscal de Trânsito José Dias- Bar-
hosa e os Guardas de Trftnslto Perl
Paulo do? Santos, Eleutírio Barbosa
da 

'Siqueira, 
Célio, Lisboa Neves e Ma-

nuel Freire da Silva; mandando sustar
as provas do candidato de motorista
João Pereira Frade';' cm virtude de te-
rem. sido apuradas Irregularidades na
certidão de desembarques fornecida pejo
Ministério do' .Trabalho1* cassaivlJ a
carteira de motorista de Agostinho Pe-

COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO
DO MUNICÍPIO

Realiza-se -hoje em NilApolIs um
grande programa dé festejos comemora-
tivos do terceiro aniversário da emanei-
pação politica" do município.

Entre as solenldades, .conta um festi-
vai esportivo ao qual estarão presentes
figuras de destaque da sociedade local.

Cantagalo

reira Frade, pelo mesmo motivo.
O Inspetor despachou requerimento de

Jacinto Luis Caetano, mandando que
se proceda de acordo com a Informa-
ção do S. T.

SECRETARIA DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA

' SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS
SERVIDORES rOBI.lCOS

O diretor rio S.A.P.S., opinou, on-
tern, pela concessão de licenças par**
tratamento rie saúde a; José Barros,
Atievr Salema Pinho, cinco dias; Mauro
de Sousa, seis dias; Neli Barreto Le-
mos Cruz, trinta dias; Maria Elena
di; F. Silveira, quatro meses: José
Caetano de Oliveira, cinco dias: Cie*
mentlna Bergamtnt, quinze dias; Maria
do Carmo Simões Moreira, vinte dias;
Francisco Vieira Bitencnurt, noventa
dias; Maria Antfmln Freire, dez dias:
Edlna Dias Barreto, vinte dias: 0<á-
vlo Lontra, Mnrln José Pilar Barreto
Porto, trinta dlns; Pedro Pereira Pinto,
quarenta e cinco dias; Duclla Belo de
Campos, sessenta dias; Dllme Gomes
Moreira, Llgla Carvalho de Parlas.
Ana Maria Pinto de Santi e Dayse
Mansur da Costa Lima, quatro meses;
Clnrisse Ducan de Almeida Franco,
vinte dias; Maria Luiza Sales, trinta
dias; è Maria das Díires Vaz Tel-
guelras, pela denegaçao.

Concedeu abono a Enock Portes, um
dia; Nanei Miranda Sena e Clntildí
de Sousa Maciel,' Levi, dois dias; Ma.
dalena Anita Valente Caerter e Tsi."
Araújo três dlns.

RAINHAS DA PRIMAVERA E DOS
ESTUDANTES E REI DA SIMPATIA

A primeira apuraçfio dos concursos
promovidos pela Associação Acadêmica
apresentou os seguintes resultados:

Rainha da Primavera — 1» lugar:
Teresinha Monteiro, com 1.675 votos; 2*1
— Maria Fernanda Eboli. 1378; 3'' —
Ellana Barreto, 525; 4-. Iolanda Matos,
465. .:...,

Rei da Simpatia v— 1» lugar: Luis
Carlos Falcão, 11S votos; 2c — iopl
Neagle; 3"- — Hélio Gripp Tardln, 00;
4'1 AmélioAbrahão, 54.

Rainha dos Estudantes — 1» lugar:
Maria Porcina Rima Couto, 119; 2" —
Heloísa Carvalho, 29; 3<* — Gllza Ba-
tlsta, 1.

Valença
SESSÃO DA ACADEMIA DE LETRAS

PODER JUDICIÁRIO.
DOEXPEDIENTE DO CARTÓRIO

20. OFICIO
O desembargador Olderriar Pacheco,

exarou, ontem, o seguinte despacho na

petição de Pedro Ferreira ou Pedro
Rodrigues Ferreira: "Diga o embar-
Rante . pessoalmente, sobre a reclamação
no prazo de.-48 horas».

Baixou a seguinte decisão': . Feito
Crime N. 1.45G (Apelação) rie Cam-
pos. Apelante: Amaro rie Sousa Knn-
gel.- 

'Apelada: A Justiça Publica.
«Acordam os' Juizes da 3». Câmara
do Tribunal rie Justiça, -r por maioria
d-» votos, negar provimento à apelação
interposta, para confirmar, como con-
firmam, por. seus jurídicos unda-
'méritos, h sentença apelada. Custas —

pelo apelante.

A Academia Valenciana de Letras re-
cebeu, em sessão especial, presidida pele
bispo diocesano, o sr. Arnaldo Nunes,
natural deste Município e membro da
Academia Fluminense, o qual foi sau-
dado pelo sr.-Jofio Fausto de Magalhães.

O visitante apresentou estudo sobre
a personalidade de Hcrmano Bruner, me-
recendo aplausos dn assistência.

Visita do cardeal — O cardeal do Rio
de Janeiro, d. Jaime de Barros Cftmara,
esteve nesta^ cidade a fim de encerrar os
festejos comemorativos do. luhileu da
Diocese.

Vitória do Atlético — Perante gran-
de assistência, realizou-se o JOgo entro
o América, de Belo Horizonte, o o Club
dos Coroados, desta cidade. O clube ml-
neiro alcançou vária vitória, pelo es-
core de 5 x 1.

• >: (("onrlusno du h.i pAttlnu)
têrça-felra — generais e pensionistas,
Inclusive pensões Judiciárias, das 12 à.*i
16 horas; dia 2a, quarta-feira — co-
ronêis e tenentes-coronêls, das 12 ás
18 horas; dia 24, quinta-feira '— ma-
Jores e capitães, da» H ãs 11 horas,
dia 2ti,' sábado — primeiros e segundos
tenentes, aspirantes ç cadetes, das 8
às 11 noras; dia' 28, segunda-feira —
sub-tenentes, sargentos ajudantes e prl-
melros sargento», das 12 fts 16 horas;
dia 29, tôrça-felra — segundos e ter-
ceifos, daa .12 fts 16 horas; dia 30,
quarta-feira — cabos e roldados, das
12 às 16 horas.

1) — A- entrega de cheques cessará
mela hora antes da marca para o tér-
mino do pagamento. .

2) — Ós que deixarem de cômpa-
recer nos dias acima Indicados, sô se-
rão atendidos no próximo mês de se-
tembro, nos dias S e 9, dns 12 fts 16
e das 8 às 11 horas, respectivamente.

3) — Avisa que, durante O período
marcado para o pagamento, àquela
Repnrtlçilo não tratará de nenhuma
averbaçào de empréstimos, descontos,
ete.

4) — Não serão pagos proventos nem
pensões àqueles que nflo hajam apre-
sentado: a) atestado de vida dos Ina-
tlvos e pensionistas que recebem poi
Intermédio de procuradores1, b) atesta-
do de vjuvez das pensionistas que o
sfto como viúva de militares; ,c) ates-
tado de vida dos dependentes, pára
aqueles que recebem salârlo.-farnllla. \

5) — Verificando-se constantemente o
fato de existirem Inativos que, até a
presente data, não apresentaram à Dl-
retoria de Recrutamento suas declara-
ções de família, circunstância essa que
vem dificultando a habilitação dos res-
pectlvos herdeiros, recomenda-se a ob-
servàncla da obrigatoriedade prevista no
art. 3") do decreto-lei n. 6.943, de
10-X-44. que dispõe: «A partir de lo
de Julho de 1945, nenhum funcionário
contribuinte do montepio poderá rece-
ber vencimentos, remuneraçíio OU pro-
ventos sem a prova de haver feito de-
claraçào de família».

CAMPANHA DE TIRO DA ESCOLA
DE ARTILHARIA DE COSTA

Realizou a Escola de Artilharia .de
Costa, em continuação ft sua Campa*
nhn de Tiro Real de Instrução, dois
exercícios com o l» Grupo de Artl-
lhnria de Costa Ferroviária, nos dias
15 e 16 do corrente. Ainda no dia 18
de agOsto, no tiro regular do lt O. A.
C. Ferv , estiveram os oficiais e sar-
gentos alunos da'E. A. C. registrando
os elementos necessários à realização
futura da «Análise do Tiro», que per-
mltlrá o conhecimento real da eflciên-
cia do Orupo em condições reais 

'de

combate.
Prosseguindo na Campanba de Tiro,

renllzará a 13. A. C, no dia 22 do
corrente, exercícios de tiro cóm & 1*
Bateria de Obuses de Costa e Forte
Barão do Rio Branco, devendo os mes-
mos abranger a área compreendida en-
tre os alinhamentos Forte Barfio do
Rio Branco — Ilha do Pai e Forte
Rio Branco — Forte de Copacabana,
a uma distância de tiro de 6 quilo-
metros.

estes a chegai em números elevados,
não é certa a exposição da obra nas
livrarias dos Estados

Outrossim, com rèferèiicía a anun-
ciada filmagem de «Sangue, Amor e
Neve», será esta levada a efeito sob a
direção do dr, Paulo Vanderlel, conhe*
cido diretor cinematográfico, que ini-
ciará os trabalhos respectivos tão logii
sejam obtidos os recursos necessários.

CÓDIGO DE VANTAGENS
A Comlssfto de Oficiais do Departa*

mento Cooperativo do Clube Militar se
congratula com todos os colegas daí
Forças Armadas pelas primeiras vltô*
rias obtidas na Comissão de Finanças
da Cftmara: — a aprovação das prl*
melras emendas da série de emendas
apresentadas pelo Clube Militar.

Ao mesmo tempo, ê nosso devei ad-
vertlr todos os companheiros para qu*
nfto 

'se 
deixem Iludir com os primeiros

êxitos,- tfto duramente alcançados. O
embarque para o Interior de deputados
dos partidos representados na Comlssft»
de Finanças vem criar uma situação
nova e dificil que exige de todos nós
maior firmeza em tomo de nosso Clube
e a mais estreita colaboração operativa
com a comissão do Departamento Coo*
peratlvo.

Assim, no sentido de organizar a
ação que o momento reclama, Sem a
qual nos arriscaremos a novas prote-
lações na marcha do Código, convoca-
mos com o maior empenho a todos os
colegas das FOrças Armadas para a
reunião que realizaremos na prOxlma
quarta-feira, dia 23, em nosso Clube.
Nesta ocasião será apresentado um
completo relatório sobre a sltuaçftil
atual do projeto e serão assentadas a»
medidas indispensáveis e urgentes para
o prosseguimento Imediato e vltoriosti
da «Batalha do COdlgot.

ha
uiagmhco
igrama?
agencias
Éndo

•©

í super luxuoso
Conte

Biancano
que volta a sulcar as rotas
do Sul!...

NOTÍCIAS DA
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to de • 50% sobre a diferença da jóia
cada em qualquer tempo em que se ve-
rlllque a aplicação do artigo 7.° aos
contribuintes inscritos antes da vigên-
cia da le! 444: 4.°) — Não mais ca-
be a cobrança do adicional de 2% sô-
bre a contribuição mensal dos contri-
bulntes que contem mais de 45 anos.
nplicando-Ktí -lhes, tão somente, a * jóia
adicional de 2% sobre o valor da pen-
ção Instituída, por nno de Idade exce-
dente de 45 anos (a partir rie 46 anos,
portanto) e desde que não se verifi-
que tratar-se de contribuinte Inscrito
antes da vigência da Lei 444. caso em
que não cabe a cobrança de qualquer
adicional; 327.107|50 - Geraldo Mar-
tins de Oliveira — Deferido, Autorizo
o pagamento da qunntla de Cr.S 500.00
(quinhentos cruzeiros), de auxílio nata*
lidade, na forma da lei.

EMPRÉSTIMOS
Será efetuado têrça-felra, das llhl5m

Iim 17 horas, o pagamento das seguin*
tes propostas de empréstimos:

ROPOSTAS: — 19323 — 19372 —
lg379 _ 19381 — 19382 — 19383 —

19384 _ 13385 — 19386 — 19388 —

19389 — 19391 — 19392 — 19394 -

19397 _ 19398 — 19399 —' 19401 —

1! )404 — 19407 — 19409 — 19410 —

1P411 — 19417 — 19418 — 19419 —

11)420 — 19421 — 19423 — 19426

EXTRANUMERARIO — Proposta:
50233.

EMERGÊNCIAS — Matrículas: 340

650
4507
8799

10102
13290
20479
25504
46596

1984 ¦

7441

9344

10927

13883 ¦

22012

'27701 -

48582
59925.

1960
7796
9817

11605
15626
22951
30047
52737

2920
8306
9838

12646
16548
23246
30074
52834

53586
O pagamento das propostas anuncia-

das neste mês c ainda recebidas, sd
será efetuado às quintas-feiras.

Clube Municipal
PECÚLIO — Os beneficiários dos sô-

cios recentemente falecidos, srs. Hei-
tor Capelo Barroso, Antônio de Sa-
les Cunha e Benlto Estêves de Oliveira,
estão convidados a comparecerem ã Te.
sourarla do Cl vi:;, a fim de recebe*
rem o pecúlio da Caixa de Previdência
Social.

SESSÃO CINEMATOGRÁFICA — Q
Departamento Social, realizará na prô*
xlma quinta-feira, dia 24, às 20h30m,
na sede de Hadock Lobo uma sessão Cl-
nematogrâfica, com um filme, de longa
metragem. • • - •'¦ -

XADREZ — Torneio, do Funcionárlc
Municipal — Será encerrado na pó-
xlma sexta-feira, o . Torneio de Xadreü
do Funiconário Municipal, o referido
torneio reuniu 42 dlsputantes, sendo
classificados nas eliminatórias: Rober- ¦
to PôrtO dà Silveira, Moacir Serra, VáL.
ter Skaefer. Armando .1. Sampalo.de
Sousa Osvaldo P. Caldas. Breno. dos
Sintos, Homero de Oliveira, Gualberte
d- Almeida, Atila Medeiros, Mário Fer-
refra de Sousa, Francisco Faria e Jo*
sO S. Galvfto.
. Torneio Inter-Clubes — Terá prosse*
gulmento na próxima quarta-feira, dia
23. o Torneio Inter-Clubes de Xadrez,
urbanizado pela Federação Metropoli
trna de Xadrez. O Clube Municipal en.
ti-^ntárâ a forte equipe do Circulo En-
xr.drlstá da Amlzadt. A classificaçãr
a-:é à 5.» rodada i a seguinte: 1.°) —
Fluminense A; 2.°)* — Clube de XadreJ
do Rico de Janeiro; 3,o» - Clube Mu-
nlclpal- 4.°) — Associação Atlética
Banco do Brasil; 5.0) — Fluminense B:
6.0) — Olmplco B: 7.°) — Circulo En-
xadrlsta da Amizade; 8. — Olmplco A',
9.0) _ Ministério da Fazenda; 10.°;

Grajaú Tênis Cluhe.

Torneio Interno do Clube Municipal
Acham-se abertas as inscrições para

o Torneio Interno do Clube Municipal.
O referido tomeoio terá Inicio nó dia
5 dc setembro.

VENDA Í)E VIATURAS
De ordem do capitão comandante da

Forte Barfto do Rio Branco Cl» B. O.
C, com autorização do general direto?
de Motomeçanização, estfto abertas, a
partir da data desta publicação, as ins*
crições para concorrência de venda, por
aquele Forte, das viaturas abaixo, con-
sideradas Inservlveis para o serviço do
Exército:

a) Ônibus — 4xV! — Chevrolet - 1940,
motor T-3.4B4.363;

b) turismo — 4x2 — Ford - 1940,
motor 1R.2h2.008;

c) caminhão — 4x2 — 1,5 ton. —
Chevrolet - 1042, motor BQ-285.411.

As viaturas em questão acham-se de*
posltadas no referido Forte, Jurujuba,
Niterói, e podem ser vistas todos o»
dias,- das 8 fts 16 horas, exceto ao»
sábados.

As propostas devem sei apresentada»
em envelopes lacrados e entregues ati
o dia-29 do corrente mês, às 16 horas,
no endereço acima citado, a fim df
que às 9 horas do dia 30, ainda de
corrente mês, possa ser efetuada a apu-
ração das mesmas, com a presença d»
quantos queiram assistir. Ditas pro*
postas podem englobar todas as via*
turas constantes da relação supra, co*
mo ainda, cada uma a cada uma, das
viaturas dela constituintes.

DO

L.1«».ií*««**l^,"p-»^ 
^^*^*«*««*(Wj_ ^^^ *^ 

, \ .

ral ^>^<^^

A Em camurça preta, azul
Pelica havana' e vermelha e nc.
Verniz bonteado, salto . rampa

31/2*.

R Camurça preta e azul e verme*
'.ha, verniz, bufalo branco, non.

teado, salto rampa 3 1/2 *

C Em cnmurça preta ou 
"azul com

f-uarnlc-^cs dc pelica env rni™

ponteado, fiullo rnm-

I.

dn preta,
pn 3 1/2

Em voquctn' prf-n, murron ou
larnnjn, tolo oncoi.fldí
Ém íupBrlor cromoi nu» ¦"A*"1*» W'
ln, marfim"n h/iviinfl, íol» dujill

A ESCOLAR

CLUBE MILITAR DA RESERVA
EXÉRCITO

PP.OMOÇAO — O capitão Tarso Coim*
bra compareceu ao gabinete do general
Lamartlne Pais Leme, diretor do Re*
crutamento, pedindo-lhe que tivessem
prosseguimento as promoções dos ofi-
ciais da reserva da 2» classe. O ge*
neral Pais Lemo prometeu entender-s»
com o ministro da Guerra, a respeito.

DESFILE — O presidente do Clube
esteve em conferência com o general
diretor do Recrutamento, a fim dé com*
binar a presença dos oficiais da reserva
ná parada de 7 de setembro, de acordo
com a autorização do general Zenóblo
d? Costa, comandante da 1» Região
Maitar.

No próximo sábado, dia 2H, às 13
hí.,uB, haverá uma reunião na sede do
<!!ti'-ie sob a "presidência do general La-
in... tine Pais Leme, diretor do Recruta*
i ¦•¦ to, para que todos os oficiais rece*
bii-a Instruções sobre o desfile.

,\ reunião será na sede social, ns
Av. Graça Aninha, 19, 49 andar.

CLUBE MILITAR
CORSO DE DECORAÇÃO DO LAR

— Aulas às quartas-feiras, das 14 fte
lt. noras. Curso em 3 meses.

CURSO DE CONFEITAR — Con*
tti.iiam abertas as inscrições. Aulas dae
11 às 17 horas, às terças e sextas*
lelras.

Inscrições para ambos os cursos com
Dor.a Luci na Biblioteca do Clube.

NOITE DANÇANTE — O Departa*
mciito Recreativo do Clube Militar, avl-
b:i a seus associados que fará realizai
no próximo dia 26,, sábado, das 22 ftf
2 noras, a noite dançante do correntí
mê.a.

Koserva de mesas na sala 708 a par-
tli do próximo dia 23, quarta-feira, ft>
1'. horas.
O CORONEL SANTA ROSA NO CON*
8!'LHO NACIONAL DE DESPORTOS

l'or escolha e nomeação do govêfnc
o tenente-coronel Silvio Santa Rosa,
atilai comandante do 1» R. Ò. 105 dé
São Cristóvão, acaba de Ingressar ne
Conselho Nacional de Desportos, o mal»
altii departamento dos esportes dò pais
O recêm-nomeado,. que * figura prestl-
glosa nos meios- militares e desportivos
do pais, vem recebendo cumprimentos
pela sua nomeaçfto.
HOMENAGEADO O GENERAL VIEIRA

PEIXOTO
O Sindicato Médico Brasileiro nome-

nageou ontem, com um grande almOço,
o general médico dr... José Vieira Pel-
xoto, por motivo de sua recente prô*
moção e ingresso no quadro dos gene-
rals brasileiros. Saudaram o homena-,
geado o presidente do Sindicato dr.
Tavares de Sousa e o dr. Elias Grego,
que proferiram significativas orações.
Por ultimou, falou o dr. Vieira Pel-
xoto agradecendo. Tomaram parte no
ágape como convidados especiais os
generais Agra Lacerda de Almeida, dl-
retor de Fabrlcaçfto do Exército, e
Emnnuel Marques Porto, diretor geral
do Corpo de Saúde do Exército.
NOVA EDIÇÃO DE «SANGUE, AMOR

,B NEVE»
Tendo se esgotado completamente os

estoques anteriores do livro «Sangue,
Amor o Neve», romance histórico re-
Intlvo ft campnnha ds F.E.B. na Itália
e de autoria do primeiro tenente Valdir
Magalhães Pires, foi providenciada, nova
edição, qun deverá ser lançada em se-
tembro próximo vindouro,

pesla vez, iierA acrescentado um
«pínrtlco, com n relnçfto dn« lei», de-
nretoii, poiiiirliiK, nvlsn», «le,, dl heiie*
flnlo liou .tx*rnnih'itenl*m, baixado» d«i-
d* n iiriciinlzii.;áo da K.E.B., ntí* n
«Huallrtnne, |n<iliilnrio«i» I.»l filrt • «ua
ríBiiiHmeninijdo,

rvmio rnitirtonnint», oi mimplirii
«arnii »xi»»i«I<im nu Hr^lin rta Vanda ria
Livrou rtn Miiii'in.1*. rtn Uil».l'i, naa
prliii'11'Nla llviiuliia d» 'iiipllil VHttll
» mi »tn;nu lüMl <i« A»»m'ln;»o An*
(fl««Cflml)»l*nl»*i 'i« iimaii.

Unindo mi* |i«illd'i« paio faaliltiftlM
poafal, IWfll '•'"il" 61 <¦• l'«wrv»i A*
ê

(Snltm » ••¦'UI — Ml» A» i*i)*lro,
hrliwi»-»* *'i\i MWJWmlIM »»''»

d» tw*iii* pu nulo «« im.vk MltMi
* .m At i*\* »""íi'*"»i • >*".'ii»'<*i.i'i¥

AGUARDE OPORTUNIDADE
(Conclusfto da 3.» págin.".)

gem de alegria ou tristeza. Sô-
mente era mais próprio parn
tristeza, com a sua voz roufenliíi.
Contam-me que meteu medo iior-
rivel à. nossa família na nôile
em que velava o corpo de meu
avô, como se' a sua fala fosse a
fala deste, já do outro mundo.

Aqui no Rio, tenho visto sem-
pre nos carteiros um simpático
visitante quotidiano. Quando mo-
rava num apartamento na 'agoa
Rodrigo de Freitas, havia um,
já velho, que subia os três pa-
vimentos para entregar pessoal-
mente o jornal de todo dia e as
eventuais cartas e encomendas.
Como a porta de entrada do apar-
tamento era junto da porta da
cozinha, aproveitava e tomava
um copo de leite.

Na Gávea, o Paulo é um dês-
ses sujeitos, infelizmente raros
em todas as profissões, que tra-
balham alegremente, que exe-
cutam sua tarefa com bom hu-
mor e boa vontade. Conhece Dem
a sua freguesia, conversa com
as crianças, pede noticias dos
parentes que aqui estiveram e
agora mandam cartas, dá as cor-
dinhas que amarram jornais, co-
menta fatos do dia, sempre jo-
vial, sempre disposto a anteci:
par uma entrega no lado oposto
da rua ao destinatário que vai
saindo de casa.

O distribuidor de correspon-
dência desempenha, modèstamen-
te, um papel tão importante na
vida das criaturas que parece
incrível gan.iem eles apenas umas
poucas centenas de cruzeiros
mensais. Que não daria' a. noi-
va ao portador da mensagem
amorosa do noivo distante? Que
não pagaria a mãe aflita a quem
lhe trouxesse a noticia tra.iqui-
lizadora do filho ausente e enfêr-
mo? Quem se recusaria a recom-
pensar aquele que lhe trás o
cheque esperado ou a ordem de
pagamento reclamada?

Tudo isso, porém, se dilui e
automatiza no funcionamento cos
Correios e Telégrafos. Atribui-
.se ao Estado o dever de remu-
herar aqueles mensageiros de
boas e más notícias, de objetos
valiosos e do jornal preferido.
E que o faça assegurando-lha
condições razoáveis para viver,
para manter-se e manter a fa-
milia. E' isso que o Estado não
vem fazendo, é isso que poderá
ser remediado com a tal rees-
truturação.

Mas a Câmara está deserta.
Porque a ela querem voltar, os
deputados a abandonam, nestes
dois meses que precedem a elei-
çâo e estão por ai além promo-
tendo, cedendo, acordando, cor-
rompendo, cada qual a seu modo,
todos à cata do eleitor esquivo
e solicitadíssimo.

Dizem que tudo, agora, só de-
pois de 3 de outubro.

Escrevi o artigo que o dese-
jo de servir aos meus amigos
carteiros me requereu. Mas lhes
aconselho esperar. Não tem ou-
tro jeito. Paulo, espere, reconhe-
ça a força do costumeiro des-
pacho burocrático — aguarde
oportunidade.

(Conclusiiii da 3.' pagina)
ralba. facilitando assim nos que se
cio das suas atividades, sem as de-
longas e despesas do transporte para
terras distantes.

Outra necessidade, a que é preciso
atender urgentemente, é a que se re-
fere aos transportes. Há mais de trin-
ta anos se Iniciou, sob a dlreçfto de
Sampaio Correia, a construção da es-
trada de ferro Central do Rio Gran-
de do Norte em demanda do vosso
Caicó.

Afirmou-se, entfto, que os trilhos
chegariam à vossa cidade dentro de
trinta meses, e lá. se vfto trinta anos ¦
e eles ainda se encontram a mais de
100 quilômetros de vossa cidade. E'
dever acelerar a contruefio dessa via
férrea, de que precisais, difòi me-
lhor, de que precisa o Rio Grande do
NOrtè para o 

'desenvolvimento de sua
economia.

As «palavras que vos dirijo são su-
flclentes para que vos inteireis de
como compreendo as vossas necesslda-
des e, no governo, procurarei aten-
dê-las.

Seridoenses: Sois um povo forte; as
intempéries apenas têm servido para
robusteeer o vosso caráter, a vossa
fibra, a vossa energia. Tendes direi-
to a que o Brasil, pelos seus diri-
gentes oficiais, olhe cada vez mais
desveladamente para os vossos . pro-
blemas que sâo, ao melhor dos tttu-
los, grandes problemas do Brasil.

Estou certo dè que sereis atendi-
dos sem tardança, e assegurado es-
tara. o vosso futuro."

HOJE NO PIAUÍ
Hoje, o brigadeiro Eduardo Gomes

estará em Natal, onde terminará a
sua excttrsfto no Rio Grande do Nor-
te, seguindo depois para o Piauí, on-
de visitará Tereslna, Parnalba, Fio-
rlano, Campo Maior, Picos e JalcóS.

ADESÕES AU BRIGADEIRO

lista llafncl Correia de Oliveira, v«-
rcador Xavier tle Araiijo, dr. Heitor
Beltrão, comandante Coelho Rodri-
gues, dr. Rolando Pedreira e outros.
Será lido o manifesto do M.N.P.,
em que 6 apresentada a candidatura
a vereador do seu presidente Wilson
Leite Passos.

COMÍCIO EM BICAS — De acordo
com telegrama enviado pelo presiden-
te do M.N.P. de Bicas, em Minas,
deverá ser realizado no próximo diá 7,
naquela cidade, um comício do M. N,
P. em prol da candidatura do brl-
gadelro Eduardo Gomes. Deverá se-
guir uma caravana do M.N.P. Cen-
trai.

COMÍCIO EM ANGRA DOB REIS
E PARATI — Serão realizados noi
dias 9 e 10 de setembro próximo
comícios nessas cidades fluminenses.

TARDE DANÇANTE KM HOMKNA-
GEM AO BRIGADEIRO

Estfto sendo convidadas as senho-
ras que participarão da tarde dan-
cante, a realizar-se nos saldes do
Copacabana-Palace, em homenagem
ao brigadeiro Eduardo Goraes, para
uma reunião, amanhft. âs IT horas,
na rua Pedro roesse, 35.

Embriagado, dirigia
o auto

APREENDIDA A CARTEIRA
MEBES

POR

O diretor de Servlçr de Trânsito
apreendi u por quatro meses, a car*
telra do motorista profissional. Mò-
desto Caeta.io e Silva, prontuário n.°
127.946, em virtude dt ter sido encon-
trado, no dia 22 de abril quando dl-
rigia o aute de passageiros n.1*
3.75.47, na rua codajaz, em fEtrdo de
embriaguez, conforme laudo do Ins-
tituto Médico Legal.

O escritório central do brigadeiro
Eduardo Gomes, em sua ausência, re-
cébeu o seguinte telegrama, que tra-
duz fielmente o que vem sendo a pe-
regrinação do candidato nacional pelo
Interior do Brasil, conquistando ade-
sfies para a sua vitoriosa cândida-
tura: «Temos o imenso prazer de co-
munlcar ao eminente brasileiro que
acabamos de deixai o Partido Social
Democrático de Tabira, distrito do
município de Afogados de ingazeira,
ingressando nas fileiras da gloriosa
União Democrática Nacional, riipote-
cando Irrestrita solidariedade á vossa
candidatura, que bem representa as
aspirações do povo de nossa terra.
Saudaçóes. as.) José Paulino de Me-
lo, sub-prefelto, Severlno Pio Sóbrt-
nho, vereador, e Eduardo Domingos
de Lima, vereador».
NOVA KXCURSAO A SAO PAULO

O brigadeiro Eduardo Gomes tor-
narã a Sfto Paulo. Nos dias 25, 26
e 27 o Brigadeiro visitará as seguin-
tes cidades paulistas: Franca, Bar-
retos, Bebedouro, Lins, Pirajul, Pe-
n&polis, Birigui, Marilla, Garça e
Bauru.

MOVIMENTO ELEITORAL EM
RIBEIRÃO PRETO

Noticias vindas dessa cidade dfto
conta da grande atividade da UDN
local em prol da candidatura do Brl-
gadêlro. Num total de 4.000 novos
eleitores, só a UDN alistou cerca de
1.300, batendo o «reeord» de alista-,
mento nesse município.
DEPARTAMENTO TRABALHISTA

DA UDN
Reurie-se no dia 22, às 18h30m, os

membros dá Diretoria deste Departa-
mento. Encarece-se a presença dos
demais membros componentes do De-
partamento Trabalhista da UDN.
NOTICIÁRIO DA UDN DO DISTRITO

FEDERAL
CONVENÇÃO — Reunlr-se-á ama-

nhã, dia 21, às 19 horas, na sede
do Partido, a Convenção Extraordi-
nárla da Seção da UDN do Distrito
Federal, a fim de escolher o terço
restante da chapa de deputados.

CURSO PARA FORMAÇÃO DE
FISCAIS E MONITORES — Amanhft
e todas as segundas-feiras, às 10 e
ás IS horas, aulas pelo prof. Celso
de Magalhftes, na sede da UDN. A
duração do Curso 6erâ apenas de qua-
tro aulas.

E' dever dos Diretórios Paroquiais,
dos candidatos e de todos os briga-
deirlstas indicar um correligionário
para os serviços de fiscalização do
pleito, visto que para atender a essa
fiscalização serão necessárias 2.000
pessoas, convenientemente Instruídas
a respeito. ..Informações pelo telefone
52-1436.

FESTA DO DIA 27 NO COPACA-
BANA-PALACE — Acham-se à ven-
da, na rua da Assembléia, 51, 5» an-
dar, os convites' para essa festa em
homenagem ao candidato nacional,
brigadeiro Eduardo Gomes.

LEGIÃO CÍVICA 5 DE JULHO —
Têrça-felra. às 20 horas, a Leglfto
Cívica 5 de Julho fará uma reunião,
obedecendo os trabalhos à seguinte
pauta: 1) Leitura do Manifesto: 2)
Convite à Sociedade Amigos da Amé-
rica para que também o subscreva;
3) Discussão e aprovação do progra-
ma a ser executado na Campanha
Pró-Brlgadeíro Eduardo Gomes.

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
CÉDULAS, PROPAGANDA E PARA
INFORMAR SOBRE LOCAIS DE VO-
TAÇAO — A partir de 3 de setem-
bro, será feita a distribuição de cê-
dtilas nos logradouros seguintes:

ENGENHO VELHO: Praça da Ban-
delra, 52, 2o; ESTACIO — Estáclo
de Sá, 13: FLAMENGO — Almlran-
te Tamandaré, 72: Palssandu, 191;
GÁVEA — Oltls, 58, 1<*; Estrada da
Gávea, .420: Lopes Quintas, 45-A;
HONÓRIO GURGEL — Gonçalves LI-
ma, 912: Guaracl, 7; GOVERNADOR
— Pelxotp de Carvalho, 19: Fernan-
des Fonseca, 42, Sobragl, 70, e Iplru,
n. 321. '

ATIVIDADES DO M.N.P.

COMÍCIO NO MEIER, HOJE —
Hoje, às 20 horas, será realizado no
Jardim do Meler um comido promovi-
do pelo M.N.P., em prol da candl-
datura do brigadeiro Eduardo Gomes.
Ifiste coniielo, em que se deverão re-
petir os sucessos anteriormente obtl-
dos pelo M.N.P., naquele local, con-
t*râ com a Oresença do presidente do
M.N.P., Wilson Leite Passos, ,1orna-

O Brasil de Norte
a Sul

Pará
ADULTERAÇÃO DO CAF»

BELÉM, 19 (Asapress) — A AfcíO
clacão Comercial hipotecou integral to-
lidariedade aos moagelros em sua pre-
tensão dè aumentar o preço do rafe.
Foi requerido mandado de segurança
contra o ato da Comissão Estadual
de Prêcos, que se dispôs a conceder
o aumento se fosse provado oue o
café vendido ao povo era puro, tendo
o Departamento Estadual de Miude
atestado o contrário. Em vista ri^so,
a CEP rejeitou o memorial dos moa-
geirOs.

MAJORAÇÃO DA TAXA SOBRE
BEBIDAS ALCOÓLICAS

BELÉM, 19 (Asapress) — O go-
vernador do Estado, sancionou u lèl
majorando para 10% a taxa sobre as
bebidas alcoólicas destiando-se á fi*nda
aos hospitais e Santa Casa da Mise-
ricordla.

Piauí
ABSOLVIDO O MATADOR

JUIZ
DO

TERESINA, 19 (Asapress) — Ná ci-
dade, de Oelras, toi absolvido pelo
Tribunal do Júri, o escrivão Joaquim
Nellto da Silveira, preso há rrtâl& d*
4 anos, como responsável pelo issaísl-
nato do juiz Valdinar Serra e Silva,
juiz da comarca de Jalcos. O esrriv&e
Nèllto da Silveira vai as barras do
tribunal popular pela segunda vez, tan-
do desta vez conseguido âbsolvlcío
unânime do tribunal.

Alagoas
CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS

PELO IPASE

MACEIÓ, 19 (Asapress) — O Ins-
tituto de PênsSes e Aposentadoria doi
Servidores do Estado, adquiriu neüta
capital, um terreno para a construção
de um conjunto residencial para seus
funcionários. A vila a ser construída
será, denominada «Arl Pitombo» e será
de cinqüenta casas.
AMEAÇADO DE NAO RECEBER OS

VENCIMENTOS
MACEIÓ, 19 (Asapress) — O ve-

reador José Tavares declarou, «lue o .
funcionalismo público municipal, éslá
ameaçado de não receber os venclmen-
tos, devido ft situação financeira da
municipalidade. Após à afirmativa; pé-
dlu que os vereadores evitassem à
aprovação de projetos que sobrecarre-
guem as despesas existentes pois, os
trabalhos iniciados estão na Iminência
di paralisação.

Bahia
AUXÍLIOS AO ENSINO

BAHIA
NA

SALVADOR, 19 (A. N.) — A As-
sembléia Legislativa deste Estado aca-
ba de aprovar o projeto-lei que . auto-
rlza a concessão de auxílios- à Univer-
sidade desta capital e fts escolas F.le-
tro-Mecãnlca e Cooperativa do Ginâ-
slo dè Cachoeira, sendo que a primeira
receberá a importância de 1 milhão e
200 mil cruzeiros e as duas últimas
lnstitulçfies receberão 300 mil cruzeiros,
respectivamente.

Espírito Santo
AMBULATÓRIO PARA OS

PESCADORES
VITORIA, 19 (Asapress — Foi

Inaugurada, no município de .Guará-
parj;. um ambulatório para os pesca-
dores. Esteve presente ao ato, o chefe
da Pollcllnlca dos Pescadores do Rio d*>
Janeiro, comparecendo tamhém as au-
torldades estadual», federais e iru.nl-
cipals. sendo o ambulatório moderna-
mente instalado, e ficando sob i orl-
entacão do clinico capixaba Roberto
Calmon.

Rio Grande do Sul
TAXA DE ELETRIFICAÇÃO

PÔRTO ALEGRE, 19 (A. N.) -a
O governador do Estado enviou à As-
sembléia Legislativa um projeto de lei
criando a taxa de eletrificação no Rio
Grande do Sul. O trabalho, elaborado
pelo engenheiro Noé Freitas, chefe rta
Comissão Estadual de Energia E!é-
ti-íca, analisa pormenorizadamente a
situação do Estado em relação ao su-
primento de energia elétrica e fts me-
dldas que se fazem necessárias. A
taxa de eletrificação seria cobrada na
razão de 10% sftbre todos os Impôs-
tos exceto dè exportação, durant*
dez exercidos financeiros consecutivos
a partir de 1951.

PAGAMENTO DE PRE.IUIZOS

PÔRTO ALEGRE, 19 (A. N.) —
Dando por encerradas suas atividades
neste município, o Instituto RloSrqn-
dense de Vinho efetuou o pagamento
dos prejuízos causados pelas geadas
de 1949 à viticultura.
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Bailarinas de fama in-
ternacional em «Mão

Boba»
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"/irffhiin de Noronha

O elenco «trclndo por Beatriz tosta
eonta com dua» bailarinas de fuma
mundial: InCa Hclmúampf, primeira
bailarina da Opera dc Berlim e «llre-
tora de Ballic dc Bremem, e Nellda
Galvan, liallnrlna do Colon de Huen-
om Aires. «Mflo lioba», revista de
*Cui» Peixoto e Ohlnnca dc Garcia, com
direção muHlcnl dc Vicente 1'alvn, tem
o mala seieclonndo elenco at* ho.lc or-
Kanl/ado no Brnsll. Além de Bentriz
Costa, teremos Cole, Salomf, Hplna,
Jurema de Magalhães, Celeste Alda,
Zllka Snlaberry. Vlrplnln de Noronha,
Zé Colo, Kenato R.-stier, João Rlízlo
Vanete e três bnllets: «I.as elilcas de
Mar dei Plata», «fiarotn» dc (opaca-
«abana» e o «Bnllet Negro». A estrela
de «Mão boba» seru no próximo (Ilu 24,
em noite dc gala, ãs 21 horas, no
Teatro Carlos Gomes.

Audição dos alunos de
Maria Sabina

Quinta-feira próxima, .24, terá lugar
no auditório da A. B. I., às 17 horas,
a 60'. audição dos alunos de Maria
Sabina (Curso Olavo Bilael. Apresen-
tar-se-á ao público a senhorinha Ina
Mala Ribeiro, que dirá poesias de
Martins Fontes, Ascenso Ferreira, Guer-
ra .lunquelro. Jorf-e de Lima e outros

Eecital de Madeleine
Ozeray

Madeleine Ozeray, Interprete de Gl-
raudoux juntamente com Jouvet, (laia
um recital de poemas no próximo dra
22. às 18 horass. no Teatro Copaca-
bana. As entradas encontram-se na
Aliança Francalse. Além do recital
de Madeleine, falar* nesse mesmo dia
o escritor Roberto Gurrlc sobre o tema
«Peguy etlepenple francais».

«As mãos de Eurídice»,
em vesperal das tf-rças

cAs màos de Eurídice», peca ae
Pedro Bloch, vem sendo apresentada,
no Teatro Regina, somente às êrças-
feiras, em vesperal, fts 17 horas, tendo
sempre, suas lotações esgotadas.' Uma
dnlea representação por semana nào dA
vasão ao público que procura o teatro
durante esse espetáculo.

Em «As mãos de Eurídice», de Pedro
Bloch, Rodolí.. Mnyer tem a maior
criação de sa. carreira artística, pois,
coníorme t sabido, Interpreta sozinho,
tódi. a peca, descendo à platéia para
fazê-la participar do espetáculo. ,

«Caminhantes sem
lua»

O diretor Turkovv prepara com a
montagem de «Caminhantes sem lua»,
umn contribuição substam-lal à "rte
cênica e lnterpretatlva do teatro na-
cional. Teremos em setembro, no Tea-
tro Fênix, na estréia da Cia. Sarah-
•losc César Borba, ao lado de um tra-
balho de equipe dramática, a presença
de um diretor consciente, que alia a
Imaginação n experiência e probidade.

Sarah c José César Borba assistem
aos ensaios de «Caminhantes sem lua»,
pois entre autores e diretor reina sen-
tlmento de fidelidade. O diretor com-
pleta e valoriza o texto que eles es-
creveram com a expressão cênica que
Imprime a cada detalhe, diálogo ou
situação da peça. .

Festa artística de Mo-
rineau

A festa com que Henriette Morineau
se despede do público do Teatro Fê-
ntx será têrça-felra, 29. às 21 horas
No programa desse espetáculo, que não
mais se repetirá, estão incluídos um
ato da «Phedre», de Racine, e mais
dois sucessos da eminente atriz.

Teatro estudantil
O Teatro de Amadores da M.A.B.E.

realizará hoje, um espetáculo teatral
com a peca de «O dia de Sabugueiro»
de Raul Pederneiras, às 20 horas.

O festival do «Dia do
Artista»

0R. ASTOR J. DE CARVALHO
CLINICA MfiUItiA

DOENÇAS 13(3 KKSAIIO

SLgo. Carioca, 5. s. 4I'3. Tel. 42-.VU8.
I.ícinlo Cardoso. 2BI - 28.W313I»

Rc».: -lORé lllgino, 231 Auto 24

Na próxima quinta-feira, 24, reali-
za-se o festival comemorativo da pas-
sagem do 'Ali. aniversário da fundação
da Casa dos Artistas, no Circo Gar-
cia. cedido por seu .proprietário.

Próximas estréias
«Mão hol.n» — No Teatro Carlos Go-

mes. No dia 24 do rorrente. Em-
presárlo: Chlanca de Garcia.

• *
«Catarina da Rússia» — No Teatro

Copacabana. Em setembro. Empresa-
ria: Henriette Morineau.

* »
«Caminhantes sem lua» — No Tea-

tro Fênix. Em setembro. Empresa-
rio: José César Borba.

• P

«As águas» — No Teatro Fênix.
em temporada das quintas-feiras, tn»
setembro. Empresário: José Césai
Borba. • •

«A patatlva» — No Teatro Jofic
Caetano, no dia 25 do corrente. Em-
presários: Gilda Abreu e Vicente Ce-
lestlno.

«Caiçara», primeiro
filme da Vera Cruz

No próximo mês de setembro será
lançado «Caiçara»-, primeira producuo
de Alberto Cavalcanti para a Vera
Cruz, direção de Adolfo Celi, com
Ellane Lage, Abilio Pereira de Almei-
da. Carlos Vergueiro e Mário Sérgio,
nos principais papéis.

A filmagem, que esteve a cargo de
Chick Fowle, como diretor de fotogra-
fia; Nigel Huke, Jacques Dehenzellus
e Alberto Kemmeny, como «camerons»,
está concluída. Os trabalhos de mon-
tagem e sincronização já foram Inl-
ciados por Osvald Haffenrlcbter e
Erik Rasmunssen, respectivamente.

De outra parle foi Inicltída a segunda
produção, que será «Terra 6 sempre
terra», argumento e roteiro de Abilio
Pereira de Almeida, diálogo de Gui-
lherme de Almeida. Cavalcanti será
o produtor, e Tom Payne, o diretor.
Nesse filme será lançada nova estrela
do cinema nacional. descoberta de
Abilio Pereira de Almeida. Os papéis
masculinos foram confiados a Abílio
e Mário Sérgio. Rute dc Sousa desem-
penhurá. Importante papel.

Companhia Cinemato-
gráfica Vera Cruz

A Companhia Cinematográfica Vera
Cruz, fundada cm novembro de 1949,
tem como produtor geral e único res-
ponsável, & Alberto Cavalcanti. Atual-
mente, o capltal da Vera Cruz é de
Cr? 10.000.000,00, mas será brevemen-
te elevado para 20.000.000,00. Seus
acionistas são : Francisco Matarazzo
Sobrinho, Franco Zíimpurl, Paulo Al-
varo de Assunção, Sofia Lebre de
Assunção, Rex, Kemmeny & Cia.,
Hernanl Lopes, Lui.-, Malorana, José
Augusto Belucci. Sua diretoria é a
seguinte : presidente, Francisco Mata-
razzo Sobrinho: vice-presidente, Franco
Zamparl: diretor tesoureiro, Hcrnani
Lopes: diretor superintendente, Cario
Zamparl.

• Possui atualmente seus estúdios,
numa área de 30.000m2. em S. Ber-
nardo do Campo, quilômetro 17 ; da
Via Anchieta, e tem uma opção ¦ de
compra pe)o prazo de cinco anos, de
mais de 140.000m2. A área até agora
construída é superior a 4.000m2, e nos
seus estúdios trabalham mais de 1.50
operários.

Associação Brasileira
de Cronistas Cinema-

ihográficps
Reiniciando suas atividades a A.B.C.C.

convida os diretores e demais associa-
dos para uma reunião, têrça-felra, às
18h30m. na sala do Conselho da ABI
Nessa reunião, serão reempossados Alex
Viany e Jorge Ilell, respectivamente, pre
sidente e secretário, que se achavam em
licença. Diversos assuntos de importan
ela para a classe serfto tratados nn
sessfto.

TELA E PALCO
Em 1948, num comentário sob o titulo acima, escrevemos isto: é ve-

lho o assunto, e até" JA íoi debatido nesta coluna, embora sem maiores pre-
tcnçOes; velho, mas capaz de iludir multa gente boa: confudlr cinema tea-
trai e teatro cinematográfico é comum, mesmo nos entendidos. .

Precisamente deviro a «Henrique V», temos de retomá-lo, pois Lauren-
ee Olivier, sendo homem do teatro, revelou-se também de cinema, c provou
ainda, que as duas artes podem coexistir na sua grandeza, sem se ma-

cularem.
Filme teatral é o que vulgarmente se chama «teatro filmado», vale dl-

zer: Nada encerra de clnematof-ráflco, pois lhe falta ritmo, c faltando-lhe

ritmo, falta-lhe tudo. Como exemplo citaríamos diretores de tôdas as nacio-

nalldades, menos Olivier, assim como menos Wyler.
A técnica do tablado, mais «Interior» que n do «écran», nüo consegue,

por outra parte, dar expansão visual a seus temas. Há dc contar, assim,

com a forca Imaginativa da platéia, que suprirá elemento,, cuja reproduçfio

os limites do palco nfto permitem.

Compreendendo Isso, de plano realistico, Olivier, que so Jft era bqm

ator, hoje é bom cineasta, achou de levar ft tela feitos de Henrique Plan-

tageneta, vencedor de Harfleur e Azincourt, para dedicá-los a soldados ln-

glescs¦
Escolhido o «scrlpt» de Shakcspcare, surgia a prlmclrda dificuldade: a

poeta escrevera em termos de contracena, enquanto a situação exigia termos

de cftmerá, por serem mal» diretos, mais Imediatos, mais ao alcance da

Éls' que lhe ocorre* excelente Idíla: apelar para a imaginação do es-

pectador (nfto o do cinema, e sim o do seu filme, espectador do século XVII,

assistindo no popular Teatro Globo, de Londres, n uma peca do século XVI

cobre motivo do século XV. E quando recua no tempo, empregando meios

clncplástlcos, temo-lo legitimo cultor da sétima arte. Tudo fica diferente

aos nossos olhos: vestes, cores, maqullage, sons, vozes. Tudo é cinema.

Mas, por baixo, um dcnomlnador-eomum — o teatro máximo dc Inglaterra.

Ao conjunto, harmonioso, chamnremos teatro cinematográfico. Tfto dl-

ver»o do cinema teatral, que é mondtono, pesado o falso!...

HUGO BARCELOS

«Estrela da manhã»

DICK FARNEY EM «SOMOS DOIS»

Círculo de Estudos
Cinematográficos

Programa de amanhã, no auditório do
I.A.P.C, às 20h30m:

1) «Steps of the ballet», de curta
metragem inglês, onde o «ballet» é ex-
pi Içado pelo famoso Robert Helpman;

2) «A revolta dos brinquedos», tche-
co. de marionetes, com grande reper-
cüssão na Europa;

31 «O lobo do mar», de Curliz.
A sessão é exclusivamente para os as-

soclados, sendo exlgiilo. no portaria, o
recibo número S, correspondente a agôs-
to. A diretoria pede aos sócios o cum
primento da exigência.

Voris Duranti em "Estrela da
Manhã".

"Estrela da manha", o filme nacio-
nal que será a próxima apresentação
dos três clnes Metro, teve sua filma-
gem Iniciada há mais de dois anos,
mas somente agora é que vai ser apre-
sentado ao nosso público.

A Filmoteca Cultural, a produtora,
não poupou esforços no sentido de rea-
llzar uma película que pudesse ser
apreciada não só aqui como no estran-
geiro, valendo-se para Isso do talento
e larga visão de Jpnald, o. diretor do
filme, e seus dedicados associados.

O elenco de "Estrela da manhã" e
simplesmente soberbo, destacando-se Do-
ris Duranti, "estrela" do cinema euro-
peu, vivendo com rara sensibilidade um
papel difícil; Paulo Gracindo, figura
tão popular e querida dos meios de
rádio e teatro, confirmando seus dotes
do excelente ator num desempenho ma-
gnlíico; Dulce Bressane, meiga, sensl-
vel, desempenhando-se de sua parte com
o talento e a segurança de uma ve-
Leiana e, ainda, Dorival Caymmi, A.
Fregolente. Nelson Vaz e João Pendes,

li todos vivendo notavelmente as figuras
' centrais dessa película baseada numa
; obra Inédita de Jorge Amado.

A admirável fotografia de "Estrela

: da manhã" é de Rui Santos, um dos
; mais aplaudidos de nossos operadores,
j sendo de Radamés Gnatalli a belíssima

partitura musical que serve de fundo a
| todos os episódios do filme.
i "Estrela da manhã" é, talvez, o que
¦ de melhor já realizou o cinema brasi-

leiro e constituirá uma agradável sur-
presa para o público.

i Os três cine*» Metro vão apresentar
i im celulóide que marcará certamente

umn novn fase. do cinema brasileiro.

ESTREOU 
ontem na Rádio Ministério

da Educação, no programa "Lira

do Povo", o interprete da nossa mú-
sica regional, Jorge Fernandes, que vol-
ta, assim, ao rádio carioca, depois de
uma longa temporada nas emissoras
paulistas. 

' 
^ ^

HOJE 
às- 14 horas. Lúcia Benedetti,

apresentará e programa 
"Ribalta",

ao microfone da Rádio Roquete Pinto.
— Diretamente do Estádio Municipal do
Maracaná, a -peleja Flamengo x Bangu,
que será transmitida na voz de Júlio
de Queiroz e a equipe especializada da
P R D - 5, a partir das 15 horas. —

Da programação da emissora da Pre-
feitura destacam-se, amanha: "Musica

de hoje * de sempre" em que toma
parte o contralto Maria Henriques. —

Genolino Amado, em sua crônica sema-
nal "Histórias da vida", no horário das
20h45riyT A professora Alda Pereira Pin-
to, apresentando "ópera Experimental",
às 21H5m.

<rjt 9p ¦ "I*

A 
EQUIPE esportiva da P R E . 8
transmitirá hoje, 20, as pelejas en.

tre o Bangú e Flamengo e entre o
Vasco e Sào Cristóvão, pelo Campeo-
nato Carioca de Futebol. As novas con-
tratadas da Rádio Nacional, as can-
toras e atrizes cinematográficas Ade-
lalde Schlozzo e Ellane, estrearão na

próxima quinta-feira, fts 21 |»»«», -J0

programa de Renato Murce. "Alma do

Sertão" formando ura»Também o violinista Caiu.?1" '1
tratado pela P it E _ g™™"* fi|"

. 'l-"la

* *
A MANHA, ouviremos a¦"- taçáo qun n P R n

DI.M-. „.

novi
quete Pinto, transimitirá. »84l

«-ru

*;:<.l

exceto às quintas-feiras . ,AX*use Intitula "Crônica V**»!
autoria de Amorim Par» *
ao ar, no horário das in e '*•'

*¦„ .,, ,*¦•*- ncrat
dVC"léSlo *,„,

O auditório
ricano.JN ricano, na „raia di"».,*)!'1*realizado .. '«n.o 

Fe5„™¦'••¦
c\cculado pela Orquestra Si...*1Itio do Janeiro, sol. a L ,li»
Siqueira. Os "Festivais -"'
levados
20 às 2
Globo transmite

efeito todo7osPr> .hora.,. „„,,:S°-lnl»-*i.sendo qu,a -esunda > l
seja, das "! horas em !„,»".

* »¦: *

AMANHA, 
a Rádio Nacional l.fts 21h35ra o nrlmZ "*'

organizado pelo seu SliSMúsica Brasileira de »i,t„,i !!lt
rlo-*FaeclnlelntltWd0'tt'
Brasil". Seu conteúdo será ti!'1**brasileiro, com m.isieas , „ ffdumentárla e história *».„ »
cultüro-artfstlcos de nossa i*como narrador Cisar Ladeira .7rígido po» Pauio Tapají .' **!
além do rádlo-teatro, com „, í!

orquestra de Radamés Gnatts

OS PROGRAMAS PARA HOJE
MINISTÉRIO UA EDUCAÇÃO

(PRA-3 - 800 kcs.)

10h — "O Dia de Hoje há muitos
anos ". lOMOm — Música para a
Juventude. Ilh50m - Rádlo-Jornal. 12h
— Festa panamericana. 12h30m — Rá-
dlo-Reprise. 13h - Música para o ai-
moço 14h - "Sete Dais em Revista
15h — Vesperal Sinfônica. 17h —

ópera completa "Meflstófeles' de Boi-
to. 10h50m - Rádlo-Jornal Esportivo.
20h - "Atendendo aos Ouvintes' ll.»
parte). 21h - "Em resposta à sua
carta...*'. — "Atendendo aos Ouvln-
tes" (2 a parte). 22h — "Você conhece
esta música ?" 22hl5m - "Atendendo

aos Ouvintes" O.» parte). 23h30m —

Encerramento.
*

RADIO ROQUETE PINTO
(PRD-5 — 1.400 kcs.)

lOh — Transmissão diretamente do
Mosteiro de SSo Bento, da Missa Do-
minical. llhlSm — Beiodias matinais.

Ilh30m - Tiechos líricos llhsênclas musicais. l"h _' n, ,."*
pianista Elleen Joyce. 13h4Sm
vertlmentos. 14h - "Ribalta" 

mTransmissão diretamente do t>Municipal, da peleja Flamen!»,,
gú. 17hl5m - Ouvindo Música iAve Maria. 18h - Pianistas»,!
lOh - Suplemento Esportivo uMelodias brasileiras. 20h 

' ™
na musical. *»lh - A Discoteca,o

Exercite sua
memória

Dick Farney que, ao lado de Marina
Cunha, forma a dupla principal do ce-
lulótde nacional "Somos dois". Tere-
mos oportunidade de ouvir em "Somos
dois" lindas canções na voz desse can-
tor. Marina Cunha, a jovem "estréia",
traz como cartão de apresentação o
titulo de "Miss Distrito Federal". Pro-
duzldo e dirigido por Milton Rodrigues,
sendo co.-produlor Ari Calaldl."Somos dois" estará, amanha, nas te-
lie rins cinemas: Plaza — Aslórla -
Olinda — Ritz — Parisiense — Star

"SEJA MAIS ADORÁVEL ESTA NOITE! "com o

NOVO e PERFUMADÍSSIMO SABONETE LEYER !

EP^5>55Í +t fa
MêI^^^ Paramounl

AGORA TAMBÉM E« »S.

TAMANHO .BANHO

Hoje mesmo, sijça o eonsellio de Dorothy
-Lamour. E seja mais adorável esta noite.

Tom o romântico iperfume do novo Lever.

Agora em linda **mbala,j;era rosa, o aa-
"bom-te de beleza das estrÊlas apresenta

•a mesma alvura e pureza, a mesma rá-

pida e fnraosn espuma, que tonta econo»-

min represento. E outro «ensnç5o; Lever

lhe oicrece o vontojoso Tomonho Banho I

PosiUvomente, o mol» íino, muls puro,

ii».»» luxuoso laboneta que lhe 6 possl-

vel cnconlrar d o nr»vo r nurfumndliwlnio

feboniite Lover, Na do» loiimiiho».
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— Colonial — Primor — Mascote e
Hadock Lobo.

Cinema infantil na
A B I

Realiza-se, hoje, 6s 10 horas, no uu-
ditório du Associação Brasileira dr lm-
prensa, a sessão cinematográfica infan-
til para os filhos dos associados. A
sessão, sara Iniciada com um "stiow"-.
seguindo-se a exibição de diversos fil-
mes seleclonndos.

O ingresso far-se-á com a apresenta-
ç5o da carteira social.

«Aquele beijo à meia-
noite»

Kathryn Grayson, Josò Iturbi, Ethel
Barrymore e Mário Lanza, o "Caruso
de 28 anos", são as principais figuras
de "Aquele beijo à meia-noite", o fil-
me que os três clnes Meiro continuam
a apresentar.

Seus números musicais, sua história
mais ao que Interessante, e seu bells-
simo teenleolor, fazem de "Aquele bel-
jo h meia-noite" uma das grandes sen-
sações da presente temporada.

«Homem marcado»
Será estreado, amanhã, no cinema

Rex, um ótimo filme, prolagonizado por
Richard Pasehart, Marllyn Maxwell e
Dorothy Hart, da marca UNIVERSAL
INTERNATIONAL e que vem precedido
dos maiores elogios por parte da cri-
tica norte-americana. Este filme se dis-
tlngue por três qualidades, poucas vê-
zea reunidas num sô filme: trama ori-
glnal, interesse humano e ação drama-
tica.

«Inimigo secreto»
"Inimigo secreto" revela em seus 9Uminutos de projeção os segredos da con-

cepção, da vida e da morte. E' uma
película de procedência americana soba direção do dr. J. Earle, que subs-tanelou num romance de amor tudo u
que a moeidade deve aprender e tudo
que os pais devem saber, para evitai
que o inimigo secreto destrua os seu»entes queridos.

E' um filme que será exibido emsessões para homens e depois para se-nhoras.
O cine São José apresentará "Inimiga

secreto", do Programa Barone, dia 28.

Sessão de filmes de
Arte do Art-rClub

O ART-CLUB do Rio de Janeiro, prós-
seguindo em suas atividades em prol do
desenvolvimento das artes plásticas, or-
ganizou para terça-feira, 22, s 17h30m,
uma sessão de filmes de arte no audl-
tório do Mnilsterio da Educação e Saú-
de. A entrada será franca.

Serão projetados os documentários:
Van Gogh sobre os quadros do conhe-
cido pintor; Arte das Marionettes Tche-i
cas e Igrejas e monumentos barrocos do
Brasil, este último reprisado a pedido.

E' conhecida a Importância que os
filmes de arte assumiram nos últimos
trí-s anos.

Hoje. eles são considerados a melhor
forma para o ensino e divulgação da
arle.

O ART-CLUB patrocina, ainda, o
atual exposição de esculturas de Má-
rio Cravo, na saln do Ministério du
Educaçáo.
«Montecassino», ama-
nhã, em seis cinemas
Arturo Gemmltl se desdobrou durante

quatro anos preparando o argumento o
a filmagem de "MONTECASSINO", quo
constitui verdadeira epopéia. Foi um
longo e exaustivo trabalho, em que fo-
ram aproveitados os próprios elementos
humanos que tomaram parte nos aeon-
tecimentos verificados no velho mos»
teiro."MONTECASSINO" é um filme da
Dipa Filmes para o Programa CADEF,
que será entregue ao iiúblico, amanhã,
nos cinemas: Presidente — Alvorada —
Para Todos — Alfa — Braz de Pina
e Imperial (Nllópolis).

Ingrid Bergman em
«Stromboli»

"Stromboll" (que se pronuncia Stróm-
boll), é a produção de Robert Rosse-
Uni, filmada na Itália, para o RKO
Rádio, tendo Ingrid Bergman como pro-
tagonlsta, junto a dois verdadeiros pes-
cadores sicilianos, Mário Vitale e Má-
rio Sponza, os quais foram escolhidos
pelo notável cineasta Italiano entre os
pojiulares do cais de Salerno. E' que
Rossillinl, como ninguém ignora, pre-
fere dar o maior realismo possível aos
seus personagens, « vai buscar aqueles
que devem participar dos elencos do»,
seus filmes, em meio a gente do povo,
selecionando-os de acordo com os ti-
pos que devem Interpretar.

Desse modo, além dos dois p"üScado
res mencionados, há ainda em "Slrom
boll" tôdn umn perfeita multidão de"extras" tomada ao natural: a própria
população da Ilha onde tem lugar a
história apaixonante desse filme que ii
RKO Rádio Filmes lançará, segunda-fel-
ra, 28 do corrente, no: Plaza — Astó-
ria — Olinda — Ritz — Star — Pa-
rlsiense — Colonial — Primor — Mas-
cote o Hadock Lobo.

AVISO

Gráfica Luiz Teixeira Ltda.

LEliOR: — Responda; men-
talmente. ás perguntas abafjto c, em
seguida, confronte as suas" respos-
tas com as nossas;, -que serão publi.
cadas depois de amanhã í

10831— Quem foi . Mecenas ?
• h$?

10832 — Qual 0.0 animal terres-
tre mais veloz ?

*
10833 — Em que Estado do Bra-

sil fica o Teatro Pre-
zewodowsky ?

*
10834 — Quantas batidas o cora-

ção de um homem sadio
perfaz, no espaço de 24

• ::horas V
*

10835 — Quais foram as últimas
palavras de Maria' Tu-
dor, rainda da Ingla-
terra 1

AS CINCO PERGUNTAS DE
ONTEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS
1082G — A quem pertencia o terri-

tório do Alaska 7 — A
Rússia. Em 1867 os Esta-
dos Unidos o compraram
por uma quantia equlva-
lente a Cr$ 22.800,00.- *

10837 — Quais as dimensões, da
Torre inclinada de Pisa 1
— 54 metros dé 

"altura- e
um diâmetro de 16. Possui
oito ordens de colunas num' total de 107 efol construi-
da em 1174.*

10828 — De que maneira Bach ter-
-inou seus dias ? — Com-

• .etamente cego, dentro de
«..ni quarto escuro, na es-
Vjerança da recuperar a
vlsáo. *

10829 — Quando se verificou a Ba-
talha de Marathona ? — A
12 de setembro de 490 A.C.,
entre gregos e persas, e
ganha pelos primeiros. Nes-
sa ocasiáo um soldado ate-
niense destacou-se do seu
exército e foi correndo le-
var a Atenas a noticia da
vitória grega. Mas foi tal
o seu esforço que ao che-' gar à praça pública pôde
apenas gritar : "Regozijai-
vos, pois ficamos vencedo-
res" e em seguida caiu
morto. *

10830— Quem assassinou Marat 7
— Carlota Corday, no
momento em que o líder
revolucionário tomava. ha-
nho.

casa, 22h55m - Encerramento,'

RAMO NACIONAL
(PRE-8 - linn k-,,1,

15h — Tarde Esportiva, imj»
A Noite Informa. 18h - Giavi"
18h30m - A Felicidade bale s
porta. 19h:i0m • Tancredo e "•¦
do. 20h - Vamos (alar de wir»
30m - Piadas do Manduca. 21h 1
da além de dois minutos Jihj|
Papel Carbono. 22h30m - Vwefa
portlva. 2rih20m - Ritmos da Pjm»
Ar. 0hl5m — Gravações variada-''-- Encerramento.

RADIO TAMOIO.
(PRÍl-7 - Md kc!.)

14h30m - Tarde esportiva Tu
com Mario Prbvenzant» e sua

17hl5m — Coquetel musical
MU e uma noites. lOh - Heíí

agricultor. 19h30m - Resenha ti
tlva. 20h - Rartio-balle Tam».

Retransmissilo da tarde um
em gravações. 22h - Parada m
da Casa Nnno. 2"ti - Cassino di (
crlnha. com Abelardo Barbosa. 11!
Encerramento.

RAMO GUANABABA
(PRC-K I 3(10 kcs.)

18h30m — B»-*eros. 19*1 - Balli.
Rádio Patrulha. 22hl5m

nha Esportiva. 23h - Encernrr.nl
*

RAMO CLUBE
(PRA-3 - 8íi(l kcs.) ,

19 horas - Re-iórter do ar.- - ti
missão, do jogo Flamengo «-Ban*'
30m — Gravações. 18h - Md
do mundo. lOh - Repórter do r
Gomo é bom recordar. - .Cancfi•México. 20h - A Voz da Proferi!
30m — Retransmlssão do .comia
prol da candidatura do deputado
Borghl ao govfrno de S5o Pau'.!,

Final.

RAMO GLOBO
(PUF.-3 1.180 kcs.l

15 horas - Futebol. 17h30m -
leros. 18h — Música variada. II!
Cancioneiro de Portugal. 19h35m
sica popular brasileira. 20h - i
infantis. — Domingo Esportivo, i

Thcsaurus. 2ih - Jornal do Pu
Festivais Populares (n.° lli tt

mente rio Colédio Analo-Araerltir.»
a Orquestra Sinfônica do Rio it
nelro. 22h — Mesa Redonda. III

Encerramento.
*

RAMO TUTl
CPRG-3 - 1280 kcs.)

14h30m — Reportagem Esporlljl
Ari Barroso e Antônio Maria 1»

Suplemento musical. 1W<*>
Brindes musicais. 19h '•--ra

mentos. 19h30m - Toque mãe!».
Calouros em desfile. 21h - Al"

ga e Ranchinho, 21h30m - E«
Esportiva. 22!i - Parada de «I
23h — Night Club. OhJOm - tm
do dia. — Encerramento.

»
RADIO CANADA'
(CflC - Montreal)

20h50m - Abertura da TrMjg
21h - Artista:» Canadenses, WH?
Assim é o Canadíl.

BRITISÍI nROADCASTDifl
CORPORATION

(BW; — Londres)

19h - Resumo dos proP**'
hoje. - Perfil Ca Semana.JP»
Noticiário. 19h30m - 

J»'»1 :
BOm - ultimas Gravaçí»s,, 1»
_ A Semana na Gra-Bret«nBiL
45m - Música dn AtnÉrlc» "

21h - Noticiário. 21hl5»." í",
Sinfônico. 22h - SMàr'. «

cias. - Revistf. dos Semanirtt*
nicos. 22h25ni - »«"•*"
mas psra amanhS. - ""••

•tCln.,Luiz Maria de Jesus Teixeira, ex-sócio da Gráfica itaci -raa.,
desta praça, tendo deixado de fazer parte daquela firma, desde
maio próximo passado, comunica aos seus amig-oü, fregueses e à
praça em geral, mie acaba de montar sua tipografia, sob a deno»
mlnaçao de GRAFICA LUIZ TEIXEIIíA LTDA., no endereço abai-
xo, onde espera continuar a merecer a confiança de todos.
BUA GONÇALVES LEDO, 24 — TEL.: 48-1334 — RIO DE JARIO DE JANEIRO

-CENTRO
Rua Carlos Sampaio — Alugamos apartamento-; pnra en e^

diata, constando de: «hall», sala, quarto, «kichenette** e 
^

Informações na Imobiliária Avenida S. A. — «1» • • '
"Senador Dantas, 14 — 8» pavlmeiit«--J^;*

RODOLFO MAYER sozinho em"AS MÃOS DE EURÍDICE"
(De Pedro Bloch)KL* itev I TERÇA

I FEIRA

«¦.l« ••>>.... uma nnll* »>•»»»•
.1» I» »»>••» "i" |."f".»>-

!••' 
-Hl'- »•'¦! "" '»"¦ •)••

...,-|". » I »» l»->> • •¦!••

U8ADO VOU 9 ENTRE 10 E8TRÊLA8 DO CINEMA

BILHETES A VENDA
Atendendo a milhares de pedidos:"AS MÀOS DE EURÍDICE"

Hera apresentada:

2." FEIRA, 2» — AS 21 HORAS
3.' HilRA, 2») — AS 17 HOKAS

iííHm'1 í-is & venda

Dia 22 - Vesperal às 17 horas
- TELEFONE 32-5817 — NO REGINA

DE SETEMBRO EM DIANTE:

SEGUNDAS-FEIRAS - 2 SESSÕES
VESPERAL — ÀS 17 HORAS

A NOITE — AS 21 HORAS
Dua* m-hmõ(-m de setembro em dí--"**

m W* _
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MAIS ÚTEIS

II — S. Cruz, 271,

Aqui tem o leitor a relação dos telefones
mais úteis, que o livrarão das dificuldades

mais ursentes t

. rosto Central -**-£¦ Q*-*-1***» e Beclamacões do "Diário
,.*r,to Sotorr° ;Q „„3 m Couto -T dc„N.otola*»i - 42-2010 - Ramal 15.

Jm: Mélcr " ""«'-SM-o 
ô* Po,lc,a c,v" ~ «M-»-**-»™»... -

11Z- O- V"«M - it„\ 5. 32-4242; Del. Econ. Pop.: - 22-2303.C1' ««nB: R. Faria — C. Delegacia de dia j - Telefone: —
42-0614.

Reportagem de Policia do 'Diário
de Noticias": — 42-2010 —¦ Ramal 3.

Í^-T. Hermes 606
iH 

', 
ssfi' Pedro 11 •- •

C",nd*. í. Bombeiros: Posto Central¦u Bombeiros: rosto i/eiiir».
«•»-•-* 

"sr 
Marítima - 43*0531.

^ J2-2044:

Noticias
f'"'liiiii,iin..."T-í>

SEGUNDA SEÇÃO Domingo, 20 dc itRôsto do 1050

Um jornal, sendo o resumo instantâneo da vida lo-
cal e' da vida internacional, é o primeiro alimento
do homem civilizado: geralmente, a refeição da ma-

nhã vem "depois" da leitura do jornal.

F0KÇAS FEDERAIS GARANTIRÃO A LIVRE PROPAGANDA ELEITORAL

207 mil,pessoas é a população dos sertões cariocasRecomendado aos Tribunais Eleitorais que as requisi-
m em caso de necessidade — Como devem ser feitas as
édulas de senador no Distrito Federal e as do sistema

proporcional era todo o país
s Tribunais de S. Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte vão, apurar denúncias partidárias

0 
TRIBUNAL Superior Elei-
toral, ontem, reunido soh

F Congresso Internacional de Microhiologia

tu

Shreím0**1^'"' lic votnr F
.preenchimento das duas
't . n.lA, o« npln Dist

„ presidência do ministro
intônio Carlos Lafaiete de An-
S, tomou .luas importantes
fflçôcss.--!.»-e 0 modo de or-
dar as chapas ou cédulas

ff, o próximo pleito. ,
TesDondendo a uma consulta

¦"- Social Progressista,
de votar para

-m i das duas va-'de 
senadores pelo Distrito

Ederal, esclareceu a alta corte
i-ltoral que podem as cédulas

Enter os dois nomes dos can-
SSatos e outros dois para seus"uplentes. Assim, as cédulas
Srão ter, em cima, a leger»-
í partidária ou da mão de

-tidos, em -seguida o numero •
nm» e as palavras: «Para se-

pudor (segue-se o nome do can-
ildatol». . n

Nas liniia.s seguintes: «Para
mplente (segue-se o nome «Io
rtwlldato)» Em outra linha:
j paru 'senador (nome do
«ndidato».:. E na última li-
Dlla: »Para suplente (nome do
BUididatoh*.

Outra decisão, que teve logo
livrada a respectiva resolução
»lo sr. Ribeiro da Costa, foi
í que esclareceu a organização
Sascédulas par as eleições pio-
torcionais. Damos a seguir a
resolução do TSE, que se des-
Una à mais ampla divulgação:

,„ ,0 presidente do Tribunal Ra-
e,S ilonal do Rio de Janeiro ".on-
MUI julta, a üs. 2, o seguinte:

»Se deverá ser observada, n-
-¦rõsamentc, a ordem estabele-

i4ím
ava*

4 i
Trin

mr,

i30m
nhí
inilr

ofo.
sport!

riltui
da'CI

ílh

lori
Esp

cida no inciso III do parágrato
único do artigo 11 da Resolu-
ção — n. 3.532, ou, se poderão
ser usadas cédulas, para verea-
dores, das quais conste: no alto,
a legenda partidária, logo abai-
xo, a designação da eleição e.
no último lugar o nome do
candidato».

RESOLVE o Tribunal Supe-
rior Eleitoral responder que
nas cédulas para as eleições de
deputados e vereadores — sis-
tema proporcional — poderão
ser observadas uma das se-
guintes ordens:
a) — designação da eleição; le-

legenda partidária; e no-
me do candidato;

b) — legenda partidária; de-
signação da eleição; e no-
me do candidato;

c) — legenda partidária; e de*
signação da eleição;

d) — designação da eleição; e
legenda partidária;

e) — designação da eleição; e
nome do candidato;

f) — nome do candidato.
Ainda a designação da elei-

ção poderá ser impressa no plu-
rai ou no singular. Exemplo:
Para Vereador ou Para Verea-
dores.

As cédulas confeccionadas
dessa forma são válidas, obe-
decem as disposições legais (ar-
tigo 55 do Código Eleitoral e
artigo 11 n. III das Instruções
para as eleições de 3 de outu-
bro, Resolução n. 3.532. deste
T.S.), e devem ser apuradas.
Nem a Lei nem as Instruções
obrigam a uma ordem determi-

nada nos dizeres das cédulas.
Podem até constar de- um no-
me apenas, desde que registra-
do, caso em que o voto será
contado para o partido a que
pertencer o candidato e para
êle próprio. Assim a designa-
ção mesma da eleição não é
obrigatória, sua falta não im-
porta em nulidade da cédula.

As Instiv-ões 
' 

referem-se a
designação da eleição para
maiores facilidades de apura-
ção.»
PROVIDÊNCIAS PARA GA-
RANTIR A LIBERDADE DE

PROPAGANDA
Por três vêzes o -'ribunal Su-

perior Eleitoral teve de pro-
nunciar-se tem, na sua reu-
nião extraordinária, para de-
terminar providências tendên-
tes a assegurar garantias para
o pleito eleitoral que se apro-
xima, bem como ao livre exer-
cício da pronnganda de onndi-

(Conclui nn 2.» pAglna)

Reunem-se as comissões internacionais — Pro-
gramas para hoje e amanhã ~»- Conferência sô-
bre o cinqüentenário do Instituto Osvaldo Cruz
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Em 1835
Falece o Visconde de Cairu (José
da SUva Lisboa), nascido na Bahia
a 16 de lulho de 1756 — um dos
espíritos mais cultos e dos mais
profundos pensadores de sus época.
Diplomado por Coimbra em Direito
e Filosofia, foi lente .ubstituto de
grego e hebraico nessa cidade. Re-
gressando à terra natal, foi pro-
fessor durante 20 anos, de Filosofia
e Moral, tendo promovido o cnslni
do grego. Foi deputado e secretário
da Mesa da InspeçSo da Bahia, foi
autor de 1-rlnciplOB dc Direito Mer-
cantil e de vários outros tratados

de matéria-sociológica.

Visitará o Brasil o pre-
sidente da Sociedade

Anglo-Brasileira
O coronel sir Arthui Evans, presi-

dente da Sociedade Anglo-Brasileira,
fará uma visita ao Brasil, de 23 de
agosto a 18 de setembro.

Sob a presidência de sir Artur
Evans, a Sociedade Anglo-Brasileira
tem se tornado uma organização de
grande atividade na Grã-Bretanha du-
rante os anos de após-guerra. O ob-
jetlvo principal da Sociedade è pro-
mover um estreitamento sempre maior
dos laços de amizade que unem a
Grã-Bretanha ao Brasil e, ao mesmo
tempo, tornar mais conhecida a vida
e cultura brasileiras. O presidente
honorário da Sociedade é o dr. J.
J. Monlz de Aragão, embaixadoi do
Brasil na Grã-Bretanha, sendo que
tanto britânicos como ingleses fazem
parte do Conselho da Sociedade.

A Sociedade inclui em seu programa
funções regulares visando aproximar
mais os brasileiros e súditos brltftni-
cos interessados no Brasil. Para êsse
fim são organizados recepções, janta-
res dançantes, conferências, exibições
de filmes, etc. O baile anual da So-
eledade já constitui um dos aconte-
clmentos de destaque no mundo ele-
gante londrino.
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QUITANDINHA,' 19 (A. N.l -—
Prosseguiram, hoje, os vários trabalhos
do V Congresso Internacional ile Mi-
crciblologia.

Reuniram-se, das 9 ás 13, na sala
n 1, a primeira seção: Mlcroblologia
gerul, onde foram apresentados !J tra-
halhos; na sala n. 3 a segunda secao,
segunda sub-seção; Bacteriologla mé-
dica, com a apresentação de 9 tra*
balhos; na sala n. 4, a segunda seção,
primeira sub-seção; Bacteriologla Mé-
dica com 10 trabalhos; na sala o. 5
a quinta seção; Micologla, com 9 tia-
balhos; na sala n. 6, a sexta seçfio:
Protocologia, • oom 11 trabalhos; na
sala n. 7 a terceira seção: Virus e
doenças a vírus, com 12 trabalhos; na
sala n. 8 a sétima seção: Doenças
mecroblanas das plantas, com 8 tia-
balhos; na sala n. 9, a décima ericão;
Imunidade e alergia, com 9 trabalhos,

A tarde, a partir das 15 horus, cs-
tiveram reunidas as seguintes comis-
soes e sub-comlssões: Sala n. 1 —
Reunião da sub-comissão de Neisse-
ria; sala n. 2 — Reunião da -ub-co-
missão de Estreptococo; sala n. 3 —
Reunião da comissão de Micopatologia
Médica e Veterinária; sala n. 4 —
Reunião da sub-comissão de Glostrl-
dlum; sala n. 5 — Reunião da sub-
comissão de Mecobactérias; sala n.
6 — Reunião da sub-comissão ie En-
terobacterlaceas; sala n. 7 — Reunião
da sub-comissão de Leptospira; sala
n. 8 — Reunião da sub-comissão de
Vírus e sala n. 9 — Reunião da sub-
comissão de Pne.umococos.

As conclusões deverão ser oportuna-
mente divulgadas, dado o Interesse de
ordem geral que apresentam para a
ciência médica.

Às 17 horas, o professor Geoffray
ftaks, delegado do Conselho Nacional
de Pesquisas e da Sociedade America-
ti.i de Bacteriologla, pronunciou sua
conferência sôbre: «A standardlzacão
dos testes mlcrobiológlcos».

À noite, às 21 horas, o sr. Walter
Mlckerson, delegado da Brown Unlver-
slty, abordou o tema: «Aspectos me*
tabóllcos do crescimento bacteriano em
ausência da divisão celular*.

PROGRAMA PARA HOJE

Hoje, domingo, os congresitas pode-
rão optar opr um dos seguintes pio-
gramas: As 8h3üm — Partida dn Pnr-
taria do Hotel Quitandinha, dos finl-
bus que conduzirão os srs. congressls-
tas até a Catedral de Petrópolis.

As 9 horas — Missa solene na Ca-
tedral de Petrópolis, rezadla por s.

excia., rev. dom • Manuel Pedro oa
Cunha, bispo de Petrópolis. Ao pill-
pito falará frei Sebastião Hasselmann
O. P. (em francês). Em seguida à-
missa os srs. congresistas se dividi-
rão em duas turmas, para atender a
dois programas diversos, a saber: '

ritlMKIHO PROGRAMA
16h3üm — Visita ao Museu Imperial

de Petrópolis: llh30m — Partida do
Museu, com destino ao Rio de Ja-
neiro; 13h30m — Corridas no Joekey
Clube Brasileiro, na Gávea; 18 horas —
Partida do Joekey Clube com destino

á Quitandinha; 20 horas — Chegada a
Quitandinha.

SEGUNDO PROGRAMA
10hl5m — Partida dos ônibus da

Catedral de Petrópolis, com lestino
ao Parque Nacional de Serra dos Cr-
gãos em Teresópolis; 12 horas — Clie*
gadu ã Teresópolis — Almoço — Vi-
sita ao Parque Nacional; l()h30m —
Salda dos ônibus de Teresópolis de
regresso à Quitandinha; 19 horas —
Chegada à Quitandinha.

CONFERÊNCIA SODRE O CINQÜEN-
TENARIO DO INSTITUTO

OSVALDO CJRUZ
Na pró,\ima têrca-felra, ás I6h3t)m,

o acadêmico professor Clementino Fia-
ga pronunciará uma conferência públi*
ca, na Academia Brasileira de Letras,
om comemoração do cinqüentenário do
fundação do Instituto Osvaldo Cruz.

Há um positivo e crescente deslocamento demo-
gráfico no sentido suburbano do Distrito Fe-

deral — Desenvolvimento rural

Deixaria o Brasil de impor-
tar penicilina

Se concedida a equiparação do produto nacional ao es-
trangeiro — Embargos das firmas norte-americanas es-

tabelecidas no mercado

S ZONAS consideradas ru-
rais do Distrito Federal
não têm as mesmas ca-

racterísticas daquelas do inte-
rior do país. Todo critério de
delimitação réssente-se, de cer-
to modo, da uniformidade ado-
tada no resto do território na-
cional. O fenômeno atinge, aliás,
outros grandes centros metro-
politanos. Como justificar, por
exemplo, que esteja todo o'Campo 

Grande na zona rural
carioca, se- ali se concentram
aglomerações humanas de nit.i-
da formação suburbana? E Ja-
.carepaguá, como ajustá-lo no
quadro suburbano, se conside-

LAHCHÀ-HOTOR
Vendc-sc em períelto estudo

rável população rural nele se
encontra?

Para efeitos censitários; en-
tretanto, foram consideradas
rurais, já em 1940, as seguintes
circunscrições do Distrito Fe-
deral: Campo Grande, Guára-
tiba, Santa .Cruz e Jacarepaguá,
Convenhamos, ainda hoje, com'
essa caracterização, para veri-
ficar o crescimento das popula-
ções rurais do Distrito Federal
no decênio 1940-1950. O Censo
Demográfico de 1» de iulho úl-

(Conclui na 3.», página)
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TENTARAM ASSALTAR 0 MOTORISTA

Sob a presidência do sr. Eurico Ser-
zedelo Machado, inspetor da Alfândega
do Rio de Janeiro, reune-se,' amanliS,
a Comlssào de Similares do Ministério
da Fazenda, a fim de apreciar ,» pro-
cesso em que o Instituto Medicamenta
Fontoura, de Sao. Paulo, pede equi-
puraçáo ao produto estrangeiro de pe*
nicilina G, . procalna ou procalnada,
de sua fabricação.'¦•

Contra a concessão do registro de
similar requerido e sob o fundamento
entre outros, de que poderá cessai
a importação da penicilina estrangei-
ra, opuseram embargos os seguintes In*
teressados: Laborterapica S. A., Ki-hen
ley Laboratories Inc., Ely Lilly and
Company.of Brazil, E. R.. Squibb and

.Sons do Brasil e Parke Davls Inter-
American Corporation.
OS MOTIVOS DOS INTERESSADOS

NA IMPORTAÇÃO
As firmas que apresentaram embar-

gos têm em vista o decreto 27.541,
de 3 de dezembro de 1949, e a le! de
licença prévia, n. 842, de 4 de outu-
bro do ano passado. O primeiro, no
artigo 18, Item f, prevê que a fabrica-
ção de similar no pais dispensa a
Importação. A segunda, no artigo 3.'.
Item b, declara que os medicamentos c
produtos químicos necessários a ln-
dústria farmacêutica ficam Isentos de

licença prévia, de acordo entretanto,
com relação organizada pelo Mlnlsté-
rio da Educação e Saúde,

Se for . concedido o registro, ainse-
quenlemente a autoridade reconhecerá
.a existência de um similar, em per-
feita Igualdade de condições, iom o
produto estrangeiro, ficando, portanto,
o Brasil dispensado de importar peni-
clllna. O Instituto Medicamenta Fon-
toura, que está articulado com uma
firma norte-americana, estaria sosl-
nho no mercado brasileiro, eliminando
aqueles concorrentes.

Compra-se tudo
Roupa» usadas — Maquinas dn
escrever e de costura — fclncera
deiras c tudo que represente ira

to. — Telefono 48-9282,
Chamar sr. Abrílo

VUI1U15-SU CHI 1IC* l*c**M v.^-..»«^^ . ^^ff
Preço de ocaslilo. Tratar no Clu-j WiCopACA0AMA,58^TÇLã70W
bo Guanabara com o sr. Benedito _J_  .

DOENÇAS DOS PULMÕES
ASMA - TUBERCULOSE - (TRATAMENTO ESPECIALIZADO)

DR. HENRIQUE SINGER
Consultas com direito a uma radiografia grande (30 %•W)

Das 8 às 13 horas - Cr$ 100,00. Das 14 as 19 horas - Cr$ 200,00
Chapas Avulsas — Cr$ 80,00. Resultado imediato.

Entrega-se no dln
RUA DO OUVIDOR. 183 - SALAS 207-209 - TEL.; 43-55o6

PROFISSIONAL
Detido, um menor que tomara parte no assalto,

declara ter agido sob coação
Na rua Bráulio Cordeiro, no Jacarc- tratado por «Sovaco», yue_ llie^apresen

zinho, a guarnição dn R. P.-57, »«ye
sua atenção despertada para o auto-
móvel de praça chapa 4-18-29, nue
ali freara bruscamente.

Aproximando-se do veiculo, os poli-
-.1* riPtivcram os seus passageiros, dois

Em 1842
Batalha do Santa Luzia, em que o
Barão de Caxias, com pouco mais de
2 000 homens, vence os liberais mineiros
com 3.300, comandados por Nunes Gal-
vão, Manuel de Lemos e outros, que
dominavam as estradas par. a vila,
hoje cidade de Santa Luzia. O com-
bate durou das 8h30m ao cair da tarde
e só terminou quando o coronel José
Joaquim de Lima e Silva (Conde de
Tocantins), com 800 homens, conseguiu
penetrar na vila. Essa batalha pós
termo à guerra civil de Minas Gerais.

I

am«>'
IhlSnj¦my..
20h"
nha.:

Utl

DE ANTONIO REBELLO FILHO
UID.0U.GIA - E^ETROCARD.OGRAEIA - GAStVTERAPIA

Rua Sao Francisco Xavier, 603 - Tels.; 28-9405 e 48-44^

CLÉCÂ DE OLHOS SANTA LUZIA
1KATAMENTO DAS DOENÇAS DOS OJ*«Bh

óculos -- Operações - Diariamente, das 8 às 17 horas
mmm m-M de sa*. 41 - i» andar - tel 22-3283

inhel

D II. JOÃO REGALLA
UI) INSTITUTO DE «A«DIOWH41A *

UAKOIOLOÜ1A CLINICA «EUli *
Eliítrocarilioirraria „ í^ioEoi" iia«- 13venlda Hi.. Branco 178 - Sala 1.310 - ***'¦£*&- je,£¦«lehorn», a.*.: _ Rua Sfto Francisco Xavier. Ml - *"8-

48-5537 e 28-6170 —

ftUlll.Mlll«l'uu -"' ""*

ciais detiveram os seus passageiro!
rapazes de 17 anos presumíveis que oli
se encontravam em situacfi. suspelu.
Em poder dos mesmos, fpl apreendido
um paraleleplpcdo embrulhado em |.n-
PC0 

motorista do carro, Hometório de
Albuquerque Câmara, de 52 anos. «A*
sado. residente na estrada Caxias,
360, próximo a São João de MeitU,
declarou à policia que. P°r ™'".-
21 horas, de regresso de Vila Isabel,
donde fora levar um freguês, passa*
fa pela avenida Presidente Varg«.
ouando na esquina da rua Machado
coelho? dois lovens fizerair-lhes ilnil
para que parasse. Um de es. sobra*
cando um embrulho, perguntou-lhe ooi
quanto poderia levá-los ao morro tto ,
jacarezlnho. Combinando o preço J* :
30 cruzeiros, embarcaram os passar?*)- (
ros oara o local referido. ;

Quando o veiculo |á atingia a re^ o- |
rida rua. um dos seus ocupantes or-'V^-sr^etssri^

!3Sft c^rro^^repent^
Sif despertando assim as suspeitas do

P0Oslaoresos, 
quando eram desembarca-

do? pela guarnlcfio da Rádio Patrulha,
em frente a delegacia do 19* distrito

pollcalf fugiram pela rua 24 de maio,

MrrendO em direções opostas. Mas.
um deles, foi recapturado e conduzido

Treferlda delegacia, onde oi M«JU;
ficado como sendo o menor Lucio Ker*

reira Maessí, de 18 anos, Insetos
residente nr. rua Sousa Franco, 844. "a-

c-, rn em Vila Isahel
rnquerldo pela policia, declarou qu.

havia sído coagido a tomar parte n-

assalto aquele motorista ,,„„..
Acrescentou, depois de contei a nl.*

rnila complicada de um furto de qu»

o a" vB na Praia do Flamengo,
aliando se banhava, que travara
S conhecimento com um Indivíduo

tou a um outro cujo nome Ignora, d»
estatura mediana, trajando terno claro,
sapatos de fantasia da mesma côr •
chapéu «beije». Êsle último, dlzendo-s»
investigador de policia, Interrogava Lú-
cio quanto aos detalhes do roubo e,
pouco depois, entregava dois pesado.»
embrulhos, um o «Sovaco» e o oulid
a Lúcio, ao mesmo tempo que lnfor*
mnvn que iriam proceder a um assa!-
to.

A principio, Lúcio, reagiu, segunde
diz. mas terminara por aqulescer, ir
te a ameaça de ser assassinado.

O detido foi removido para a Dele-
gacia de Menores, onde foi Instaurado
inquérito sôbre o foto.

DR. FERNANDO PAULINO
CIRURGIA E UROLOGIA

CASA l>lü SACDK SAO MJGUEL
Rua Conde de Irnjft. 110 — fio-
tafi»Eo — Tels.: 40-0808 p 211-i.iHl

Chuveiro
Elétrico

«TERMO»
o mt*lh(»i pelo
menor preço.
Aprovado no
1). N. I.
Run dos In*
validos n. 25

Telefone: 22-7217

**********

5 vantagem

CONSERTOS DE
RELÓGIOS

1)K PULSO E BOLSO
PELO SISTEMA SUI-
OO, COM UM ANO

UE GARANTIA

G. EMER1C
Primeiro rclojoclro du-
ranlc longos' anos da

CASA
MArPIN WEB»

R. Buenos Aires, 79
39. andar

Perto da Avenida Rio Branco

V

INSTITUTO DE REUMATOLOGIA
CENTRO ANTI-REUMAT1CO

Tratamento dos Heumatlsmus (Clatlcas, NevralKias, Artrites,
Lumbagu, Ofita, etc, e doenças do Coração.

DIKECAO: Drs. Nelson Senlse. N. Graça Couto, Caio V. Nunes,
Enéias Balesdcnt e R. Meneses Oliveira.

Internação Consultas diárias
TKL • "6-0470 SOROCABA, BÜB

Clínicas Dr. Francisco SanfAnna
MÉDICOS ESPECIALISTAS - APARELHAGEM MODERNA
DOENÇAS INTERNAS — Üleeraa Gástricas e Duoüenals —

Fígado — ' isículi*.
DOENÇAS DO CORAÇÃO — Hipertensão arterial e suas con-

seqüências.
CLCERAS VARICOSAS - Antigas e recentes, sem operação e
sem repouso — Varlses — ?lebit u - Erisipela — Eczemas.
DOENÇAS DAS SENHORAS - Inflamação dos ovftrlos —

Irregularidade das regras — Gra vide/- e sua nduçâo.
DOENÇAS ALÉRGICAS - Asma — Bronqiütes asmaticas e

crônica — Simisite — Urticaria.
SIJFILIS E REUMATISMOS — Tratamentos modernos e eficazes.
LABORATÓRIO - RADIOSCOPIAS — RADIOGRAFIAS —

TESTES ALÉRGICOS — TUBAGKNS

Rua da Assembléia, 32 - 3.? pav. - 8 às 18 hs.
Telefone: 22-4969 — Rio de Janeiro

Po Bras/fate (sfòefos ók/nèf

PORQUE Á NATA
VENDE MAIS
BICICLETAS?

I £ PORQUE ^
IvENDE MAIS BARATO /

i bs^T' Ir ' lie» *J 1*31*J j **H ll Pa
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IFICIO LAFAYETTE
RUA CONSELHEIRO LAFAYETTE N. 95

POSTO 6 •— COPACABANA

Todos de frente (dois por andar)

Garage em condomínio
Parte financiada pelo IiA.P.I.

Foro remido
Acabamento errado - Banheiros de cor

Construção -- Incorporação -- Vendas

LEONIDIO GOMES t Cl». LTDA
AV. .IK.VRIQUE VAI.ADARK8, 148 - »«-««« - SM-M14

Tenha em seu lar e
'consultório a seringa
e agulha suíças

INTROMED^
São as melhores!

Seringas cm to
dot ot tams-
nhoti de 1 cc.
«ti S0 cc.
Agulhai Ino
xldsveli.

mbolo mc*
tillco qut

permite «per-
(flu comprei-

lio c o -total
aproveitamento

do liquido e lm*
pede a entrada

do ar, Para con*
tultorloi c (amlllai

MEHCBHTIL
SUISSA S. fl.

Av, Rio Branco, l75*A,Loia
Tel, 32-6181

RIO Dl JANIIKO
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{«elo "EI CONQUISTADOR DEL CIELO". P*<> (.•««

deslumbrante!. Aeomodtçõei mígnlficM. Cibinei pre*.

•uriMdu Leito,» t«rd»deir«i. Pene»! eoitít.

mo • uma «* guavaouh m
PANAMi» • HAVANA « HOUSTON

• DALLAS « CHICAGO
BBfò 

EA MlPI1* Av. We Bríii ¦«.* 1T*\
O-oladaíS.as i tilti-

«SF o»fi>1qu« escoei»

... qu» tornaram de
Bernina portátil < mai»
perfeita ráquina de cos-
tura dc mundo • • : l. a-
vezo • Braço Uvr«
paro cerzii meias ;•>.
Luz embutida - Pr«-
gat botões e casear •
o... • Maravilhoso ponto
de Zig-Zag, que tanto
facilita a cestura.

-=™™_J

— 'Criação máxima da
Indústria do precisão
suiça, apresenta inú-
meros modelos... para
cada possibilidade fl-
nanceira,

•
VENDAS COM PACIU*
DADE1 DB PAGAMENTO

57ST

o
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Mercantil «Jss^Suíssc S. A.
INDÚS 1 Ri/» e COMEWCiC

Av. Rio Branco 175 - loje
Tels: 32-6181 • 32*8668
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BUENOS AIRES
Anuncia mais um novo e luxuoso transatlântico, o

m. s. "RIO JACHAL"

.- • . 
,:>¦-,,,. ¦ ' : ^ y,X: yy/. yy,. y .
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quo, Igualmente ao ra.s. BIO DE LA PLATA, po^ui todos os ¦^^^^{Lw^Bie^l2i
írlirerado. luxuosos salões, com cablnes somente do primeira classe, individuois ou d», casal.

com banheiro e «tollette» privativo.
Aproveitem as suns férias para uma viagem a Nova Vot-k, pagando a ida 

J^»»8?
zeiros, de acordo com a circiUar n. 295, do Sl-1-50 da F1BAN, com "% de desconto poden.
do ainda o passageiro hospedar-se a bordo durante a permanência do navio em Noin lorK.

Próximas saídas para NOVA YORK, escalando em Trinidad:
m. d. «RIO DE LA PLATA»  2- 0-1950

m. b. «BIO JACHAL»  14-10-1950
m. «. «RIO DE L APLATA»  28-10-i960
m. ». «RIO JACHAL»  8-12-1950
m. «. «RIO DIO LA PLATA»  18-12-1050

PASSAGENS NAS AGÊNCIAS DE V1AOENS OU COM OS AGENTES NO «CIO
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*<* IL TROVATORE W

Anunciada para ante-ontem, "Zazá", de Laoncavallo, foi à última
hora substituída pelo "Trovador", de Verdl, ópera que subiu à cena
em recita de gala — a oitava dessa assinatura. Antes de qualquer
outro comentário, cumpre deixar registrada, a estranheza com que se
recebeu tal substituição, depois de repetidas notícias a respeito doa
cuidados que estariam, cercando os ensaios e. preparativos para a
representação da ópera de Leoncavallo.

Será ocioso dizer, portanto, que ao "Trovador", de sexta-feira,
faleceram por completo cuidados daquela ordem, o que não ofereça
boa impressão de como as coisas se vêm passando pelos bastidores
do Municipal no decurso desta temporada lírica que, no juízo de não
poucos, deveria encerrar-se sem, demora, A ópera, entretanto, havia
sido levada meses antes, e disso certamente se prevaleceram os res-
ponsávefs mesmo porque com ela ter-se-ia oportunidade para a exi-
bicão de 

'um 
adequado naipe de intérpretes, a começar por Leonard

Warren, a quem, seria dada ampla, oportunidade reabllitadora. Êsse
grupo de cantores, porém, haveria de enfrentar, diante do público, oa
perigos decorrentes da improvisação; haveriam, de atuar sob perma-
nente tensão, arriscando-se a comprometimentos como os que, afinal,
já no Ato derradeiro, colheram o soprano Elizabetta Barbato, em
conseqüência dos desajustamentos do coro no "Miserere".

Encarada, em seu conjunto, e levadas necessariamente em conta
as circunstâncias apontadas^ a representação correu normal, excetua*
dos aqueles instantes de desequilíbrio, compensados de certo modo pela
presença de espírito e impositíva. autoridade do maestro Martini.
Quatro artistas de reconhecido mérito defenderam os papéis prin-
cipais 

': 
Elizabetta Barbato (Eleanora), Elena Nicolai (Açucena),

Mário dei Mônaco (Manrico) e Leonard, Warren (Conde de Luna).
Com a sua irrefreável vocação dramática, o soprano Elizabetta Barbato
teve a compensar-lhe os deslises — ocasionados, aliás, por fatores ex-
trínsecos — uma atuação, apesar de tudo, digna de satisfatória refe-
rência. Grande figura, a maior de ante-óntem, foi, todavia, o meio-
soprano Elena Nirolai^ que, cm "Lohengrin", tanto se sobressaiu. O
barítono Leonard Warren, em que pese a ligeira queda de volume
da voz do intérprete de anos passados, ainda continua na posse de
requisitos que o coloram em plano rie inrtisfarçável destaque, no gé-
nero... No tenor Mario dei Mônaco, tivemos um Manrico bem jogado
cenicamente, enquanto a parte vocal, a seu cargo se viu amparada
por evidente predisposição para o papel. Quanto aos demais, vale
referir a elogiarei qualidade do trabalho de Américo Basso (Ferrando),
desta; vez dando melhor conta de sua tarefa que no "Lohengrin".
Cleuzã de Pennafort (fnfis), Nino Orimi (Ruis) o, por fim, Lisandro
Sergentl, C-ste numa ponta, sem maior, relevo, deram regular desempenho
aos personagens que lhes couberam.

Ól-èôro não primou pela justeza que seria de desejar. Além do
que ocorreu no Quarto Ato registraram-se, aqui e ali, entradas
atrasadas, as quais se evidenciaram de modo particular no Segundo
Ato. .- À orquestra estão faltando ensaios, e disso se vem ressentindo
sun participação nos espetáculos desta temporada.

•-;,. MANUEL MORAIS.

ANA DO FOLCLORE
Suas comemorações musicais nesta capital e

noutras cidades do país
A semana de 22 a 28 do corrente sera

celebrada, em vários pontos do nosso
pais, como A Semana do Folclore, já
qu,- o (iia 22 dn corrente 0 considerado
o dia -do folclore, por ter sido nesta
data em ipic um arqueólogo inglês, Wll-
liam .lohn Thoms, sob o pseudônimo
de Amb/iOlse Morton. lançou a palavra
folk-lure.

Nas varias comemorações que se pro-
jetam. 

'uma 
grande parte foi reservada

à. música folclórica e à música popu-
lar Na III Semana de Folclore, que
promove a Comissão Nacional de Foi-
clore, em Porto Alesre, e realiza a Co-
missão do Rio Grande do Sul, dlrislda
pelo prof. Dante de I.aitano, haverá
uma audição de disrns do folcmúsiea,
recolhidos pela Associação Riocranden-
se de Música; um concerto do Rnnda
u outro de coro pelo Oifeon dos Pro-
fessôres; do Estado, dirigido pelo prof.
Enio de. Freitas Castro; um festival no
Centro de Tradições i35-» com desaflios
de gaitelros, danças, trovas e cantos
regionais; e um espetáculo de bailados
de Inspiração' folclórica.

Na Semana Folclórica, que, nesta ca-
pltal, promove o Centro de Estudos Foi-
elorleos da Associação Cristã Feminina,
inclui o- programa uma conferência rip
d. Henrique Fernandes Braga, «O que
eantam as crianças cariocas, cnm
ilustrações; urna audição rie música foi-
clórica,. com o concurso rio Trio Ma-
drigal, João da Mata o do pianista
Hermelinrio Castelo Branco, com comen-
tárlos cie d. Maria Sílvia Pinto; o um
concerto de música popular, com ri. Ma-
ria Sílvia Pinto e o baixo Newton
Paiva.

O Centro de Pesquisas Folclóricas-Mário de Andrade, rio Conservatório

OS PRÓXIMOS CONCERTOS
AGOSTO

Ho.ie — Orq. Slnf. R. Janeiro. —
Festival Popular. — Colégio Anglo
Americano, ás 20 horas.*

Sexta-feira, 25 — Orquestra Sin-
Tônica.ria Juventude, na Escola Na.
ciònnl de Música, às 17h30m.

*
Sábado. 2G — Pianista Ana Ca-

rolirja, — Escola Nacional rie Mú-
Sloa, ns 17h30m.

*
Domingo^ 27 — o. S. B. — Con-

certo da Juventude. — Teatro Rex,
às' 10 horns.

*
S«!guhda-fcira, 2R — Orquestra

universitária. — Escola Nacional rio
Música, ás 17h30m.

3 *
Segunda-feira, 28 — Associação

Artística Mathlldo Ballly. — Lllla
Schwartz e Emilla ri'Annlbn]e Jan-
nlballl. — Conservatório Brasileiro
de Música, ás 21 horns.

Ópera britânica no
festíyal de Salzburg
Um da/spacho de Condler, distribui-lo pelo> B N. 8., Informa que umaipera do compositor britânico Ben-lamin 'Britten recebeu entusiásticasipreciaçóes no Festival de Salzburg.

Santorcs do Teatro da ópera rie Vle-ia, acompanhados q» Orquestra Fi-larmónica. di. Viena, representaram o'Rapto Xde Lucre-la" que Britten
:ompóh há quatro anos.

6 tragédia músico! Insniraris no
poema de Shakespeare.

Esta é a primeira vez que uma ône-ra britânica é apresentada err Balz-surg. Maa a obra já é bem ornheci-
da e allamente admirada na Europa,
onde é tida como a mais Interes-
sante composiçfio de Britten. Sua
música recebeu indistintos aplausos dos"eonnolsseurs ' continentais e sua téc-
nica foi comparada com a de Mozart,
ra Instintiva atenção em dar cor o
ritmo de vidn às nas pnrtituias. O
mais conceituado crítico sueco escre-
vau sobre seus lampejos o gênio."Britten dá a impressão do repcn-
tlnamente i sem esforço atingir exa-
tamente a fórmula musica! correta,
a. ela ajustando tfto perfeitamente as
palavras qur se é nriuzldo a acredl-
tar que o texto e o som foram cria-
dos simultaneamente".

Dramático e Musical de S. Paulo, ce-
lebrarâ o dia 22, com um festival decantos e danças folclóricos, de que seincumbirão os alunos de folclore na-cional, do prof. Rossinl Tavares Uma.

E no programa Brasil - Folclórico,
que faz na Rádio Roquete Pinto, d.Mariza Lira, consagrado este més àcelehraçfio do Dia do Folclore, se ln-clui uma conferência do prof. SílvioSalema, sftbre Música folclórica ¦— Mú-sica popular; a apresentação de «OsPastores do Maranhão», pelo pianistaHermelindo Castelo Branco; um concír-to de d. Maria Silvia Pinto, com mVi-sica popular; além de números dn nos-sp. folmúsica Intercalando as palestras

Sociedade Artística
Internacional

17.o FESTIVAL POPULAR
Oferecido ao corpo docente e dlscen-te do Colégio Anglo-Americano, reali-za-se hoje, no aludido educandárlo, às20 horas, o 17.? Festival Popular, pro-movido pela Sociedade Artística Inter-nacional.
A Orquestra Sinfônica do Rio de 3a-neiro. que obedecerá à regência domaestro José Siqueira, executará o se-

guinte programa;
— MOZART — As bodas de Fl-

í?nro -- Ouverture;
II - HAYDN — VIII Sinfonia da

Surpresa;
III — BIZET — T>a Suite L'Arle-

sienne;
IV — MENDELSSOHN — A Gruta

(le Fingal — Ouverture.

Temporada Lírica
Oficial

HOJE, "TROVADOR"
Hoje. em quinta e última vesperal de

assinatura, será representado "Trova-
dor", com os mesmos artistas da ré-
cita de gala de ante-ontem: - Mário
Dei Mônaco. Elisabetta Barbato. Elèna
Nlcolal, Leonard Warren e Américo
Bi'sso.

GRANDE BALLET DA ÓPERA
DE PARIS

Está definitivamente marcaria parasexta-feira. 25 do corrente, a estréia
do Grande Ballet, da rjpera de Paris,
que, chefiado por mr. Hlrch, diretor
geral daquele grande templo de arte, foi
apresentar-se por poucas recitas, em
São Paulo, para dar lugar, no Teatro
Municipal, à representação das últimas
récltns de assinatura ria temporada II-
rica.

Amanhft, segunda-feira, às 17 horas,
serão definitivamente encerradas, para«¦3 poucns localidades que ficaram li-viés, as riuas assinaturas respectiva-
mente rie seis recitas rie gala e três
vosperais

Têrça-foira vindoura, às 10 horas.
3brlr-se-á a venda avulsa das localida-
des que ficarem livres, parn o espe-
táculo de estréia.

Quarta-feira, dia 23, será, igualmen-
te, aberta a venda avulsa das localida-
des que ficarem livres para a primeiravesperal, marcada para domingo, 27.

PROFESSORA DE PIANO
Dtpliiminlii com cursos cln n por foi-

oo&irento, ncoita mIuiuin.
ToMuniir puni -IT,-Mj'i'£

do 8 h Kl.

PROFESSORA
Mfci PIANO <* fnlcliurtn Mualnu

itlpluiii.-iilii pi In Kavillll Nuiiiiniil
«1* MiimIcii oom «'iirxiik di iipr-rfcl-
guiimrntu <ir> plntui, pntlniriiKln «'
ini..in .... I.ri-',,ni, Inilii fi i-iinii iln
llll/;,,», lil ' 111,1!, llll'lililllicnl«
¦•»"> lt* 11 llll. I*

Orquestra Sinfônica
Brasileira

DOMINGO, 27, O SEXTO CONCERTO
DA JUVENTUDE

Será realizado, no próximo domingo,
27 do corrente, às 10 horaa, no Teatro
Rex, o 6.» Concerto da Juventude, quea Orquestra Sinfônica Brasileira, <>m
combinação com a Divisão Extra-Escolar
do Ministério da Educação e Saúde, rea-
Hzam todos og anos.

Será regente desse concerto o maestro
americano Wnlter Hendl e solista o jo-vem pianista patrício Ermano Soares de
Sá, um dos vencedores do último con-
curso para solista dos Concertos da Ju-
ventude Escolar, que executará "Ba-
chlarms" de Vlln-Lftbos. Completando o
programa, sr-rSo executadas obras de
Aaron Copland, Riehnrds Strauss e
Tsohulkowsky.

ABERTAS AS ASSINATURAS PARA
TRftS CONCERTOS COM ERICH

KLEIBER
A pnrtlr do amanha, oatarAo abertas,

nn Bilheteria rio Teatro Municipal, ai
assinaturas pura três concertos extra
ordinários rin Orquestra Sinfônica Ura
sIIpIih com o grande maestro Erlch
Kleiber, n rciillznrcm-se no proormimin de outubro, Informações: «tvenldn
ll.o Hranco, '137 -- 8." andar, «ain Hir.
- telefones; «IMÜI» e 2-'-fiH.I2.

Recital Chopin
Em beneficio dou In/arni, n pliinlMn

Ann Ciirnlinn irtiii/nri» um rerllnl. nn
piVnimn prtli.iitn, |ii, /m ivh.ium, nu fcn-
¦"i.i .'...• i-iiuj «te 
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ENCONTRO TOSCANINI-HENDL — Arturo Toscanini (ú esquerda),
ó consagrado maestro italiano, e Walter Hendl, regente da Orquestra
Sinfônica de Dallas, durante uma entrevista que ambos tiveram quando

o primeiro, em "toumêe" pelos Estados Unidos com a famosa or-
questra. da NBC, permaneceu alguns dias naquela cidade texana. Walter
Hendl, que chegou na semana, passada pelo "Conquistador dei Cielo"
da Braniff, encontra-se em nossa capital a fim de reger a Orquestra
Sinfônica Brasileira em três concertos, tendo sido o primeiro deles
realizado ontem- no Teatro Municipal. Em janeiro do corrente ano, o
maestro Hendl esteve no Rio, pela primeira vez, no propósito 

'de

escolher um músico e criações da compositores brasileiros para o"Concerto Entre as Américas", programa da Orquestra. Sinfônica de
Dallas, realizado em março último, sob os auspícios da Braniff Airways.

Música de toda parte
(Direitos reservados)

por CEICAO DE BARROS BARRETO, re-
presentante do "Musical Courier" e WIL-
LIAM URAI, da revista "Concerto", de Nova
York, Brasil.

É INTERESSANTE SABER QUE:
.. .além de uma série de conferências sôbre assuntos literários e

filosóficos, o Aspen institute for Humanistic Studies, no
Colorado, Estados Unidos, inaugurou no verão presente,
uma temporada musical de recitais e concertos pela Orques-
tra, Sinfônica de Denvei, dirigida por Saul Caston, e mú-
sica de cãmera peto Quarteto Paganini, conjunto este que
incluiu num dos seus programas/, o "Choros n.c 7" de H.
Vila-Lobos...

* m *

;...com a participação da Boyd Neel Orchestra e do conjunto
vocal Cambrldge Unlversity Madrigal Soclety, estreou no
dia J2 do corrente, os festivais e cursos musicais de verfio,
a Brynnnston School, de Dorset, Inglaterra, estando os cur-
sos a cargo do compositor Borls Blacher, do violinista Geor-
gos Enosco, e da cantora Ellzabeth Schumann...

.comemorando o centenária da estréia da ópera "Lohengrin"
sob a regência de Liszt, em 28 de agosto de 1830, uma es-
tação rádio-transmxssora de New Vork ofereceu recentemen-
te um programa com trechos dessa obra, tendo sido entre-
instada a neta de Richard Wagner, Friedelind Wagner...

.com" o objetivo de abranger tòrijs as artes contemporâneas,
o instituto de Arte Moderna, de Buenos Aires, Iniciou suas
atividades musicais, com um concerto pelo conjunto de câ-
mera "Mozart", constando do programa, em primeira audl-
çào, o "Quinteto op. 39" de Serge Prokofleff, e o "Diverti-
mento para Nove Instrumentos", de Walter Plston...

4 • •

.realizou seu recital de estréia em Town Hall, New York, a
jovem violinista japonesa, professora da Academia de Mú-
sica rie 'lókio. Mariko Ivmnoto...

.por votação unânime íoi adotado o diapasão baseado no
La de 43ü vibrações duplas por segundo, pela Academia
de Ciências de Paris...

ff * #
.em espetáculo de televisão pela NBC de New York, foi apre-
sentado o bailado "Giselle", tendo como principais dança-
rinos Igor Youakevttch e Nora Kaye...

* * *
.n aluna do pinno, à professora:— "Com este movimento rie pulso, você baterá uma orne-
lote" ..

Escoüa Nacional de
Música

COMEMORAÇÕES BACH
Continuando o programa das "Come-

mornçfjes Bach", apresentar-se-á, sexta-feira, 25 rie agosto, As I7h30m. na Es-cola Nacional rie Música, a Orquestra
Sinfônica da Juventude (cordas), sob aregência ria professora Joanlriia Sorlré
e com a participação, como solistas, rie
Iolânda Ferreira, Mário Neves e Má-
rio de Azevedo.

O programa, todos rio pecas de Bach,
i o seguinte:

1.' PARTE
Concírto em Mi maior. n. 2. paraelavieembalo e orquestra --Solista: Má-

rio Neves.
Concerto em Drt maior. n. 2, paradois clavleembalos c orquestra — So-

listas: Mário Neves e Iolânda Ferreira.
2.» PARTE

Concerto em Lá maior, n. 4, paraelavieembalo e orquestra — Solista: lo-
landa Ferreira.

Concerto om R6 menor, n. 1, paraIres clavicembalns e orquestra — So-
listas: Iolanria Ferreira, Mário Neves e
Mário de Azevedo.

Regente: .loanídla Sodré.

Orquestra Univer-
sitária

A Orquestra Universitária ria Casa rio
Estudante do Brasil realizará um con-
rvrto no próximo dia 28 de agOsto, fts
I,:i30m, no SalSo "Leopoldo Miguez",
da Escola Nacional rie Música, promo-vido pela direção riásse estabelecimento
ile ensino.

Como regentes atuarão o maestro Ra-
faol Batista e o jovem Bernardo Fe-
rierowskl. que acaba de chegar dos Es-
tados Unidos, onrie atualmente está se
desenvolvendo na regência, sob os aus-
picins da "Juilliard School of Muslc",
daquilo pais.

Será solista do concerto a jovem pia-nista Glória Lintz.

«Associação Artística
Mathilde Bailiy»

A Associação Artística Mathilde Bailiy
patrocina um concerto a cargo das can-
tOras Lilia Schwartz e Emllia ri'Anni-
baile Janniballi, no próximo dia 28, se-
gunria-feira vindoura, às 21 horas, no
aurlitório "Lorenzo Fernandez" (Con-
servatórfo Brasileiro de. Música), na
avenida Graça Aranha n. 57 — 12.o an-
dar.

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Pnru uh diplomados o:i não dlplomadox em contabilidade. Brasileiros ouestrangeiros, InformaçOes para Iodos os i-mlprêcos d» Interior do» KstndnsCarta pnra resposta, ESCOLA DE COMf.lU Io E CIPiNCIAK — ,<!alxa Postaln. lUm — Rio de Janeiro. Registro de diplomas «le escolas de oomírrlo ousuperiores e Keglstro de Professores «II mudos ou não diplomados. Run leiU) Marco. 87 - lv umlur - Tel.: 23-468H - Professor LupÉrclo Penteado Ex-pedleoto das 10 fts 17 horas. Arelto procuração «Io Interior do pais.

Âry Barroso aos seus amigos e ao
público

Fia, de novo, honrado com a escolha de meu nome paracompor a chupa de Vereadores da U1W-DF. Recebi o :vo-
redictum» da ilustrada Convenção do partido como provaevidente do iicêrto de minha conduta política no í.ck!s-
lativo da cidade, pnde, a despeito de todos os sacrifícios
e obstáculos, procurei delendpr honestamente os inuis nhosinteresses «lo povo metropolitano, assinando Keiiuorimon-tos, indicações o Projetos de inefirável utilidade e transcen-
(iônria.

alinha poniçüo em face do governo do sr. Meados deMorais tem sido olara e Imutável. Nilo laço oposição ,ibs-
tinada, da mesma forma que não faria Jamais a estranha
política do aplauso incondicional. Nao há administradores
infalíveis. Heconheço os graves eiiuívocos do sr, Prefeito,
principalmente, no «.«ue se relaciona com a obediência à Leib tom a aplicação dos dóírmns democráticos, mas, por ifriial,
não obscuieço suas rculizaçõcs em benefício da cidade.

Condenando a técnlca-suiclda dos ataques pessoais, dasreíalIaçiVn das ofensas, das Injúrias e dai; calúnias, pro-curei sempre respeitar o Parlamento da cidade, damlo imsdebates de que participei uni ritmo compatível com os forosdo civilização «Ia Metrópole «ine represento. Os Anais it»('amara de Vereadores dizem melhor do que JA fiz., do queestou fa/.endo e do que pretendo fn/or ainda. Vou para u
próxima batalha das iirniis «om u consciência tranqüila, com
a cabeça erguida, confiante nu solidariedade dos amigos quome sufragaram antes e certo de merecer o apoio de outrostantos novos amigos que, naturalmente, sabem o que valho,
o que sou, o que pretendo o 0 que poderei fa/.er pelo bem
público.

Forças federais garantirão a
(Conclusão da 1.» pagina)

datos. As denúncias ou recla-
inações parlem de setores di-
versos e, seja como fôr, tam-
bém servirão para mostrar a
disposição em que se encontra
a Justiça Eleitoral de prepa-
rar a livre manifestação do
pensamento em 3 de outubro
do corrente ano.

No Rio Grande do Norte, o
Partido Social Democrático, em
Goiás, o mesmo partido, e em
São Paulo, cie, mais a UDN e
o PR, reclamam contra violên-
cias praticadas em determina-
dos municípios. Em todos os
casos, como ar.tes já fêz com
a Paraíba, resolveu o TSE en-
caminhar os processos aos Tri-
bunais Regionais locais para
apuração de responsabilidade e
tomada de providências para
que sejam restabelecidas as li-
vres manifestações e, se preci-
so, lançar mão da possibilida-
de de requisitar, por intermé-
dio do TSE, a força federal pa-
ra garantir tais atos.
AFASTAMENTO DE DESEM-

BARGADOIJ
Pelo Tribunal Superior foi

concedido o afastamento do de-

Instalação de serviços
médicos nos institutos

de Previdência
UMA PORTARIA DO MINISTRO DO

TRABALHO, ESTABELECENDO
NORMAS

O ministro do Trabalho ussslnou
portaria traçando normas para os pe-
dlclos de autorlznçfio de instaltiçfto de
serviços médicos nos Institutos de
Aposentadoria o Pensões.

A portaria estabelece que tio pc-
dldo de autorização para a Instalação
daqueles serviços bem como nos pro-
cessos de inspeções realizadas nessnu
Instituições o Departamento Nacional
de Previdência Social opinara parn
os efeitos de orientação e fiscaliza-
çno, no que se relacionar com os re-
Tr-rldos serviços; que o consultor mé-
dico da Previdência Soc'nl opina-
rá também, nos processos submetidos
n deliberação do ministro do Estndo,
do Consellio Superior de Previdência
Social, em que houver matéria mé-
Jicn a examinar; quo as diligências o
verificações de que necessitar r>. Con-
siiltcir Médico da Previdência Social,
rio exercido das atribuições qut- lhe
são conferidas pelo artigo n.° 3.° do
docrclo-lel n.° 4.371, de Io de Junho
de 1012, . ccríio executadas por inter-
inêdio do Departamento Nacional da
friuulêiicla Social, na form* di artigo
2 o Inciso XXIII .lu decreto iel n."
II 742, de lt) de janeiro de lfMC".

Será inaugurada ama-
nhã a Seção de Turis-

mo do Automóvel Clu-
be do Brasil

O Automóvel Clube do Brasil Inau-
gura amanha, de conformidade com
seus Estatutos, uma Sccçao oe Turls-
mo. A medida deve-se, em grande
parte, ao interesse que o «ovêrno
municipal vem tomando para Incre-
mentar as facilidades turlstlias no
Distrito Federal e a necessidade de
contarem os associados do Antomõ-
vel Clube do Brasil com uni órgão
que se encarregou de org.inlzni scuo
rotelror de viagens de recreio ou fé
rias.

Faz parte do plano dn oova aecção
do A. C Ba realização de excur-
soes automobilísticas a São Puulo. cl-
dades históricas de Mlnns Gerais «•
viagens coletivas à f.rgentiri". paru
onde se dirige nossa corrente turísti-
ca. Também ns viagens do negocie
para os associados poderão ser confia-
das à refeiida seccão, que man-
tém todos os contatos Indispensável?
com as companhias de transportes aé-
reos e marítimos.

Dentro do campo de sua ttlvldade,
sobressai-so a recreação aos turistai
membros dos Automóveis Clubes df
todo o mundo que tqul aportarão,
cuidando de todas as facilidades con-
cernentes ao período de pormnnênclo
no Brasil

CAPELAS 29-S353
*

Em frente ao
Cemitério de Inhaúma

sembargador Eduardo de Sou-
sa Santos, do Tribunal de Jus-
tiça, de 21 de agosto a 10 de
outubro, pura dedicar-se, exclu-
sivamente, às suas atividades
no Tribunal Rí-gional do Distri-
to Federal.
O JUIZ rREPARADOK DEVE

SER RESERVISTA
Foi respondida afirmativa-

mente uriia consulta formulada
pelo presidente do Tribunal Re-
gionnl do Piauí sôbre se devia
ser exigida a condição de re-
servista para o exercido Ao
cargo de juiz preparador.

Duas outras consultas nfio
foram conhecidas pelo TSE. A
primeira feitr. pelo Tribunal Re-
gional da Bahia em vista da
falta de clareza dos seus têr-
mos. Outra, do diretório mu-
nicipal da UDN em Machado,
em Minas Gerais, por falta de
qualidade para fazê-lo.

207 mil pessoas...
(Conclusão da 1.» página)

timo, cuja coleta já foi encer-
rada naquelas circunstâncias,
possibilita o exame referido.

DESENVOLVIMENTO ,
RURAT,

Sobe a mais de 207 mil pes-
soas a população atual das 4
circunscrições rurais en foco.
Jacarepaguá, dentre as quatro,
reserva-se a maior parcela do
total, com mais de 97 mil ha-
bitantes. Ora, em 1940 o mes-
mo efetivo demográfico atin-
giu tão somente a 142.250 pes-
soas, das quais mais de 71 mil
concentravam-se em Jacarepa-
guá. O crescimento no decênio
foi assim, superior a 50 mil ha-
bitantes bu, em números rela-
tivos, de mais de 45 por cento.
Com tal Índice de incremento
populacional, os distritos rurais
da Capital Federal acusam um
desenvolvimento superior a
muitos bairros urbanos, ultra-
passando de muito o nível atin-
gido por todo D. Federal, que se-
guramente não excederá de 35
por conto. Evidencia-se. dessar-
te, um fenômeno já multas vê-' zes salientado, peculiar aliás a
toda metrópole em crescimen-
to como o Rio: o cresce te des-
locamento das populações no
sentido suburbano, à medida
que se desocupam os bairros
centrais, paulatinamente con-
quistados pelas atividades eco-
nômicas de natureza comercial
ou industrial.

Avisos fúnebres

ALMERINDA CALMON DE
MAGALHÃES

(MKLINDK1NHA)
Komaiiclna Calmon de Magii-

lliães agradece profundamente co'
nmvldu o conforto qne lhe Iri.ii
xeram em nua Imensa dor e etiirvida o» parentes e amigos para a mim.»

«le 7?. dia do falecimento de sua «em
pre saudosa mãezlnlin, que «era etli>-
liruda quarta-feira, 23, An 'lliMOin, mmIgreja da Snnla Cruz dou Militares

PROFESSORA D. OLYMPIA
DO COUTTO

(MISSA DE ANIVERSÁRIO
NATAMCIO)

tUm 

grupo de ex-nlunos e
amigos da notável educado-
ra d. OLYMPIA DO COUTTO

comunica a exma. faniilla. paren-
tes, amigou e admiradores dn gran-
do. mestra, que nninnlin, segunda-
feira, 21, aerfi celeliriitln inlsMi.cm
sufrágio do sua alnin, no nltnr-
m«>r da Catedral Metropolitana, às
OUSOm.

OLYMPIO DA CUNHA CAITANO
(1? ANIVERSÁRIO)

Viúva, filhos, nora e neta fazem celebrar mis-
sa de 1" aniversário do falecimento de seu saudoso
OLYMPIO, terça-feira, dia 22, às 10 horas, no ai-
tar-mor da Igreja da Candelária, pelo que antecipa-

damente agradecem a todos que comparecerem a êsse ato
religioso.

I

Antoniettd Meyer de Barros Smifh
(MISSA DE 7» DIA)

tOterbai 

de Barros Smlth, senhora e filha, Odalto de Bar-
ros Sniitit, senhora e filha e demais parentes agradecem pro-fundamente sensibilizados às demonstrações de pesar recebi-

das pelo passamento do sua idolatrada mile, sogra o avó — ANTO-NIETTA MEYEIt DE BARROS SMITH — e comunicam que, emintenção d<; sua alma, será celebrada missa de sétimo dia, ua piívxinia segunda-feira, dia 21, ns 10h30m, na igreja Cru/ dos Militares,
a rua Primeiro de iVlarço, desde já so confessando sumamente iyiii'tos ao que comparecerem a êsse ofício religioso.

(a de Oliveira Pardal da Costa
(Viúva do professor Augusto Pinto da Costa)

(MISSA DE 30' DIA)

.- Augusto Pinto da Costa Júnior e família, professoraEuthalia Pardal da Costa Cardoso e esposo, major Evari
geiista <Üosta o família, professora Cyrenla Pardal da Cosia,major Argemlro Pinto da Costa e família, dra. Alda Pardalda Costa e dr. José Costa, filhos, genro, noras c netos,convidam para a missa de 30' dia, que será celebrada às 8h30mamanhã, dia 21 do corrente (segunda-feira), na Matriz de SantaTerczinha do Túnel-Novo — Botafogo.

D„ Eliza Nunes Lima Braga
(MISSA DE 7" DIA)

tJL „ Desembargador Antônio Vieira Braga, Ambro/.ina Vieira
i-l W Bta5ai Lauro Vieira Braga e senhora, Livio Vieira Braga

J 

senhora o filhas, Raul Vieira Braga e senhora, José Vieira' Braga c viuva Maria das Dores. Monteiro de Barros Vieira' Braga e filhos, agradecendo us manifestações de pesar 
'nor

ocasião do falecimento de sua querida o inesquecível mfte íoirra «avó ELIZA NUNES LIMA BRAGA, convidam os parentes e amigos
para u missu de 7' diu, que será celebrada no altar-mor da Igreiado Carmo, à rua 1» de Março, às 9 horas do dia 22 do corrente,terça-feira. Antecipam os agradecimentos aos que comparecerem iiesse ato religioso.

t
to» 0

(MISSA DE 1.» ANIVERSÁRIO)
A família de ROSA TAHAN mnndn colobrnr

miMii «rn ..uu memória íin HhHOm do dia 20, do-
min«o, nu igroja do Sfio Nicolau. avenida Gomou
Freire, Para auto ato do Haudado «Io min «in.-ii.lu aKompro lembrada ROSA, convida om demail paren-nmigoH, a quem untocipit agradecimento*,

• in ;"'i^t iiàiifà í. í ...

1?
AGRADECIMENTO

A família de Armando Valdetaro
Peçanha da Silva, na impossibilidade
de agradecer a todos diretamente p0P
falta de endereços, vem pela presente
manifestar a sua gratidão às mani.
festações de pesar recebidas.

Professor Alexandre Brigole
(1» ANIVERSÁRIO)

Jeanne Brigole, Abelardo Conrado Nierneví
Suzanne Niemeyer e filhos convidam amigos e 1'
gas e antigos alunos para assistirem à missa de a T
que mandam celebrar segunda-feira, dia 21, xto_\

tar-mor da Igreja da Candelária, às 8h SOm. AntécipadV
mente agradecem. ,

CEL JOS! ALFREDO DA SILVAM?
(MISSA DE 30» DIA)

tA 

família de JOSE' ALFREDO DA SILVA
REIS convida os parentes e amigos para assistirem
à missa de 80» dia que será celebrada em intenção
de sua alma, terça-feira, dia 22, às 10 horas nt)

altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula (Largo dt
São Francisco).

Carlos de Lima Motta
(1? ANIVERSÁRIO)

A famüia de CARLOS DE LIMA MOTTA con-
vida parentes e amigos para a missa que mandarSò
rezar por alma de seu saudoso chefe, no dia %%
terça-feira, às 9 horas, na Igreja do Santíssimo Sa'

cramento (avenida Passos) . Antecipadamente agradece aoj
que comparecerem.

x
ÁLVARO PINNA DE CARVALHO

(MISSA DE 30" DIA)
A famüia de ÁLVARO PINNA DE CARVALHO

muito agradece as manifestações de pesar recebidai
por ocasião de seu falecimento e missa de 7' dia, •
convida seus parentes e amigos para assintirem 1

missa de 30? dia que será celebrada em intenção à sua bo-
níssima alma, terça-feira, dia 22, às l()h SOm, na Igreja
de Santana, à rua do Couto (Penha). Antecipa seus agra-
decimentos.

^il,*y

JOSE CÀRN ks Ei Si 'i! W

Maria José de Sá Carneiro e família convidam
os parentes e amigos para a missa de 80" dia que
será celebrada em intenção da alma de seu inesque-
cível esposo e parente JOSE', amanhã, segunda-fei*

ra, dia 21, às 10 horas, no altar-mor da Igreja da Cande*
lária. Antecipadamente agradecem a todos que compare-
cerem a êsse ato de fé cristã.

JOSÉ CARNEIRO
Julieta Ferreira de Carvalho Sá, João Pereirí

Quintela e espôsá convidam seus amigos para assis-
tirem à missa de 30? dia cjue mandam celebrar por
alma de seu cunhado e amigo JOSE', amanhã, 2'

feira, dia 21, às 10 horas, no altar do Santíssimo, da Igreja
da Candelária. Antecipadamente agradecem.

¦f-f-f

T

Anfonia Campello Pires de Almeida
(Mimosa)

(MISSA DE 30' DIA)
Seus filhos, genro, noras, netos, bisnetos, ir*

mãos, cunhados e sobrinhos agradecem as rnanifeí'
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimen'
to de sua inesquecível mãe, sogra, avó, bisavó, irmai

cunhada e tia e convidam aos seus parente» e amigos para
assistirem à missa de 30' dia que será rezada segunda-feira,
dia 21, às 8 horas, no altar-mor da Igreja de Santo Anto*
nio dos Pobres (rua dos Inválidos) . Antecipadamente agra-
decem.

Amadeu Vancelotti e Ernesto Felíppi Vanze-
lotti e os demais filhos, genros, noras, netos e

bisnetos da saudosa Thereza Basilio
Agradecem sensibilizados a todos que os confortaram

no doloroso transe por que passaram e convidam os dir
mais parentes e amigos para assistirem à missa de 7? ™i

que farão celebrar, terça-feira, às 10 horas, na Igreja Cru«
dos Militares, por mais este ato de religião e amizade an*
tecipadamente agradecem.

Marechal Luiz Antônio Medeiros
(Ministro aposentado do Supremo Tribunal Militar)

Eulina de Moraes Barros, filhos, noras, ge"r0
iredoe netos; Almirante de Esquadra Flavio Figueir»

de Medeiros, senhora, fühos, noras, gwnos
Vice-Almirante Ministro do Superior Tribunal MB'

e netosl

tar Octavio Figueiredo de Medeiros e senhora, Rita Silvs

de Medeiros, filhos, genros, noras e netos; Zclia de Mc

ros, filhos e netos; Jorge de Giorgi, senhora c filhos;

mentina Souto Malan e família; Euclides Figueiredo e #

nhora; Alberto Figueiredo agradecem as maniíe»taÇ0M

pesar rocobidas por ocaniao do falecimento de ««« 'ne,'j

cível pai, sogro, nvft, bisavô, tio e cunhado, * «»"vl "

parn n missa «..¦ K" dia que mandam oelobrar, Hnwnw»

gunda-foira, din 2J, ás Oh 80m, no «Uar-mor da W

Snntn Cru» dos Militares, k rim 1' de Mnrço.
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tJjLA DE CAMAFEUS
desejo de cooperar com as donas de casa da so-

i ?a"'°s ii-ira a ornamentação de suas mesas de doces, de-
W c j 

"«ra 
lhes sua nova criação — «CAMAFEUS».

'' trabalho comum ou já conhecido, mas sim

O Matutino d© Maior Tíra-qem do Distrito Federal Domingo, 20 de Agosto de 3950

rio''"-'

»;pS «ie «li, <"—

»|tll« será

— EXCELENTE! PALADAR e ótiniu
apresentação.

dada no dia 22 do corrente;, à tarde, em Botafogo, à
29 — Tel.: 2G-7592, onde poderão ser ad-'"n Marciana, -"> — -ei.j aviou», uhuw puueruo ser aa

t* 
' 

antecedência, os cartões que darão direito à aula

LAR7%?
NAUFRÁGIO

con'- ada' aluna terá direito a um camafeu.

4 PEDIDO, será dada ã tarde, no dia 24 do cor-aula

tr**""
tifOA. - rua B^rão de Mesquita, 582 — Tel.: 38-1916.

dr-.iâo direiiti à aula deverão ser adquiridos
antecipadamente. '¦ fnm--

ss chamadas

___riir_--Hyi'^r-

__B3fôMH____H__M _B_Hft_-^^__^_k.

Não há quem se não impressione
com a sucessão dos crimes qus es-
tão tendo rapazelhos como prota-
gonistas. E' abrir o jornal, cada
dia — e ler um caso novo, mais
um, a atestar a devastação moral
que lavra nas almas adolescentes.

Dantes, era, de quando em vez,
um ridículo suicídio por amor...
Mas, agora, não: è o assassfiiio,
tendo por môtiel o roubo.

Nessa sinistra seriação, vejam-se
os fatos recentíssimos de assaltos a
motoristas — em São Paulo e aqui.
Na capital bandeirante, foram três
meninos lituanos; no Rio, depois dos
dois colegiais, já ontem se regis-
trava a tentativa de homicídio de
outro "chauffeur" por dois passa-
geiros de quinze e dezoito anos!

A mocidàde afunda na perdição.
Neste ambiente de desprestígio

das altas camadas governamentais,
de dissolução de costumes nos meios
sociais de responsabilidade; numa
época de peculatários impunes e de
famílias substituídas por concubi-
natos, que esperar de uma infância
e de uma juventude que não encon-
ira exemplos a seguir ou, por ou-

¦ tra, que só encontra péssimos exem-
pios, que só recebe péssimos estímu-
los?

Roubar, matar, vagabundear...
E o Juiz de Menores a receber

esses delinqüentes para dar-lhes des-
tino, para regenerá-los... Comot

. Para onde vai o Brasiltt — _.

tfS_h_s asse, zaanchaa, enfim, ca chamadas tmpeitelcAes da r»el«
multara -emers da aglomeração nos poros ant. toxina» cru» oro
toados »_ B-cceaso. no organismo, poi ali procuram escapai ona»
Kjcio "-ma oeauena l—iscão local.

¦-.< ¦ ' i, í .'¦

H%âúMk7i^Ut,

YACINOSAN, creme-vaclna qne encerra aa lütfaáo da
bactérias, ao se encontrar com art toxinas da cútis absar-
re-as. neutralizando seas patigasot eleitos.

NASCIMENTOS
O sr. Armando Lemos e sra. Rute

Magalhães Lemos participam o nasci-
mento de seu filho MOACIR.*

O casal Artur de Almeida LObo-DJa-
nir- Soares LObo anuncia o nascimen-
to de seu tilho LU1P ROBERTO.•

O sr. Rui de Oliveira Nunes* e sra.
Alzira Bandeira Nunes comunicam o
nascimento de sua filha NANC1.*

O casal dr. Francisco de Sales Car-
valho e SUva-Maria da Conceição
Potscli Carvalho e Silva participa o
nascimento de seu filho ALFREDO.

BATIZADOS
LUÍS CLÁUDIO — Nn igreja dos Ca-

puchlnhos foi batizado, ontem, o me-
ninn Luis Cláudio, filho do sr. Hélio
Paraíso Garcia e da sra. Ivone Gar-
cia. Serviram de paraninfos o dr Mu-
rllo de Noronha e a sra. Rosa dc No-
runha.
ANIVERSÁRIOS 

""

fazem anos nojn
General Nelson Melo.

Di Rui Carneiro.
Dr. Gentil de Castro, médico.
Sr. José Bernardo da SIWa.
Sr. Allton Flores.
Sr. Manuei da Rocha Porto,
Sr. João de Albuquerque Mara-

nhSo.

APARTAMENTOS
PARA GALINHAS

irotomento com VACINOSAN
«dort-o roce ciitibtm I

Lave 8 enxugue bem a região afetado
S Aoliaiie Vacinosan, com ligeiro massagem
3. Retiro os excessos • casse talco ou dó de arroz

pouco tempo, efoltos positivos são logo notado».

é simplo» • «agurai

Em

" Sr. Expedito Carlos Suntus.Tte. Valdemar João Batina.
Sra. Eunlce Castelo Branco Dias,

esposa do sr. José Alves Dias
Sra. Heloísa Hen> de Oliveira Ces-

chln, esposa do sr. Ângelo Ceschin
Menina Regina, filha do rasai Ho-

mero-Dora Lázaro.
Menino Álvaro, filho do casal Lecl-

Maria Pinheiro Cevo.
Farão ano», amanha'
Dr. Ben Hur lin poso.Senador Evandro Viana.Dr. José de Queirós Lima.

Dr. Aderbal de Novais, presidente
do Instituto dos Bancürlos.

Dr. Marino Machado de Oliveira,
presidente do Banco Central Brasileiro.

Sr. Renato Adolfo Pena de Barros.
General Ciro do Espirito Santo

Cardoso.Prof. Jonas Lacerda Coelho.
Sra. Maria Piedade do Espirito

Santo, esposa do sr. Odorlco Vítor do
Esplrllo Santo, nosso companheiro do
trabalho.Sr. Josué Monttlo

Sr Fernando Pimentel.
Sr. Lauro Carvalho.Menino Maurício, filho do sr. Ben-

to Eusêbio Pereira o da sra. Elza Gar-
cia Paula Pereira.
NOIVADOS

O sr. Guilherme do Carmo e sra.
Francisca do Carmo participam o noi-
vado de sua íilha Silvlna Batlste dn
Carmo, com o sr. José dos Santos
Pires.
FROCLAMAS

EstSo se habilitando para casar, nas
várias clrcunscrlções desta cidade:

Ariedson Pontes e Iza Serrano Mer-
ly; Geraldo Braga e Isabel Ferreira do
Carmo, com o sr. José dos Santos
Andrade; Inácio da Silva Barroso e
Maria Helena da Rocha; Mizael Ro-
drigues e Nanei Francisca Bahia; Vai-
denilro Pereira e Almerinria Kranclsca
Rosa: Geronldes José da Silva e Gua-
rnci Torres; Válter Cesário Mesquita
e Nazaré Mota Machado; Anselmo Jo-
sé de Andrade e Iracema da Silva Bas-
tos; Carlos Campanela e Oi inde Mnrla
Campos; Norlvnl Francisco NaM-lmrnln
e Laura Lopes da Costn: Nilton Ne-
ves Leite Pereira c Klisn Rodrigues
Mala; Eugênio inaqulm de Magalhães
e Teresa de Jesus Tomás; i-Jélson Ro-
drigues Loureiro e Noêmla Jesus Ai-
res: José Galvanl c Célin Petronl Mar-
zo; Wilson Fernandes Sr-rra' ¦ Jocilln
Gomes da Rocha;. Jofí Rodrigues ••
Iolanda Xavier de Figueiredo; José
Inácio e F.lvlrn Cristóvão: Wilson Pe-
relrn e Marln Genrgtna -1a> Dores:
Manuel Salgado • Domingas Antônio
Pereira; Hélio Grlmaldi e ZUi->tca For-
reira de Sales-. Wnnrsin Mariano Silva
e Palmlra de lesu<* Dias: Marli P.o-
nlfár-io dos Santos , Adnlttins, Franca
Vieira: Valdir Pereira dn Sllvn e Ar-
lete dos Reis; Gilbertr rtn "üfa Santos
.. SehastlnnB Vitorio; Alberto da Silva
Antunes e Teresinha Ferreira dc cunha:
Manuel Pereira carrinsc i-- "-'loripe.-- l.el-
tr do Prado: Paulo Reis Santos ¦ Inrn
Baronl; !'rnhntan ''nrrliM-c Vieira i Lu-
zle Ferreira Dias; Milton Baet» dc
Carvalho e Martn Gaspar -ti Sousa:
Nelson d( Farta IVmé dn Silvn - Mn-
rle Cecília Babo- Vnilrndes Dutra -
Eunlce Curvelo dr Mendnncn: Arnaldo
Brtclo e Mngnolln dc Sá Gii-nr.s- Va--
ter Hermann Roí/srl- r Ingrid Jutt»
Ullse Krauss: Jofio liimidlo lo.» -"nn.ii'

OCiE
e Aracl Domlngues Seclm; Francisco
Gonçalves dos Santos e Helena Miguel
Madi.
ALMÔÇOS

DR. ABRAHAM DRAPKIN — 0
Comitê Brasileiro Pró Palestina He-
bralca e o Consulado de Israel oferj
ceram, ontem, no Jockey Clube, um ai
moco em homenagem ao dr. Abrahai?
Drapkin, diretor do Departamento La-
tino-America no do Ministério du Exte-
rior de Israel. O sr. Drapkin ex-
cursiona presentemente pela América do
Sul, tratando do istabelecimento de re-
lacfies diplomáticas normais -ntre o seu
pais e os governos dêste continente.
O cônsul Samuel Malamud fêz a apre-
sentacão do homenageado aos convivas.
O senador Hamilton Nogueira saudou-
o, em nome do Comitê Pró Palestina,
desejando-lhe êxito em sua missão. O
sr. Abraham Drapkin agradeceu
EXCURSÕES

TOURING CLUBE DO BRASIL ->
A Diretoria do Touring Clube du Bra-
sll acaba de receber novas Informa-
ções sobre a permanência, na Europa,
de seus excursionistas que participam
da excursão-peregrlnacao do Ano San.
to. O primeiro grupo, chefiado peli<
sr. Edgar Ferreira Nasclmenti.. dire.
tor — 2.v tesoureiro, enconlru-st ern
Roma, onde ficará até o dia 25 dn
corrente mês. Quanto ao segundo gru-
po, dirigido pelo sr. Américo Rodrl-
gues, diretor — \.i secretário, deverá
chegar hoje, domingo, a Lisboa, de-
pois de ter visitado Cádiz, Sevllha. »
Córdoba (Espanha).
VIAJANTES

D. AQUINO CORREIA — Pelo Bnn-
delrante da linha pernambucana da Pa.

nair do Brasil regressou ko Rio, proce-
dente do Recife, o Ilustre prelado Dom
Francisco üe Aquino Correia, arcebls.
po de Cuiabá e membro da Academia
Brasileira de Letras.

PROF. RENÈ FABRE — Deixará
hoje o Rio de Janeiro, viajando num
«cilpper» da Pan American VVciild Air-
ways, u prof. Renê Fabre, decano da
Faculdade de Farmácia de Paris.

— Passageiros embarcados, ontem,
no Constellation da Air France, com
destino a Paris: Luiz D. F. Debizc,
Jacob Caslueh, Showkat Khoshneviss,
José Herzkowlcz, Rober Klotz, Vaclai
Kohak, Maria Sílvia S. L. ( ailleaux,
René Albert Callleaux, Guilherme eMl-
rclle, Geraldo Queiroga, Astrogilüi. R.
Melo, Robert F. Le Bret.
MISSAS

Serão celebradas, amanhã, as seguin-
tes:

Elisa dc Sousa Martins Machado —
As 10h3r>m, na igreja do Carmo.

Heroina Maia da Silva Coelho — A»-iTi30m. na Igreja do Sagrado Coracãc
de Marln

Avelino Lopes aat. Santos — A.«
3h30m, nn Igreja de N. S. da Concei-
ção e Boa Morte.

.losé Itlbciro Gonçalves — As Üh3('m,
na Igreja de N. S. Máe dos Homens.

Maria Tofanl — As ü horas, n»
igreja de São Sebastião.

Carmen» i»rado de Carvalho — As 11
horas, na Igreja de São Frv.clsco d»
Paula.

Anlfinlo Rodiiffnea dos Santos — Al
10h30m, na Igreja da Candelária

[Senhoras * * •
LEITURA RÁPIDA, DE JNTERÊSSE PARA A MULHER

* * Senhoritas
&s

Desenvolvimento da tele-
visão no Canada

Toronto e Montreal possuirão estúdios dotados
de equipamento britânico

Informa um despacho tle ..on-
dres. distribuído pelo BNS, que
a Grã-Bretanha _aiu vencedora
na primeira concorrência para o
fornecimento de equipamentos de
televisão para a esfera do dólar
A firma vencedora assinou con-
trato com a Canadian Broadeus-
ting Corp., o qual compreende o
equipamento, tanto em Toronlo
como em Montreal, de dois estú
dios e salas de controle, de unia
sala mestra de controle e de ou-
tra do projeção de filmes.

Cada uma das duas cidades te-
rá um estúdio grande e outro
pequeno. Nos estúdios maior"*,
haverá três sistemas de câmeras
Orthicon Marconi, ficando .ia s-ü-
Ia de controle de cada estúdio os
misturadores de imagens, os arrt
plificadores, as fontes de poten-
cia, a Intercomunicaçáo e os -qui-

pamentos dos produtores e enge-
nheiros. tudo conüdo em consolo5*

PROBLEMA
CASA

f
WAC/NOSAN

pro-uta tta.

ÜSTITUTO FARMACOBIOLÔGICO
Rua d» Estrela, 57 - Rio

A venda nas farmácias e perfumariae.
âtenâe-se • Interior pelo Reembôbo Postai

RESOLVIDO GRANDE
DAS DONAS DE

Também as galinhas terão o seu
apartuiin-ntn. fnvorecendo assim ."o fn-
millas que dispõem de pequena ftrcn
ou quintal

Com o advento do «galinheiro tipo
apartamento», as donas de casa re-
solverain o desagradável problema de
adquirir aves abatidas para ronsnmo
doméstico.

Hoje, o novo galinheiro que a Seni-
Rio estS apresentando com grande su-
cesso mede 1,20 x 1,40, proporciona
aves sadias e ovos frescos, mesmo para
aqueles que só possuem uma nequena
Área ou quintal.

O «apartamento para galinhas» tem
capacidade para 12 aves, é pratico e
de fácil limpeza, evitando por Isso o
Inconveniente dos galinheiros comuns

TSo Incontestáveis vantagens e con-
fflrto exigem apenas o trabalho de eo-
locar, na parte da manha, água • co-
mida nos recipientes próprios.

Este tipo está em exposição na «cai-
Rio, alim dos tipos maiores com ca-

paridade para 25, 30 e 100 aves.
SCAIARIO — Av. Marechal Floriano

esquina Rua dos Andradas, 9fl-A.

TERRENO
GAMBOA - Vendemos, na rua do Pinto Junto ao depósito da

Companhia Shell, todo plano, com aproximadamente 1.450 wl -

Informações: Imobiliária Avenida S.A. «I.A.S.A

Dantas, 14. 31- pavimento.* *

rua Senador

do muis moderno estilo. Os estú-
dios menores serão equipados dc
maneira semelhante, com a dife-
rença de só possuir cada um dois
sistemas de câmeras.

As salas mestras de controle
conterão os monitores de ima-
gens, monitores de onda, e pai
nel de instrumentos mestres, en-
quanto o equipamento de pro.ie-
ção cinematográfica permitira,
que as duas estações televisionem
filmes de 16 mm., dispositivos e
trechos de filmes

As câmeras Orthicon têm capa-
cidade para registrar cenas cie
grandes variações luminosas da
luz solar às condições de clari-
dade doí» dias de mau tempo, o
dos «sets» feér.icamente iluminn.
dos até os interiores somboios das
igrejas.

— A quadrinha de hoje
Pensam que minto, talvez,
Que estou, faltando à verdade:
Não há no mundo saudade
Que mate só dc uma vez. I

LUÍS MURAW.

2 — Convém saber
Isabel de Bragança, esposa de Fer-
nando Vil, de Espanha, poderia ter
Influído decisivamente no destino de
seu marido, mus a morte não o
quis. Com apanas 21 anos, levou-a
um ataque, deixando, tão somente,
a recordação de sua bondade, de
sua cultura, de seu espirito e de
sua resignação. O rei não foi para
ela um esposo amante. Isabel o
aceitara sem restrições, esquecendo
a sua viuvez ou mesmo pensando
nela, paru levar-lhe algum lenitivo.
Não toi, porém, correspondida, ten-
do muitas decepções e conhecendo
desde logo a dor que aniquilou a
sua juventude. Ela, que imaginara
modificar o monarca a custa de
carinhos, só encontrou o desprezo
da parte dôle. Passou esta rainha
à posteridade como um modelo de
nobreza, pois nunca teve uma pa-
lavra de censura contra o esposo
nn-- sempre a abandonou, enquanto
ela dava brilho à sua corte.

— Curiosidade
As leis de Roma favoreciam muito
o casamento • castigavam severa-
mente aqueles que procuravam fn.
gir a ele. ilouve mesmo uma épo-
ca em que os censores obrigavam
os jovens solteiros a jurarem ca-
sar-se em am período por cies es-
tabclccldo. O Imperador Augusto
aumentou os castigos Impostos aos
celibatários e concedeu recompen-
sas aos pais que tinham muitos
filhos. .

— lista tem graça?
JSit desejava falar com o doutor

quando não houvesse ninguém no
consultório. A que horas posso vir t

Venha então, à hora da con-
sulta...
— Pensamento»
Relógio adiantado não transtorna a
viagem. — GOETHE.

— Conselho
Lembre-c de que a mulher qua
deseja ser feila nfto se deve aban-
dnnar ao excesso de elume. : sim*
ter nele nm aliado e n.io um ini»
migo
— Elegância
Uma interessante novidade du esta*
Cão que ora apresentamos, é a\blw- ¦
su-colete, de grande feminiliduae" •¦ '*¦
feita de tecido extremamente teve:.-¦
Entre todos os refinamentos dt ner*
vuras, fólios e "plisses", as pregas
sáo as preferidas, pois, disposta., em
zigue-zaguc, formar e dão gritua aa
colete.
— Seja artista... na cozinha
BOLO FOFO DE MILHO: - Des»
manche 4 colheres de fubá de ml»
lho fresco, em 7 colheres de âgu»
quente. Junte 1 xícara de leite -
ferver, bata alguns minutos con»
uma colher de pau, junte umn pi»
tada cie sal, 3 gemas é, por último,

3 colheres em neve. Despoje cn»
fôrma untada e leve a assai no
forno. Sirva simples, com mantei-
ga.

10 — Tome nota
"Vflo umedeca de mais a roupa a
ser passada o ferro, pois além dt
consumir eletricidade, peráa-se íewi»
po para secá-la completamente. Se,
depois de passada, a roupa .ii-ida*
estiuer úmida, exponha-a no sol
durante algum tempo, antes da
guardá-la.

A ciência sem
ruina da alma.

consciência é
— ItABELAlS.

no

do
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A Diretoria *« 

^Icu^---."—&a em l5 
?0 

corrente,
ublieado num matutino desta Capital, eem

SeX ST^Tt^X-t-T-ÍSr de-püblico-prestar os seguintes

esclarecimentos:
1 _ O sr Nelson Motta sempre mereceu e continua « merecer

Irrestrita confiança e <»p«.io desta Diretoria, a cuja ,m

sidêneia foi levado por força de pleito
realizado, de conformidade com

DANÇAR nrto jer
ca opor
cuniri.i-"(

nno iMipori- iü:i(l> ou nexi
Aprenda •_ A( AMBM1A

uIOKAIS
Run (1<>. Puhoío HK, 'i.i — IVI
22 (iliflt — Av. 1'iiSNiiH, 13 .1 i

— Tol : Vi .'.fill — Horário
dns 14 âv Ti horas

A dor torna o homem supersticioso.
— JOÃO CHAGAS.
—_ Boas maneiras

E' regra elementar de cortesia res-
ponder a correspondência no prazo
mais breve possível. Nunca devem
passar mais de dez dias entre o re-
cehimento de uma carta e a re-
essa da resposta. Merece apreço a
pessoa que escreve esperando retri-
buicão.

A pele e sujeita, naturamn-nre,
a um processo constante de ic.io-
vagão. Cumpre auxiliá-lo com o uso
de um cosmético suave e eft.az,
que precipite a remoção da "pi-
derme envelhecida e prote.in a
nova cútis contra os íatôies am» '

bientes desfavoráveis. A Ceia iv-ier
colizada reúne em uma sulis-.àn-
cia todos oi* elementos essencmls
para este fim. A Cora Mereoll-v-i-ia
é o único tratamento de que e-
cesslta: — elimine os detritos c ue
se acumulam nos poros... not-or-
ve, em partículas invisíveis a
cuticuiH gasta, com todas ns -iias
manchas u defeitos. . protege e
suavlzti a nova cútis, encamaao-
ra e frescfi! Use Cera Mercollv.ina
— econômica e eficaz. Em ..ea
dias apenas verá maravilh-ids a
transformação agradável de suh iez

SALAS ISOLADAS, EM ÕTÍMO
PONTO DO CASTELO

Aiugam-se, em conjunto ou separadamente, salas de 20,00, 22.b
25,50 e 31,30 metros quadrados, com direito a uma sala de espera
comum, de 25 metros quadrados e instalação sanitária. Sem luvas
e sem móveis. Ver e tratar à avenida Graça Aranha, 19, _¦* andar,

 grupo 801 

LABORATÓRIO ABDON LINS
Exames bacteriológicos i'iairnóitl
co das infecções Exames de ••¦.

carro, urina, sangue, etc
BUA MfiXICO, 41, SACAS 1.4U1

Telefone 52-048!

Sae!« 'íi -.«ucel ¦
(¦-'ii i t-iuru 7-ilnhcdc,
»»i"i'.«. tempr*
»<s,,. roupa»,
• »•«-•<;» «jipre»

fax? 7VM

Vlv» tome» rou _o

roupas. Na aníon-

lo, anda sompia

mal vestida.

Jemocràticamente
a lei vigente.

o ft «r Nelson Motta é comerciário, empregado da S. A. 'asa
2 ~ 

Prati. onde milita há 46 unos, desempenhando, no momento

™ funções de «Encarregado da Seção de Expedição».as H-.nt.iM-- «».m« 
^^ p Hnj(,a ,,evo|ve is insinua-

,,,-,„, tendenciosas ,,ue foram assacadas contra os seus in-

SntTs c mmiici.ndo aos «ms companheiros comfrciános,

que o seu ''mico intuito é cumprir com lealdade e dignidade
¦ '* - foi confiado.

a n,,r- n sr Ncisou ivlotta, em virtude de ter sido convidado
4 — Que o si. iNM-oii i p**u, ele.ções soUcitou licença, por im-

ral, do cargo de Presidente, a fim ue

3 — Esta

o mandato (pie lhe ...
Que o sr. Nelson Motta, em virtude de

a concorrer às próximas eleições

^d^VÍTereXt p^Distrito Federal, e que após

pelos interesses da classe (|ue

aesrriAOos das

Crídüças
Tratam-se melhor sem
doses internas, t s6 friecionar
peito, garganta, e costas com

I S^NllT

Educação fisica para o
sexo feminino

Sob controle médico, para desenvolvimento do fí-
sico e órgãos internos, com magníficos resultados. Au-
Ias individuais na residência das alunas.

PROF.* OSWALDIRA NOGUEIRA
TRATAR PELO TEL. 37-3906.

ESFREGAR é ESTRAGAR
Conserve sua

Roupa Pessoal
como nova

•UVI-A SIMPM, «PRIMINDO APENAS,
NÁ SUAVE ESPUMA DOS FLOCOS LUXI

eassumira
"Diretoria do S. E,
seus pares, pugnando
presenta

5 _ Que
S. E,
Petindá.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1950.

re-

MMB-BtBI i-ana

nesta data assumiu o posto de Presldcnte-intei-tno, do

CRJ.! o seu Vlce-Presldente, sr. Raymundo Corrêa

A DIRETORIA

Sentvinl As roupas andam caríssi*
iti.i> i-oi isso. nâo estrenue, nem
isr uuiii-uei produto par» laví-laii.
lln M-mpre flocos Lux. que lavam
ifn> t-strcKAr. que lavam apenas «$•

p-emendo ProlonRUí « vida t t
beli-M dr mu Koup. Pes-iosl con.
• miv' iiii-ioilr» Uu».

hum wnlavos do LUX mumim muitos CB$$ e*m roupa

p

CASA DE MIL ARTIGOS
GRANDF ALTA DE PREÇOS DE MERCADORIAS

Mas à CASA DE MIL ARTIGOS, con-
tinua com os preços baixos, por motivo de
grande estoque/.

Cretone de diversas fábricas, preço
abaixo da tabela.

Cretone extra-extra de largura 2m20
de Cr$ 58,00 por Cr$ 50,00; em cores, em
dantre de Cr$ 65,00 por Cr$ 55,00.

Acabamos de receber cambraia de li-
nho; linhos para lençóis, casemiras e tro-
picai. , _ ,- _.

Cambraia de linho, metro desde CrJp
52,00 a Cr$ 65,00.

Corte de casemira e tropical inglês,
desde Cr$ 600,00 até Cr$ 800,00 o corte.

APROVEITEM E VISITEM A

CASA DE MIL ARTIGOS
Av. Presidente Vargas, 1.209
IÍHQ AV, TOME' DK SOUZA - TEL. <1H.<I707

EXIJA CHÁ DA ÍNDIA
LI-KUNGO

¦ 'WIUiWJL -l'" ' ¦ ' ¦¦ ¦¦*¦*-—

INCONFUNDÍVEIS
SABOR E AROMA

ta imi ta üi m

\ lua Í I ttúM\f 1MNKbff
COMPLETO SORTIMENTO DE

ARTIGOS PARA INVERNO
97-RUAD0 0UVID0R-99

álO DE JANEIRO

m
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Segunda Seção — Quarta Pâgma DIÁRIO DE NOTICIAS

INTERNATO
Éxtérni-to e Seml-internato. Admissão ao CoIórío Militar. Pedro
Se Escolas Técnicas. COLÉGIO PAN-AMERICANO. - Rua Ml-
*.„..;-,  ÍUél Fernandes, « — Meyer — Tel.: 29-1155,

ADMISSÃO
COLÉGIO MILITAR - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Pedro II — Escola Normal Carmela Dutra
Ginásios da P. D. F. e da Faculdade Nac. de Filosofia

COLÉGIO DOM VITAL
PRIMARIA — JARDIM DE INFÂNCIA

.r£-' Aceitam-se transferências
; Rua Desembargador Isidro n. 96 — Pr. Saens Pèfia

l-.tW
t VESTIBULAR FRITZ DE LAURO

Medicina — 0-.o_ito-Ofi.irt — /•-•onoi.i.a

DIÀ 10. INICIO DE NOVAS TURMAS. MANHA, ..ARDE E
NOITE. TURMAS: 25 AIAJ-NOS

Diário E scoiar
EDUCAÇÃO E CULTURA •MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO

-Domingo, 20 de Agosto^ }
INSTITUTO SANTO ANTÔNIO
Rua das Laranjeiras Ns. 559 e 575

Do maternal ao admissão. Internato. ônibus para extern,»
internato. Línguas, piano, ed. fisica, danças clássicas ^

PROFESSORES DO ^ÕLÉGlÕlif
EFICIEXCIA . .

QUÍMICA
FISICA 1'EORICA
FÍSICA PRATICA
H. NATURAL
MATEMÁTICA
MINEFM-OGIA PRATICA

Cãstil. js
Belo
Lm. tes Caínarfiro
De Lauro
Laertès ,1ft.arg;o
Do Lruro

Excursões — Cinema — Laboratório
kuA FREI CANECA, 179 (esquina de Riachuelo) — TEL.: 28-7613

Vestibulares -- Direito e Filosofia
(Letras Clássicas)

O INSTITUTO SANTA ROZA mantém tur-
mas dedicadas principalmente aos diploma-
dos em comércio. — Programa completo, in-
clusive matérias do exame preliminar. —
Assistam a aulas sem compromisso. — Rua
Ramalho Ortigão, 30 — 2." e 3." andares —

Telefone: 43-0325.

Está sem dinheiro
a Prefeitura ,

Duas coisas i.Hiuirnvu o carioca ro
Hor construído o gigante d» Maracnnl. i
a -ohqw.lD do campeonato imimllul
pelo Brasil e a construi*Ao rte lscoII-k.
hospitais e novos estAdlnK 'om as
viiMokbs tendas obtidas nos Jogos efe-
tinidos na Derhy.

O eanipeonato JA se foi.
As escolas, os hospitais e os novos

nstAdlos possivelmente nAo i-.rftn ia-
mais pois a Prefeitura acahn de pe-
dir ã < í\ nm rn dos Vereadores cinco
milhfteN di1 criizHroft pnra «dar swn
dimento a elevados encargos» ansmnl
dos pela ConfederacAo Brasileira de
l.cHportos como patrocinadora do ram-
peonnto! /

Mas. N«-nhor**(*i. para onde tarfin Ido
as rendas «records» do rnundoTI F
as quantias apuradáN em S. Paulo,
íim Belo Horizonte, em l*0rto Alegre,
« no «ceife?! Pnra onde terfto ido
os mais de trinta mllhli.s de cruzei-
fos apurados?

At* hoje, o estAdlo Municipal JA
custou r.rra de 100 milhões 10 povo
carioca, IC a Prefeitura nAo tem dl-
nhelro, nAo pode Mldar suas <*lvl(las
de cinco anos para com as ilrofessA-
ras niualclpais . — KHV

I". l'or nosso Intermédio, vA-
rins licenciados pedem aos vereadores
que aprovem, nmnnhA, o mnrallzndor
projeto de lei n. 9. referetifi. «o rro-
vlmehto de cargos de professor secnn-
dArlo da Prefeitura.

(Outras noticias esco lares nn 8.» pAglna)

CURSO ACADÊMICO
EXAMES VESTIBULARES

MEDICINA — ODONTOLOGIA — FARMÁCIA —
ENGENHARIA — ARQUITETURA — FILOSOFIA

Novas turmas em meados de agosto
MATRÍCULAS: — SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,

DAS 9 AS 11 HORAS
DIARIAMENTE, DAS 20 AS 22 HORAS

RUA DA GLORIA. 52 (A 3 MINUTOS DA CINELANDIA)

Alunos e licenciados de
faculdades de Filosofia

A tim de tratai de Assunto iío m.1-
ximo interesse e urgência, o presltlenlu
do Diretório A.Híiímito dn Faculdade
Nncionnl de Filosofia convoca ..ndns os
alunos de Faculdades de Filosofia e os
Licenciados em «etai parn urna rèunifin
n renli__nr-se amnnhíi. As 14 noias, nii
sala do D. A. da Fae. Nrte. filosofia,
avenida Antônio Cnrlos n. 40, 4" andai

Exposições

INAUGURADA A NOVA REDE DA ESCOLA NACIONAL DE EDUCA-
ÇAO FtStCA — O presidente ria República Inaugurou ontem as novas
instalações da Escola Nacloilal rie Educação Física, no conjunto univer-
«...frio da Praia Vermelha. Procedeu d benção do novo pavilhão wi.ll-
senhor tfelder Câmara, representando o cardeal arcebispo, tenrio dls-
cursado, apôs, o ministro ria Educação, prof. Pedro Calmou é o diretor
da Escola Nacional de Educação Física, prof. Alberto Latorre rie Faria,

Na gravura vê-se Um flagrante colhido no ato da inauguração,

VESTIBULAR -1951
MEDICINA — FARMÁCIA — ODONTOLOGIA

CURSO S. SALVADOR
Rua México, 98 - 6*? - S| 609 - Tel. 22-4512

8' TURMA INICIADA NESTE MÊS

Colégio Pedro 11
Internato

A 8-crctft li. dôste Uolíglo -visa qui'
serão uncer*"idns a t. de setembro pró-ximo as inscrições no Connureo parncfctedráticij de Inules no Int^rnatj
Pedro II, abertas «ti 21 de rmrço *lo
ano em cuf_o

Curso de Atualização
de Clínica Obstétiica

Em prosseguimento no Curs-- de
Atualiznçfto de Clinica Obstétricn, rea-
lizndo sob os auspícios da Universi-
dede do Brasil, o llvre-doe.ente Fran-
cisco Carlos Grello programou para
c_;a semana os seguintes Rss.ihtos:

Segunda-feira: Erltroblastose íetal.
Qunrta-felrn: Cardlopatia c -..avidez

(ai'la complementar que *erâ minis-
trada pelo professor Aníbal Nóguti-
rn Júniorl

Sexta-feira: choque obstét.ri.o.

INGLÉS-AMERICANO
Lívõck (lu inglês pur nm pritfca.

«or anierivano, Cnicj,io Ilu tinta
rua JitatS HIríiió 41ti. Tel. 48 HfiflO
Aulas partictilareii o cm enipop peln
mmihft, a tarde e a noite

rAprenda Dactilografm 1
INSTITUTO HALDA

II
Máquinas novas ~ MAtodot modfrnioi
Aulas diária* daa 8 ts 21 buraa
Mensalidade Cr$ 70,00
RUA MÉXICO, 21 .&.* AIVn..TET_. !.»«SI5

szdl

VESTIBULAR DE DIREITO
<_*a-i_ n f. S. O.)

Ensina-se
Telefonar de II ii II - »S-0t)Hi

LABORATÓRIO PORTÁTIL
VEST. DK MKi.K-JN/- Oli

COLÊUIOS
Cr? 600,00 e Cr» 1)00,00 (100 reu
Kentes e material dé laboratório)

In..: 27-BS04

Associação de Profes-
sores de Inglês do Dis-

trito Federal
A Assoeinvfto de tTofussóies de In-

glés nt D F vai proceder & en-
trcgfl dos crtlflcados de aprovnçâo aos
professores que passaram no exame
rinai c.n 1 n Convenção Nac'unal de
Professores di InglAr- realizaria em
Janeiro déili nno, patrocin;idr> pelo
Ministério dn EducacSo

A solenidade dn rntrega será no
dn, 24 do corrente, quinta-feira, as
2P horas, no snlão In Esco n trasllel-
rn de Cultura de inglês. n*i av. Gra-
ça Ainnlia, 121 — <* andar Haverá
canto, miis!rn e danças.

Conferências sôlire
temas urológieos

KA SOCIEDADE BRASILEIRA DB
UROLOGIA A CARGO DO PROF

RA_*MUND DARGET
EnContra-te entre nós, o jrofessor

Raymund Darget de Bordeaux que
fio recebido nò aeroporto po uma
eomlss&c da Sociedade BrasIU ira de
Urologli., constituída pelos di Alva-
rn Cumplldo de Sant Ana, presidente,
e Luis SamIS e Splnosa Rofhiei. se-
eretários.

O urólogo trances pronuncia-. duai>
etnferéncias. A primeira, sódre "Cftn-
cer da próstata e Seu tratamento pelo
rndlum", ilustrada com um 'Ume co-
iorido, terá lugar -ia cátedra de CU-
nica Urológlcn d» "aculdaM. ne Clén-
cias M.dicas «ob a dir.çar rte pro-
fessor Culilplldo de Sant Ana ra Po-
llcilnlc. Geral dò Rio de Janclío, ni
IC* ° andnf. as 1. hnras. e a segunda,
sflbre "Câncer da bexlgc e «eu trata-
mento pelo radlum também Ilustra.
da com filme colorido, lera realf-
zada ra scssfto conjunta do colégin
_3rasllelrt de CirurRlflés e Sociedade
Brasileira de Urologia, ás 21 horas,
nn «v Mem de SA. ,1.' IOI

EXPOSIÇÕES PERMANENTES. —
Funcionam permanentemente as te-
guintes exposições:

Galeria Bemardelli, lio Museu,
Nacional de Belas Artes.

Lucfliò de Albuquerque, tu rua
Ribeiro de Almeida, n.' 22.

Guiaria i.ém6r<_it-!f, ita rua ao
Passeio, ti.» 70. sobrado.

Museu Antônio Parreiras, «a
rua Tiradeiites, rt." 47, Niterói.

Galeria Europa, na Avenida
AtlAntioj, n.o 702-4.

_ ..ni.ria da Vilief, tta rua Do-
mitiga» Ferreira, n.° 50-A.

Galeria Askanaty, na rua da
Quitanda, tt.' 63.

Galeria Calviiio, na rua Santa
Z..._.la, li.' 790, 2.v andar.

ííiiseú -.l-Wrlco da Cidade, no
Parque da Cidade, na. Gávea.

Galeria VendAme, avenida Co-
pacabina, H.» 259.

Museu Histórico Nacional, na
praça Marechal Âncora (p.<._*ftno à
Estação de Hidros, da Panair).

Museu Nacional de Belas Ar-
tes, na Eseola Nacional de Bela»

Galeria de Arte Nacional, edi-
flclo-serte do Banco Boavista, li.»
andar.

Galeria Longeback __ Tenreiro
(n.a Barata Ribeiro, n.» 4R8).

DAVID kAND. — Pintura. — Rt)-
tratos e paisagens. — Salão de ittot-
trás da avenida Presidente Vargas,
it.» 509. •

.. SZAJUBRUM. — Piliturá. —
8ob o pafrocinio da goeiédadn Bra-
sileira de Belas Artes, na praça
Onze de Junho, n.» 212, sobrado.•

LELIO OOhUCCINl. — No salão
do Copacabana Palace Hotel.

MUREI SOUTELLO. — Pintura.
— No saguão do Liceu de Artes »¦
Ofícios. ¦

VIDA E UBRA DE LOI1IS PAS-
TEUR. - No Ministério da Educa-
ção, sobre a. vida e a obra de Lóul»
Pustéur, patrocinada pela E_.ibaf.M-
d<i Francesa,

ARTIGO91 ORGAN .AÇÃO

Cursos: FRELIMINA.
base. INTENSIVO em l*™ %\^v H*
em outubro e ,.nn<..n. Aulas neln "-iitl
x—_._ _ i __,i_ ¦ i"-" ..lanv

_;d-
WWÍ.88B. esquina,

tarde e à noite. - ATENEt pedCÍ' 3
Avenida Presidente Vargas, «86. S?.n*

avenida Passos - Tel.: 4*. 9^9

TAOUIGRAFIA
((ENTRO TAQUIGRAFICO BRASILEIRO)

Turmas de iniciante-., em qualquer horário, e aperfeiçoa

para qualquer sistema, éni qualquer velocidade, sob r(|r - "*

PKOFESSOK PALII-ÍI GONÇALVES - Dactilo-frafla em iAZ^
novas. - Praçu Floriano, 55 — 11' andar — Grupo d,

Álvaro Alviin 27 — 5" andar — Sala 50 - (Wnelândla)

PRÓTESE
Moderna prótese dentária. Aulas teóricas e prática», noW I
Poucas .a-ras na última turma. Edifício arke — Aven.dt ij \

Maio, 23 — 10" andar — Sala 1924-A - Tel,: 32-d034.

VESTIBULARES
DIREITO E LETRAS — Turmas separadas, diurnas e notum.
Não se iludam com promessa de aprovações sem ensino Sabei
triuntar sempre na vida. Prèparem-se com o professor Arlindo*_
Sousa, chegado da Europa, autor de valiosas obras de Un»
Português, Literatura, Filologia, etc. Mais de 1(1(1 alunos matri
dos. Liceu Português - Largo da Carioca. Matrículas: 13_isu,

matri.uij

CONCURSO PARA I. A. P.fl
Inscrições abertas às turmas Iniciadas em aiçôsto. orientação j.
professores do DASP, com pontos mimeografarlos, de acordo
o último concurso. Pela manhã e à noite. Com a melhor c...
ficacão nos últimos concursos realizados. Avenida Rio Rnüí

 U7 - 2' andar — Tel.: 42-1144

cliull

Datilografo

\

Admissão
Novas turmas pnrn menores e
adultos. «Instituto Comercial
Brnsll»: Rua llrugunlnna 114 c
llè — 1.' e í.» andares —

Fones: 43-8175 e .8-1941

*. -w.iij ¦¦.; ,tTfé^V»Vt*ffi-»¦«•.*--¦ iH»*»-

/¦*

0 Instituto Guanabara
continuando sob a mesma direção
e tendo ampliado suas instalações
aceita alunos em turmas novas

de CURSO DE ADMISSÃO
especializadas para o INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO e COLÉGIO ML
LITAR, estas sob a orientação téc*
nica do CORONEL ARY QUIN-

TELA professor do COLÉGIO
MILITAR

Rua Mariz e Barrog, 420 e 382
Telefone: 28-9190

em 1 mês
Instituto Comercial Brasil •

Itua Uruguulana, 114 e 116,
l** e 2' andares (próximo â
rua do Rosário) Telefones :

43-8175 e 43-1945.

Universidade do Brasil
DI-.ETO_._U CENTRAI JOS

ESTUDANTES
POSSE — Foi empossado, ar.te-on-

um, m carne de presidente do D
C. E pnrn o quni foi eleito por
quinze votoE contra nove, o colega
José FiejBt dn Famldade Nr cional
de Ulre:to.

REliriAO DO CONSELHO - Estào
convocados os colegas mumbros do
Conselhc de Representantes pnra n
reunião ordinária que se realizar!*, na
terça-feira, às 20 horas

Igualmente esta convocadu umn reu-
ni8o extAordlnáris do Corseih_, para
ss 21 horas do mesmo dia, a fim de
eleger 06 dema'.s membros da Dire-
torla

FRANCÊS
Prof. parisiense com 38 anos, chegado
híl 3 aims. diplomado na Franca e re-
glslradn nn Brasil, leciona em - «pa-
cnliana: na sua residência ou pm rasa
do aluno. Prepara para viagens na
Europa, Itamaratl e outros exames. —
Conversação. ,As melhores referfnclas
do Rio. Prof. LOir.S, Rua i.ollvar,
ilO, fí. andar. — Telefone 47-3842.

0ESEHH0
UCHSCO

Instituto de Educação
CURSO DE EDUCAÇÃO RURAL

As aulas de Sociologia Rural e He-
giene Rural terüo inicio na próxima

i tiulnta-felrn. das 9h20m às llhlOm. nas
SBlas 1.2 e 114.

Partido Republicano Trabalhista
Para Vereador

Severino da Mota Maia
Médico e Educador

Rua Dias da Cruz, 374, apto. 202
Telefone 29-0588.

<v :<: ___tfPMMsV
[]&pt_fafL%i:

*|s,
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CURSO GALL0TT1 KEHMI
VEST MEDICINA

Física e Química (Cr$ 150,00), das 5h30m às 7h2flm. Blnlogii
(Cr$ 70,00) à tartle ou ã noite. Acaba de iniciar turma de revisi.

Informaçõt-s: — Rua da Alfândega, 130 — 2^ nndar.

CURSO PREPARATÓRIO PARA
ESCOLA NAVAL

Orientado por Oficiais de Marinha
Programa prático e objetivo, familiarizando os alunos
com todas as dificuldades que encontrarão no concurso

de admissão.
HORÁRIO: Turma da manhã: 8 às 10 horas.

Turma da Tarde: de 17 às 19 horas.
INSCRIÇÕES: diariamente, no mesmo horário das aulas

Rua da Quitanda, 17 — 3? andar — Sala A

nrar*nuK«.>ieK-B

Préi m concursos
i.

OFiriAL-AI-MINISTI-ATIV.. do I. A. P. I., I P A 8. E. . fl. D.
T. — ES.I.IT.II.ARIU do I. A. P. I. — Vencimentos de CrS I rtOO.OO
a Or$ 3 :'_fl,_0. D
VI.8TIIIIII.ARES para DIREITO (Contadores) «• HILOSOFIAi novas

tiirmns .
«. Concursos para as CÂMARAS FE1JERAL e MUNICIPAL — Venci-

mi-iitiis; Cr( ií.700,0(1 a (TS 0.100,00.
i. TELEFONISTA da Cia TrlcfAnlra Brasileira. (Ditado e 4 operacOcs)

— Vencimentos: Cri 1.0110,00.
i. ADMISSÃO ao INSTITUTO RIO BRANCO (Itamaratl. ADMISSÃO tu

COI-f-OIO PEDRO II, INSTITUTO de «.DUCAÇAO e E. N. CARUELA
DUTRA.

0. ÁRTICO 01: fornecem-se gratuitamente livros aos alunos — ProfessOre*
do Col«glo Pedro II
or-.i.tacAo rio PROF. A. PAPINI (da Universidade Cntóllca, Faoulrtarie de
Filosofia Santa Crsuta, Col.fclo Pedro II, CURSOE do D A.SP e da
Rádio TUPI). — Rua MftXICO, 148 — II.. andar — Tel.: HH-íRT*. —
PROF. A. PAPINI, candidato a VEREADOR, sentlr-se-A honrado nom *
VOSSO VOTO

INSTITUTO PAPINI

ARQUITETURA - MAQUINAS
PROPAGANDA - TOPOGRAFIA
MODAS - 1NSTAIAÇÕES, ETC

Informações • matricula»
das 16 à» 18 horas

INSTITUTO TÉCNICO OBERG
Senador Dantas, 76-5.° and.

Elo Publicidade

Obtenha seu certificado ou seu
diploma P.I.A.

Português — Inglês — Aritmética
P. I. A., curao A, em cinco meses (certificado), cur-

sò B, em um ano (diploma), curso de desenvolvimento
e aperfeiçoamento — P. I. A. é um curso essencialmente
prático, rápido e econômico de PORTUGUÊS, iNGLÊS e
ARITMÉTICA, organizado e dirigido pelo PRCF. WIL.
SON GOSCH, diretor do Curso Gosch, o _,ue obtém «em.

pre as primeiras classificações nos concursos, o de C00-
PER-GOSCH ENGLISH SPEAKING CLUB do Distrito
Federal, — P. I. A. é um curso do nais alto valor par.
concursos, bons 'empregos no comércio, ,ia industriai
nas repartiçõe* públicas. Cada letra rie P. i. A., si.-
nifica ainda: PONTUALIDADE de orofessôres, INTE
RÊSSE que métodos racionais e objetivos -.espertam no

espirito do aluno. APROVEITAMENTO integral dos co-
nhecimentos ministrados em aula. UM CERTIFICADO
OU DIPLOMA P. I. A. significa uma porta aberta pan
seu triunfo. — P. I. A. - Rua Sete de Setembro, 63
3» andar. Fone : 48-1008.

Mensalidade única, sem jóia, Cr$ 100,00.
«Não deixe para amanhã o que P. I. a fará hoje.»

pim*****

DECRETO 1.076

VESTIBULAR DE DIREITO
Preparo intensivo de CONTADORES e TÉ-
CNICOS EM CONTABILIDADE para os
próximos exames vestibulares. Professores

especializados

Escola Técnica de Comércio
Carvalho de Mendonça

TURMAS PELA MANIJA, DE K AS 10H30M
E A TARDE DE 5H30M AS 7H30M

R. cln CoiiHlitiiiçfio, 71 - Tel. 22-6766

PSD - para vereador - PSD

MERCEDES DAN

LIMA
20 anos a serviço do funcionalismo e dó magistério municipal.

PARA DEPUTADO

JAEL DE OLIVEIRA
Uma existência a serviço da cidade ,911 j

ESCRITÓRIO ELEITORAL — Av Almirante Barroso, 1-2" and., s| 3 - TeU^I

-e*t*vt CcW&

¦»li__-r.w.«»m.lii. i ww

Todas as profissões são honrosas... mas há
profissões mais valiosas, quo proporcionam
régios ordenados: sâo as dos especialistas em
JORNALISMO - CINEMATOGRAFIA - TEA-
TRO e RADIALISTA (arte radiofônica). Voeô,
agora, poderá modificar em menos de 1 ano,
totalmente sua vida, aquirindo os conheci-
mentos básicos de qualquer uma, ou mais, des-
sas artes profissionais, sem sair de casa I E
com quaso nenhuma despesa, pois as monsa-
lldades dos nossos CURSOS por correspon-
dencia do JORNALISMO • CIHEHATOORNF.B IUTR0 t fl»*DIM.IS.8 sâo suavíssimas a ao alcance de todos.
As lições sâo proparadas pólos mais acatados
mostres do cada matéria em todo o pais,Para mais detalhes, som compromisso, preenchae nos romota o cupáo oo lado, HOJE MESMO

Q CINIMAIO

O MA DIA II

ílllilíl-*!»!*5
*****

v\^W*0/EnVÍeh°Íe
^S^W*. mesmoif BL-tB - ¦

%^íhjL.'Sm o cupaol

A UNIVERSIDADE NO LOR
Caixa Postal, 5026 - São ^
Sr. Diretor, des... receber GRÁTIS í. »'
lhelos sobre corso de

NOME
RUA -
C.OADE
ESTADO

lavo, .a.I-. Cr I í,"'1*"^
A * i p * i a i p • • I « '' '
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AUTOMOBILISMO E TRAFEGO
^Tfljidar com seu carro

'efeitos da viscosidabe
P. Duncan

(Eng' de automóvel)
ocssISo de meditar sôbre a causa que mantém o "sky aquático"

Ml provavelmente concluiu que dois fatores principais dâo ttótlvo
»'"" 1 drtamento : a velocidade com que o aparelho é rebocado e a vis-

»'¦< c0mlli„ em que se desloca.
" . tênues 0Smafo do motor, procura-se obter efeito idêntico: -o óleo. Interposto

solicitado em conseqüência da adesividade, e, graças à velo-
jo WPer ., ' 

das peças entre si e à vlscosldade, què dificulta o desllsa-
0'1' madfts cria uma pressão tal que obriga a separftçâo das superfícies.
'""""* hèjií esforço provocando, a aproximação. .
P"""'"e...mns o embolo deslocando-se no Interior do cilindro partindo do

conto morto alto. vai adquirindo velocidade, que é mAxima próConsideremos
no pofiiu '**«• -**

jjdio, "" r 
cUrs0 e depois decresce até o ponto morto baixo, onde

,0 meio «»  'itaso. no

iU '° T 
'"novamente, tnlclnndo o movimento em eentido contrário. Nos

n»s e notum«
ensino. Sabei*essor Arllndo H>bras de i.ntJnunos matrlcuK

5: W « 18 íòfl

A.P.1

nfto existe velocidade relativa, por Isso aparece tendência para
pastos B" ,jcles 5e toquem, aumentando a possibilidade de desgaste; nos
I" ,! dos verifica-se que a ovalizaç&ó dos cilindros é mnis acentuada no
(tlotli ti 

pjjB, para reduzir êsse efeito, é necessário que o óleo tenha
19* e '.j-de 

a tim de ser expelido mais dificilmente, de entre as paredes
•"" ue se'por um lado a vlscosldade facilita a separaçáo-das peças, pelo
jjinttíe Q jU(1i0iai, 

porque dificulta a circulaçfto do óleo e a remoção
•"" "" 

B; nlnda : quanto mais vlscoso fór o fluido, mais resistência oporá
' .1 ento consumindo maior parcela de energia, em atrito, e produzindo
Dljovllfl •(lp de cil]or, principalmente nas alta» velocidades. Note-se que
*"" ,U-\ de velocidade obtidos em água estão muito aquém dos obtidos em
"'no ar: a partir de certo ponto, é necessário elevar de multo
*" ""j mn-fir Dará obter ligeiro acréscimo na velocidade dc
llt:l» i" mU1"'-

*>"C!L°'(idade do óleo usado no motor do automóvel dere eet tel que
I nermlta que seja completamente expelido no PMA e no PMB,

i íllte a penetração entre as superfícies, quando as peças estiverem

4nl movimento,
p,rmiU boa circulação nos mancais

"\m 
(feltt 'ia' equilibrar o esforço que tende a aproxima-las,

„io dlspenda erande parcela dé energia, com o atrito fluido.
*" 

como se vê, vários fatores a considerar, e somente o fabricante do
dera tir1r conclusões acertadas, quanto ao Índice de vlscosldade a

m imP'eBaíii'"

po-
uma

velocidade relativa das peças, mantenha pressão suficiente

* * *
_ Em virtude de termos de embarcar para os Estados unidos," 

pírmaneceremos cerca de quatro meses, somos obrigados a suspender
protií-ftrlamente noísa colaboração com o "Dlãrlo de Noticias", ao
aual agradecemos, bem como aos seus leitores, pelo gentil acolhimento.

7h20m. Biolog.
«rma de revisji

2' andar.

ou seu

onde

P. DUNCAN.

Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
5.135, de 26-3-1934..

Telefones:Rfronheelcln dc utilidade pública, por dec. n
Mlflclo próprio: rua Evarlsto dn Veiga n. 130, sobrado

B«os e 42-4103 Expediente todos os dias úteis, das 9 i\s 20 horas,
exceto nos sábados, que ê das 8 fis 15 horas.

5>' Doliiingo, 20 de agosto
nEFARTAMENTO JURÍDICO - Ho-

,,!, dis llh30m As 12h30m. todos

,dl„ úteis. Advogados: , drs. Re:
L Otávio Brito Ue Araújo - chefe
£ Ortlnete; Francisco Mateus Fer.
Í, Ecmundo de Almeida Rego Fl-
ÍT Afonso Silva Ferrão. Mário Bor-
hi Maciel Hélio Pinheiro da Silva,
nun do 

'Nascimento Guedes, Jose deV"M e 
Joaquim Luís de«Sra do

Mimar Camp
Unira Belo ¦

DEPARTAMENTO MÉDICO --Ho-

il,|0. dr Br.v.a Neto, das 8 ãs 9
Lm' tortos os dias úteis; dr. Do-
-ates Sérvulo, das H às 15 horas.
m M dla= úteis, exceto aos sába-
(•s- dr Abias Vieira, das 19 ás 20
Ulis, todos ns dias úteis, exceto aos

DEPARTAMENTO DENTÁRIO - Ho-
tlllo: dra. Levla Semi Maxnuk, as
llrtnda! quartas e sextas-feiras, das
| ls 11 horas: dra. Marina Maxnuk,
ii! 13 âs 16 horas. As terças, quintas
i sliadfs.
IISI0L0G1STA — Dr. Olímpio Go-

m. Os srs, associados serão aten-
lidei mediante a apresentação da
nii passada pela Secretaria, á rua
ílilto n.o 21, 3.° andar sala 302, às
llilis, quintas e sábados das 17 ás
l|ll!,',s- ...,,.,=

DEPARTAMENTO UE ANALISES —
HHlrlo: dr. Silvio Rangel, das 15 às
li horas, todos os dias úteis.

AMBULATÓRIO - Enfermeiro Se-
lilllio Freitas da Silva. Horário: das
lll U horas e das 15 às 20 horas.
Ua os dias úleia, exceto aos Sába-
!ü. que é das 9 fts 12 horas.

Ao Sagrado Coração de
Jesus, agradeço a graça ai-
cânçada. — J. R. L.

EMPRÉSTIMO INTERNO — Está
aberto o empréstimo interno, entre os
associados autorizado pela Assembléia
Gera) Extraordinária, para construçào
da nova sede social. O empréstimo será
pelo prazo de 15 anos, vencendo Juros
de 6 iseisi poi cento áo ano. A quan-
tia mínima emprestada é de CrS 200.00,
podendo, entretanto, o associados em-
prestar mnlor Importância, parcelada-
mente • ou de uma só vez. Para se
conseguir o fim almejado a união ne-
cessita da colaboração Imprescindível
do prezado associado. Só assim, tor-
nnr-se-á realidade a construção da
nova sede social, que é de vital lm-
portància para os destinos de nossa
Sociedade. Compareça à sede social,
obtenha todas as Informações prccl-
sas e concorra com a valioso parcela
que destinar a esse fim.

EM CASO DE DESASTRE O ASSO-
CIADO NAO DEVE FUGIR - Deve
parar o carro e prestar socorro à vi-
Uma. Todos sabem perfeitamente que
ninguém mata «eu semelhante por pra-
zer e em se tratando de acidente de
trânsito há sempre atenuantes de de-
(esa, por Isso não precisa fugir. Além
da multa de Crí 200,00. de que trata
o Código Nacional de Trânsito, provada
a fuga do Indiciado, após praticado o
acidente, a penalidade criminal lhe é
aplicada com aumento. Cuidado com a
velocidade e a falta de freios. 8áo de-
veres dos associados : parágrafo 9.o do
artigo 9.o dos Eütatutos : Comunicar
pessoalmente, exceto quando preso ou
aedientado à Secretaria ou Delegação,
qualquer Incidente por mais tnsignlfl-
cante que lhe pareça, dentro do prazo
de 24 horas se o (*to ocorrer dentro
do perímetro social, e 72 horas, se for
fora deste perímetro, a (lm de não per-
der o direito ao auxilio estatuído.

AVISO — O associado deve sem-
pre estar munido de sua carteira asso-
ciativa e o recibo de quitação, espe-
clalmente quando, em caso de aclden-

BOA CASA
Irrazo, corn financiamento pela Tabela Price. Tratar cem o pro-

prietário, fone 49-7364.
—w ¦ iiiiiiiiMiiMMiwwrcnmrinrTTr*^*,",**',M^^^^^^^^^^^^ ¦

te, necessitar de assistência Jurídica.CARTEIRA ÜE IDENTIDADE PARAASSOCIADO REMIDO - A diretoria
pede ó compareclmento dos senhoresassociados remidos A fim de adquiri-rem. n& Secretária da Onlfto a nova
carteira de Identidade. Instituída paraos sócios remidos.

CAMPANHA DOS TRINTA MIL A8-
sociados - a ünlfto vai Iniciar »
construção de sua nova sede social,
com 10 andares, à rua Riachuelo 0.«373. A diretoria far um apelo parn
que cada consóclo proponha, pelo me-
nos, mais um colega para o nosso qua-dro social, e, assim, teremos vitoriosa
a nossa campanha.

NOVOS ASSOCIADOS — Em sessfto
de 17 do corrente, foram aprovadas
trinta e uma, propostas dos seguintes
candidatos a sócios ; Alcides Cardoso
da Cunha, Alfredo Rocha, Antônio Do-
mlngos do Amaral, Antônio Francisco
Carpinteiro, Antônio Pereira de Cas-
tro, Antônio Rodrigues de Brito, An-
tônlo Rodrigues Russo, Carlos Cândido
Gonçalves, Clrlaco Siqueira André, Da-
goberto Mesquita, Domingos da Rocha
Gomes, Derci Silva, Fausto Roque Leal,
Irlneu Cortes Franco, Jorge Duarte
Pinto, João de Deus Sousa, Jo&o Gon-
çalves de Araújo, José Alves, José Carlos
Daumas, José Vieira do 'Sacramento,
Manuel Bezerra de Meneses. Manuel
Leocádlo Sobrinho, Norberto Elias Go-
mes, Nelson Gonçalves Castro, Nelson
Revler de Matos, Otávio Simões de
Carvalho, Pedro Ivo Cortes Franco,
Raul Canedo, Ramlro Francisco de
Oliveira. Roland da Silva Vasques e
Valmor de Paula.

POSTA RESTANTE — Há cartas pa-
ra os seguintes senhores associados .
Antônio Gonçalves Tadeu, Clrllo Ma-
tos Dias, José Ferreira Louro e Sebas-
tião José dos Santos.

Serviço de Trânsito
EXAME DE MOTORISTAS

CHAMADA PARA 22 DO CORRENTE,
AS 6H45M : — Pedro Antônio de OH-
veira, IUdlo Leite Ferreira, Valdemar
Ferreira de Abreu, Sablno Inácio de
Mele, José Marcos da Silva, Almlr Gar-
cia Camacho, Luís Henrique de Sousa,
José dos Santos Sobrinho, Nilo de Al-
meida, Valdir Leite de Sá, Joáo Baslllo
Cardoso, Joáo Sterlm, Jairo de Sousa
Vieira, Genário Pereira de Lucena, Mil-
ciades Gonçalves Vieira, Osvaldo Mar-
ques Ribeiro, Frlederlch Max Pelzel,
Miguel José Vieira, Joáo Batista Venân-
cio, José Cândido Neto, Pedro Cordel-
ro de Lima, Vicente Vaz Figueira, Ma-
nuel Carneiro, ílorentlno Pereira Dias,
José Bellsário da Silva, Caslmiro Luis,
Francisco Alonso Sanchez, Geraldo Vas-
concelos Vieira, Lécio Soares, Valter
Martins de Figueiredo.

CHAMADA PARA 22 DO CORRENTE,
AS 8H15M : — Wilson de Miranda Ne-
ves, Luís Barros de Araújo, Joaquim
Nazário da Silva, Orlando Llvlo, Fio-
réncio Ribeiro, Jorge Artur Graça,
Acácio Pereira Azevedo, Morcmes Pes-
soa Shalndvain, Heinrlch Kracht, Ota-
cilio Figueiredo, Arllndo Baslllo, José
Nlcélas Russo, Antônio Rodrigues Olln-
da, José Guimaráes de Castro, José
Manuel Correia Júnior, Severino Alves
de Santana, Aires José de Melo, Osvaldo
Alvez Diniz, Miguel Salermo, Manuel
Amaro Duarte Moreira, Almlr Fernan-
des, Manuel da Silva Filho. Amândlo
Martins, Thomas Tibor Kertcsz, Osório
Lago, Darci da Costa Oliveira, Pedro
Ivo das Neves, Hélio de Almeida Fer-
reira, Rubem Mauro, Joaquim José
Gustavo da Cunha Leite de Castro
Pinto.

CHAMADA PARA 22 DO CORRENTE.
ÀS 9H 45M : — Salvador Cabral Melo
Rego, Altair de Castro, Manuel Ro-
drlgues Martins, José Gonçalves da
Silva, Rubentlno Meireles, Henrique Al-
ves Pereira. Aristides José de Barros,
Luis Qulrmo dos Santos, Abelardo Je-
sús, Rhodames Meneghlne, Armando
Munlz Viana, João Batista César, Ade-
Uno Ribeiro Filho, Antônio Santisi, Jo-
6é Ramon FeIJó Joáo José de Macedo,
Louvaln de Azevedo Trindade, Luis Pe-
dro dos Santos, Arllndo Travassos 6a-
rlnho, Lidlo de Sousa, José dos Santos,
Aldarl Mendes Ribeiro, Mário Babo,
Anestor de Nadai, Hugo de Sousa Gul-
Oiaràes, Amauri Benigno Machado, Léo
Heinz Mantau, Antônio da Silva Vele»,
Paulo Tarso Montenegro.

CHAMADA PARA 22 DO CORRENTE,
AS 14H 45M : — Relnaldo Lopes, Ma-
nuel Ferreira Leltào. João Júlio dos
Santos, Valter Rodrigues Moura, ZU-
mar Rodrigues Lima, Gumerclndo Ro-
drlgues Salanova, Erwln Wilhelm Ar-
thur Fround. Mário Rodrigues, José
da Cunha Amaral, Nervaldo Siqueira.
José Barbosa, Alcebiades Severino de
Morais, João Ramos da Cruz, Hélio
Borges Queiroz, Antônio de Campos Pes-
soa Maria Carolina Soares Pereira,
José Máximo Leitão Filho, Aurlno de
Andrade Almeida, Nelson Ferreira dos
Santos, Haroldo Astuto, Francisco Mu-
sikman, José Correia Blscaia, Allton
Gabriel Jovenll da Costa Alecrim, Otá-
vlo Jorge, Valdir da Silva, José Ouro-
fino, Jorge Cardoso, Mário Silva, Nel-
aon Rodrigues Taboada.

OB8ERVAÇAO t — A falta à chama-
da importará no pagamento de nova
inscrição.

INFRAÇÕES REQISTRADAB

EM 7 de agosto de 1951)
I ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-

MITIDO : — P
795

3270
5017
8067
12984
21530
23499
24482
27235

8 - 180 -
922 . 1427 . 2226 -

3694 - 4009 - 4644 -
5686 . 5954 - 6342 -
8363 - 8364 . 10719 -

13933 . 16485 - 18554 .
22108 . 22322 - 22843
23657 - 23944 - 24081
26004 - 26175
27410 . 27807

28764 - 30239 - 30466
31072 - 33017 . 33017
34585 - 36036 - 36437
37189 . 37403 . 37513 - 37639
39830 . 39912 . 39917 - 40998
46748 - 47079 - 48083 - 50351
50662 - 50759 . 50787

533220 - 52653
101679 -
103881 -
105042 -
106638 -
107571 -
108412 -
110047 -
110308 -

52653 .
100797
103537
104588
106524
10734

108227
109417
10307
111795
64594 .
67106 .
72962

50842
- 53320

102372 .
104026 -
105415 •

106673 •

109766 .
109046 •
110248 -
110828 .

Carga 60043 - 6897 - 04308
65806 - 65984 - 66485 - 66570
67839 - 62931 . 68547 - 69860
73628 - 74160 - 74485 . 74722

383
2230
4765'- 
6449
11280
21323
23161
24482

26210 - 26477
28089 - 28764
30559 - 31216
33170 - 33443
36465 - 36671

. 38521

. 44418

. 50484

. 52588
100743
103328
104413
105494
106041
108115
109133
110248
111561

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DO EXÉRCITO
Apresentação e movimentação de oficiais — Permissões — Desliga-

mento de oficiais

75033 - 78581 - 79381 . 602044 - 603171
604025 - R. J. 19022 - N. Y. 7D.
2166 . Oficial 1150 - 90312.
DESOBEDIÊNCIA AO SINAL : — P.

207
5426
9326
17266

37
3189
8411

15174
240S8 - 24510
28763 . 28814
32887
39546 - 40407
41701 - 42727
44210
46477
48267
48841 - 49174
49910 . 50218
60960
51204 . 51362
52134 - 5,:279

272
6311
11610
19541
26136
31673

35691 . 36342

.2561
8138

14382

2717 -
7488
13438
22859 - 24058
27729 - 28655
31867
36393

44988
46500
48366

50975 -

40428
42775
45187
46751
48402
49519
50308
51119
51375
52682
53137

40605
43483
45231
47388
48617
49607

3246U
37792
40649
44128
46404
47750
48621!
49821

52041
52778

50355 . 5091!)
51128 . 5115!)
51773
52778
10047 - 100901

101778
102087
10685U
108026
109717
Ônibus

. 81337

53062 - 53137
101098 - 101249 - 101326 -
101981 - 102074 - 102087 -
104348 - 104617 - 106451 -
101243 - 107261 - 107359 -
108185 - 109086 - 109322 •
111258 - 111333 - 111366 -
80080 - 81147 . 81261 - 81262
81354 - 81502 - 81522 - 81633 . 81667
81745 - 81934 - Carga 60122 - 60256
60480 . 62226 - 63699 - 63873 V. 63957
65108 - 68357 - 71126 . 71534 . 74520
75706 - 75782 . 79747 . 602290 - 602558
603659 - 604607 - Bonde 1899 - 2059

2547 - B. A. 845 - S. P. 2081
P. R. 2999 - R. J. 11816 - V. T,

61X . Oficial 85764 - 88265 - 90775.
CONTRA MAO : — P. 87 - 295

2644 - 10237 - 25530 . 39175 - 30342
41202 - 48844 . 51928 - 52050 - 108158
Carga 61171 - 63337 . Moto 1514.

CONDUZIR PASSAGEIROS : — C.
64419.

DESUNIFORM1ZADOS : — P. 43271
47086 - 48441 - 48741 - 49529 - 50079
51561 - 52625 . 52959 . 53137 . R. J.
21810 - S. P. 370763 - 423148.

PLACA OCULTA : — P. 10588 . 24981
3370G - 36349 . 43406 - 45231 - 47396
48011 . 50647 - 103799 - Carga 70431
71236 - 74786 - Oficial 90333.

PARAR DENTRO DA FAIXA : — P.
8713 - 44811 - 52981 - 52987 . 106230

OnlbUS 80253 - 80604 . 81027 - 81122
81155 - 81250 - 81267 . 81286 - 81332
81368 - 81372,- 81405
81455 - 81511 . 81559
81721 . 81736 - 81752
81785 - 81871 - 81910.

PARAR AFASTADO DO MEIO FIO :
— P. 3318 - 17077 - 24645 - 41079
48571 - 50392 - 52404 . 105904
Ônibus 80058 - Carga 66934
604503.

NAO ACATAR AS ORDENS : — P.
9054 - 16093 . 32697 - 40864 - 41062

45010 . 47171 - 47217
48000 - 49361 - -49925
50756 - 50836
52413 - 52561
Ônibus 81200 •
81762 - Carga

604358 . S. P

QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO
CAPITAL FEDERAL, 1» DE AGOSTO

DE 1950.
BOLETIM INTERNO N.o , 190

Publico, para a-devida execução, b
seguinte :

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS : —
Apresentaram-se, ontem, a esta Dire-
toria, pelo» motivos abaixo, os seguln-
tes oficiais :
— ARMA DE ARTILHARIA :

MAJORES : — Mário Lobato Vale, do
Estado Maior do Exército, por ter pas-
ando à disposição do Estado Maior do
Exército. Junot Rebelo Guimaráes, do
6.0 Grupo de Obuses-75-Dorso. por ter
obtido 10 dias de prorrogação do trân-
sito e permissão para gozá-lo em Pôr-
to Alegre e aguardar em Castro a re-
tiflcaçâo de classificação naquela Uni-
dade e seguir para Porto Alegre.

PRIMEIROS TENENTES : — Benj a-
mim de Araújo e'Silva, do III|1.° Re-
gimento de Obuses-105, por ter sido
retificada sua classificação do 3.° Gru-
po de Artilharia de Costa para o III|1.°
Regimento de Obuses-105 e permanecer
na Comissão de Engenharia e Obras
n o 8 até segunda ordem do excelen-
tisslmo senhor general diretor do De-
partamento Técnico e de Produções do
Exército. Álvaro Alfredo Alvarenga Eli
o ¦ Antônio Henrique Osório de Noro-
nha do Regimento Escola de Artilha-
rla, por terem sido classificados nessa
Unidade. _ . .

SEGUNDOS TENENTES : — Roberto
Pinheiro Klein e Hugo Martins Roque-
te do Regimento Escola de Artilha-
ria por terem sido classificados nes-
sa Unidade. Luis Silva Leal, do 1.° Re-
gimento de Obuses-105. por ter que te-
guir para Recife em gozo de 8 dl46
de dispensa Iniciada em 21 do corren-
te Mário da Cunha Areia e Mourlnho,
da Diretoria do Pessoal, por término
de férias relativas a 1949.

SEGUNDO TENENTE I — RU ! —

José Guilherme de Almeida, da Pa-
nadorla Central de Inativos, por ter 81-
do transferido, a bem da saúde, para
aquela Pagadoria e desistido do resto
do trânsito.

ARMA DE CAVALARIA :
PRIMEIRO TENENTE : — Rèmulo

Leite Bocanera. do 2.°. Batalhão de
Carros de Combate, por ter mudado de
residência.

ARMA DE ENGENHARIA :
CAPITÃO : — Pedro Alexandre Hur-

pia do 4.o Batalhão de Engenharia,
por' ter sido classificado no 4.o Bata-
lhão de Engenharia, ter sido desligado
e entrado em trânsito.

ARMA DE INFANTARIA :
CORONÉIS : —' Armando Batista

Gonçalves, do 14.o Reglmertto de In-
fantaria por ter de regressar para Re-
cife de 

'onde 
viera a serviço. José Por-

tocarrero do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de Belo Horizonte,
por ter vindo de Belo Horizonte em
gftzo de férias relativas a 1950 e Inicia-
das a 17 do corrente.

TENENTES-CORONÊIS : — José Sam-
paio Simão, da 27.» ClrcunscrlçSo de
Recrutamento, por ter vindo a esta ca-
pitai a chamado do excelentíssimo se-
nhor miniBtro da Guerra. Celso Lobo

2.o tenente do Quadro Auxiliar de Ofl-
ciais, de Infantaria, Edgar de Araújo
Lima.

MOVIMENTAÇÃO DE OFIOIAIS :
— ARMA DE INFANTARIA :

TRANSFIRO : — Por necessidade do Assinado :
«erviço o l.o tenente Arl Andrade de Generaj j0
Araújo] do Quadro Suplementar Priva-
tivo (Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de Curitiba) para o Quadro
Ordinário e classifico no 13.o Batalhão
de Caçadores

TRANSFIRO : — Por Interesse pró-
prio, do Quadro Ordinário (4». Regi-
mento de Infantaria) para ,o Quadro
Suplementar Privativo e nomeio para
servir no Centro de Preparação de Ofl-
ciais da Reserva da 2.» Região Militar
(auxiliar de instrutor), o 1.° tenente
JOsé Tomaz.

CLASSIFICO : — Por necessidade do
serviço, no Quadro Suplementar Geral
e nomeio pára servir nó Quartel Ge-
neral da 1.»' Divisão de Infantaria
(adjunto do Serviço do Material Bélico
Reftlonal). o capitão Tiago Torres.

EXONERO : — Dtt6 funções que exer-
ce no Centro de Preparação de Ofl-
ciais da Reserva da 2.» Região Militar.
o 1.° tenente Maurício de Assunção
Cardoso.
— ARMA DE CAVALARIA :

TRANSFIRO 1 — Por necessidade do
serviço, do Quadro Ordinário (2.o Re-
gimento de Cavalaria Mecanizadoi para
o Quadro Suplementar Geral e nomeio
para servir na 29.a Circunscrição de
Recrutamento (adjunto) o 2.° tenente
do Quadro Auxiliar de Oficiais Caste-
lar Pinto.

TRANSFIRO : — Por necessidade do
serviço, do Quadro Ordinário <2.o Re-
gimento de Cavalaria Motorizado) para
o Quadro Suplementar Geral e nomeio
para servir na 29.a Circunscrição de
Recrutamento (adjunto), o l.o tenente
do Quadro Auxiliar de Oficiais Rosau-
ro Alves de Oliveira.

EXONERO : — Por ser excedente, da
função qué exerce na Fábrica Presiden.
te Vargas, o capitão Antônio Estevee
Coutinho. que, de ordem do excelentls-
slmô senhor ministro da Guerra, per-
manecerá adido até 31-XII-1950. àquela
Fábrica.
— ARMA DE ARTILHARIA :

EXONERO : — Das funções que exer-
ce no Centro de Preparação de Oficiais
da'' Reserva da 1.» Região Militar, o
capitão Eber Viana Carvalho, conforme
solução dada pelo excelentíssimo senhor
ministro da Guerra, em consulta a res-
peito dp pfetlvos.

PERMISSÕES :
Concedidas por esta Diretoria :
PARA PASSAREM PARTE DOS 8EÜS

TRÂNSITOS ¦
OFICIAIS :

Nesta capital e Belo Horizonte, ao
coronel Manuel Joaquim Guedes, trans-
ferido parn o 10.o Regimento de Infan-
tarla.

Nesta capital, ao capitão Mário
Marnues. transferido para a Diretoria
de Engenharia.

Em Três Lagoas, ao l.o tenente
Flamarlon Garcia de Freitas, transfe-
rido para o III6.0 Regimento de In-
fantaria.

Nesta capital e Porto Alegre, ao

sido por decreto de 11. publicado no
"Diário Oficial" de 17 do corrente,
transferido para o Quadro de Estado
Maior da Ativa.

Brigada OTÁVIO MON-
TEIRO ACHE',

Diretor do Pessoal.

Confcro eom o original :
Coronel SOLON LOPES

OLIVEIRA,
Chefe do Gabinete.

DE

MÁQUINA FOTOGRÁFICA
TIPO LEICA

Marca "Praktifléx" 35 m|ttt,
foco 2,9, velocidade 500 e te-
lêmetro. Cr$ 2.200,00. —
Augusto — Tel. 28-5826.

Krishiiamurti
«O PROBLEMA DO MUNDO * O

PROBLEMA DO INDIVÍDUO»
— ducrendo trocar Idéia* a respeita
dos rnnlnamentos de Krisljnamqritl, que
esclarecem o homem levnndo-o ft foll«
cidade e liberdade, eSéíéva par» J.
Boptlsta — Avenida Rio Braheo, llíi

sala 203 — Rio.

SOADE
Precisa-se de pessoa desembaraçada com

prática de auxiliar de contabilidade. Pâga-se
bom salário inicial. — Cartas detalhadas de
próprio punho, para a Caixa n.° 23.518, para
êste jornal.

ACO E. MOLAS PARA
AUTOMÓVEIS

ÔNIBUS E CAMINHÕES
Colocam-se molas em espirais e feixes para

o mesmo dia — Tel. 48-8717.

Irmãos Fortuna & Cia. Ltda.
Travessa Rio Comprido, 13 — Tel. 48-8717.

81408 - 81409
81654 - 81698
81762 - 8176.1

1119G0
069.14

42235 44461
47217 47493
49938 50639
51662 51936
52848 53108
81280 81334
66838 70586
Bonde 1042.

dores por ter de seguir para Joinville, 1.° tenente Ivo Lopes Ferreira, classl-
dores', por ter de seguir para oJlnville. ficado no l.o Batalhão Ferroviária,
em rôzo de licença para tratamento — Em Recife, ao 2,o tenente Eleu-
de saúde berto Aciôll Martorelll. transferido pa-

CAPITÃES •  Wagner Flamarlon ra o 14.o Regimento de Infantaria.
Tavares do Centro de Preparação de — Em Florianópolis e Formoso, ao 2."
Oficiais' dn Reserva de Fortaleza, por tenente Elias Piladino.
ter vindo a esta capital em gozo de — Em SSo Paulo e Rio ao 2.o té.
férias Nelson Marinho da Diretoria nente Gesner José Ferreira, transferi-
de Recrvtamento. por término de férias | ^°l__P^a » 5-a Companhia de Trans
relativas a 1950 —¦-.«--

CÂ jâ DE
VENDE-SE

Com luxuosa instalação no melhor ponto da
Tijuca. - Informações pelo telefone: 28-4940,

com o sr. SILVA.

5275.1
81227
65905

8064

— P.
13149
28210
46344
49923
50958
51915

52556 . 52630
103713
110828

- 81959
. 69012
M. G.

CONTRA MAO DE DIREÇÃO:
373 . 8287 - 9838 - 10380 .

19331 - 19J65 - 19853 - 27478 ¦
33408 - 43087 - 43647 - 44729 .
46799 - 48994 - 49310 . 49886
50051 - 50319 - 5Q680 - 50764
50960 - 51038 - 51136 . 51136
51936 - 51965 . 52545
53001 - 100895 - 101713 •
103440 - 105562 - 107996 -
Ônibus 81331 - 81428 - 81763
Carga 60892 - 62453 - 62453
74681 - 75879 - 77225 . 604323
117634 . Oficial 85006.
FORMAR FILA DUPLA : — P. 569

16381 - 21901 - 22670 - 25346 . 35225
4052» . 48132 - Ônibus 81618 . 8176]
602765 - R. J. 968.
FALTA DE MATRICULA : — P.

8001 - 51896 - Carga 65503 - 68169
604194 . M. G. 39577.

NAO APRESENTAR OS DOCUMEN-
TOS : — P. 109601.

NAO APRESENTAR A LICENÇA: —
P. 16093.

P. 42101

Desde Cr$ 25,00
Avlam-se receitas com per-

Ifitün em
00 MINUTOS

Clássicos e populares — A!buns
para 12 discos. Cr$:

27,00
Filmes — Bevelaçfies —

Cópias em 24 horas
FIMIES: 620 - 120 — CrS 12,00

Preço» do propaganda

ÓTICA IRANY
RI A BARÃO TO5 MESQUITA, N. 241

Aberta até às 22 horas - Em írente h Igreja de Sto. Afonso

Au tomobilistas!
Limpadores de pa. a-brizas para «u»1'»" ttp* 

iheto^urtítores. Ilações internas, comandos, astes, palhetas Jtíveia controles; palhetas, para vidros curvois, «^
Baterias General Motors. 100% «ovas. Garan«a me ,
15 Placas, 350 cruzeiros, 17 placas, 400 S|52doK

devolvendo um acumulador 1nutllUacloN
Alugamos baterias 6 e 1', volts. Cargas »«"^„°e Testamos

m, alufoiel diário, bateria 5 cru»
rratuitamente. Cargas rápidas, 15 cruzeiros.

.elhuvel). «.««li Testa a ali
Recondidonamento de velas i Jato de esmeru. ve|R

pressão e tensão. S*"'"""* americano, l-r*. «.<»» i, ,,,..„,,
Instrunieritns do prci

devolvendo um acumulador inatWlffldo).

0B «amos baterias 6 e 1', volte. Cargas jentas og
20 cruzeiros, aluguel diário, J^^J^;^ * ™™-

alta

pressão e tensão. Sistema americano. or*i. v 
iemp(v.cisão do luadro. Marcaaor

'atura, «nsolina. óleo, nmperímetros bftla do, tan que u

„ snlina. bússulas. etc. Velocímetros,reWWW. t
Maçanetas internas e oxWnas, de mala. tochW«ras i
'"va, Igniçfio, ninla. espelhos do maçanetas, noto

,o rodas. 
'íôbrHr^ chap^rnex.cuno.

TIPOGRAFIA
Procura-se bom impressor e

compositor, à rua Pedro
Alves, 187.

BOLSAS
Conscrtam-se — Tliigcm-se c

executnm-so encomendas com per-
feição. R. Carioca 82 — 1.» —
Sala 8 — Tel.: 22-9180.

43528 47212
47486 47571
4S217 4R327
48773 49000
4ÜR01 41)840
50079 50137
50171 50204
5322 50668
50805 50830
50068 50071
51703 51703
52004 52005
52415 52425
52563 52565
526R0 62005
53022 53022
80803 81114

47361 . 47458
47936 . 47D46

mar-
l-nrii-choquí», gar. a , tubo», Jjjg^ vidro».

, rtalAf* Hlttrlena pnrn «-apoia «¦ *""*(J»,.?n..H ««.• n'•«nl-nnu, vidro* do lanterna*, V*a,"nUr"L,Znett'.
i-.hn.rA, s„ol Lite, tatMn 11.« ™*™\„àu*ri», "»

Ora<lf* ,i, ni.in ,.,<h, rrlzoH Ae Par?'lS" "V
irlho, Oellntores piirii-lnmri. <i<' 

,.yr |C»|itv

.-mi .- para » iirabnmenw "o mrrn,

(ASA IMNHKIKO R1RES
AV. MBM IHC flA, m - TFX.J HÍMMM0

(AntaadftCriM V«rm«lh»)

VESTIDOS
Mme. Peres aceito frltlon sob qual-
quer figurino, stamnllndo perfeita exe-
cucSo. Tamlifm fornece tollelcs com-
pletns, trajes de rigor, Inclusive cha-
píu, facilitando os pagumentos. Kua

Hadnrk Iyflh»,, 302, casa 9-A. —
Telefone 28-09815.

ATENÇÃO, NOIVAS E DONAS
DE CASA!

EstA funclonondo um curso completo
de arte cullnnrln, tipo ÜRlit, das 18
fts 20 horas, fts segundas e quartas-
feiras, e aos sfthudos, dus 14 as 18
horas. Anexo funciona um curso mis-
to para domesticas, cnpn,
fahetliaciío, 50 crn/.elnis.

I.ftlm, 14H.

,T. 25086 . Ofinlnl

cozinha, ul-
Hiia HuilncU

tiMt^^^4^^*tâtattssa

0 Mucus da ASMA
Dissolvido Rapidamente

Oa ataquei desesperadores >• vlo-
ientoi da nima « bronquite cnvi-m-
nmn o orgnnlsmo, mlnnm o energia,
urruiiiMiii a «nude « detviltnm o co-
raçAo r.m i minutos, Mtndaco,
novu fórmula mt-ni-ii, comecn u cir-
oulnr no imiuci". dominando rnpldu-
mor.lr o» ntfiquftn \)ti*tia o primeiro
dl* <:'hii<"> a ii.-iii|imi-r.-i n dlflcul-
tada mn r«»plr«r » volta o sono ta.
pnrudor Todo o qu« <¦>•- tai. i».¦«-•-ni.í,
rio ' ioiiiui 1 i• ¦• "li... il» M.i,.i
tt * - t< k.i.- a ii- ¦'.' ¦- «livlHdo dn
«miin ou liinii'|ulii», A «v»o I mullo
tltiula mtltno ¦)"- •• ii ata -i- im*n»

i'i- -•" i"-'•¦>¦•¦ ¦ t*nt
mm ttiini emi» iiun ta oUtiit vnm
a i ¦,-.." ¦ ri» «'ir mi )¦¦¦¦¦¦<¦ n-*\il
,-'-" IIvi» d f/c?il iwplli»«»«•« "
iiiiiililiitii ttlvui iin tntilnii" *¦ -ta
t*ii't mi i'"'i'"' ' '• ' "'.- ,'.- i ¦¦'¦
liiitt nmiini, am qukiuUM lifiiiaat*,
* tiuttt laiatill» * » tu* iitalm ttfif
majêii
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EXCESSO DE LOTAÇÃO
47341
47608
48515 - 48737 - 48768
49336 - 49362 . 49671

40928 . 50056 . 50063
50139 - 50166 . 50168
50241 - 50280 - 50298
50734 . 50746 . 50785
50928 - 50954 . 50960
50975 - 51363 . 51429
52812 . 51838 - 51896
52271 . 52328 . 52328
52442 - 52451 - 52558
52582 . 52B0B - 52650
52752 - 52772 . 52988
53023 - OnlbUR 80056
81914 - Cnri»a 64276

CONDU7.TR CAROA : — P. 40273.
TRAFEOAR ENTRE O METO FIO E

O BONDE : — P. 40378 - 46477 . 53007
Ônibus 81284 - Cnrua 81375

FALTA DE HABILITAÇÃO:
1097.
PARAR NAS CURVAS OU CRÜ3A-

MENTOS : — P. 3044 - 50805 . 51539
108811 . 90241 - 604672.

RT5CUSAR PASPAGEIROS :
41885 . 49301 - 51937 - 52408.

CHOQUES : — P. 4B431 - Ônibus
81448 . Cnrea 72551 - 77427 . 602621 |
Bonde 750 - R.
91771.

ATROPELAMENTOS :
14145 . 27469 . 48198
52632 - Ônibus 80301
Cnrga 60260.

NAO PRESTAR SOCORRO A Vm-
MA : — OnlbUS 81878.

N«0 FA7EU O STNAT, REOULAMEN-
TAR AO MTTOAR DE DIREÇÃO: - P.

Cnrr.ii 65318 . 603018 , Oflrlnl 90885.
TRAFEOAR. EM T.OCAI. PROIBIDO '

_ p. 46(106 . 46H42 .
60047 - 81023 . 83176
64095 - 649R9 - 64599
6R442 . 6SM9 . .87052
71848 - 717116 . 73020
75865 . 75784 . 7IM5R
7S304 . 77043 . 800649
692531 . 602845 - 004356

PASSAR A FRENTE DE OUTRO VTTT
CVI.f) : — Onlhns 80786 . 81120 . 8112"
RI'?1* . 81716 . R1SS2 81710 . 81754

FAZER HIO EXi-ERBIVO OA BTT7.T
NA 1 — t> 481 - 778 . B59I
48667 . 110898 . pnlhus 81759

FALTA DV, POLIDE7, I ¦ P. 4929"
Cnrim 74681

FA7.KI1 MECÂNICA NA VIA PtlBI.I
flA : - Cnrin 74847

FALTA DB BQHIPAMICNTO ! -- P
48818 . 481117 , Onllms 81181 . Cnruii
8680) . «7817 • «8J4IH ItliMl,

l*onCAII A 1'AfiHACIKM' P «WM
4inni . 105987 rmiliiif fliM',' ('aml' |
WM* at),)1l)t RílMniil 11597

tMTfnffiMfKl* n rnanPiTf) ¦ I' j
4111 '<»m 4W1 «*'""> tlfitv '

MÍ31 . «"MIIhic IIID1 Pintt 'H''t'
71l»ft'< 1WI)

CAI'IA II*. UIMNÇA I' *UV
tllí"

UVAII fl VwltVI'i »* VM fHhlil
i>i\ ' - p tim ¦ wm . Mtoí

KAI/TA OH t>MJA :¦ ¦ ¥, *«< I

PRIMEIROS TENENTES : - Aírton
Gomes Pereira Leitão, do 25." BatalhSo
de Caçadores, por término de perma
nAtlMa e apuardar embarque. JoSo
ZambSo. da 2-*¦ ClrcunsürlCâo de Re-
crutamento. por ter sida transferido do
Quadro Ordinário (3.0 Regimento de

 Infantarlal para o Quadro Suplemen-
. 51545 tar Geral e designado adjunto dft 2.»

ClrcunrcrlcSo de Recrutamento.
SEGUNDO TENENTE : — Bornardo

Aires de Morais, da 2.» Companhia de
Fronteira, por ter vlndò a esta capital
com dispensa de oito dias a contar de
17 do corrente.

DISPENSA DO SERVIÇO : — Confor-
me cormmlraç.lo, via rádio, foram con-
cedidos pelo excelentíssimo senhor co-
mandante da 1.» DIvIsSo de Cavalaria
ao capitão da arma de Cavalaria Ivan
Laurlodrt de Santana. 20 dias de dis-
pensa do serviço como recompensa.

— Concedo dez dias de dlsoensa do
serviço, para desconto em férias a oue
18 tem direito ao capitSo de Cavala-
rla Nllzo Oracel, desta Diretoria.

PERMANÊNCIA DE OFICIAL ! —
AULTORIZAÇAO : — Autorizo, de or-
dem do excelentíssimo senhor ministro
da Guerra, a permanência, nor mais 75
dlns a contar de 10-VIT-1950, na Dire-
toria dc Armas do capitSo Alquindar
Machndo Bona.' Publicado novamente,
por ter saldo com IncorrecSo no Bole-
tim Interno dc 14-VTII-1B50, desta Dl-
retoria do Pessoal.

ADIÇÃO DE OFICIAL : — Fica adido
a esta Diretoria, para efeito de ven-
clmentos. o 1.° tenente de Infantaria
Rui Alves Werieck. por se encontrar
nesta capital com licença para trata-
meni-o de sníide.

ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES : —
Transfiro de auxiliar da S2-D2 para
adjunto da l.a SeçSo do Gabinete o

mlssftes.
PItAÇAS :

Em Itrt ao l.o enreento Jacques Blano
elasslflcado no 2.o Regimento de Obu-
ses-105.

— Na Canital Federal, ao 2.o snrsen-
to 8I!vln Eleutérlo. transferido para a
Escola Técnica rin Exército,

AINDA MOVIMENTAÇÃO DE OFI-
CIAIS :
— ARMA DE CAVALARIA :

TRANSFIRO : — Por necessidade do
serviço e de acordo com o artigo 7."
da Lei de Movimento de Quadros do
Quadro Suolemcntar Geral para o Qua-dro Ordinário e classifico no 2.o Re-
pimento de Cavalaria, o capitSo Raul
Lopes Munhoz.

DESLIGAMENTO DE OFICIAL : —
Seja desligado de adido a esta Dire-
toria, o coronel da arma de Infanta-
rla Carlos de Lemos Bastos, por ter

AMANHÃ,
Coca-Cola Refrescos S. W.

''.0
apresenta

^SMko1 smm

CURSO PARA
INSPETORES

Instituto Orsina da Fonseca, rua
Hadock Lobo 148.

SEU RÁDIO PAROU?
TELEFONE PARA 26-7079
Em seu próprio domicilio con-

serto seu rftdlo, preços módicos.
Atendo em qualquer bairro, servi-
ços garantidos para 12 meses —
DJALMA.

CASAS NA TAQUARA
(JACARÉPAGUÁ)

Vendem-se 2, Independentes, era centro
de terreno de 30 x 100 metros, com 2
quartos, sala,, cozinha, etc, & Estrada
do Outetro Santo n. 300, pnr CrS
800.000,00, parte a vista e parte flnan-
ciada, tratar com Severino, das 1.3 às
14 e dns 16 ftsl6h30m, tel. 48-2599.

(le
lim (V1ilhã<> dp Melodia»

o tradicional programa que anuncia o
•eu refrigerante tavonto

C^^tòúéiZ

I FALTAM |Q Io l
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Elimine as

Espinhas
A causo Combatida no 1.° Dio

Logo á primeira apllcaçSo, Nlxo-
darm começa a eliminar as espl-
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixodarm á noite e V. verá sua

Relê 
tornar-se Usa, macia e limpa,

ixodorm é uma nova descoberta
que combate os parasito»
da pele causadores das esplnhaB.
frleiras, manchas vermelhas, acne,
lmpingens e erupções. V. nSo po-
dera libertar-se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os
germes que sa escondem nos ml-
núsculos poros de sua pele. Portan-
ta, peça Nlxoderm ao seu farma-
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga-_ _. _ rantla e •

£ este o mais divertido, emocionante
e alegre entretenimento radiofônico até
hoie criado!

Amanhã e todas as segufidas-teiras as 20h 30m na

RADIO NACIONAL

CrS 9.000,00 «le prêmios ofer©.
cidos por programa»

Cr$ 6.000,00 no* ouvinte»

Cr$ 3.000,00 «o auditório!

A quantia que náo tor ganha, ficará aeu-
mnlada para o programa seguinte
Kacreva para o programa "Tòrabola
Musical" Kadio Nacional. Praça Maufi ?,
enviando nome, endereço e a "trate
da semana".

Animador,
Heber de fíôscoli

BOA MÚSICA! SENSAÇÃO! ALEGRIA!

Prêmios acumulados Cr$ 7.000,00

40P42 . Or"H
R1119 . 61919
65117 . finaitl
MlRIA . 701 Oi
71571 . 7.14IH
T711B . 77199

600991 . 602490

I ttmt. um,

tombata
o Reumatismo
Enquanto Dorme

Se v. tofre de dores agudas ou
senHiiç.lo dolorosa nns coitas ou nas
espnduni, V. precisa eliminar os (ter-
mel em *eu* rins, causadores átuBet
sofrimento». Outros sintoma» do de-
sordena noa rlnti e no aparelho uri-
nArlo i.im: urina «Hciisüa a ardente,
{iX'qu«ntf)i luvnniadas noturnas, do-
rek nas perna», lumhatfo, nervonlsmo,«•ii"ii<|||«tu:,. Imitei:»!. 1 iiimal Inm.i.
inl.in du npeiiie o ,u- ••iinniii, In-

¦ÍI.H..HI iin- tomoxsloi) MC. Cyit**
Mlmln a ellinliiiii .!.,. imnMmiiuii,
removendo min cntmn '' ".,. a ni;lr
•m 2< liiiiHH i< lOAba com os ir
Ifirno» nt|>i'i >"  •¦•-,-¦ Cliisn em

i'...i'i'i.-i i..i ,i.,,. i.. «oh ,..,¦¦¦-. i- -1..I.

lin dn qui o ¦-'¦ • • - - • -'• fCximiluittnte-o
« vutfi como ta suniirÃ milhor tm
POUCO i' m.|. . Nll»** ,',,,.,!,Mi- •' "11.
mami rntiiniü'1

'.lu.in. MUFIt 1 UHUMlA i

jo 3.° aniversário da
CASA AMIZADE

:m,oU . ^aa***.... -* «= -zxz zzr cr:

-f^ttr i -,M do Ai*ondegn
Qu« Urwfluolono, »60 r*

OUÇAM HO.JK, .... \% hora», nela KAIiíü CKUZKIKO UO SUL, "JÔIÁ8 MUSICAIS"^
nlMtn du CASA AMIZADE, *

4,
é
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CIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
Mercado cambial

O Banco do Brasil arixoü, ontem, a
süj^Untes taxas;

V E N l) A a
U11$

DOlar, â vista LS.7V
Libra . .. 54 -111:0
Franco sulco 4.3444
Peseta  I ftlUB
Franco francis 0.0535
Pésn argentino ií.0846
Franca 0 1)535
pfiso nolivlano ... 0.3120
Solei peruano 1.V0
Peso uruguaio 7.KK-1
Franco oelRn *'' 3778
Coroa BUécn 3. 6S0H
Corôadinamaniup7.:i 2.7;i."!.'t
Coroa tcheca O.«744
Florim 4.9.140

ciuiriiAü
OKS

Dôiai, a vista 1S-3S
.Libra '¦ 51 4CHU
Franco sulco 4.231.1
Franco framos O.U-Õ25
Franco belga 0.3«42
Escudo 0.6334
Coroa dlnamflrqucza ií.61!fiS
Corúii suiícu 3.5551
Coroa tciieca 0.367K
Piso o rsenlino 12 .(MliO
Peso uruguaio ~¦ r'-,."°
Florim 4 • S2-1S

AÇOS
SEJA 

qual for a classificação adotada pelos técnicos, para os aços,
mesmo que c\istam vários processos especializados para o seu
fabrico, devemos referi-los de aeôrdo com as duas formas jçe-

rais empregadas pnra a su» obtenção, porquanto muito influem elas
nos caracteres do metal: «aço» por «carburuçào>. o «aço» por «des-
carhuração». Dlv.-se aço por varburação quando se emprega o ferro
batido, ou aço doce, e aumenta-se-lhcs a percentagem de carbono;
di/.-se aço por dcscarburaçüo quando, se empresando o ferro frnsa,
dele se elimina, parcialmente, o carbono.

.Vo primeiro caso, isto é, o de serem transformados o ferro doce
ou os nços doces em aços duros, us processos usados proporcionam
u proiluçfto de várias qualidades de aços dos quais os mais comuns
silo encontrados no comércio sob a denominação- de aço natural,
aço pudlado e aço de eeinentação. O aço natural é obtido, princl-
palmente. quando nc. empreita um minério niangane/ífero. O aço
pudlado pode xer considerado eomo uma variedade do aço natural,
obtido, porém, no forno de pudlagem. Quanto ao aço de cementação,
A o mesmo obtido colocando-se o ferro doce em contacto demorado
min o carbono, aquecido em alta temperatura e protegido o metal
da uçílo direta, do combustível. Dessa forma, o ferro se transforma,
j-radatlvamente, cm aço, sem, no entanto, ser fundido.

CÂMBIO
Taxas de ontem, 4 vista no

Banco do Brasil:
Venda: Dólar

Libra
Franco

Compra. Dólar
Libra

Franco

sufço

suíço

18,72
53,44(10

4,3414
18,18
51.4(140

4,2393

«CHI» UNO
O Banco do. Brasil comprou, ontem,

a grama de ouro fino, na hase dc 1.000
por I .UUü. em nana nu anweriado, »o
preço df CrS »i.8|.70

MÍDIAS CAMBIAIS
Km IK du conrenle reslstraram-se,

na câmara Sindical, as seguintes mi-
dias cambiais :

A vista: IKS
Oólar 18.72
Londres 52.41B0
Franca 0.053.1
Escudo 0-6575
Suica -1 • 3-152
Bélgica (f. belgas) n..'-v?78
Dinamarca 2.7353
Suécia 3.6209
Espanha 1 .71:116
Uruguai 8.1569
Holanda 4.9140

Câmbios Estrangeiros
Kio funciona aos sábados.

Bolsa de Valores
N&o funciona nos sábados.

MERCADOS
Café

Nilo funciona aos sábados.
KM SANTOS

SANTOS. 19.
PostÇÃú díí lio.in — N-'f.: anterior,

estável 1 ano passado, estável.
Tipo 4 imolei — Ho.ie, CrS n/f.;,

anterior. Cr$ 197,00; ano passado,
CrS 08,50.

Tipo 4 ulurol — Hoje. CrS n/f.;
anterior, Cr$ 192.00; ano passado,
CrS ÍH.Síj.

Embarques —- Ho.ie, 36.347 sacas ;
anterior, 28.062; ano passado, 37.550
dllas.

Entradas — Hoje, 71.5fií> sacas;
anterior. 47.432; ano passado, 43.053
ditas.

Existência —• Hoie; 1.765.634 saca»;
anterior, 1.730.-115 : ano passado.
2.338.259 dita*.

— Não houve saidas.
UM VITORIA

VITORIA, 19.
Funcionou astável, cotando-se o tipo

7/S ao preço de CrS 136,20, por dez
quilos.

DATILOGRAFA
Instituição cultural procura dactilógrafa rá-
pida e eficiente, de preferência com conheci-
mentos de inglês, e que esteja apta a ocupar o
cargo imediatamente. — Ordenado inicial, Cr$:
1.300,00 mensais. Entrevistas à avenida Gra-
ça Aranha, 327 — 12." — Sala 1.206, amanhã,

das 17 às 18 horas. 

Atenção fotógrafos e amadores
Filmes Kodak Americanos V. 120 — V. 620 — rece-
bemos, e livros sôbre Fotografia - Novidades vindas

diretamente.

LIVRARIA AVENIDA
Agência Geral de Revistas e Figurinos

AVENIDA RIO BRANCO, 175-B
(Em frente à Galeria Cruzeiro)

Telefone: 32-9270

RECONDICIONE OS AMORTECEDORES
DE SEU CARRO

FICAM NOVOS COMO DE FABRICA
ESPECIALISTAS EM TRANSMISSÕES

•HYDRAMATIC»
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA GENERAL

MOTORS
PECAS E ACESSÓRIOS G. M. LEGÍTIMOS

CIRB S. A.
OFICINA

Praça II do Junlio, 248 — Tel. 4;',-SM17 p Rua Euclides da
Cunliit,- 140 — Telefone: 'JS-IS4ÍI,

CONCESSIONÁRIA ANTOR1ZADA DA GENERAL
MOTORS DO BRASIL K. A.

PREÇOS ACESSÍVEIS

SILEIRO
ESCRITÓRIO CENTRAL - R. DO ROSÁRIO, J;J3 - TRI..: 23-1771

CARGAS ESTRANGEIRAS — TEI..: 23-ÍIW6

PASSAGENS Avenida Rio Branco. 44 4C, TEL.; 48-1247

INFORMAÇÕES: — Rua <lo Rosário. 2|32
. — Tel.! 28-37156

©(¦eis, até 19 horas; aos Hábudos, até às
10 horas. Domingos e feriados, 1) às 12 lis.

ARMAZÉNS Jl-A — Tel.: 4,3-0628
ARMAZÉNS 12 — Tel.: 43-0290

CARGAS ~ Rua do Rosário, 2|22 — Tel.:
28-1528 — NOTA — Para aquisição de
pasKaífMis é necessário a apresentação tio

atestado do vacina.

Para o Norte
"RIO IPIRANGA"

Salto b 27 «Jo corrente pora Vi-
tória — Salvador — Recife —
Cabedelo — Fortaleza — Vitó-

ria — S. I.ijík e Uelérn.
"CTE. CAPELA"

SalrA fi 3(1 rto corrente p| Salva-
dor — Ilhéus.

"CABEDELO"
Sairá o 25 do rorrentn, pi Vitó-
ria •- Salvador — Maceió —
Recife — Cabedelo — Notol —

Fortaleza

"A. ALEXANDRINO"
Sairá a 29 de agosto para Vi-
tórin — Salvador -•• Mncteió -
Recife — Fortaleza - Bolem
— Santarém - ôbldos - fn-
rlntlns — Ilncontinrn -•• ManAuH

"RODRIGUES ALVES"
í|'AKSAOKII</>K>

y.Hiii, n 24dt ngOsto, tih íiMioint.
puro Snlviirlor - ftwlfn ¦ Oi-

beilftlo - Vntnl.

"POCONÉ"
tlúth u 'Mr do hv.tinU, nurn Vil/i
ria - Hiilvador Miio-íh •
llH'lf< Forlfilewi < M .,irt

li/ifilíi,

Linhas do estrangeiro

PARA A EUROPA E RIO
DA PRATA

"LOIDE
Sairá ;i 2(;

S. DOMINGOS"
do oorrente p| Reci

te — Tenerlfe — Llsbfia — Ha
vre — Londres e Antuérpia.

"LOIDE-PANAMÂ"

Sairá a. 24 cio agsôto paia Sal-
vador -- Recife — Tenerife -
Casa Blancn — Lisbfin — Tan-
ger — Glbraltar — Alger —

Barcelona — Gfinovn —
Nápoles,

PARA A AMÉRICA

"LOIDE-BOLIVIA"

iiaii/i ii 'ju ii»< anu-mui'11 pi viu*
riu • liiniil/id - N, Ürlounf.

(illIVCNloll • HOUHlOM,

A. p i iii.HiH liiittt ii Kurtw acrk» (tuIiwIhn <«»<'lu»KiiHien<«< nu

riaçhii ih i'k\a*un"ita dn ¦ luta Uritfcilrln», n iiiciiIiIm III<i Urunv»
4M f mui il» |ik<*ih'Ih« Út» Víiilfli»! " » irUiim

*mimt*f**
'in'1'ii' 

i: ¦ M o
Uí; M»,imm)"im"»"'"t~*~*

ll.l.l l|« u

f
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jr-r^-.-yt'-.--»¦*»«. 'li' —"

DIVERSOS
No pii-co artma .1â esta incluída b

lava de impôslo sobre vendas e conslg-
nscão.

Açúcar
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entr.tdiu. :
lio Estado do Rio
De • Pernambuco . ..

Sacas
9.IJ38

300

9.938
2.Ü74

(3Õ.979

Total 
Saldas
Kxistôneia 

Cotacfiea por 60 quilo» :
Branco cristal , 193,00
Cristal amarelo  177,txl
Mascavtnho  173.00
MascaVo  161.1)0

Mcrrado sustentado.
— O movimento estatístico verificado

tw mercado de açúcar, durante a pri-
meira quinzena do corrente mês, foi
o seguinte : Entradas, '17.15'J sacos,
sendo 44.-147 . do Estado do Rio, é
2.70S de Pernambuco. Saidas, 44.i'29
sacos.

KM S PAUIX)
S. PAULO. 19.

DISPONÍVEL
O disponível da Bolsa du Mercado-

rias de Sáo Haulo apresentou-se com
aa seguintes cotacOes (tabela oficial) :

Sai-a» por NO quilos t

Ketirado Iruslraao  2»u,uo
Crlatal Norte  195.su
Somenos do Norte  1B6.50
Demerara ílo Norte  177,80
Mascav do Norte  180.00
Das Usinas do t-stado (pOsto

vagãoi. para o alacaiilsia,
saca do 60 quilos :

Kefinaao extra V!Oh,00
Cristal .. 163.4U
Do atac-Bdlsta osra o vareio,

ou ind., sacas <te 60 quilot :
Ke/inado extra 277,80
Cristal 185,20

EM PERNAMBCCO
RECIFE. 19.

( olacOPK por BI) quilos:
Usina de primeira  175,00
Usina de segunda  105.00
cristal íoiuxi
Demerara 138.00
1'ereelra sorte ., n/c.

<'otacde» nor IU quiloa :
íiomenos üb.20
Mascavo 32.B0

PoslcSo estável.
Entradas  36.636 fi.400
Do lu setembro ,. 5.648.487 5.591.831
KxportaçSo .. .. 1.200
Existência  5S.738 4.103
Consumo local .. 2.000 2.000

Algodão
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas: Karrtn»
De Sâo Paulo 395
De Natal 5
Do Maranhão 184
De Pernambuco .............. 

Total 584
Saidas 387
Existência 4.910

Colações por 10 quilos
Fiora longa:

Seridó (tipo í)  248 UO 250.00
Seridó (tipo 4)  23S.00 240 00

Fibra média :
Seridó (tipo 8) ...... 232.00 234.00
Sertões (tipo 5) ..... 212.00 214 00
Ceara (tipo 3)  215.00 216.00
Ceará (tipo 5)  206.00 208.00

Saldas
2.400

800
1.200

1.700
500

1.000
700

Entr.
Arrôs (sacos* 10.717 .
Farinha (sacos)  
Açúcar (tacos) 750

Feijão (sacos) 26.200
Milho (sacos) ....... 2.613
Banha (caixas) 2.702
Xai-que (fardos! ....
Batata (vols.) 5 70S
Manteiga (quilos) ... t 145 

Bacalhau (fardos) .. 1.7T2 

Informações diversas
OPORTUNIDADES COMEnClAiS

Divulga o Conselho Federal do Co-méreio Exterior, por nosso Intermôdlo.
as seguintes oportunidades comer-,
dais :

Hanco Trading Company, 254 West
98lh Street, End. Teleg.: Hancolra^o.
New York 25, N. V. _ KK. UU. daAmérica. Deseja. Importar óleo de oitt-cica (300 toneladas
para a Alemanha.

ser exportado

Fibra curta:
Matas (tipo 3)  lilM.OO 206.00
Matas (tipo !5)  Nominal
Paulista (tipo 5)  204.00 206.00

— Durante a primeira • quinzena do
corrente mês verificou-se o seguinte
movimento estatístico, no mercado de
algodão : Entradas, 3.217 fardos, sen-
do 1.977 de Sflo Paulo: 5K2 do Rio
Grande do Norte; 404 da Paraíba:
221 de Pernambuco:
Saidas, B 542 fardos.

do Ceará.

KM PERNAMBUCO
RECIFE, 19.

l'rt>co por tfi quilos
Comprador : lluír Ant

Matas (base 3)  253.TO 258.00
Sertões (base 5) .... 25S 00 253.00

Poslcfi» firme.
Entradas  2.187 
Do Io setembro 215.380 243.193
Exportação   
Existência  3.649 2.162
Consumo local  700 700

Aruba Tradlng Company, Er.a. Tetg:
Artraco — Aruba - N. XV. T. 
EE. UU. da Améripa. Deseja Impor-
tar artigos típicos do Brasil.

Cock International Company — The
Munsey Buildlng, End. Telegr.: CínicoBaltimore 2 — Maryiand — EE.
UU. da América. Deseja exportar
Inseticidas, removedor de tinta, II-
líquido para polir mobílias.

Charnplain Paper Company, Ins..
220 East 42nd Street. End.' Teleg.:
Lemerco — New York .17 — N. J.EE. UU. da América. Deseja tx-
portar papel celofone e papel de aluml-
nio. para acondlelonamento de gênerosalimentícios, meias, etc. A firma for-
nece amostras aos interessados.

W. H.' Malkln Co, Ltd., P. O. Box
1128 — Prince Rupert, B. C. — Ca-
nada. McConnachie & Co. Ltd., 314
Terminal Warehouse Bldg. . Toronto,
Ont. — Canadá. Desejam importar chá
preto brasileiro.

Os Interessados poderão obter, pes-
soalmente, ou por carta, na Seção do
Fomento do Comércio Exterior, sita h
av. Presidente Wilson. 231, Rio de
Janeiro, D. F., melhores detalhes sô-
bre as oportunidades comerciais dlvul-
gadas.

O TRIOO NA AMÉRICA DO SUL
Entre 1934 a 1938. a Argentina pro-

duzlu, anualmente, em média, 6 mi-
lhões e 634 mil toneladas de tri^o.
ultrapassando do multo todos os ou-
tros países suiamericunos. O Chile lol
o segundo produtor, com 851 mil
toneladas. Seguiram-se : Uruguai, 365
mil toneladas; Brasil 144 mil; Colóm-
bla, 107 mil; Peru. 76 mi).

Em 1949, notava-se um aumento na
produefio de víirios países, enquanto
tinham diminuído consideravelmente as
produções da Argentina e do Chile.
Assim, o grande pais plantino produ-
zlu apenas 5 milhões e 500 mil tone-
ladas e o Chile, S31 mil toneladas.
Em compensação, o Brasil produziu
472 mil toneladas e o Uruguai, 429.
O aumento da produção brasileiro de-
ve-se â campanha em oue atualmente
se acha empenhado nosso governo.
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE OURO

A produção brasileiro do ouro, rfc-
latlva ao primeiro trimestre do col-
rente ano, foi de 931.374 gramas, no
valor de CrS 35.215 124,00 — segun-
do informa o Serviço de Estatística do
Ministério da Agricultura.

Em 1949, a produ.cio de ouro itln-
giu o total de 3.706.957 gramas, na
importância de CrS 140.449.983,00.
MOVIMENTO DE TRIGO E FARINHA

DE TRIGO
No dia 31 de Julho o estoque de trl-

go em gr5o, nos moinhos desta capi-
tal, era de 10.949.805 quilos, compre-
endendo nesta cifra 246.805 quilos
de trigo nacional.

Entraram depois 10.586.0b." quiloa e
saíram 10.285.096 quilos, restando em
estoque no dia 5 do corrente 
11.250.794 quilos. 

'

Com relaçSo à farinha de trigo, em
31 de Julho havia um estoque ....
1.561.453 quilos. Com a entrada ae
8.012.559 quilos, e a salda de 
7.843.344 quilos, o estoque, em 5 de
agosto corrente, acusava um supera-
vit de 169.210 quilos.

ASSEMBLÉIAS GERAIS
Realizam-se, boje, as seguintes :
Comp. Luz o FArcs Hulha Branca

— Extraordinária, às 16 horas, à run
Teofilo Otoni n. 15 - 12t> andar.

Abatednuro Modelo Brasil R. A. —
Extraordinária, as 15 horas, à rua
Afonso Calvalcante n. 179.

Perfumaria Lopes S. A. — Extraor-
dinária. as 15 horas k Praça da ln-
dependncia n. 34-38 - 1» andar.

Paumédlca S. A. — Extraordinária,
fts 10 horas, à Avenida Rio Branco
n. 277 - 15o andar.

Gêneros
O mercado de gêneros de consumo

funcionou, ontem, com o seguinte mo-
vimento :

Arrecadação
Cr$

Renda lederat •
A Reíeliedorla do

Distrito Federal
arrecadou ontem 3.911.433.80

¦\ Alfândega do
Kio rie Janeiro
arrecadou ontem 2.004.720,30
Rendo municipal:

A Prefeitura do
Distrito Federal
arrecadou no dia
17  8.283 171,50

VIDA BANCÁRIA
NOTÍCIAS DIVERSAS

A festa do Grêmio dos Veteranos dos Funcio-
nários do Banco Hipotecário Lar Brasileiro

1É£'-v^SBl§5SK$'*" A \ ^jffl[ \. \r &jsflEj^H ___¥'¦ í£:•%»¦ .jm^mÍ^^H^^BéBBm(LíIMilnHiiH

Catolicismo
FESTA DO CORAÇÃO DE MARIA

NA IGREJA DE N. S. DE
FÁTIMA

Prosseguem, hoje, os prejiaratlvoe
para a festa do CoracSo de Maria, no
Santuário de N. S. de Fátima. Hoje,
haverá missas fts 6 horas, 7 horas, 8h
30m e 10 horas; às- 20 horas, novena,
prosseguimento desta até amanha.

Terça-feira, dia 22, serfto rezadas mis-
sas às 7, 8 e 9 horas; às 16 hora6,

. consagração das crianças ao Coração de
I Maria; às 20 horas, será empossada a

nova diretoria do Apostolado e Pia
Unlflo das Filhas de Maria; seguindo-

. se uma imponente proclssfio de . velas,
sermão de encerramento pregado pelo
padre Romeu Farias S.J.

O ato final será a bênção do Santis-
slmo Sacramento.

MALA REALÜGiSf

Dois aspectos colhidos durante a solenidade, vendo-se, em cima, o ato
de entrega dos distintivos à sra, Ydra de Almeida, urna das contem-
piadas e, em baixo, nm grupo de funcionárias prestando uma home-
nagem ao sr. Rui Carneiro por seu aniversário que transcorre hoje.
No restaurante da Sul América Cia.

Nacional de Seguros de Vida, fot feita
ontem às 12 horas a entrega de botões
aos funcionários do Banco Hipotecário
Lar Brasileiro, que completaram auln-
quênlo alé à data de ontem.

Esta festa é promovida anualmente
pelo referido Banco com a colabora-
cão do Grêmio dos Veteranos, realiza-
da sempre na data de fundação
do estabelecimento. <n;e viu passar
o seu 25» aniversário.

A diretoria do Bsnco, aproveitando
essa oportunidade, concedeu a todo
o funcionalismo uma gratificação ea-
peclal, correspondente .1 um mês de
vencimentos.

A mesa da sessão foi presidida pelo
piesidente da Sul América e do Ban-
co, sr. Antônio Sanches de Larragol-
te Júnior. Vários diretores tomaram
assento na direção dos trabalhos, in-
clusive o sr. Rui Carneiro, diretor-
superintendente do Lai Brasileiro.

O sr. Larragoite Jr. dletribuiu dis-
tlntivos a 32 funcionários que comple-
taram os seus qüinqüênios, focalizando
o problema da casu próprio dos fun-
clonários muitos dos quais já foram
beneficiados mm a aquisição de on-
sas para moradia. Outras medidas
que vêm beneficiar o funcionalismo
estão sendo postas em execução'.

Em , seguida discursou o dr. Rui
Carneiro, diretor responsável pelos ne-
góclos do Banco. A sua oração, que
foi acolhida com aplausos calorosos
pelos funcionários presentes, versou de
começo a fim, assuntos de Interesse
de empregados o empregadores,

Falou também o poeta paraibano
Jansen Filho, *ue veio especialmente
para saudar o Banco e o seu' fun-
cionalismo.

Por fim. em nome do funcionalismo
faloc o sr. JoSo Carlos da Silva Maio,
contador do Estabelecimento.

Ao término da solenidade fo! oíere-
cido aos presentes un~ coquetel.

NOTICIAS DO CITY BANK
Completará amanhã, 25 anos de itl-

vidades ininterruptas no The Natlo-
nal City Bank of New Vork, o banca-
rio Carlos da Costa Freitas.

Satisfeito com o seu jublleu de prv
ta, Carlos Freitas oferecerá a todos
os seus amigos e colegas, uma fe3tf-
nha das 18 às 21 horas, no salão do
City Bank Clube, gentilmente cedido
pela sua diretoria, que por certo con-
tltulrá um grande acontecimento na
família Cltybankense.

Carlos Freitas, que é um dos anl-
madores das festas do City Bank Clube
e também querldlsslmo de todos os 00-
legas, será muito cumprimentado pelo
seu jublleu de prata no City Bank.
ASSOCIAÇÃO ATLffiTICA BANCO DO

BRASIL
SOIRÊE DANÇANTE — Hoje, a par-

tir de 20 horas, a AABB oferecerá a
seus associados uma solrée dançante.
na «bolte» do Posto 6, com o con-
curso do Sexteto de Arnaldo Costa.
Os associados ingressarão mediante a
apresentação da Carteira social; ser.lo
admitidos convidados dos sócios, des-
de que reservem mesas por intermé-
dio destes, ao preço de Cr5 30,00, com
direito a 4 lugares.

JANTAR DANÇANTE — No próximo
dia 26, sábado, haverá um animado
jantar dançante, na «bolte», com
grande «show» de artistas do nosso rá-
dio, ft partir de 21h 30m, ao preço de
Cr$ 50,00 por pessoa.

SOCIAIS BANCARIAS
Transcorre hoje, o aniversário dos se-

guintes associados da A. A. Banco do
Brasil :

Aníbnl Bedinha Pinheiro da Silva,
Super Moeda Cred.; Carlos de Sousa
Rodrigues, Caxias (Ma); Fernando
Costa Sousa, Recife; José Machalo,
Monte Aprazível; Lafalete Vale, Cam-

DIÁRIO AGRÍCOLA

Semana Ruralista de Caxanibu
Promovida pelo Serviço de Tnformaçfto

Agrícola e patrocinada pela Diocese da
Campanha, será Inaugurada, a 3 de se-
tembro, a «Semana Ruralista de Ca-
xambu», em Minas Gerais. Êsse certa-
me, que foi organizado nos moldes de
outros que pelo referido Serviço vêm
sendo regularmente realizados em dl-
versos pontos do território nacional, vi-
sa promover o mais Intimo contacto en-
tre técnicos e agricultores, levando a
estes conhecimentos práticos .ios mais
modernos processos de produção e de-
fesa agrícola. Assim, duram? o seu
transcurso, técnicos do Ministério da
Agricultura farão palestras e demons
traefles práticas sobro assuntos de Inte-
rêsse dos lavradores e criadores, bem
como manterão .cursos sobre defesa do
solo. reflorestamento, Indústrias rurais,
higiene rural, plantios diversos, etc.

AS LAVOURAS NO NORDESTE
E' o seguinte Boletim n. 17 rio Ser-
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viço de Meteorologia, do Ministério da
Agricultura, referente à Zona do Nor-
deste do pais:

Ceará — Em Sobral prosseguem as
colheitas de milho, feijão e algodão, eom
bom rendimento. Continua, em -juixera-
mobim, a colheita de algodão, mandioca,
cana, feij&o e mamona, com rendimento
regular. Em Fortim, as plantaçOes vêm
sendo prejudicadas pelas enchentes do
Rio Jaguaribe, principalmente as mais
novas. Continua a produção de mandio-
ca, feijão e algodão. Em Guaramiran-
ga, enquanto a colheita de :afé vem
sendo beneficiada pela lnsoln.ção, as
plantações do mandioca e batata doce
estão sendo prejudicadas. Em Juazeiro
prossegue a colheita de algodão, com
bom rendimento.

Rio Grande .do Sotta — Em Nova
Cruz as chuvas ocorridas beneficiaram
bastante as culturas, prossegulndo a co-
lhelta de cereais com bom rendimento.
Em Macalha colhe-se milho, reijão «
mandioca, com bom rendimento.

Paraíba — Continua decrescendo, em
João Pessoa, a produção de milho, fel-
jlo e mandioca e plantn-se milho, fel-
jâo e bata dôcc. Foram bastante fa-
vorávels fts culturas as últimas chuvas
ocorridas em Guarnblra e Campina
Grande, trazendo boas perspectivas em
túiln 11 lavoura. Prossegue, em São Gon-
calo. a colheita dc milho, urro/, e ai-
KodDo, com bom rendimento,

ivriiuhiimrii — icm Pctrolândli», a
tempo vom-se moxtrando favorável ao
desenvolvimento dos c.iiltur/is. A» chu-
va* ocorrida* «rn Tapacurí favircorarr
u» culturí» di- cnnn. Em Guiana, pios
«ogue uni grande curalri o plantio d»
cana c mandioca, hnvundn pHrstxrtivnr-
i|i> Liifln nutra».

i) ii '¦'« - Km l'lr«nli!!« itlnda te wi
¦-11111111 uni mau «tudo « luviuia 1»
hájtiii; nin MlHiiu imiliu n l« >nl'li< •
lufllvni n ile alKiiilllii.

MjfMlilliin l.li) luiluUU. MM)'
\n,l'mM)",f Uilli, iiV>'i,))\)til,dii.w . 1) t*
Imiti »all»í«|i7l1(i ni eUHiJtli* I, K.ijfn
»iim'!;h>'»i * min Praaatfnutr) 1,* nu
ii.«Mu» il* *rim,
Um rofiill/nmt»».

mimo * («ijtn, mi,

po Grande (Mt); Luciano Alves Rosa,
Recife; Otávio Augusto de Sousa Bra-
sil, Juiz de Fora; Raul Antônio Muniz.
Santos; Renato Turenne de Paiva, Juts
de Fora: Raimundo de Sousa Fontes,
Fortaleza: Francisco Oberi Rodrigues,
Mossoró; Paulo Vllar de Queiroz, ior-
taleza; Fernando Martins da Rocna,
Cons. Jur. CCT e Manuel Vascon-
celos Dias, Pirapora.

Amanhã, dia 21 :
Agenor Mendes, Araraquara; Romeu

Freire Lima, Subger. Cre. Fec.; Alceu
Ribeiro da Silva, Alegrete; Antônio
Malcher Pereira de Sousa, Aposenta-
do; Antônio Marques Ávila, Sâo
João dei Rei; Celso Luís Silva, EXP.;
Edlcio de Araújo Soares, Jacobina;
Flávlo Josino Monteiro, Porto Ale-
gre; Francisco Teixeira Ribas, Londrl-
na: lulo Possolo de Soveral, Orlandla:
Jorge Nogueira Gondim, Tiradentes;
José Thompson Mota Filho, Bandeira;
Max Caçador Stahel, Tesouraria e
José da Silva, Santana.

Aniversário hoje o bancário Aníbal
Ferreira de Sousa, e, amanhã, anlvc-r-
sariam us srs. Luis Ramos Neto,
William G. Ataide e Laís Mauri, todos
associados do City Bank Clube,

Aniversaria hoje o menino Jorge,
filho do bancário Válter Santos Sil-
va, funcionário do Banco do Comércio
e Indústria de São Paulo.

Para mfomiaçAes
d|fila-M

.Brazil) Limita
AVENIDA K»0 HRAMiu,

RIO DE ,)-)
«««aoaars-w»,,, ¦ __tNElR"

CONSULTAS CR$ 30,00
mn..«»n., INFLAMAÇÕES 

—TRATAMENTO SEM
ÜTERO — OVARIOS —• HEMORRAGIAS — INFLAM \cin-c
ro — HEMORRÓIDAS — INTESTINOS — TBAT^lENTn,%^ *"(* .

SEM OPERAÇÃO.' E" D»K J
BETO

DR. EUDAS —
Hora marcada Cr» 60,00.

Kua Evaristo da
'¦¦'i-iHOi.

u CULTURA"
A mais notável revista brasileira
A venda os números 1-2 e 8 — Preço Cr$ 20 00

LIVRARIA SÃO JOSÉ
Bua São José, 38 — Rio de Janeiro

Atendemos pelo Serviço de Reembôlco Postal

Orquestra Sinfônica Brasileira
1/ Quinzena de Outubro

ERICH KLE
Abertas, na bilheteria do Teatro Municipal

as assinaturas para três concertos
 extraordinários. —

PREÇOS PARA OS 3 CONCERTOS:
Frizas e camarotes.  Cr$ 1.800,00
Poltronas  CrS 360,00
Balcões nobres '.  CrS 300,00
Balcões simples. • Cr$ 240,00
Galerias  Cr$ 150,00Selo à parte

Mais uma Agência do Banco Andrade Arnaud S. A.
Inauguração da «Agência Lapa»

'jl m ^Sl E. 1 il^^ PI I' "Jl
1%^»í-wn Bte^lal \\\\WmIM 191 I " .*WÍ

w ¦JÚÊÈWivt - ^$muuuT « ;,£,„ í

I £ ^mqA-'x9- '""¦"-¦"¦ ily.

Foi no dia 16 do corrente solenemente inaugurada a "Agência Lapa" do Banco
Andrade Arnaud S. A., à Avenida Mem de Sá, 72. Falou no ato o Dire cor Superin*
tendente, sr. Raul Pinto de Carvalho, que disse da satisfação da Diretoria em poder
inaugurar, naquele populoso bairro, a segunda Agência Metropolitana, E da cerimô-
nia o flagrante que publicamos acima.

TEATRO MUNICIPAL
Administração do Exmo. Sr. General Ângelo Mendes de Moraes

GRANDE
DA ÓPERA

BALLET
DE PARIS

ESTRÉIA: SEXTA-FEIRA, DIA 25, AS 21 HORAS
AMANHA, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 17 HORAS

ENCERRAM-SE AS ASSINATURAS
das poucas localidades que ficaram livres na»

6 RECITAS DE GALA E 3 VESPERAIS
Depois de amanhã, 3» feira, às 10 horas, abrir-se-á a VENDA AVULSA dns local'

dades que ficaram livres na recita de ESTRÉIA.

Quarta-feira, 28, às 10 horas, abrir-»e-á a VENDA AVULSA das localidade" 1"!
ficaram livres para a 1» VESPERAL, marcada para domingo próximo, dia Mi *> |0

 horas. 
Crt

F, or» ,l7ÜÇOH avuln™ P»r« »* Mcltas du Galo -• Vesperais: Frisa» o Camarote*
V ' r, '_?? ^«"tudos nn« récitHs de Gnln)» Poltronas: Cr$ 250,00t Balrôw» NobrM ^c B: Cr$ 220,00| idum outras filas: Cr» 170,00, Balcões A, B e Va Cr$ MWfí

mdrm filas: CrS ll(l(0(), Galfrim A e B> Cr* 90,00, id.... nutra- íilfi"' <¦* 7"'"
S.lo à parte.
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NOTÍCIAS DA MARINHA

perosos decretos assinados pelo presi-
dente da República

io doConse"10 do A,mirahtddo — Vní servir no EM da Junta Interamericana de
Chamada de candidatos ap Quadro de Contadores.— Movimentação de na-1~" 

vios — Atos do miriisíro — Requerimentos despachados

NOTÍCIAS FORENSES

l.llca assinou os

remune-
naval, es-fer:«,.

. "«'Silo tenente; o tercei-
;.l-' Si o naval, JovIno.Lo-

i""'"', nn graduncfio de se-
WVo cabo fuzileiro na-
&, L Silva, nn sraduaçüo

«i tuls rtn ¦
¦'-.- ;nrcc'iil°-

,nOS PELA MI 28S|dB
da lol n.,#11

__, nn< lermos*:,« mia cie n. 616.49, ao
"•"•VSwte- o sub-ollclal'" Ro-

losé
ii Kgi

Adclmat' Anuíra»' dn
I*' '..nficlnl do inftqulnas,
•''".k; translerlnüo-os para

ranuncradu.
IAS pon INVALIDES'"definitiva
.. Dor invalide;: definitivo

Sargento, fuzileiro naval,
,i Mendes
,Ç'de Oliveira, o terceiro

dr„*iuli.ns. AntOnlo Soares
*,fato tellclK! naval, Al-

*_«. iTih Santos, o cabo ele-
Ç Í d» Paixílo. «

i««. N'oé Nelson do Pra-
i0 '¦¦" 

i„pcs e o Biumete

fi Oliveira, Mos nn mesma

JoALHAS MILITARES
flt-lnls, sub-oílclnls,

nbnlxo menciona-
ares por tempo
ihbcclmenU rins

pelos mesmos,
dns: Pnssadeira

pareceram o embaixador do Brasil,
adidos navais, membros do corpo dl-
pInmAtlco e da embalxadji do Brasil o
autoridades-civis c militares.

Mesquita Sa-
nio eletricista,

J) E(i2ínl»

_** m'
5 e pracns, i'u 

medalhas mil
(Op, como t o
[Jplco- prostadr
11M «"ointai-cm mais di qua-

i de serviço - conlra-alml-
.-Manto Maria cie Carvalho o
- ¦ ¦ Xavier do Prado; de

de ouro, por con-
: mI. de trinta mios de serv.lços
"Sienente Valdemar José Ale-
ft«ih-ollclnls Alceu Correia,da
L.Benevenuto Manuel dn Cruz;

P tom passndelra de nrnta. por
,'nlls do vlule anos dc ser-,

do corveta Almyr
rid Rodnpla.no dn

Américo rios Reis:
Tavares de

rj.se Savelo dn Paixão c Ani-
liou» Coílho: sub-o£iclals An-"htilcantc Monteiro, Augusto

i-s dos Santo?, Cristóvão Do-
dos santos. Estevam José Vlel-

Snldo dc Sousn Lopes c Ccsâ-
¦0i da Silva; sarpentps Alolsio
¦ Garcia, Assuerc. Vieira de Me-

de Sousa Cortez, Aurindn
idi Macedo i Aliplo de Sousn
ja; de hrnnze. com passadelrn

por contarem mais de dez
t lervlco — capitfles-tenentes dr.

H toes de Morais Vasconcelos
[Cícero Francisco da ftoclin, Jo-
«do Teófilo Alhano de Ara-
José Paulo Coutinho Dunley,

, capitão
j ji Barros

e Paulo
a-lenentes Adm.irdo

!i Rocha Gulrr.arües, Luiz Pbo-
lav e Bontficlo Ferreira de Car-
Sfio: prlmelrns-tenentes Arlstó-
tarenco Jorge e Newton Dloso

Wra: .arernln": Fmnclsco Arsê-
hnandes. Aslrc-nltdn Rodrigues do
:_. .ranolsc-o Assis de Albuquer-
l Almir dns Santas; marinheiro:
ando Ant-inlo dns Santos e tal-

Ant-nlo Catarlnn, Domínso»
to Sales e Eilunrdo Francisco
Mu.
ÉUCÍO DE F.'.\'CI0'nARI0S

CIVIS
saindo, visto haverem sido nor

i para outros cargos públicos,
__t da Sllvn Nunes do cargo dd

!d» carreira de escriturado dn.
i permanente do Ministério- do

Avetano Ferreira da Cruz.
lEugel Coutinho e Válter Lima' 1 i<\ curso da classe F da rar-

li etrllurârlo dn iiiadro perrria-
lio Ministério da Marinha. ...
Í.IEIRO DO K. E. f ALMIR ANTE

SALDANHA»
_*!..nia tAlmirante Saldanl>a»
Jmte-fmtem de Pnrtsmouth comi

Estocolmo, onde è espera-
iS.

i Portsmouth o nnvlo foi multo
l-pelas autocldades e pelo-po-

l fido orpanl-ado, pelas auto-/
i njyals Inclinas, Intenso prõ-i Incluindo visitas n navios e es-

i da Mnrtnha e outras ho-

Wílxada do Brasil em Londres
íi recopç-in cm homenagem ao
Utüdo comparecido o comandan-'«oílclnls . gnnrrias-marlnnaa,lNMtalçüo fls homenagens rece-,
1 lol realizado, r. bordo, um ni-
"t honra dns fctorldndes navais

i ( uma recct-;ãn a que com-

CANDIDATOS AO CONCURSO DE
ADMISSÃO AO QUADRO DE

CONTADORES NAVAIS
Estilo sendo- chnmndos para lnspe-

cflo de saúde, na Junta Especial, Ins-
tnlnria na Diretoria, de Saúde Naval
(5.9 andar do edifício do Ministério
da Marinha), os seguintes civis, no
dia 21, às 13 horas: Sérgio Balbino
do Carvalho, Ildefonso Marinho dc Al-
buquerque, Crlsplm Sousa Neto, José
dos Santos Flntzola, Kleber Montilha,
José Yosan dos Santos Fonseca, Adal-
berto Martins da Luz, Josô Alveu Fer-
reira ¦¦ Martins; ¦-Romário Gregório Fer-
reira, Francisco Teixeira de Oliveira,
Pui lero Dias,. Carlos • Augusto Mldosi,
José Nunes de Amorim Bezerra é Hei-
rncnls Romano Saels.

l.slfio sendo chamados para InspecB"
de saúde, nn Junta Central de Saú-
de, no Hospital Central1 da Marinha,
na Ilha .das Cobras, , os civis abaixe,
nu dia 21, fts !) horas: Francisco Amo-
rim Godói, Rubens Modesto, Pascoal
Nunes Ferreira, Alolslo Marques d"
Araújo, Romualdo de Almeida Sam-
paio,. Hugo. Dlb Dias, Francisco dn
Rocha Trl&tílo Júnior, Alfredo Rober-
to de Oliveira" Clnelll, Joaquim Marin
Ferreira c AntOnlo Alberto Vhlente; íin
1?. horns: Hélio dc Andrade Pires, Jos''
Vlelrn de Farias Rocbn Filho, Honr)
quo Slmües Machado, Djnlma1 Ferreirn
do Amaral e Zéllo dos Snntos.

DESPACHO COM O CHEFE DO
GOVERNO

O almirante Silvio de Noronha, tltu-
lnr da pasta, comparecerá amnnhS, an
Palácio do Catete, a fim de subme-
ter íi assinatura do presidente nume-
rosos atos de sua administração.
REGRESSOU O COMANDANTE F0G1

DE ARAOJO
Regressou, ontem, a Buenos Aires u

capitão de fragata Manuel Pogl de
Araújo, adjunto do adido naval dn
Brasil, que fora a Assunção Integrai.-
do a delegacáo do Brnsll nas solonl-
dades de posse do presidente dn Repú-
pllen do Paraguai.-

CONDECORADO O COMANDANTE
ALOtSIO ANTUNES

Por decreto assinado pelo president"
da República, foi condecorado com n
medalha de prata, como reconhci-lmon
to dos bons serviços prestados, o capl-
tfio de corvetn Alolslo Galvão, Antu
nes, atual Imediato do navio .auxilia:
«José Bonifácio».

NOVO CAPITÃO DOS PORTOS DO
RIO . SAO FRANCISCO

Foi nomeado- o capitfio de corvetn
Cid Rodoplnno da Fonseca para exer-
cer o cargo de capitão dos Portos dn
Rio Silo Francisco.

' REUNIÃO DO CONSELHO DO
ALMIRANTADOí'Reallzar-se-á na próxima têrca-felra.

Aa 13h30m, a reunido do Conselho dn
Almirantado, sob a presidência do ai-
mirante de esquadra Flávlo Flguelreriu
dc Medeiros, chefe do Estado Maior de
Armada.
A. MARINHA» NAS COMEMORAÇÕES

DO *DIA PO SÕLDADQ»
; O almirante Silvio de Noronha expe-

dlú,. ontem, rádio clreiilnr convidando
os almirantes, os. comáVnlnntes dr íor-
ças e: de navio», ps cjShVnndantos e dl-
ret ores de estabelecimentos e os che-
fes de serviços, pnja.t'assj-tlrem ¦ ns co-
memoracões que sorSò rèaílliíadas, no
«Dia rio Soldado», a 25 .iío:#orrenle, fia
9 lioras, Junto ao mpniwwento do Du-
que de Caxias. Para eísa' solenidade
foi determinado o uniforme " "do dia,
desarmado. - s,'' ;''".' ¦'¦

DESIGNAÇÕES. APROVADAS
Foram aproVndas fas dcslginçCes dns

seguintes oficiais: do capltáo du oor-
Afeta Hélio/Ribeiro -Berford, pnra exer-
cér as funções dc chefe da 4.» Subsc-
çilo ria :8.« Scc_lo'do E. M. A.; doi
capltáefii-tenentc-s Floriano Peixoto F«-
ria Llhia, patil exercer as funções do
auxiliar da 2J» Blvlsfio do Gabinete do
E. M. A.; Adolfo Barroso de Vascon-
celos, para exercer ns íuncõra de en-
carregado do Arquivo Secreto dp E
M. A.; Fajilo César Ribeiro, pnr.i
exercer as funções dò encarregado dn
Dlv-lsSo Militar da B. N. R.

COMPLETADO DE QUADRO DE
ACESSO

Consoante despacho do ministro, o
completnç.lo do Quadro de Acesso po
riem concorrer todos os oflclalB, que.
cm 31 de outubro e. 30 de abril (l._
e 2.i semestre), tenham seus requlsl

tos Já completos, mesmo que n5o ha-
Jnm participado do processamento lnl-
ciai do aludido Quadro, respeitado, po-rém, o número fixado pelo parágrafo6.. do art. 38 do Regulamento de Pro-
mocOes. . Em conseqüência, , ficou revo-
gada a. i decls.lo anterior.

Realiza-se, amanhã, uma vistoria em vários
açougues desta capital

Pedida a colaboração da Delegacia de Economia Popular — Em péssimo estado a rua
Pa0e Roma — Sociedade dè fato no contubêrnio — Instalada a seção brasileira da
••.''<> Irtternational Law Association

Político on Atençao!...

CONSERVADORAS DE SORVETE
VENDAS A PRAZO — CAMÕES ..DO VAIXB & CIA.-

Ru.-i dn Lnpn, iB — Tclefi/ne: 32-1422
____t__\

RÕLÊT 1949 E 50
«tkemos
'Wores do, s;i-ii(i,>s dianteiras e traseiras. Tipo üe Luxo. Se-

^>!a absoluto, Colocamos em poucos minutos.

CASA PINHEIRO PIRES
AV. MEM DE SA', 185

Tel. ,'.2-0010 (Antes da Cruz Vermelha) . .

MONTEPIO MILITAR
Por r-averem atingido ,o número um

da escala, passaram a contribuir obrl-
gatõrianiente para o montepio corres-
pondente ao posto superior, os capi-
tões-tenentes: Milton Pereira Montei-
ro, Salomfio Campos, Aníbal Carvalho,
da Sllva, Mário Vaz Pereira,. l?s.
tens. José Calvente-Aranda, Adalberto
Correia Café e o 2.9 dito Oto Crlstia-
no Waschsmuth. .'. .

REQUERIMENTO DESPACHADO
O titular da pasta deferiu o reque-

rlmento do vlcc-almlrante Braz Paúll-
no da Franca Veloso'em que sollcl-
tava averbactto nos seus ns.sentamentpii
do diploma de comendador 'da Ordem'
da Coroa da Itália com que lol agra-
ciado por Vitorio Emanuele, da Itália.

ACRÉSCIMO DE 10%
De conformidade com o art. 55 do

C. V. V. M. A., passaram a per-
ceber o acréscimo de 10% as seguin
tes praças: sargentos Nestor Gomes
da Sllva, José de Aruújo Sllva, Jorgu

• dos Santos Silva, Heráclito de Aguiar,
Paulo Flock dos Santos Filho, Hugo
Mendes do» Snntos, Lldlo Zeferlno Vlel-
ro e o cabo Aldo Lnpoll.

HOMENAGEM A OFICIAL NORTE-
AMERICANO

Regressará, dentro de breves dias,
aos EE UU., por término de comis-
são, o primeiro tenente Robert Arthui
Burt Jr., oficial da Mlssáo Naval
Americana. Ao ensejo de sua visita
de despedida, o tenente Burt foi, on-
tom, homenageado com um aimflco na
Diretoria do Comunicações da Marinha,
oferecido pelo vlce-nlmlrante Braz Pau-
llno da Franca Veloso, com a presen-
ça em seu gabinete, do capitão de fra-
gata E. B. Pugsley, tenente Bear, da
Missão Americana e toda a oflclall-
dade.

O almirante Brnz Paulino em rápido
Improviso, ressaltou a cooperação que
a Diretoria de Comunicações recebera
do oficial homenageado. A seguir, o
diretor de Comunicações ofereceu aa
tenente Burt, em nome da Diretoria,
uma lembrança de seu convívio na-
quela dependência naval.

LICENÇA
O ministro concedeu seis meses de

licença ao cabo Durval Álvaro da Ro-
cha ,nos termos da lei 283|48.
VAI SERVIR NO E. M. DA JUNTA

INTERAMERICANA DE DEFESA
Por ter de seguir para Washington,

onde vai servir no Estado Maior ds
Junln Interamericana de Defesa, apre-
sentou-se, ontem, ao ministro r> capl-
tão de fragata Amoldo Toscano.

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS
O caça-submarlnos «Guajará» saiu a

bnrra pnra exercícios; o navio hldro-
gráfico «Rio Branco», em mlbrão da
Diretoria de Hidrografia e Navegação,
partiu de Pfirto Uelo para Itaji fi dês-
te pfirto parn. Florianópolis onde che-
gou ontem. O navio tanque «Garcia
D'Avlln» chegou n Manaus."

MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DE
APRENDIZES-MAR1NHEIROS -

Acham-se abertas as 
' 
Inscrições paro

as Escolas de Aprcndlzes-Marinhelrus
aos Jovens residentes nos Estados do
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí,
Ceará, R. Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco; Alagoas. Sergipe e.:Bahla.
As Instruções para a matricula .serão
fornecdclns- gratuitamente aos interessa-
dos, pessoalmente ou pelo correio, nas
Capitanias dos Portos dos Estados su-
pra mencionados e nas Escolas rio
Apreridlzes-Marlnholros do Ceará, Per-
nnmbuco c Bahia. -

SERVIÇO DE HERANÇA MILITAR
Foram encaminhados A Diretoria dc

Fazenda da Armada, processos de ha-
bilitacão de montepio dos seguintes
militares falecidos: almirante de esqua-
dra Américo Vieira de Melo, capitão
de mnr e guerra, reformado, Mário
da Costa Braga, segundo-tenente, re-
formado, Ampliato Pinto de Sá e ter-
ceiro snrgento, reformado, Valdemirn
Nunes Vcnáncio.

Solicita-se o compárecimento ao Ser-
viço de Herança Militar (Diretoria do
Pessoal da Armada), a fim rie tratar
de assuntos de interesse pessoal, ds
herdeira do ex-tercelro sargento, da
reserva remunerada, Sebastião Cordel-
ro Benevldes.

As herdeiras dos militares falecidos,
serão atendidas às segundas,- quartas
e sextas-feiras, das 12 ás 16 horas.
CAMPEONATO DE TIRO AO ALVO

Acham-se abertas até o próximo diu
8 de setembro, no Departamento dc
Esportes da Marinha, as inscrições pa-
ra o campeonato de tiro ao alvo dn
Marinha — pistola livre calibre 22 —
a ser disputado Individualmente e por
equipe, pelos elementos da 1.» cate-
gorla (oficiais), no dia 21 de setem-
bro p. futuro, no «stand» do Corpo
de Fuzileiros Navais.

As Inscrições deverão ser feitas por
via oficial e o treinamento poderá ser
feito ás têrcas e quintas-feiras, no 2.i
tempo, no local em que será disputado
o campeonato, onde os lnterepsados en-
contrarão armamento, munição e de-
mais accessórlos.

Os oficiais que o desejarem poderão
usar armamento e municio próprios

j .Várias' firmas, estabelecidas nesta ca-
pitai, ajuizaram úroá vistoria, na IJ"-
Vara da Fazenda- Pública, como me-
dida .preparatória de uma ação contra
a Preleltura.

O pedido prende-se à resolução n. 13,
de 18 -de maio deste ano, que. o pre-
feito, autorizado pelo presidente da Re-
pública, baixou para a carne verde,-
com os seguintes preços tetos: Cr$
10,00 pnra oquilo de 1.» — sem osso;
Cr$ 8,50 para o quilo de 1.» —'" com
osso; Cr$ 7,60 porá o quilo de 2.» —
sem osso; Cr$ 6,50 para o quilo de 2.»
— com flsso; Cr$ 20,00' para o quilo de
filé mignon; e CrS 10,00 para-o quilo
do filé — sem aba. >•
i A Comissão Central de Preços, por
sua vez a na mesma época, pela por-
tarin n.'-41,. de 18 de maio, estabe--
leceu para,'-a carne bovina fresca ou
írlgorlíl&ida, no tendnl ou no entre-
posto, os- preços seguintes: Cr$ 6,00
pnra o quilo dò boi casado; Cr$.'7,20
para o quilo do trazelro; CrÇ 4,20 para
ó quilo do dianteiro; e Cr$ 7,70 para¦o quilo do Serrote.
1 O juiz-Alcino Pinto Falcão, a pro-
pôslto, exarou o seguintes despacho: —
"Realize-se a diligência dia 21 do. cor-
rente, às 19 horas e 30 minutos, ini-
dando-se .'-ho acougue situado à rua
Werna de Magalhães n. 114 (os auto-
móveis tomem cuidado para não entra-
rem pela rua Padre Roma, esquina de
D. Romana, porque há meses está tão
esburacada, que o escrevente dêste Jul-
zo Heleno Pereira Nunes, quebrou uma
mola de seu carro, e vai acionar a
Prefeitura por Isso).

Nomeio perito ao comandante Hér-
cules Pery Ferreira, para a parte té-
cnica e o contador dr. Lusi Autuori,
para a contábil.

Os peritos farão as diligências do
art. 256 do Código do Processo Civil, de-

yendo correr,'no mínimo, oito açougues
em cada Distrito.da cidade, tudo es-
clarecendo e respondendo aos quesitos
da parte e aos que vão adiante, da
responsabilidade do Juízo.

Oflcle-se ao dr. delegado de Economia
Popular, com urgência remetendo-se có-
pia dêste despacho, a fim de facilitar
o que os srs. peritos precisarem, pres-
tlglando as autoridades dos mesmos."

SOCIEDADE DE FATO
D. Maria Esperança Aires propôs

ação ordinária contra o sr. Sebastião
dos Santos Neves, perante o Juízo dn
5.» Vara Cível.

Saneando o processo afirmou o juiz
Augusto Moura:"Ação ordinária oriunda de contubêr-
nio, a fim de haver a concublna, de
seu ex-companhelro, a metade dos bens
amealhados pelo esforço comum, e que
so encontram na posse e propriedade ex-
cluslva do concublnárlo. Trata-se, por-
tanto, dc- pedido que se baseia na exis-
tência de uma sociedade "ex-factls et
relus", pela constituição do trabalho
comum na formação da economia do-
mestiça, como a própria autora colocou
a questão. Partes legitimas "ad pro-
cessum" e em ordem as representações.
Nada que sanear. Determino o depoi-
mento pessoal das partes e faculto «
produção de prova testemunhai. Audi-
ênela no dia 19 de setembro, às lil
horas."

ASSOCIAÇÃO DE DIREITO
INTERNACIONAL

Instalou-se, no edifício do Silogeu
Brasileiro, na Biblioteca do Instituto
dos Advogados Brasileiros, nesta clda-
de, presentes o professor Haroldo Va-
ladão, o embaixador Hlldebrândo Acio-
ly, o ministro Heitor Lira, o dr. Ar-
mando Vldal, o professor Amoldo Me-

Avião particular, de 4 lugares, licenciado pára
qualquer propaganda política.

Distribuição de prospectos: Paraias, Campos de Foot-
bali, Jockey Club, Central do Brasil, etc.

Nome do candidato no avião - Taxi aéreo para o interior
Tratar com EDUARDO SILVA — Praça Mauá, 7 —

3' andar — Sala 1S22 — Tel. 23-4750.

Serviço de comunicações da
Câmara dos Comuns

Entrega da correspondência aos parlamentares
De Londres, por intermédio do

BNS, chegam informações de que,
durante as férias de verão, mui-
tos meninos e meninas da Grã-
Bretanha, assim como dezenas de
visitantes do ultramar, tomam
parte em visitas à Câmara 'los
Comuns, em Londres. Isso porque
as férias escolares coincidem com
as parlamentares, e, quando os
membros do parlamento estão
ausentes, é permitido visitar-se
os locais onde têm lugar os de-
bates políticos que decidem rio
destino da Grã-Bretanha e, tal-
vez, do mundo.

Talvez ninguém saiba que a
Câmara dos Comuns tem seu
próprio Correio. Êsse departa-
mento está localizado na ante-
câmara dos membros, e, quando
a Câmara está em sessão, a
.agência é aberta âs 6 horas da
manhã. Seus funcionários nunca
sabem qual a hora da saída, por-
que a hora de fechar está :ixa-
da para «meia hora depois de
encerrados os trabalhos da Câ-
mara dos Comuns». Essa hora é
muito vaga, porque, com frequên-
cia, a Câmara tem suas sessões
prolongadas- pela noite a dentro.
São oferecidas todas,, as-- facilida-
des, geralmente encontradas nas
agências dos correios, incluindo o
despacho e entrega de malas,
transmissão e entrega de tele-
gramas, e um serviço telefônico.
A correspondência de cada mem-
bro do Parlamento é posta à sua
disposição às 8h30m.

Vinte e duas caixas postais wxo

mais de 100 pontos de entrega ce
cada vez. O departamento tele-
gráfico dispõe dos mais moder-
nos equipamentos telegráficos, te-
lefones e tubos pneumáticos. O
movimento é muito grande e as
mensagens são desusadamente
longas. Existem mais 600 tele-
Jfones, além dos troncos exclust-
vos reservados à imprensa. To-
dos os departamentos Importán-
tes do governo têm ligação tele-
fônica direta com a Câmara dos
Comuns. As linhas privadas dão
lipação a qualquer hora do dia
ou da noite. As equipes dos cor-
reios e serviços telefônicos são
constituídas em sua maior parte
de homens, mas os telefones são
operados por mulheres durante
o dia.

Além de suas funções nor. duis
de empregados dos correios, os
funcionários acompanham os mo-
vimentos dos membros, de forma
que as correspondências, geral-
mente de caráter urgente, não
sofram qualquer atraso. A distri-
buição das cartas requer constun-
te vigilância e boa memória, por-
que não há muito tempo para a
consulta de livros de referência.
São distribuídas centenas de car-
tas ' diariamente. E' dispensado
grande cuidado aos telegramas.
Os mensageiros são especialmen-
te selecionados, devendo ter gran-
de conhecimento da distribuição
interna do edifício. Os telegramas
devem ser entregues' a qualquer
custo, e se um determinado mem-
bro está ausente, são tomadas

deiros, o professor LIneu de Albuquer-
que Melo, o professor Pedro Calmon, a
dr. Edmundo Miranda Jordão, o dr.
Rodrigo Otávio Filho, os professores
Eduardo Theller, Temlstoc.es Brandão
Cavalcanti e Fernando Raja Gabaglla;
os drs. José Tomaz Nabuco de Araújo,
Ângelo Mário Cerne, Oto Gil, Justa
Rangel Mendes de Morais, Slzinlo Rodrl-
gues, J. V. Sabôla de Medeiros e Nél>
son Caracas, tendo aderido por carta
os cônsules Alfredo Teixeira Valadfio,
George Maciel, Geraldo Eulállo do Nas>
cimento Sllva e professor Oscar Mar-
tins Gomes, a Seção Brasileira da "In-
ternatlonal Law Association".

O dr. Haroldo Valadão, assumlndn
a prseldência, declarou que o fim dn
reunião era a constituição da seção
brasileira da "Internacional Law Asso-
clatlon" —¦ Importante e tradicional as-
soelnçüo, fundada cm Bruxelas em 187.1
por advogados e lntereisàdos em pro-
blemas jurídicos internacionais, Còm
sede em Londres, que têm domo ob-
Jetlvo o estudo do direito intemaclo-
nal, público e privado. Recebera, há
tempos, uma carta do secretário gérnl
honorário, sr. Artur Joffré, de Lon-
dres, sollcltando-lhe promovesse a fun_
dação da Seção Brasileira ("Brazllian
Brench"). da Associação, dal haver pro.
movido aquela sessão.

Em seguida, o presidente convidou o
dr. Eduardo Thellér a proceder a lei-
tura do projeto dos Estatutos, o qual,
depois de discutido, foi aceito com- 11-
geirás modificações e adlç6es, sendo
aprovado unanimemente.

Passou depois, a assembléia, de acór-
do com os Estatutos, a proceder à elei-
ção da diretoria e do conselho executivo,
sendo aclamados: presidente, professor
Haroldo Valadêo: vlee-prosidente, mlnls-
tro Heitor Lira; secretário, professor
Eduardo Theller, e tesoureiro rir. Ar-
mando Vldal: membros do Conselho:
embaixador Hlldebrândo Acloly. profes-
sor Amoldo Medeiro, dr. Edmundo Ml-
randa Jordão, dr. Rodrglo Otávio Fl-
lho e dr. José T. Nabuco, todos Ime-
dlntamente empossados.

Deliberou, ainda, a assembléia a ad-
missão, como sócios fundadores dos qu«
comunicassem até 1.» de outubro a sua
adesão.

São membros brasileiros, anterlormen-
te filiados: ministro Flladélfo Azevedo,
embaixador Hlldebranflo Acibly, minis-
tro Gilberto Amado, dr. Ângelo Márl»
Cerne, cônsules George Maciel e Geral-
do Eulállo do Nascimento Sllva.

O presidente, antes de encerrar o.«
trabalhos, deu conhecimento da prôxlms
reunião da Associação em Copènhague,
lendo o programa de trabalhos organl-
zado.
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colocadas à disposição dos mem- todas asprovidências para a sua
bros da Câmara dos Comuns e lia
Câmara dos Lordes. A arrecada-
çao de sua correspondência é fel-
ta de hora em hora. Os carteiros
fazem quatro entregas diárias, o
que representa uma caminhada
de quase quatro quilômetros ali tramar;

localização em qualquer parte eni
que se encontre. Assim funciona
o serviço de comunicação da Câ-
mara dos Comuns, muito visita-
do pelos jovens escolares em fé-
rias, da Grã-Bretanha e do ul-
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NERVOSOS
Nervosismo — Angustia — In-
sônia — Irritabllidade — Ma-
n|as _ Tlcs — Timidez — Dú-
vidas e medos Injustificados —
Problemática afetiva e sexual —
Perda de memória — Alcoolismo

Desorientação existencial.

EXAME COMPLETO
CLINICO E PSICOLÓGICO

Rua México, 21 — 2.» andar.
lei,: 42-9844

CLÍNICA FSICOSSOMAT1CA do
Dr. Edgard S. dos Anjos.
Diariamente, de 8 às 12 horas.

0 LOCAL

STROMBOLI
A ESTRELA r'"""BERGMAN
Ò DIRETOR:

ROSSELLINI *

LEILÃO JUDICIAL

ícoHAGNIF

';: 
BOTAFOGO

PALACETE
vazio ".¦:."-¦

^U LEO A ÇÕES - EMBAIXADAS!- CLUBES RECREA-
TIVOS OU RESIDÊNCIA DÉ ALTO LUXO

bicado em centro de terreno que mede 16,85 de frente; 38,00
de fundos por 340,00 de extensão em ambos os lados.

RUA MARQUÊZ DE OLINDA, 74
'frOA.80 NUNES, autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juiz
kPreito da 2." Vara de órfãos e Sucessões, Cartório do 2." Ofi-
*• vmtlerâ em leilão, quarta-feira, 30 de agosto de 1950, às
^m, em frente ao mesmo. - MaAs inf. tel, 22-3111, ou no

escritório do Idl-ocím, à rua Chile, 29.
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2.000 tn2 Cr$ 6.000,00
EM SUAVES PRESTAÇÕES SEM «JUROS

Posse imediata — Condução à porta — Rua da Quitara
n. 163 Sala 502.

ARTIGO 91
2-SA-BSta-*-^^
dentro do Curso 91. Vendem-se libretos de ?«das as ™***£*J°

Ártico 91 - KUA 7 DE SETEMBRO, 107 - TEL.: 22-3773 —
b  ESCOLA URANIA

Associações Cul-
turais e Ciên-

tíficas

Cursos de Português Pratico
De ensino médio, todo» os fins, concursos, aperfeiçoamento, etc. Gramática

fleral Redação? BMcncfto de penuenos trnl.all.os literários, Literatura, etc.,
ue™ Prof Ârtlnío de Sousa, autor de preciosas obras, de alta cultura, fim-

Cor é rZ do Curso Superior de Literatura e Filologia p»r'UK"ers"' d 
Ma"

iensfto universitária e especiali/acfto. Liceu Português. Largo da Carioca. Ma-
trícuias: 13 às 10 horas.  '

TROCA DE APARTAMENTO
Apartamento de frente, com 2 quartos, ampla sala, jardim de

Inverno coberto com toldo volante, banheiro completo, bem equi-

pado?grandrcopa-co7.inha, toda gutirnecida, quarto de empregada
com armário embutido, boa área isolada com tanque coberto, far-

ta£ dé apua, muita condução - Negocia-se, por motivo de aumen-

to de família, por apartamento ou casa ^]g*^«Sj*J
desta cr.pital Negócio somente entre proprietários - P^urar,

pessoalmente, o sr. Crespo — Rua do Carmo, 8 — 10' andar -
_________ Tel.: 42-4144. —

1951 — VESTIBULARES — 1951
Medicina — Odontologia — Farmácia

Poucas vagas na turma recem-formada pela manhã. MATRÍCULAS
abertas para uma nova turma, a tarde.

CURSO PRÉ-UNIVERSITARIO
ED. REX — 5» ANDAR — SAJLAS 503, 505 E 519 — TEL.: 22-5475.

,

COLÉGIO JACOBINA
Aceltam-se ouvintes para a quarta série ginasial que se queiram

preparar para o Vestibular do Curso JMormal

CURSO INFANTIL E MATERNAL
ACEITAM-SE MENINAS DESDE 3 ANOS

 INFORMAÇÕES: 26-9121 

I

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA — Realizam-se no «le-
correr da semana na Associação
Brasileira de Imprensa as seguin-
tes solenldades: amanhã, na sala
üa diretoria: às 14 horas, curso dc
decoração; na sala do Conselho: às
20h30m, conferência do sr. Odilon
Butista; no auditório, às 20h30m,
espetáculo teatral; têrca-feira, na
sala da diretoria: às. 16h30m, reu-
niüo da Associação Sanatório San- .
ta Clara; na sala do Conselho: às
19 horas, conferência; no auditório: .
às 17 horas, concerto da série ju-
venil de Estreantes; quarta-feira,
na sala da diretoria: às 14 horas,
curso de decoração; no* uudltórlo:
às 17h30m, sessão de cinema da
A. B. I.; às 20h30m, ato festivo
promovido pela Universidade He-
bralca de Jerusalém; na sala do
conselho: às 20 horas, reunião da
Academia Brasileira de Odontologia;
quinta-feira, na sala do Conselho:
conferência da dra. Lotü; sexta-
feira, na sala da diretoria: fts 14
horas, curso de decoração; no au-
dltório: às " 17 horas, reunião ' do
Comitê de Socorros à Rumfinla: sá-
bado, no auditório: às 15 horas,.
lestival do Clube dos Seslnhos.

COLÉGIO BRASILEIRO DE CI-
RURGIOES — Reuriir-se-ô, ama-
nhã, às 21 horas de acOrdo com a

seguinte ordem do dia: prof. M.
Llchpenspein, «Cirurgia do colo»;
Ramon Dargeé, (Catedrático de uro-
logia de Bordeaux) — «Câncer da
bexiga»; Joaquim Mota, «:Doenca
de Paget da mama»;; Silvio d'Avi-
Ia, «Carclnoma do reto e esvasia- .
mento pélvico»; c Alberto Coutlnho,
«Hemipelvectomla».

ACADEMIA DE MEDICINA MI-
LITAR — Esteve reunida a fim
de recepcionar o prof Manuel Emll
Llchtcnsteln, antigo cirurgião nor-
te-amerlcano do 16. o Hospital de
Evacuação, estabelecimento que
acolheu os Brasileiros feridos na
Campanha da Itália. Após a oração
paraninfal, proferida pelo acadêmi-
co Marques Porto, o nrof. Llch-
tensteln agradeceu e fêz uma con-
ferência sobre as campanhas sanl-
tárias realizadas na segunda guerra.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CULTURA INGLESA — Deverá
reunir-se, na próxima têrça-íelra,
para apresentação e estudo da pe-
Ca «Justiça» de John Galsworth.

DIÁRIO ESCOLAR
Faculdade Nacional de Direito

PARA VEREADOR
VOTAI EM

Z0É LÀET DE BARROS
Ela lutará para que os aluguéis das ca-
sas não sejam mais altos que os ordena-

dos comuns.
RUA 1 DE SETEMBRO, 172, 1» ANDAR

TELS.: 43-6108 — 38-9804 — 38-2971
_ . —._—» ^ —..»-.—«—t—»— -.-< - »Trt Professflra — advogada
PARTIDO REPUBLICANO P9icoioBiBta

IAPI
O INSTITUTO SANTA ROZA mantém

turmas sob a orientação do Prof. Santa Roza.
Assistam a aulas sem compromisso. — Rüa

Ramalho Ortigão, 30 — 2' e 39 andares.

CONTADORES NAVAIS
O INSTITUTO SANTA ROZA man-

tém turmas pela manhã e à noite para esse
concurso. Não é necessário possuir diploma
de contador ou equivalente. Preparo inten-
sivo por professores especializados.

Rua Ramalho Ortigão, 30, 2.» e 3.? andares
Telefone: 43-0325

VENDE-SE

CONFERÊNCIAS
SR. MONTEIRO LIMA —

Hoje, às IG horas, no Abrigo Teresa
Cristina, sito na rua Magalhães Bas-
tos, 201, sobre tema doutrinário.

* m •

SR. THIERS M. MOREIRA —Ama-
nhã, as 17h30m, no Liceu Literário
Portuguís, sobre o tema: «Psicologia
dos heróis».

DR. FRANCIS M. ROGER — Têrca-
feira, às 17h30m, no Instituto Brasil-
Estados Unidos, sobre «Universidades
e colégios americanos».*****

SRTA. JEANNE TALLIER — No
diu 23, às 17h30m, no auditório do
Ministério da Educação, sobre 'o tema:
«O padre René Glraudet, mártir dos
nossos dias».

SR. MARIO BARATA — No dia 2
de setembro, às .16 horas, na Associa-
ç&o Brasileira de Desenho, sobre o
tema: «Comparações entre as pinturasacadêmica e moderna».

Encerramento da Pri-
meira Reunião de Ad-
ministração Portuária

Na Contadorla Central de Transpor-
teu, realizou-se, ontem, a última ses-
¦ao' plenária da I Reunião dp Adml-
nistração Portuária, certame de que
participaram diversos adminitt-adore»
de portos do pais.

Os trabalhos foram encerrado? pelos
presidentes das três coml-isões, srs.
Humberto Gondim, secretário d« Obras
e Viacfio Pública do Estado de Per-
nambuco; Ismael Coelho de Sousa, dl-
retor da Companhia Docas de Santos
e P. V*. de Miranda Carvalho, da
administração do Porto do Rio de Ja-
nelro, presidentes, respectivamente, das
Comissões de Obras e Acesso, Obras
dn Acostagem e Exploração Comer-
elal. Durante a reunláo íoram de-
batidas 21 teses

Preferem a nacionali-
dade brasileira

O ministro da Justiça opinou pelos
seguintes pedidos de naturalização:
João Gualberto de Quadros Mendonça,
Válter Simões, Marzot Lakryc. Ger-
mano Ste»n, José Huínagel, Cristo
Juan Ladlsnoff, Frlda Bays, Valdemar
Rays, G/.no Monastero, bynche Schrei-
ber, Ncscha Schreyber, José Amaro,
Válter Cohu Colln, Antônio Ostrensky,
Rosa Nobell Zoller, Maurício Llsker.

Os respectivos processos íoram sub-
metidos ao presidente da República.

NOTICIÁRIO DO C. A C. O.
CURSO DE ITALIANO — Terá Ini-

c:o est» semana, caso haja reunião
do Conselho Departamental, o Curso
dc- Língua Italiana que o Departa-
mento Cultural do CACO está orga-
nlzando O Curso será Inteiramente
gratuito para os alunos da Faculda-
de, funcionando das 18 às 19 horas,
às terças e sexta-felras.

¦TEATRO — Continuam a ser sor-
teados normalmente os. ingressos para
teatro. Os colegas devem para Isso
entender-se com o diretor e o vice-
diretor do referido Departamento, co-
legas Heitor Ponte e Weber Junquel-
ra de Barros, respectivamente.

REUNIÃO DA DIRETORIA — Terça-

Faculdade de Direito
de Niterói

CENTRO ACADÊMICO EVARISTO DA
VEIGA

REFORMA DOS ESTATUTOS DO
CAEV — Instalou-se dia 14 último,
a Assembléia Geral que fora convocada
para a reforma dos atua'ls estatuto»
d* CAEV. A Assembléia íoi declara-
da em caráter permanente. A comissão
que íoi escolhida para estudar as
emendas e dar pareceres sobre as mes-
mas, apresentará amanha seu »ra»
balho ò. Assembléia. „.„..

BOLETIM INFORMATIVO DO CAEV
— Foi dado à publicidade o primeiro
número do «Boletim Informativo do
CAEV». Espera-se a colaboração dos
colegas desta Faculdade, assim como,
a sua opinião ou sugestão.

CANTINA DA FACULDADE : — A
«nossa cantina» vem funcionando dia-
riamente, a partir das 13 horas. De
conformidade com contrato Já assina-
do, os concessionários da- cantina tém
preferência para o serviço de «bar»
nos bailes ou festas que se realizem
no Ginásio desta Faculdade.

SERVIÇO MÉDICO — Os acadêmi-
cos desta Faculdade serão atenduios
gratuitamente pelo dr. Alcides ««••
ra da Silva, diariamente, das 13 Ss
15 horas, no Hospital de Santa. Cruz,
desde que apresentem o cartão de nrx-
trlcula, relativo a 1950.

SERVIÇO DENTÁRIO — Qualq-J«í
aluno desta Faculdade será atendido,
diariamente, pelo dr. Claide Machndo
Mendonça em seu consultório a roa
15 de Novembro n. 34, sobrado, des-
de que lhe seja apresentado oficio

BIBIOTECA — O colega bibliotecário
solicita a devolução dos livros em atra-
80NO°TASUrêASClpROVAS PARCIAIS -
Jà foram afixadas as notas do 5»
ano. A Secretaria da Faculdade prós-
segue nos trabalhos de identlftcaçau
das provas até agora recebidas.

APOSTILAS PARA O 29 E O 8»
ANOS — Tal como nu primeiro semfcs-
tre os colegas que desejam receher
apostilas com antecedência deverão pro*
curar o colega Edlr, na sede do CAI-..V,
a tim de se inscreverem na lista or
ganlzada para aquele fim.

feira, às 18 horas, haverá reunião
ordinária da Diretoria.

MOVIMENTO DE REFORMA
ELEIÇÃO — A Comissão Diretora

convoca os reformistas para a con-
venção que so realizará na terça-feira,
dia 23, às 18h 30m, quando serão e>-
colhidor os novos dirigentes do Movi-
mento de Reforma.

Centro dos Professores
do Ensino Técnico

Secundário
O Presidente do Centro dos Pro-

fessôres do- Ensino Técnico Secunda-
rio convoca os membros desta asso-
clação para a Assembléia Geral a
realizar-se no dia 23 do enrrente às
16 horas, a fim de cer vrocçJMa. ft
leitura dos relatórios do presidente e
do 1.° tesoureiro.

Escola Nacional de
Agronomia

DIRETÓRIO ACADÊMICO
Realizar-se-á, no periodo de 21 a

26 do corrente mês, a semana come-
moratlva do trigésimo sétimo aniver-
sário de fundação das Escolas Nacio-
nal de Agronomia e Nacional de Vete-
rlnária, Inauguradas em 4 de Julho
de 1913. A exemplo dos anos anteno-
res, foi organizado pelos Diretórios
Acadêmicos e Associações Atléticas
das respectivas escolas em colaboração
com o Centro Gustavo Dutra, um pro-
grama de festividades à altura das
tradições da E. N. A. e E. N. \.

Segunda-feira, fts 10 horas, após o
hasteamento das bandeiras, será rea-
lizada a abertura da semana pelo dr.
Tomaz Rocha Lagoa, reitor da Unlver-
sidade Rural. :

Durante o semana comemorativa,
fazendo parte do programa de festl-
vldades, serão proferidas duas conle-
rênclas subordinadas aos seguintes te-
mas : «O Ensino Veterinário na Uni-
versidade Rural» e «A Genética a
serviço da humanidade»,, sendo os con-
ferenclstas, respectivamente, professo-
res Paulo Dacorso Filho, da E. N. V.,
e Alfredo Cécsar do Nascimento Fl-
lho, da E. N. A.

Dentre as provas desportivas pro-
gramadas, destaca-se • o Campeonato
Aberto de Basquetebol «Bronze 29 de
Outubro», patrocinado pelo ministro dn
Agricultura. O referido troféu será
disputado, êste ano, por sete equipes
representativas das Escolas Superiores
de Agronomia e Veterinária do pais.

Encerrando as festividades será rea-
llzado, sábado, dia 26, um baile no
salão da Biblioteca da Universidade
Rural.

Sem verba os sindica-
tos para concluírem as

eleições
A Federação dos Empregados no

Comércio de São Paulo dirigiu-se a
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Indústria p eite«ndo por ta-
termédio desta, ao Ministério do ira
balho meios financeiros para que os
Sindicatos do interior possam com-
pletar suas eleições.

Após estudar o assunto, a Confede-
ração entender-se-á com o titular de
Trabalho.

Agraciado pela Acade-
mia Carioca de Letras

o prefeito Mendes de
Morais

O prefeito recebeu da Academia Ca-
rloca de Letras o seguinte telegrama:
"General Mendes de Morais. Tenho
subida honra comunicar v. excia. que
Academia Carloca.de Letras, sua sessão
ontem, aprovando proposta seu presi-
dente, deliberou tomando alto apreço
seus serviços prestados Instituição e
cultura Distrito Federal, conceder-lhe
"Colar Acadêmico", cuja entrega será
feita em solenidade que será marcada
oportunamente. Cordiais saudações,
a) João Paulo de Medeiros • presi-
dente' .

JARDIM ROSA MÃrJ
Internato para crianças — Alto tratamento

INFORMAÇÕES:
Rua República do Peru, 124 — Tel. 37.30,53

»•¦»»«'«»»-»»--»»»»»»»""""m"m**"^^^^^

Fune. Municipal e
Jorniilisla

VOTE EM MANOEL CASTIIÍ
BRANCO VIILAça

Êle defenderá o programa Am.a educação secundária m^
reivindicações dos servidores!
cos. - Residência: Rua «J?
332, casa i ¦- Tel.: 39-0541,
.Irõrio: - K«a Arqllias Corti'

30G - Sala 9.

Transferida uma feira
em Botafogo

Foi transferida para a rua Gullher-
mina Guinle a feira livre que funciona-
va na rua D. Mariana, em Botafogo,
continuando, porém, a funcionar aos
sábados.

CASAS E TERRENOS - VEHDE-S
1 acabada de construir em Jacarepagua .,..,..,, Cr$ 2200M11.
1 acabada de construir em Japeri ,,. Cr$ «H

acabada de construir em Gramacho ;... 0$
quase novas em Ricardo Albuquerque CrS

. 1 boa em Colégio Cr$ ijjj
1 boa em Colégio Cr$ *jo'o
1 boa em Miguel Couto rjr$ %imZ
1 terreno 3 frentes - beira praia - Ilha Governador CrS i9oK
1 terreno, 2 frentes (6 lotes) em Nilôpolls Cr$ 16o'.000fl

ratar: RUA ANDRADAS, 119 — SALA
Telefone: 43-7279 — SR. PIRESI

Próximo a ESTAÇÃO DE ANCHIETA, 4 bons lotes de terreno,
dando um total de 50x33 metros, de esquina da rua Sâo Bento

e Otilia, por Cr$ 120.000,00
Próximo à ESTAÇÃO DE ENGENHO DE DENTRO, 2 casas
em terreno que mede 66x39 metros, à rua Dr. Bulhões, 384,
entrega-se vazias. Preço: Cr$ 190.000,00. 5% à vista, e o restante

a prazo longo.
Próximo ao LARGO DOS LEÕES, um ótimo lote de terreno,
medindo 12 x 80 metros, à rua Vitorio da Costa, ao lado do n» 80.
BAR E RESTAURANTE — 50 metros distante do largo da Lapa,
instalações modernas, funcionando dia e noite, ótima féria.
Aluguel: Cr$ 1.250,00, contraio 5 anos — Preço: Cr$ 800.000,00,
facilitando-se 50%, sendo o motivo do proprietário ter que

ausentar-se.
Tratar com PESTANA, à avenida Rio Branco, 117 — 2' andai- —

 Sala 211 — Tel.: 52-3877. 

Comissão Central Pro-
regulamentação da
Profissão de Eco-

nomista
PROTESTO CONTRA A ESCOLHA
DOS NOMES PARADO CONSELHO

NACIONAL DE ECONOMIA —
APELO AO SENADO

Recebemos da Comissão Central
Fró-Regulamentacão da Profissão, de
Economista, uma nota de protesto
contra a escolha dos nomes para o
Conselho Nacional de Economia, feita
recentemente pelo presidente da Re-
pública. .

Entre os componentes do referido
Conselho, o mais visado pelos estu-
dantes é o sr. Humberto Bastos, con-
tra quem lançam a acusação de «lnl-
migo número um dos economistas»,
formulando ainda restrições ao seu
nome.

Após várias considerações, os estu-
dantes signatários da nota, concluem-
na, fazendo o seguinte apelo ao Senado
Federal :

«Feitas estas considerações, os es-
tudantes de economia e os economistas
querem dizer ao Senado Federal que
acreditam ter sido o presidente da
República ludibriado em sua boa lé.
Que se Investigue, realmente, para o
bem do Brasil, quanto vale cada um
dos homens indicados para o Conselho
Nacional de Economia, quais suas ten-
dências e onde melhor cabem suas
atividades. Que o próprio Executivo,
nesse apelo que também lhe enderê-
çamos, conserte o equivoco em que
labora.

As vinte mil vozes dos Interessados
na solucSo dos problemas brasileiros,
crentes no futuro desta terra, esperam
a reconsideração da mensagem cujo
conteúdo lamentam.

Os economistas barslieiros, é os es-
tudantes de economia, atentos, saúdam
os senadores e passam a aguardar seu
pronunciamento, depois do presente
brado de alerta que ninguém dev»
Ignorar».

ESTOFADORES
Precisam-se de oficiais e meio-oficiais com-

petentes. Pedem-se referências.— Compare-
cer, com urgência, à rua do Senado, 213.»

CAPOTEIRO
Precisa-se, com urgência, de oficial capoteiro compe-

tente para estofamento de automóveis, em geral. Inútil

apresentar-se sem conhecimento do ofício. Comparecer ur-

gentemente à rua do Senado, 213-D. P. Cleto Ltda.
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O MAIS COMPLETO E AROMÁTICO DOS
DEFUMADORES .

Em suas preces de proteção, paz e felicidade, os Hindus usiji
o verdadeiro DEFTJMADOR INDIANO. Evite as falsificações

REMETEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL.
Rua Sstácio de Sá, 71 — Rio de Janeiro

INGLÊS

VENDEDORES
Para preencher diversas vagas, na seção de

vendas de importante organização, procuram-se
rapazes de boa apresentação. Paga-se salário e
comissão. Idade máxima 30 anos. — Carta de
próprio punho, para êste jornal, Caixa numero
23.519.

VENDA JUDICIAL
«? VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES, 2' OFICIO

RUA BOLÍVAR NS. 16 E 20
ttttt?^~"t^*_^_i
te?9 no «Diário da Justiça», de 11 de agosto e «Tribuna da Im-

 prensa», do próximo dia ZZ.

ps do lrlEspecialidade em arti
SO' NA

CASA' BONIFÁCIO
J. Cordeiro & Irmão Ltd.

Líquidos, comestíveis finos e fruías
LARGO DE SÃO FRANCISCO/

Telefones: 43-0524 e 43-0322
RIO DE JANEIRO

Ultimo dia ocOimSDíY£m0^lkti.
Cessões <s fioiée as 20 e ãzkorss. ^*£T Plfl&O

CStt€Í6L

\s<>ZÍ^^&___f^.•y^ir •* ^tHmmriT^

TurmaH pura nrlnutplantes, mêülo<
e adiantados. Rua Uruguaiana
ns. 114 e 110 — 1.9 e 2» andara».

Tels.: 4S-317S e «3-1945.
(Entrada oelo n. 114)

CIRCO GARCIA
WEN1DA PRESIDENTE VARGAS — Ao lado da Central

HOJE - 3 - MARAVILHOS ESPETÁCULOS - 3
VESPERAIS ÀS: 14h30m e 17h30m

À NOITE, ÀS 21 HORAS
ARTISTAS DE TODOS OS GÊNEROS

FERAS DE TODAS AS RAÇAS
RICA EXPOSIÇÃO ZOOLÓGICA DIÀ-

RIAMENTE FRANQUEADA AO
PÚBLICO

Aguardem! GENUÍNAS TOURADAS
ESPANHOLAS — Aguàrdeml

AMANHA (Descanso)

A

í
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Universidade Católica
INTRODUÇÃO A FILOSOFIA

EXISTENCIAL DE KARL JASPERS
Realizar-se-á na próxima quarta-feira,

dia 23 de agosto, as 20 horas no audl-
tório do IAPETC, avenida Graça Ara-
nha„ 35 — 11» andar, a quarta con-
ferência do curso sobre a .Filosofia Exis-
tencial de Karl Jaspers, lecionado pelo
professor Hanns Ludwig Llppmann. Será
tratado nessa prelecao o tema da «Co-
municaefio Existencial», um dos aspec-
tos mais Interessantes da obra fllosó-
fica de Jaspers. (Comunicação pessoal
e comunicação filosófica — Formas de
comunicação — Comunicação e Histo-
ricidade — Comunicação e Verdade).

Escola de Serviço Social — bob os
auspícios da Escola de Serviço Social
da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, o professor Moacir Car-
doso Veloso de Oliveira, realizará um
curso de previdência social no Clubo
Inaplárlo sózre Previdência Social Bra-
silelra.

Outras informacóes o inscrições na
sede da- Escola — ed. Darke, av. ia
de Maio, 23 — 12» andar, sala 1229;
e na secretaria geral da Universidade
Católica — rua S. Clemente n. 240, de
8 as 11 horas.

VESTIBULAR DE DIREITO
(Para a F. N. D.)

ENSINA-SE
Tel.: de 9 às 11: 23-0952

IMPRETERIVELMENTE
HOJE ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES DE

«Olhos de Veludo»
em Vesperal às 16 horas e ^o^' <f __+_*
à noite, às 20 e 22 ^_^^ jB

¦SS,
Ti

horas.
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CILDA ABRE

musica de Vfcenée Cefeséfno e 6. yarSto
TURBILHÃO Dl GA&GALNADAG COM WAITB&D'AVIU

TEATRO JOAO CAETANO

4 'Ò -_mc<s>^/-\\è'' \

i% teMcMM

% ItUllOl If MBRARAO f (TAt YfRDADE. (OMADAt
HÜMROMAnífDEAMORfHfROHMQi

PREUDEt1T€ «ALVORADA
PARATODOV-AIPA j
BRAIDEPMrHMPeWAb • DIPAfILMeSOKTR.

k 3



0/LDE LISBOA

íaudações ao novo ministro da Educação e
\Se ào Brasil — O prestígio da língua por-
Liêsa — Justo e sensato intercâmbio luso-
brasileiro 

— A recente entrevista com Salazar
ALVARO PINTO

(Diretor da revista "Ocidente")
(Especial para o .DIÁRIO DE NOTICIAS)

-.. 14 DE AGOSTO — Começo
ft*^ carta com i cumprimento «Jo
lf SrTtlssimo dever de manifestar

&'",» ao meu velho e ilustre
jS^S-o Calmon, eminente Reitor-

hwsldado do ínisil, a grande portugueses pe-» ,:„ (ic todos ns I
*-** cublrin ao alto cargo de minis-
>*f rducocâo e Saúde. Não felicl-
•*•* Lrlnr Insigne e professor consa-
»'! rir mera formalidade ou banal
«*••*" Dlrljo-lhc
jíoíuta
li

estas palavras de
sei quan-
altamente

l^1'- staccrldadc, porque sei quan-
seu temperamento

e profundamente patriótico,
STspidar ós'1-
£*% ™«»•*M-madar isto novo ensejo de ser

súa Pátria e generoso para com
-pis irmão-
por ou
"^J Mla"Ünidade lingüística e pe-
l"ST ortográfico vêem agora a

I "„„,„ 
lailo, é com verdadeiro at-

25, oue quantos se batem há. mut-

Í-Mrdo orto^
' . do Departamento educativo do
SSi Brasileiro o hábil, prudente e
tf embaixador que presidiu à Dele-
ÊTnvIadO a Portugal para discutir

fpSmover a Uniformização da gra-
f*. calmon iol nessa Convenção
Sfsdêmlca um modelo Inexccdlvel

í nrdura e diplomacia. Em mais de
S Yessfles, deveras agitadas, a cua
Junta perspicácia nunca se deixou
5» nor antipáticos parcialismos ou im-
.«autoritários. Eram ardorosos os

ff técnicos das duas delegações —-
irs Rebelo Gonçalves e Sá Nunes.

,'. oninifies divergiam freqüentemente
«reclam Irredutíveis algumas vezes.

X Calmon assistia, ponderava, in-
Kia amigavelmente. Se a pugna

' dlddl,. a contento de todos, a ».Us-
,«» passava a outro ponto e tudo

¦Jf. na melhor das harmonias. Se
Suavam as arestas, dúvidas ou m-
5-fnclas, a sessflo era interrompi-
Trará prosseguir no dia seguinte, t»té
Sm estarem do mesmo parecer.
r'oi assim que se chegou a um acOr-

í, unânime, não havendo uma única
me das que se estabeleceram para a
eaalacilo da Vocabulário comum que
% fosse fechada

Ilía^iiifiPlMiifiraM^ TRAÇÃO FE
NIS

ROVIÁRIA
TERCEIRA SEÇÃO Domingo, 20 dc agosto de 1050

Eng.? A. Rodrigues Monteiro
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DE PROTEÇÃO! ^fifiMfir-fiSA.fi',, ^-
0D0RO-NO corta de fato o
mor e odor axilares. E nio ir*
riu ii pelo, não mancha on
e>lraga o roupa. ODO-RO-NO
líquido vem em 2 tipos: "Re-

pilnr". que corta o suor até

pui í dias, cada aplicação, e
"Instantâneo", para pele deli-
cada Proteger-se contra suoi é
nma questão dc, bom gosto. Pro-
teuiT-pe i-.om ODO-RO-NO é
nina qiif*'âo de inteligência.

modo a uma solução única. Mas o ns-sunto, pelo seu mellndre excepcionale pela delicadeza com que tinha de -<-rresolvido, exigia essa unidade de v's-tas, sem qualquer discrepância Acer-taram-se as bases, organizou-se e au-b icou-se o Vocabulário por elas preço-nlzado, mas... cinco anos são passa-dos e ainda o Acordo produzido por es-sa Conferência inter-acadêmlca não íoiratificado pelo Brasil, embora em Por-tugal esteja em vigor desde que se cum-prlram as formalidades a ale referem-tes.
Pedro Calmon tem acompanhado to-das as diligencias com o disvelo devido aum trabalho ajudado a criar por suasmãos, mas razões inesperadas, moti-vos imprevistos não permitiram aindaa retificação do Acordo.
Será agora tempo de se ultimar es-te assunto, de tão extraordinária lm-

portãncla para a Unidade da LínguaPortuguesa e sua expansão no Mundo?Oxalá que sim.
Como quer que seja, porém, aquirepito as minhas afetuosas saudações

ao novo ministro da Educação e Snú-de do Brasil, historiador notável e gran-de amigo de Portugal.
O PRESTIGIO DA LÍNGUA

PORTUGUESA
De Genebra vem a grata nova de

que o Conselho Econômico e Social de-
cldlu, unanimemente, que o Português
fosse a Língua oficial para a Comis-
são econômica da América Latina.
Ao mesmo tempo, as Delegações do Bru-
sil, Chile, México e Peru decidiram
que se prepare um estudo sôbre os meios
de desenvolver o Comércio entre. a
América Latina e a Europa na oase
de entendimentos práticos e mutuamen-
te vantajosos para todas as partes.A Comissão da América Latina se reu-
ntrá no México em maio próximo, a
fim de apresentar o referido estudo.

Brevemente reunirá também em Was-
hlngton o Colloquium luso-brasilelro,
para melhor conhecimento e mais ln-
tensa difusão da Cultura luso-brasl-
leira.

São flagrantes os Imensos benefícios
a colher das duas magníficas Iniciati-
vas, devendo delas sair a Língua for-
tuguêsa mais Ilustrada e mais Dres-
tlglosa,

Já se pode ver como é Indispensável
terminar de vez com as divergências
ortográficas e eom tudo o que possa «ii-
ficultar a aprendizagem de tão glorio-
so idioma, destinado a ser instrumento
de uma das mais ricas Culturas do Pia-
neta. Dentro de poucos anos, Portugal,
Brasil e Colônias portuguesas espa.ha-
das por todos os Continentes devem
constituir uma população de cerca de 80
milhões. Nas Universidades estrangeiras,
principalmente americanas, a Língua
Portuguesa tem cada vez mais cultores
e amigos. Não faz sentido, portanto,

(Conclui »ia t.i página)
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E MARECHAL HERMESCOISAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL D
Sem transportes e sem policiamento, o «Núcleo Carmela Dutra», da Fun-
dação da Casa Popular, tem apenas um telefone para 15 mil pessoas
Há oito meses destruída a ponte sôbre o canal Acari — Por que uma luxuosa piscina e não

um reservatório para abastecimento dágua daquela população ?
Reportagem de MANOEL EGYDIO
mmÊmmmiim i. w m i .1 .'.".'..w.i.g.y.y.-.i^^^

:";...**::v-:"::">$^' « h- - 
"\fi "' 

-'--'':"fi-'-'fiy.'-fi.fi.fi*-¦-}'- fifi'-fi -''¦ fi'.
¦_. ¦íS6iíí"%íl>"'

X*S«'*~.í«~*»~*-~-"^'» ,,)>,  fttòffi -~¦ -mmmmmmmi, t ..........wl,,.^,,,- n.^.iniihi.HfYi.iáP '' ' lllll" |||||M  Amítími!-• *• -

A ponte do canal Acari na estrada Paraopeba, desde janeiro encontra-se nesse estado. Em conseqüência, o trânsito para a
Fundação da Casa Popular passou a ser feito através de Deodoro, com grandes dificuldades., A outra fotografia mostra uma das

casas não terminadas pela firma construtora, no v<Núcieo Carmela Dutra», cujo local foi transformado pelos malandros
em pontos de encontros suspeitos. 

Apontamos, em artigos anteriores,
algumas medidas rie ordem material
que, certamente, conr.uzirúo o nosso
sistema ferroviário a uma substancial
melhoria na sua alta finalidade de,
fazer circrlar a produção do pais.
Entretanto, nada disso alcançará o
almejado fim se não nos dlspusermos
a tomar outras, medidas dc caráter
moral, procurando sanear o ambiente
ferroviário, selecionando, entre os mais
capazes o mais dignos, aquêies que
deverão tomar a seu cargo a realiza-
ção da reforma dc que tanto está ca-
recendo o velho sistema ferroviário.
Teremos que iniciar uma fase educa-
tlva do pessoal ferroviário,' a começar
pelos chefes. Tereims que organizar
um programa efetivo de assistência
social, promovendo a construção de nú-
cleos residenciais para os empregados
-1e.s oficinas, como também para o tra-
balhador dc soca ao longo das linhas,
aos quais se prestarão os benefícios
reais de assistência médica, dentária,
.'('reativa o de provisão alimentar,
cm um minimo de ônus para os em-
pregados e suas famílias ¦>. um má-
xiir.o de > benefícios. Esta assistência
terá, porémi que sor efetiva, verdade!-
rc, feita sem alarde, sem á intenção
de recomendação r.o áeu executor ou
a servir-lhe de base para negócios,
ostentação ou garantia à sua posição.
Será uma assistência como a prega-
va o Divino Cordeiro de Deus, feita
de maneira que r. mão direita náo
veja o que está promovendo * a mão
esquerda.

Com êsse modo de proceder, obte-
remos . a boa vontade, do pessoal na
execução de sua tarefa, ao mesmo
t r po que estaremos concorrendo para
tiüminar um dos grandes males que
já começa sua nefasta ação pelo vas-
tu interior da pais — o comunismo.

Os homens de governo deverão se
convencer de que é preferível fazer
a ¦ revolução social pacificamente, e
auferir os bons resultados dai advin-
dos, do que esperar e concorrer com
seus atos para que ila se faça vlolen-
tamente sem que possamos saber se
dessa convulção, a grande massa a re-
almente sofredora e narente de* amparo
terá de fato, os benefícios de que
tanto necessita.

Nas estradas de ferro do governo,
existem, dois serviços de assistência
médica, sem que, entretanto, esteja ao

ferroviário, assegurada esss aSBistóa*.
cia. HA o serviço de issisténcia piomo»
vido pelas Caixas de Aposentadorias O
Pensões, que eo limita a atender 9
ferroviário e sua familia, exoluslvnmeu*»
to em consultas clínicas, e o serviço
dc assistèncih da Administração, 0
qual se Incumba de fazer o exame
para admissão de candidatos a em»
prego e para o 'exame de empregados
doentes, necessitados de licença par»
tratamento de saúde Há," ai, umh
dispersfo de esforçui sem grandes re*.
sultados, dada a diversidade de dire-
ção dos dois serviços. A unificação
desses dois serviços, sfab a supervisão
da Administração da Estrada, concor»
reria para melhor satisfação dos ln»
terêsses gerais, quer dos empregados,
quer ia Estrada. E isto não seria dl-
ficil desde que ambas as partes. con«
cordassem em fundir suas ativldadei
cm beneficio geral dos empregados.
Como a administração du Estrada,
<-stá em intimo contacto com ò pes*
soa! sob suas ordens', e, geralmente,,
c' da Caixa de Aposentadorias o Pen*»
soes tem sua' sede foru da sede dt
direção dr. Estrad,a, competerln a est»

(Conclíil na !!.? i»úglna)
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|7 M OUTRA RErOKTAGEM, dissemos que o mais numeroso con-
junto da Fundação da Casa Popular esta aqui no Distrito Fe-
deral, em Marechal Hermes. Visltamô-lo recentemente e, como

prometemos domingo, vamos dizer desta vez o que vimos e o que
nos contarnmca seu respeito. Durante essa visita, percorremos, em
companhia de alguns moradores, as duas cidades da Fundação,
ali situadas. Diversas reclamações nos haviam endereçado sôbre
a administração da Casa Popular.

Aparentemente, vê-se em tudo aquilo multa ordem. As casas,
arrumadinhas, recordando brinquedos infantis, dao ao forasteiro
uma agradável impressão, que logo depois se desfaz. Nas ruu»
bem traçadas, nenhuma arvore, mas se viam monticulos de lixo pe-
los meio-fios. A hora quo la chegamos, o sol estava alto e o ca-

lor tremendo. Faça alcançar a Fundação, é necessário embarcar num
lotação nu ponto da Itampa ao lado direito da estação de Deu-
doro. O veículo que nos conduzia levava passageiros nos estribus.
Estávamos diante do primeiro c imediato problema dos moradores
locais — a falta de transporte. l)ois cruzeiros é o preço de uma
pnssagem naquela condução irregular, cujo horário está subordi-
nado, exclusivamente, aos interesses do motorista. A estrada, es-
buraenda è poeirenta, melhora todavia ao avistar-se o casario, sur-
gindu numa pequena elevaçáo do terreno. Na conversa do lotação,
alguém comentou que o transito através de Marechal Hermes,
mais rápido e agradável, desde janeiro ficon Interrompido em vir-
tude da queda de umn ponte sôbre o canal Acari, que corta a
estrada Paraopeba, já nos domínios da Fundação.

Preferidoi no Brasil

Grande
iucesio

Ou-Mo-s Aires

BANGÚ - ÍHÍ5ÜS TÍIJMBM S1LEICA

Falta apenas construir em Marechal Hermes casas de matéria plástica
Um grande letreiro, virado para o

sul, explica que ali está o "Núcleo
Residencial Carmela Dutra" e do ou-
tro lado, o "Conjunto das Bandei-
ras", há pouco tempo inaugurado.
Alguns moradores esperavam o re-
pórter diante do edifício da adminls-
tração do núcleo, ao lado do qual fun-
dona o Serviço Social. Sendo domin-
go, quase toda a população permane-
cia em casa, com os rádios ligados
para os programas de gritaria.

Os poucos jardins daquele lugar sfio
diferentes dos outros que conhecemos.
Tanto o existente no bairro velho,
como o que fica no "Conjunto das
Bandeiras" não recebem quase a fre-
quência dos habitantes. Isso devido
ao estado de abandono em que se en-
contram. Um deles possui algumas
colunas de pé, à guisa de coreto, e

(ntanna
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alguns bancos de cimento distribui-
dos pelo terreno. Nenhuma árvore,
nenhum canteiro, nenhum cuidado com
a grama crescida e, também, nenhum
poste de iluminação. O saneamento
precário e as valas enxameando mos-
quilos deixam escapar permanente
mau cheiro.

Em Marechal Hermes, hâ casas de
todos os tipos, desces o apartamento
à casa balão, onde o calor é, às
vêze3, uma coisa bárbara. Casas de
alumínio e de madeira. Nâo vimos
casas de matéria plástica, era só o
que faltava! As construções de ma-
delra são autênticas palafitas, levan-
tadas sôbre paus. encontradas co-
mumente nas margens dos rios
e pântanos. E" verdade que s5o mais
árejadas, mas menos confortáveis. Por
baixo delas, quando chove, existem

verdadeiros córregos, que dificultam,
& entrada, a passagem de seus mo-
radores.

DESPOLICIAMENTO,
OUTRO PROBLEMA

Fomos ver a tal ponte acidentada.
O desastre ocorreu há oito meses, poi
ocasião de uma daquelas enchentes
do começo do ano. que tantos pre-
Juízos causaram a esta cidade. O vo-
lume dágua do estreito canal, crês-
cendo talvez urfs dois metros, desgas-
tou uma das" bases dn construção de
cimento nrmado, produzindo-lhe des-
moronamento parcial. O local, po-
rém, é passagem obrigatória entre
Marechal Hermes e a Fundação da
Casa Popular. Isso foi um transtorno
para os 15 mil habitantes do núcleo,
que. se viram, de uma hora paraoutra, privados, inclusive, de assls-

têncla médica urgefite. Essa pequena
população serve-se do Hospital Carlos
Chagas e, agora, necessitando alguém
de pronto socojro ou tratamento ime-
dlato poderá morrer h mingua, espe-
rpndo uma ambulância. O trajeto,
principalmente em dias chuvosos, é
difícil através de Deodoro. Embora
não seja a Fundação resiwnsável di-
reta pela passagem obstruída, deveria,
pelo menos, Interferir junto & Pre-
feitura no sentido de ser providencia-da, imediatamente, a sua reconstru-
ção e o calçamento da estrada Pa-
raopeba, que 6 uma via rie grandeimportância para a movimentação dosveículos.

Enquanto caminhávamos, margeando
nm charco fétido, foi o repórter ln-formado de que os esqueletos h vis-
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SITONOL
o perleito acabamento lôaco pars interiores,
insuperável, em -qualquer superfície:
cal. cimento, gêsso e madeira.

WALKIRIA
m tinta brilhante ideal para janelflft.
portões, venezianas, móveis de jardim etc,
resistente ao eo), â chuva e ao tempo*
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Tintas e Vernizes "CIL"

protegem o Brasil!
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Terceira Seção — Segunda Página DIÁRIO PE NOTICIAS
Domingo, 20 dcjfeôsto de iJÊ^

Decadência da administração...
(Conclusão da 1.» p.lgina)

• adm alstracáo dêsse conjunto de
aervleog i\ fim de salvaguardar dc me-
lhor forma possível a saúde e o am-
paro aos seus empregados, e. conse-
quentemente, melhor eficiência de seus
serviço*. Como uma das melhores for-
nus de cooperação, estaria, por exem-

?"lo 
um ác6rdo entre a Caixa e a Es-

rada para que esta assumisse a res-
ponsabllldade do serviço de asMstèn-
oía social mediante ft dlBtrlbuíçSo, a
Tesouraria da Estrada, da quota cor-
reapondente àa despesa» realmen.ê
efetuadas com esse serviço, fixando-
ae de ante-mào, em lei, uma taxa ou
percentagem que deverá ser gasto
com tal serviço, còm base na arreca-
daçâo geral efetuada pela Caixa.
E«ltar-se-la, assim o J6go de empur-
rr do cpial o empregado é o único
prejudicado e preparar-se-la o terre-
no p»m a obtenção de maior soma de
benefícios, com o desenvolvimento de
outros serviços, capazes de prender e
estimular o empregado ferroviário.

Pu', ingenhelro residente em uma
das piores zonas da antiga Estrada
de Ferro Oeste de Minas, hoje incor-
«orada a, Rede Mineira de Vlaefio na
Unha de Paraopeba, onde a maleita
grassa de u'a maneira assustadora.
Os pobres trabalhadores da linha
eram verdadeiros cadáveres ambulantes
e residiam em casebres tfto mísera-
veis que me causavam di. Em pouco

fcs

JÓIAS E
BRILHANTES

Compro, pagando o melhor
preço da praça, na Joalheria
da Travessa do Ouvidor n. 6.

Tumores e Câncer
Baios X e Radiam

Dr. von Dollinger da Graça
EXAMES PERIÓDICOS EM TO-
DAS AS IDADES PARA PRE-
VENÇÃO CONTRA O CÂNCER

Observaçfio no Memorial Hospital
de Câncer — Nova Vork — As-
sembléia, 88 — Kanitz, 4 horus.
Hora marcada 22-1556 e 87-2413.

Cópias a Máquina
e ao Mimeógrafo

De manifestos políticos, me-
moriais, fórmulas de contra-
tos, circulares e de qualquer
outro trabalho, com rapidez
e perfeição. Rua dos Andra-
das, 96,11.' and., sala 1.102.

mais de um ano, construi com os
próprios recursos da Residência, três
grupos de turma, com cinco casas
cada um, para abrigo do pessoal. A
assistência que passei a dar aos tra-
balhadores com a medicina preventi-
va, transformou, radicalmente, o pa-
nnr.imo sanitário das turmas de con-
servaçâo da via permanente. No
entanto, isto se passou, em 1930; decor-
ridos vinte anos, leio èm .ima das re-
vistas editadas nesta capital, o traba-
lho de um grupo de médicos sanlta-
ristas cujas conclusões principais
sSo: — 1.° Dois terços das casas
de turma (conserva de Unha) da
Rede Mineira de Vlação íâo cafuas
de pau-a-pique, das quais quaren-
ta por r.erto (40%) se mostram
infestadas por barbeiros. — a," Den-
tre 312 indivíduos examinados, tra-
balhadores da Rede Mineira e seus
famlliaris, trinta e nove e um déel-
mo por cento (39,1%) apresentavam
reações positivas para a "Doença de
Chagas". — 3.0 Dos indivíduos in-
fectados cérea de metade apresenta-
vam evidência de lesão cardíaca
(electrocardiograríia e exariie clinico)
atribuível a "Doença, de Chaças" —
4.o A cardlopatia da "Doença de Cha-
gas" fòl a mais freqüente ie todas as
cardiopatias encontradas. — 6.° S
esta a crimeira vez que se demonstra
o aspecto da doença como doença
profissional, pois os empregados da
Rede Mineira moram em próprios do
Estado de condição precária e nos
quais ísláo sujeitos a se contamina-
rem pelo micróbio de barbeiro.

Em uma dessas cafuas, expòe o re-
pórter, os médicos e funcionários
constataram como sendo o antro de
maior foco de barbeiros da região,
pois capturaram vivos, com auxilio
de ínsefcida, nada menos de três mil
barbeiros. E é em cafuas dessa natu-
reza que residem, por este Brasll a
dentro os abnegados trabalhadores das
estradas de ferro do governo, vitimas
de males incuráveis, como o da moles-
tia de Chagas, enquanto a maioria
nos homens que têm por dever am-
pará-los ceva-se na delicia dos bons
postos, arranja sua fortunasinha a
vai pregar em outra freguesia. E, se
alguém tem a coragem de se revoltar
contra estas misérias, é logo taxado
de possuir ldelas comunistas. Pobres
Ue espirito, só conhecem um Deus —

dinheiro, a vil moeda com que Ju-
das traiu o Mestre Divino e que os
lt-rará. ao Inferno vivo descrito por
Dante; desconhecem, Inteiramente, o
desinteresse peloB bens terrenos e o
desejo de trabalhar em benefício dos
ilerprotegldos da sorte. Ideal que ou-
tias criaturas menos ambiciosas pos-
suem, e desandam o seu rosário de
perseguições que conclui pelo infall-
ve' chaváo — comunista. No entanto,
aí o eles, os verdadeiros adeptos do
comunismo internacional, porquanto,
com auas tristes ações, vío semeando

revolta no seio da maBsa faminta
4 desprotegida.
Dessa maneira, ao lado d» moras.
material do nosso sistema ferroviário,
teremos que empreender reforma bem
mais importante, qual.a da recupera-
çáo do homem brasileiro, para que
êle nos traga, com sua saúde, alegria
e bem estar, a produção de que tanto
ertamos necessitando, üm governo que

i n isto se dispuser terá as bênçãos de
tida a Naç&o Brasileira.

COESAS 00 CONJUNTA RESIDENCIAL DE MARECHAL HERMES
(ConclusSo da l.a página)

ta eram de umas casas que a firma
Elmeco deveria construir para a Fun-
daçao, mas quê. antes de colocar as
eumietras, resolveu abandonar as
obras e desistir do negócio, arrancan-
do bons lucros a sombra daquela ins-
tltulcfto social. O mato crescido en-
volve as armações de tijolos esmaeci-
dos pela ação do 'tempo, dando uma
Idéia de coisa em ruina, triste e
abandonada. Aquilo serve, todavia,
rie esconderijo a malfeitores e de
ponto de «encontros suSpeltos à noite.
As íamlllaB das proximidade* multas
vezes sòbressaltam-se na expectativa
do que ocorre naquelas casas. En-
trando numa delas, chegamos à con-
clus&o de que também nao há poli-
ciamento de qualquer espécie no "Nú-
cleo Residencial Carmela Dutra".
fiste é o segundo problema da aua
população. Cartas de baralho ras-
gadas, pedacinhos de vela e outros
vestígios da atividade nociva dos que
ali pernoitam estavam diante do re-
porter. NSo seria difícil uma acâo
policial, todos os dias. èm horas dl-
íerentes, naquela localidade. Se aa-
sim procedessem, prestariam as au-
torldadea mais um bom serviço à po-
pulacáo carioca (pois ali também é
Distrito Federal) e, quem sabe, nes-
sa oportunidade, recapturariam crimi-
nosos foragidos?

UM TELEFONE PARA
15 MIL PESSOAS

Os moradores queixam-se sèrlamen-
te da administração por n5o empre-
gar, convenientemente, em beneficio

COMO GANHAR DINHEIRO
KAS HORAS VAGAS, onde quer que V. S. ae encontre, poderá t«

tuna oportunidade útil e rendosa. Mande-noa aeu endereço, sen»

compromisso. REX STÜDIO — CaUa Postal 1616 — SAO PAQIX)

E O SEU PIANO?
VOCÊ SABIA?

....QUE se seu piano nfto estiver afinado no NORMAL, todos os

sons estão trocados 1
QUE por estar afinado baixo, «le nao tem som t

QUE quanto mais velho, dá melhor som? .';..'r\'

QUE multas pessoas vendem seu piano velho para comprar

um novo e depois se arrependem ?

QTJE geralmente as pessoas que tratam a reforma do seu plano

nfio o fazem por nüo terem competência ?

QTJE há muitos biscateiros desonestos e clandestinos que nao

têm Idoneidade e nfio apresentam referências ?

ite futuros aborrecimentos procurando uma casa de confiança

CASA SANTANA, de HUMBERTO PEREIRA DA MJZ
Rua de Santana, 105 — Tels.: 46-0920 e 48-5721

« •
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Fogões e aquecedores a gás

Ultra-modernos cs econômicos

JUNKER COSMOPOLITA
SEMER

Vendas à vista e prazo
Troca, Reforma, Conserta

COBRASAN — Rua México,
168-B — Loja — 2' balcão —

Telefone 22-7502

l

Estação hidro-mineraS e de repouso
para todas as épocas do ano

RETIRO NOVA GRÉCIA
Fazenda no Estado do Rio, com duas fontes de áp-uas mine-

rals, bicarbunatada e cálcio-magnesinna. a 200 metros de altitude,

clima ameno e nnlub6rrim... Leite em abundância, passadlo ótimo,

quartos com água corrente, banhos quentes e frios. Cavalos, chur-

retes e belos passeios. Mftxima simplicidade. Vendemos ótimos lotes

de terreno em torno das fontes. „_,.«
INFORMAÇÕES COM O SR. JURANDIR. A' AVENIDA AUKIRAN-

TE BARROSO, 15 - BELAS ARTES SAIÃO — THM3FONE: 22-2990

Carta de Lisboa
(Conclusão da l.a página)

que, por caprichos de uns, ruindade ae
outros e simples espirito de contradição
de muitos, deixe de cumprir-se, quanto.,
antes, o voto unânime da Conferência
Inter-acadmlca de 1945, autorizada e
competente, que. escolheu um sistema
ortográfico baseado nos estudos dos mais
ilustres lllólogos portugueses e brasi-
leiros.

Hâ> criaturas menos previdentes que
menosprezam as questões ortográficas
por as suporem meras caturrices de
gramaticSes. E, no entanto, se estilo
é a alma da linguagem, a ortografia
é a disciplina, direi mesmo a higiene
do Idioma. Além disso, como a expan-
sâo da lingua depende do seu aprendi-
zado e este s6 pode fazer-se por melo
de bons dicionários, nada justifica «ue
se adoptem várias grafias para a mes-
ma palavra, visto ser só uma a íala em
que sa exprimem brasileiros e portugufi-
ses.

JUSTO E SENSATO INTERCÂMBIO
Há pouco tempo, foi divulgada a no-

Meia de que tinham seguido para o
Brasil muitas dezenas de milhares de
estacas de oliveiras, destinadas a re-
produzir na grande nação sul-amerlca-
na a árvore produtora do azeite.

Agora, torna-se público que chegaram
a Lisboa Importantes maquintsmos, que
a Junta de Exportação do Caí* Co-
lonlal adquiriu no Brasil e se destina
as fábricas de tratamento e beneficia-
mento do café em Angola.

Portugal é um pais normalmente ex-
portador de azeite e o Brasll um de
seus mais apreciáveis freguezes. Poi.-
foi sem o menor constrangimento iue
sa Íe2 a exportação das referidas esta-
cas e se enviaram técnicos e instruções
para que os olivais a criar no Bra-
sil tenham o mais rápido e justificado
êxito.

O Brasil é um dos maiores produtores
mundiais de café e pretende, com Jub-
tiça, continuar a sê-lo. Isso náo ob«-
tou a que cedesse a um seu pequeno
concorrente, a nossa Província de An-
gola, máquinas para melhoria do pro-
duto. Esta resolução representa que
começam a modlficar-se os inexplicáveis
impasses entre Portugal e Brasil e ft
acalmar-se aquelas ásperas discussões
sôbre a exportação do café de Ango-
la, que tão lúcidamente foram co-
mentadas na conversa que o doutor
Oliveira Salazar teve em Junho passa-
do com o diretor deste matutino. Por-
tugal procura desenvolver na medida do
possível a exportação do seu café co-
lonlal. Mas nem essa circunstância te
pode tomar como hostilidade para com
o Brasll nem os portuguses podem d.s-
pensar o café brasileiro. Por conse-
guinte, quanto maior se tornar a tx-
portação do café da África Portuguê-
sa mais café brasileiro dará entrada
no porto de Lisboa.

Como antes digo, o Conselho Econo-
mico e Social sugere o estudo ponde-
rado de formas decisivas para se ln-
tenslficar o comércio entre a Améri-
ca Latina e a Europa em bases de mu-
tuo beneficio. As duas medidas acima
referidas cabem perfeitamente dentro
dessa orientação e não foi preciso es-
timulá-las em nome de qualquer or-
ganismo Internacional.

E Isso, porque portugueses e brasl-
leiros Já estão a convencer-se de que
não há motivo algum para rixas entre
eles, quase sempre acirradas por des-
peitos de elementos lndesiflávels ou
pelas picuinhas dc certa imprensa 6U-
bordinada a Intuitos levianos ou a
ridículos comendadores, que acima oo.»-
legítimos Interesses luso-brasilelros p6em
a sua doentia e incurável vaidade.

A RECENTE ENTREVISTA
COM SALAZAR

Um grande jornal português obteve
do chefe do governo larga converta
a respeito da presente situação interna-
cional e da última remodelação <?o
Ministério. Aconselho os leitores des-
ta carta a lerem as afirmações do
mais lúcido e integro estadista por-
tuguês deste século. Alguns talvez
se indignem, outros podem duvidar e
bastantes ficarão satisfeitos. O que ne-
nhum será capaz de negar é que apren-
dem multa coisa que não sabem. E
essa, sempre, uma das características
das palavras do dr. Salazar.

do núcleo as Importâncias arrecadadas
para esse fim, a titulo de taxas. Essas
taxas formam uma quota mensal fixa,
estipulada no contrato de promessa
dè compra e venda, a que está obrl-
gado o mutuário. Ninguém sabe, ao
certo, para que se destina a contrl-
buição chamada taxa de administra-
çào. Os próprios funcionários da Fun-
dação confundem-se quando respon-
dem a respeito. Uns dizem que é para
pagamento de limpeza das ruas, ou-
tros afirmam que é a garantia do
tratamento nas redes de abastecimen-
to dágua e de esgotos, .ou ainda que
se destinam a proporcionar aos mora-
dòrès amplos benefícios de assistência
social, ou então para consertos e re-
paros nas casas. Todavia, o mutuário
desconta, também, uma taxa muni-
clpal, pela qual a Prefeitura se obrl-
ga a proceder à limpeza pública, as-
alm como conservar as instalações
dágua e esgotos. E quando o mutua-
rio precisa consertar a casa, terá de
fazê-lo por sua própria conta.

Devido ao esforço de um grupo.de
moradores, foi possível a instalação
de um posto médico, que atende aos
casos de socorro urgente. Médico e
enfermeiro sâo pagos, sem,auxilio da-
quela Instituição. Há, no setor da
administração, um galpão, tipo hangur
de avião, que se denomina pavilhão
e é utilizado como salão de festaB.
Seu aluguel, por noite, aos moradores
custa a Importância de. mil cruzei-
ros. Parece haver, por parte da su-
perlntendência da Fundação da Casa
Popular, uma preocupação obstinada
em não permitir a existência de qual-
quer agremiação de moradores, que
possa, por sua própria natureza, for-
mar uma consciência coletiva. O únl-
co clube i ali existente, não obstante
as tentativas de sobrevivência de ou-
trás associações, é controlado pela
administração do núcleo, que transfor-
mou o edifício dos Serviços Sociais em
cede esportiva, para jogos de plng-
pong, «te. '•

Embora custe a crer, uma popula-
Câo de cerca de 15 mil habitantes
utlllza-se de um único telefone, Ins-
talado na mesa do administrador. E
cada ligação — por absurdo que pa-
reça — custa a importância de dois
cruzeiros, oom a duração permitida
de cinco minutos. A Fundação, usan-
do essa tabela de preço, tem um
lucro de 1 cruzeiro e 20 centavos, ad-

mltlndo-se que a Companhia Telefo-
nica lhe cobre a taxa oficial de 80
centavos. Êsse é um caso. nfto há
dúvida, perfeitamente caracterizado
como crime contra a Economia Po-
pular.
OBTEVE LUCROS NA CONS-

TRUÇÃO DOS MUROS
Como dissemos em nossa primeira

reportagem sobre a Fundação da Casa
Popular, publicada domingo último,
essa Instituição deu Inicio âs suas
atividades aqui no Distrito Federal
adquirindo da Legião Brasileira de
Assistência várias casas que seriam
destinadas bob ex-combatentes. Lata-
vam praticamente prontas, faltando II-
gelros reparos. Só assim, foi |iossl-
vel em 1948, dois anos depois de
criada, entregar as primeiras casas,
com o seu rótulo, aos candidatos se-
lecionados. Quando metade do nume-
ro de casas existentes foi vendida,
reclamaram os mutuários que os mu-
ros respectivos não haviam sido cons-
truidos. Com as residências devassa-
veis, pediam uma urgente providên-
cia da Fundação. Os muros '«""nm.
então, levantados, mas custaram 3.000
cruzeiros a vista, ou foram pagos em
60 prestações mensais de 60 cruzeiros.
Segundo nos demonstraram, o lucro da
Fundação, com a construção dêsseB
muros, não foi pequeno. Para exem-
pliflear. vejam os leitores o que ocor-
reu com a quadra "A", que possui 28
lotes de 250m2. Há, ali, 1.170 me-
tros lineares de muro, cuja constru,-
ção a Casa Popular teria pago a
razão de 50 cruzeiros o metro. Para
o empreiteiro das obras, havia um
preço que variava entre 45 e 65 cru-
zeiros. Os muros dessa quadra te-
riam custado a Fundação 58.500 cru-
zeiros, pelos quais recebeu, dos mu-
tuérlos reclamantes, a Importância de
84 mil.

PISCINA RICA PARA
GENTE POBRE

Fizeram, realmente, duas pequenas
cidades, ou melhor dois novos balr-
ros no extremo norte do Distrito Fe-
deral. Esqueceram-se, todavia, os
responsáveis pelas obrSB, quando do
seu planejamento, de um reservató-
rio para abastecimento dáqua, que é
escassa, como de resto acontece em
outros bairros e subúrbios. Em seu

i lugar, inauguraram uma ampla e
moderna piscina, no "Conjunto das
Bandeiras", na qual se gastaram na-
da menos de 800 mil cruzeiros. Em
face dessa obra (como pobre que dei-
confia de esmola grande) os mora-
dores do "Núcleo Residencial Carmela
Dutra" ficaram com n pulga atras
da orelha. Um dia aconteceu o que
esperavam: o dinheiro seria arran-
cado do seu próprio bolso, mas
de uma maneira suave, que nao
chamasse tanto a atenção-. Pia-
nejou a Fundação uma sociedade pa-
ra explorar a piscina. Somente seus
sócios terão direito ao banho ao ar
livre, assim mesmo se estiverem em
dia com as mensalidades correspon-
dentes a 20 cruzeiros por familia ou
10 cruzeiros por pessoa. Enquanto os
administradores estudam outra moda-
lidade de renda para a Casa Popu-
lar, a piscina permanece vazia. No
dia em que o presidente da Republl-
ca compareceu, ali, para inaugurá-la.
a população sofreu horas de amar-
gura, veriflcnndo-se uma sede cole-
tiva. Não que a calamidade fosso
provacada pelo general Dutra, mas
por que toda a água destinada ao
consumo foi canalizada para o enor-
me tanque de banhos... Como prlvl-
léglo, os moradores da Casa Popular
podem orgulhar-se do ornamento, pois
a piscina dessa Fundação, que nas-
ceu para agnsalhar gente pobre í
de uma riqueza deslumbrante. O no-
mem simples, não acostumado a re-
qulntes de tal natureza, mal saldo
do desconforto de um miserável ca-
sebre ou de um Infecto cômodo de

"cabeça de porco" parn a sua casl-
nha de quintal em Marechal Hermes,
não consegue aRsImllar- de uma vez
êsse luxo exagerado. A piscina po-
derla ser menos luxuosa, mas os mo-
radores não deviam ficar privados do
fornecimento dágua regular, de ai-
guns aparelhos telefônicos e outras
utilidades nfio multo onerosas aos co-
freg da Fundação da Casa Popular.

DR. MOISÉS HSCH--s^jã
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DE PESSOAS TÊM
USADO COM BO
RESULTADO 0 Pr!

PULAR DEPTJRa,
TIVO

BIEIISBQ
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baeo, o Coração, o Estônwiío, os Pulmões i.
Produz dores de Cabeça, dores nos Ossos, Reumatismo (¦«, r
Queda do Cabelo, Anemia e Abortos. — Consulto o médico «i"1
o poi i " ». depurativo Elixlr 9] 1. Aprovndi pelo D. N. S P "^

 medicação ai' iliar ao tratamento de Sífilis '' ""•••
INOFENSIVO AO ORGANISMO, AGRADÁVEL COMOLIlõi

Dr. Geraldo Barroso
Cirurgia geral — Doenças de se-
nhuraa — Vlaa Drlnárlas — Ua»
l* àa 18. Consultório, nu do Mé
xlco, 81 — l.i andar — Grupo 703
Telefones con. B2-4818 e 27-1718 t.

&
mt* „.,. irtAo At FRED0.25.RUft -iO-tó (U.FRED0.25.29e3l-*TEL. 38.1186

UT%

tratamento especializado das doenças NERVOSAS
e CLÍNICA DE REPOUSO. —Pavilhões para ambos os
sexos e de repouso, com assistência médica permanente
Direção: Dr. Nelson Pitta Martins — Corpo clínicoi -1
Dr. Antônio Mattos Muniz — Dr. João Marafeli Filho
— Dr. Albino Souza Vaz.

i
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agora 100%
conservadas
Pelo novo sistema

de torreffdcão

Um bom livro é o seu melhor amigo!
Santa MARIA GORETTI — mártir da pu-

reza.— do Sac. Prof. Armando Gualandi Cr$ 10,00
A DONZELA CRISTA — no seu ornato de

virtudes — Pe. Matias Bremscheid Cr$ 20,00

LIVRARIA MISSIONÁRIA
Rua da Assembléia, 101 sob. (ao lado da Sap. Fox)

Telefone: 42-2994
GRÁTIS! TrnRi» Oste nnnnclo e recebera um nrtistlco enrtilo

lindamente iliiMtrnilu.

FABRÍCAM-SE JÓIAS
A Fáhrica de Jíla> «Eíser» Ltda. —
praça Onze de .Iunho, 75, primeiro an-
dar, telefone 43-4178, (antiga avenida
Presidente Varga», 2.139, primeiro an-
dar), vende um relAjclo com pulseira,
de ouro, 18 quilates, garantido, para
«enhora, por 1.800 cniielros» um anel
de ouro, platina e brilhante», para *e-
nhora, por 450 cruzeiros; um relógio
de ouro 18 quilate», para homem, por
050 cruielro»; anel» de grau desde «00
cruzeiros. Conserta-»» e fas-»e soh
encomenda, qualquer J6la de ouro ou
platina. Fabrlcam-se jóias em geral,
especialmente colares de ouro por hons
preços. Preços especial» para dcprtsl-
tos e revendedores. Vendemos também

a varejo pelo sistema crediário.

Nem Sala -- Nem Dormitório!
A loluollo moilnrnn * rnontnr « uiuirtanienti m peca» «do-

BUidM,,. wm o nntlqiiBdo moiiho dn movei" «li»iia«rril/.H(1..» I
vnm tiniu» »» nnmpiirtlmojito» rttimfliitloou, fllupomu» fio P»«M
,,,,.|hi." « (it ......mili..» Inleruminnto» <!»» miilN viirl.nl.iH liimimlm».
glmpllfildfliJi' «Wm, *<•«"««•¦' ¦' »'»*¦>¦"•¦••¦•¦''¦¦' ¦'¦nv'i|,• '¦"''
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MOBILIÁRIA REAL
Fftü.lltft o pftKamonto

«im dr» <;.iM<% 100 — TVI. 25-4092
m <4'íh4* iwAvmI* novo»
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sob Controle Eletrônico70K^_j*»^fy»«L^ >

VCi/Ai-wwi riiéiitií co«PM.
VICIO DE laCONTESláVEl SUPtRIORI0«0l I

DENTADURAS
Preço* ii" nlcnncn do torto»

P A L A D O N
Donde 0r$ 300,00
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Admo, eort» d* um grflo da
cal* homoçjeneainenta torrado,
¦ob eontrAI» eletrônico. Obitr-
v» o coloração uniforma, com-
provando o torrofaeao por Igual,
Interno • •xternomant». A lor.
rofacao a ar quente, «ob con-
trolo «letronleo, «qulvalo o um"forno" onde o temperoturo |a-
mal» «Hcad* d* SSO graus. Por
feio coniervam-ie ai proprleda.
do, tônico, do ca'*, Incluilv*
O, vitamino, I E«t« novo •litoma
significo tombem puroco abio-
krra. porque oxlgo eaf* 100 *

I

i iii WWWW

Naito Ilustração, vè-to o grflo
queimado por foro • Iniuflclen-
temente torrado por dentro -
resultado do contato direto com
a chapa «uper-aquecida. O pro-
casso comum de torrefaçSo ••
qulvale o "uma frlgldelra", ondo
a chapo atinge 6 temperatura
d» SOO c 600 graus. Em lodo o
mundo ho apenos 4 torradoro,
¦ob controle eletrônico, 3 do>
qual, no, EE. UU O torrado, do
fabrica do Cal* Globo, o reali
moderno de lodo,, * o Onlcc
da America Latino í

Salto espetacular do progresso I... ül» novo c revolucionário
slsteme de torrefeçSc s u quente, sob controle eletrônico, con-
serve agora as vitaminas • toda» as propriedade? tônicas •
nutritivas do cafér Químicos, autoridades médicas e laboratórios,
analisando » infusão do Café Globo, comprovaram cientifica-
mente êsse fatol
O slsteme ultra-moderno dc torreteçfio do Café Globo torna isso
possível porque n&o sujeita o gr&o as altas temperaturas do

processo comum Resultado: mais ssbor, mais arome e melhor
qualidade, em cada xlcars do delicioso Café Globo ! Torrado
sob controle eletrônico, o Café Globo é moldo e empacotads
mecanicamente — sem qualquei contato manual
Se quizer o melhor, peça sempre
Café Globo ao seu fornecedor.

CtfE GLOBo
O M ATE
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AFFAIRS
. 0SlAV VtEW ON WORLD PROB.IEMS

(!» revr|sta é a trlbunn livre

.ub„ca a opinião de escrito-

i. p estrangeiros, trafuv

e diversos problemas, em as-

a internacionais.

Jlliçado qulnzenalmente em
' 

E Francês.
&**** geração de - Jor-

Iugoslavos,
lulra publicação em Junno

exemplar US$ 0,12

lüíatura anual USS 3,00

This magazine ls a free tribuno
and publlshes the oplnions oi local
and forelng writers on varlous
problems In International affairs.

Issued fortnlghtly ln Encllsh tnd
French.

Publlshed by the Federatlon oi
Yugoslav Journaiists.

First lssue in June
Price per copy IjSS 0,1'2
Yearly subscrlption USS 3,00

Revieiv Of International Affairs

jismaturas paga vels no Banco

jiasll a íavor do National

0f the Federative Peopie's

oi íugoslavia, para a

^o 1 Izdavacko r-reduznce

^Novinara Jugoslavije.

f.0.B.-125 — BELGRADO

Subscriptions payable to ihe
«Banco do Brazll» in favour oi
the National Bank of the federa-
tive People's Republic oi SíúgosU-
via for the Novlnsko 1 lzdavacuo
preduzece Saveza Navlnara Jugis-
lavlje.

P.O.B.-125 — BEOGRAD

TUDAH ra In nu O1 WMW
O general em Canossa — Segurança de vôo —O comício de Getúlio — Ave Maria em sambas— Coisas que dão raiva

Comentários de RENATO DE ALENCAR

DENTADURAS AMERICANAS
Cum os famosos dentes translúcidos usados «elos artistas de cinema

DR. ÁLVARO GUERRA MAIO
tiiíiâo-ilcntlsta especializado em dentaduras sem abAhoda palatlna, pimles
JI,k e Ktiach'. por processos modernísslmos. Orçamento sem compromisso.

ti Buenos Aires, W,-A, 19. andar. Diariamente, das 8 às 18 horas. —

Neloie S3-4Õ8H

PROFESSORES!
Aproveitem suas férias para ir a S. Lourenço, e

lospedem-se no famoso "Hotel Silva", completamente
liBioileiado, com novos apartamentos, chuveiros com
jp quente e fria em todos os andares, sob a gerência
lê Alfredo Pereira e senhora (quase dentro do parque) .
Diárias módicas, Tratamento familiar. Informações no

Av. Rio Branco? 12 - 1* and. Tel. 43-4500 —
.ARLINDO.

Montei™ ?trlbulnd° ao general GóisMonteiro uma expressão que «le nHo
Eu"COU 

ap,6s ° seu campeonato de
Aníiíl \ 

6 UlSqUe3 com ° «-ditador.
«, ~™íiín"e .tUm encontr° «n Canos-
ogla Como sabemos, há em nossa'nh^'VertaS Palavras que perdem si-labas por metaplasmo, ao que d8o os

h^n,reS, era,2átio°s o bonito nome de
nasnnBia- 

P.°r exemPl° = bondados,,,passou a ser bondoso (perda da silabudn). paralelcpipedo, que muita gente
n^e„faMa,d4 Prunun<>'a paralepipedo:unan midiulc, pode ser ouvido assim;unanidade. E' um fenômeno da línguaque fllôlogos e glotólogos explicam coma mais absoluta clareza. Ora, o gene-ral Góis, se quisesse dar ao seu en-contro com Vargas o sentido daqueleoutro de Henrique IV, da Alemanha,com o Papa Gregório VII no casteloda condessa Mathilde em 1077, estaria,voluntária e esquisitamente se colocan-do no lugar de um simulador e perjuro,o que nao fica Ia muito bem piira umgeneral de sua idade. Em Canossa,realmente, o soberano se penitencioumarchando a pés nus, em torno doCastelo do Papa. durante três dias etrês noites, suportando os rigores daneve e os incômodos da humilhação.Somente, depois de t&o grande provade arrependimento, o Papa lhe concedeuaudiência e perdão.

Mas, pensa o leitor que ésse impe-rador malandro cumpriu o compromis-
so? Nada! Deixando Canossa, o Papae as boas ceias, já de lombo aliviado
pela exclusáo dos pecados, logo de-
pois faltou com a palavra e traiu Gre-
gório VII. E' evidente que o generalGóis nâo iria servir-se de caso tao
escandaloso e deprimente, para dizer-se
urn segundo Henrique IV aos pés de
Getiilio, o Papa dêste episódio. O ge-neral pode nllo ter muitas leituras de
estratégia militar, pois, ainda jovem,nao teve oportunidades de provar sua
capacidade bélica cm alguma guerra;
mas, que sabe multa coisa de mitologia
e de história, Isso ê virtude que nin-
guém lhe nega.

O que houve foi o seguinte: vlsitan-
do, por dever de cortesia o seu antigo
aliado de todos os planos, foi-lhes apre-
sentada uma bandeja com copos de
bebidas de vários tipos. Então Getúlio,
sabendo das preferências Ucorlstas do
visitante, quis obaequlâ-lo com uma fa-

Envergonha-se de Sorrir?
Belos Dentes REQUEREM
Gengivas Firmes, livres da

ameaça da

PIORRÉIA

IVROS
GRANDE VENDA COMEMORATIVA

DO 17.? ANIVERSÁRIO
DESCONTOS REAIS DE 10 A .30%!

sobre todo valioso estoque de Hvtos nacionais e estrangeiros,
de nossa importação direta. ¦«¦.

LIVRARIA ACADÊMICA
Rua Miguel Couto, 49 — RIO

Peja bibliografia, indicando o assunto do seu interesse.

CUTELAMA
Recebemos Máquinas Juwel para cortar cabelo

Tesouras VITRY, SÔLINGEN, NOGENT. Navalhas
SUECAS, SÔLINGEN, VITRY PELOS MENORES

PREÇOS
DON ATO FUCCI CIA.

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, N. 23 — EX-PRAÇA
TIRADENTES — TEL. 42-2541

Amola-se e afia-se qualquer objeto de corte
***—T"r iii ii ii iiiiiiniwiiiiini—•iMHimnmiTHT" J-^-"
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ÍTIMO NEGOCIO
aluga-se

IESTAURANTE E "BOITE"
Rico e amplo salão com mais acomo-

^Çòes para restaurante no térreo, e luxuo-
:issimo salão, com mais acomodações nò"ro°f". 

Ambos no Edifício LUTÉCIA, em
SANT0S. — Mais informações na CAIXA
GEHAL DE EMPRÉSTIMOS. Rua Senador
FeiJó, 176, 7.' andar. Fone: 2-4722, de 12 às
l8horas-São Paulo.

4 de eadtz5>
Podem Tornar-se Vítimas

Desta Moléstia Cruel
Se quiser que seu sorriso mos-
tre dentes radiantes e gengivas
sãs... é melhor adotar logo o
método simples Forhan's. Não
espere que gengivas sangrentas
lhe avisem porque 4 de cada
5 pessoas podem contrair a
Piorréia.

Para defender-se da Piorréia,
que provoca o encolhimento das
gengivas e o afrouxamento dos
dentes, vá ao dentista com re-
gularidade. Em c:.. . faca r-.-.r.c-
sagem nas gengivas c escove 03
dentes duas vezes por dia com
Pasta Forhan's, o único C.t::-
tifrício que contém o adstrin-
gente especial do Dr. • R. J.
Forhan contra a Piorréia.

Observe o vigor que adquirem
as suas gengivas... como seus
dentes parecem resplandecèntesl
Em recentes . exames clínicos,
95 % dos casos ameaçados de
Piorréia melhoraram em 30 dias
com Forhan's. Compre, pois,
Forhan 's para toda a iamília
— hoje mesmo.

Escove os dentes com

Forliaiís
/?/ hrtUrx jotas;

Use Pa.ta
DentilríCia FOHKb./S

FP9-:/8K
*V à

IIXA DE ASSOALHO
pPrêtt)
flana,

e grossa, garantida, raloeada nas enceradeiras com facilida-
Cr$ 100,00. A vendas nia Senador Dantas, 44; nia Urn-

150; avenida IH de Maio, 28, iV andar, sala 925, Ed, PAKKE.
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CABELOS BRANCOS
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brlcada lá em Itú, e lhe disse, apre-aentando-Ihe o copo: «Tome. A cana
ê nossa»...

SEGUUANÇA DE VOO
Após os lutuosos desastres de aviação

civil dos últimos dias de julho p. pas-sado, muitas conjecturas foram feitas
sObre as causas reais desses sinistros.
A palavra-do Ministério da Aeronáu-
tica nao se fôz esperar. Os esclareci-
mentos dados aos jornalistas situam
aquelas tragédias em duas falhas fun-
damentais: a primeira, se refere à in-
disciplina dos dois pilotos, que nSo
obedeceram a ordens emanadas do Cen-
tro de Controle de vOo; a segunda, ao
desaparelhamento' em que estão os nos-
sos campos de pouso. Cita o Ministério
da Aeronáutica a desobediência do pi-loto do «Constellation» ao comando da
torre de S. João que ordenara subisse
o avl&o para 600 metros sObre o rádio-
farol, tendo o comandante respondido
«ciente»; mas, ao que diz a Aeronáu-
tica, êle nfto cumpriu as lnstruçOes.
No caso do avi&o da Savag, as ordens
do Centro de Controle eram para queo «Lodestar» n&o abandonasse o vôo
de topo, acima das nuvens, até chegar
ao destino; também ai n&o foi obede-
cido.

As declarações da Aeronáutica s&o
graves, o que féz vir a público o co-
mandante Luis Fernandes Nóbrega Car-
neiro, presidente do Sindicato Nacional
de Acronautas, contrapondo àquelas de-
clarações da D. A. C. argumentos ir-
respondlveis. Fazendo ver, preliminar-
mente, ser muito -difícil precisar causas
determinantes de acidentes como os queenlutaram o país, o comandante Nobre-
ga Carneiro ataca de rijo o desapare-
lhamento dos nossos campos de pousochegando mesmo a citar o aeroporto
de Gravata!, que n&o possui, sequer,
um rádlo-farol! Declara ainda que, se
aquele aeroporto estivesse equipado com
os aparelhos exigidos pelas Convenções
Internacionais realizadas com a assina-
tura do Brasil, os acidentes nfto se te-
riam verificado, mesmo com a péssima
condição atmosférica. E vai mais lon-
ge, como que defendendo a memória
e a capacidade técnica de seus colegas,
citando, um a um, os nossos aeroportos
que continuam em condições precárias,
sem o aparelliamento a que nos obri-
gamos em compromissos Internacionais.
E Isso, apesar de possuirmos um vo-
lume de tráfego comercial classificado
nas estatísticas, como o quarto • do
mundo! O povo que julgue entre a te-
merida.de dos comandantes e a negli-
gência criminosa do próprio governo.

O COMÍCIO I)E GETÜMO
Foi um teste. K teste que saiu con-

tra Gotúlio. O ex-dilndor é homem de
habilidades políticas, conhece bem a
arte de simulai e dissimular para ob-
ler os litvores do povo. Flngindo-se de
mártir a doze mil cruzeiios mensais
na excelente ociosidade de sua fazenda,
surge no Klo para falar ao povo ca-
rioca, tudo precedido, espetacularmen-
te, de clarins e cartazes aos milhões.
Marcado para as 14 horas o Inicio da
pregaç&o -«democrática», sua oração só
teve começo, no campo do Vasco, pre-
cisamente ás 4h55m, dando tempo em
excesso para que os í&s enchessem to-
dos os lugares.

Mas o resultado foi o quo se viu.
Em (ugar de 60 anil adeptos e curiosos,
ubs,;dcz mil, veW^fe. curiosos o quere-
rriistãs. O diBcursb. de Getúlio .'Jiõdia
ser pronunciado, mesmo com seu modo
vagaroso de falar, em vinle e cinco
minutos; mas levou exatamente cin-
quenta e cinco. O entre-meio foi ocupa-
do pelas aclamações quase sempre sem
motivo nenhum. E todo mundo notou
a ausência de uma palavra acerca do
seu companheiro de chapa. Silêncio
absoluto. Também o senador sem fun-
ç&o nada disse a respeito de seu mais
fiel partidário, Salgado Filho, morto
tragicamente a serviço de sua candi-
datura à presidência da Kepúbllca.
Causou estranheza a atitude de Getúlio
Vargas. Ocupando-se, exclusivamente,
em ataques ao governo que nutriu e
Inventou; elogiando-se cgolíit ricamente,
como se de 1930 a 1U45 todo o povo
brasileiro houvesse desaparecido e Bô
houvesse agora gente nova, o ex-dltador
n&o teve uma palavra de saudade para
Salgado Filho, sacrificado no caminho
de Itú, a serviço do próprio orador. A
biografia de Getúlio sô poderá ser es-
crita por intermédio dos elementos do
Além. O seu sorriso ê como o cabaz
de Cleôpatra. víboras entre flores.

AVE-AIAH1A EM SAMBAS
Casualmente, ao mover o «dlal», ouço

um prelúdio da Ave-Maria de Gounod.
Embora estranhasse a Irradiaç&o em
virtude da hora, deixei continuar. Mas,
oh! leitor! Aquele prelúdio era aperl-
tlvo sensual para um samba, um samba
Inspirado na Ave-Marla de Gounod!
N&o sei de maior profanaç&o. Todos
sabemos que aquela música, embora de
caráter sacro, n&o é oficialmente reli-
glosa. E' profana; mas, por Deus, se-
nhores sambistas! N&o imitem os com-
positores norte-americanos, que trans-
formam valsas de Strauss em ebugue-
ugues», «fox-trotes» e coisas de cabarés
de última classe. As «Ave-Marins»,
seja a de Gounod, seja a de Schubert,
b&o cânticos divinos, músicas celestiais
que repousam o nosso espírito e nos
aproximam do elerno. Aproveitem os
temas terrenos, as Infelicidades conju-
gais, o ciúme, a vlda do morro E'
sacrilégio converter uma «Ave-Marla»
num samba freudiano...

COISAS QUE DAO RAIVA
A imundicle dos aventais destinados

aos clientes do Hospital dos Servidores
da Prefeitura, quando v&o tirar radio-
grafias. (Contrlbulç&o de Azeredo).
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Chuíeiras "Maracanã". Tipo
argentina. Pelica prata e sola na-
tural. O tipo oficial nas medidas
das traves.
Preço Normal: ... CRS 98,00.

Preço só dia 21: . . CRS 79f00

Toalha americana de matéria
plástica para mesa. Prática e
durável. Limpa-se apenas com pano
úmido. Variada coleção de alegres e
originais padrões. Tam.: 1,40 x 1,40.
Preço da Praça: ... CRS 78,00.

Preço só dia 21 : ¦ . CRS 55,°°

fciiusq juvenil. Em superior malha
fio de fcsíócia. Ideal para passeio,

"esporte e trabalho. Manga japonesa.
Sanfona na cintura e na gola. .. i«
versos modelos e cores. De 38 a 44.
Preço da Praça: . . CRS 25,00.

Preço só dia 21 : . ¦ . CRS 9,0B

«GOSTO

3.« FEIRI
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Camisa "Aviação", cm tricoüne
leve e resistente. Colarinho moderno.
Corte amplo e anatômico. Mangaj
compridas e 2 bolsos com boto s.
Pode também ser usada com gravata.
Na côr beige.
Preço aa Praça: . . CRS 110,00.

Preço só dia 22: ¦ . CRS 85,°°

Caldeirão de alumínio polido
"Martelo Forte" da fábrica
Rochedo. Inoxidável, super-resis-
tonte e indeformável. Com tampa.
Alças com protetor de madeira. 20
cms. de diâmetro. Capacidade 4 Its.
Preço da Praça: . . CRS 39,00.

Preço só dia 22: . . CRS 24,50

K^ IK 11, tiMU
Calça curta para meninos. Em
tropical extra. Modelo anatômico,
com bolses de faca. Toda forrada.
Na; coros: marinho, cinza, azul e
2 tons de beige. Tam. 5 a 13 anos.
Preço da Praça: ... CRS 75,00.

Preço só dia 22: . . CRS 55,00
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Colônia "Flor cie Maça" ou
"Chipre". 2 perfumes à escolha
do cliente. Perfumes suaves, dura-
douros e de inesquecível fragrância.
Apresentação em lindo vidro.
Preço da Praça: ¦ . . CRS 15,00.

Preço só dia 93: ¦ .' . CRS 10,OD

Ki...mono "Geisha". tm superior
creponete de cores firmes e laváveis.
Padrões alegres. Modelo clássico
bem ttanspassado. Saia com 4 metros
de roda.
Preço Normal: ... CRS 95,00.

Preço só dia 23: . . CRS 8@,00
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CalçaTardineira "íoile de Vi-
chi". Muito resistente, para o uso
diário. Peitilho com bolsinho. 3 bolso»,
Suspensório do mesmo tecido. Para
meninos de 2 a 8 anos.
Preço da Praça: . . CRS 58,00.

Preço só dia 23: . ¦ ¦ CRS 33,DÕ

/•GOSTO ?

5.-FEIRB |¦¦m
Tratamento da» ditencas ano-
retais das colites e reto coll.

tes amolilanas e

HEMORRÓIDAS
Por processo próprio e sem

operaçfto

DR. LTJIZ SODRfi

i íGOS-° IÉ AP I

RUA RODHIÜÜ SILVA, N 14,
Z." ANDAR — TEL.! Ü2-II0D8

*m*È*m*m**m**m*ammmm*mcm*mm*mwrmm**wm**mmr.

í FOGÕESAGÂS1 I 23 I
I VENDAS A PRAZO SEM FIADOR %Sf^

I LOJA 'VaKO"
l18l'A/,Marfcí)alflbrW8t
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fcstojo de fichas. SuSO fichas em bo.
nito estôjo. Côr«s variadas. 20 fichas
de S 200,00 - iO de $ 100,00 - 20 de
$ 50,00 - 20 de S 20,C0 - 30 de S 10,00
30 de $ 5,00 - 40 de S 2,00 - 40 de
$1,00. Para o seu jogo de cartas
familiar.
Preço da Praça: . . . CR$ 220,00.

Preço só dia 24: . ¦ CRS I25,00

Aparelho de café em fina
porcelana. Com 8 peças: bule,
açucareiro e 6 xícaras com pires.
Todas as p«ças filetadas a ouro e
decoradas com delicados desenhos
gravados a fogo.
Preço da Praça: ... CRS 115,00.

Preço só dia 24: . . CRS 75,00

Travesseiro "Pluma".Em"moirée"

pespontado. Com enchimento d«
cortiça laminada. Leve e higiênico.
Um conforto para o seu bebê.
Preço da Praça: . . CRS 35,00.

Preço só dia 24: . . CRS 20,°°

^|u, \\ f\

Camisas "Cambridge". Em com-
braia "Oplima" Matarazzo. Colori-
nho tipo americano. Tecido leve e
resistento, Corte anatômico. Nas cô-
rei: b:anco, azul, beigo e cinza.
Proço da Praça: , . CRS 75,00.
Proço só dias 25 « 26: CRS 53,0U

,/Ír
/íMi

¦ '7,

Jogo de depósitos para man-
timentos. Em alumínio "Martelo
Forte" da fábrica "Rochedo", super-
reforçado. Conjunto com 5 peças
com capacidado para 2, 3, 4, 5 o
7 quilos respectivamente.
Proço Normal: . . . CRS 150,00.
Preço só dias 25 o 26: CRS 85,00

Macacão de flanela. Origina'
modelo inteiriço. Todo aboteado n<
frente e na cintura. Mangas compri-
das. Diversas cores. Pcra criança»
de 2 a 7 anos.
Proço da Praça: . . CRS 58,00.
Proço 16 dias 25 e 26: CRS 39,08

>v,m„A CA«IOC* ^P^'# JUVÍN.L
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DR. MURILLO DE CAMPOS
UOENÇAS NEUVOSAS

1'rnca Florlnno n. 5i>, fts 10 horas
Tel: 22-3293

DR. A. MULLER
Clinica — Aparelho digestivo: doen-

ca» do fígado, Intestino
est Ama uo, rte.

Ar. Graça Aranha, 206 — Salas
202/203 — Telefone: 22-1288

DR. BAYARD LUCAS DE LIMA
Clrurjria, Ginecologia, Obstetrícia
Edifício Calrtjteras — Rua Santa
Luila n. 885 — Sala 1.104, das

9 fts 12 horas.
Tels.: 32-8823 — 47-0537 — 62-0220

Prof. José Martinho da Rocha
DOENÇAS DE CRIANÇAS

B. México, 31, 11. andar. 'leis. 52-4701)
e 27-B928 — HOBA MARCADA.

UK. OCTACILIO GUALBERTU
UROLOGIA

Kua México, 41, 9.1 — Tele..
22-1210 e 87-7104

DR. SPIN0SA R0THIER
Doençag sexuais e urlnárins. I.a-
vagem endo.cf.plca da veslcula.
Próstata — R. SENADOR DAN-

TAS, 45-B — Tel.: 22-3307.
Oe 1 às 7 horas.

CAMPANHA DA LUZ

EM PROL DOS CEGOS NO BRASIL
Humberto Taborda

Dr. Ortiz Patto
(Laboratório de análises, iler-

gia, tubagens, metabolismo basal)
 comunica a mudança de suns

Instalações para ft rua da Assem
bléia, 51 —' 4.' andar.

DR. ATAULF0 MARTINS
ESPECIALISTA

ipyi Bromiiilte nsmfttica
h \ ftfg Jl Bronquite crônica.
_-_tJ_T_-H (.OMPLIOAÇOE...
QUITANDA, 20, S. 401 — 22 0049

De 2 fts 0, exceto «Abados
ótimos resultados desde 1029

Contrariando a teomosln supersticiosa
de quem não gosta de número 13, e dos
que encontram sempre motivos de des-
gosto no mês Ue agosto, o último do-
mingo proporclpnou-me duas ngrndflvels
surpresas: a crônica dominical de Atl-
lio Mllano, toda ela consagrada a Cnm-
panha da Luz. e a generosa oferta de
um quadro a óleo, acompanhado do se-
guinte bilhete:"Desejando contribuir de algum modo
para a construção da casa para as ce-
gas, tomo a liberdade de oferecer um
trabalho meu parn ser vendido em seu
beneficio, sentindo nfio poder fazer
mais".

Respeitando _a vontade dn doadora,
que deseja conservar-se incógnita, ocul-
to o seu nome. Trata-se. entretanto,
dn uma senhora de elevada estirpe so-
ciai, escritora e pintora, que me co-
nhece hâ quase meio s.culo e que, nos
Áureos tempos do velho "Lírico" e do
moderno "Municipal" fêz parle do hls-
trtrlco grupo dos "Trezentos de_ Gedefio",
na frase de Artur de Azevedo, que as-
sim denominava os Infalíveis assinantes
daquelas temporadas gloriosas que ain-
da hoje nos recordam os nomes de

DR. RUBENS M. CABRAl
OUVIDOS — NARIZ — «AKCANT.
EsflfBKO — Trnquela f Rrftn .uhir —

Corpos estranhos. Largo da «'«rlocB,
5, (Edifício Carioca) — Wf *nrtnr —

Telefone 22-0200

HÉRNIA
Fundas, americanas e nacional* de

todas as qualidades.
CASA SANTOS

KUA DA CONCEIÇÃO, 39
Esquina de Buenos Aires

Dr. Sebastião de Azevedo
DOENÇAS E OPERAÇÕES NA
ÜARGANTA, NARIZ E OUVIDOS
Diariamente das 3 fts 6 horas.
Cons.: Rua do Ouvidor. 11!», 6.»
andar, snln 020. Tols.: 43-0591 —

Res.: 38-2010.

20% de comissão
ou 25 % a quem der garantia
para agentes em todas ns pra .as.
Folheto ilustrado urgente, medino-
te CrS 1,20 de selos i\a Frtbrlcn

Sfto raulo, Caixa 1027.

Dr. Duarte Nunes
Doenças dos órgfio» gPnlto-iirln.rlos,
cm ambos or sexos. Hemnrrólrtas, f
suas complicações — Das 8 ns 18
horas — Senador Dnntns, H3, soh.

Telefone 25-0855

Dr. Renato Cortes
Raios X Abreugrafia

TOMOGRAF1A
EXAMES EM RESIDÊNCIA

Rua Araújo Pflrto Alegre, 70
— 0« andar. Tel.: 22-5330

Coquelin, Sarah Bernhardt, Réjane, Ca-
ruso, Darclée, Tlta Ruffo, Antclne No-
velli, Zaconl, Guitry, André Brule, Nl-
ginsky. Claudia Muzzio. Galli Curccl e
tontos e tantos que se nos baralhnm na
memória.

O quadro, que tao gentilmente me
foi enviado (Pastora Cega), será opor-
tunnmente vendido, e o seu produto in-
corporado a subscrição dn Campanha
da Luz.

A crônica literária de Atílio Milano.
a quo me referi mnls acima, e por êle
escrita em forma de carta a um se-
nhor multo rico, é um vibrante apelo ft
generosidade adormecida de tanta gente
rica que neste mundo se compraz em
deixar para amanhfi o que ,pode fazer
hoje, sem se lembrar que o tempo pas-
sa, e os necessitados vfio sofrendo as
agruras de sua desdita e do desamparo
em que vivem.

Agradeço muito sensibilizado a espon-
tAnea colaboração do brilhante escritor,
e peco a Deus que as suas palnvrns
possam encontrar acolhimento num ge-
neroso coração de "um senhor multo
rico"...

A Campanha da Luz. trabalhando em
prol ria construçfin do Departamento Fe-
minino da I-tga de Proteçfio aos Cegos
no Brasil, apela hoje, como sempre,
para a generosidade de seus leitores.

Cooperem com a Campanha da Luz.
levando o obulo que lhes seja possível,
mnlnr ou menor, de acftrrio com as
posses de cada um. certos de que es-
tarao praticando a verdadeira caridade,
ciando um lar e trabalho a pobres mu-
lheres cegas.

Na rua Urugualana. 104, 1.» andar,
sede da Liga de Proteção aos Cegos no
Brasil, serfio recebidos todos os riona-
tlvos para a Campanha ria Luz. que
ali ficarão registrados num livro rie ouro

e serfio publicados neste jornal.
.SUBSCRIÇÃO: — Quantia Já publi-

cada: Cr$ 224.010.00. Novos recebimen-
tos: Crt. 10 00 da contribuição mensal
rie Abílio Medeiros: Cr$ 33,00 da cal-
xinha de esmolas do "Anjo Pedinte
da Casa Nossa Senhora do Carmo; CrS
50.00 da primeira contribuição mensal
de d. Emilia rie Carvalho Moura Bra-
sil- e CrJ 200.00 rio .1. M. Pina Gou-
vela. Total: Cr$ 224.303,00.

BOLSAS?
DESDE 011$ 95,0t

_.<, na «A HOLSA FINA» —
Bolsas, cintos de Crocodilo, ca
murcn e dc outros materiais ••
m<ilu_. Reccliem-se encomen-
das . consertos.

Ungem-se. rA BOLSA FINA.
— Kua Miguel, Cotito n. 30
sobrado. Tel.: 43-3377.

:¦„ bomba. •:

;./wtw»,6o . V

DR. EVERALDO CARDOSO
(Médico de Santa Casa e da Funda.0o

Gaffrée Gulnle)
CL. GERAL — VIAS URINAK1AS —

DOENÇAS DE SENHORA —
CIHURGIA

Cons. R. Adolfo Bergamini, S« —
Sala 207 — Telefone .9-8333 — ENG.
DE DENTRO — As terças, quintas

e sábados. — Re». 38-2758.

GUARDA MÓVEIS
SÃO CRISTÓVÃO
RUA JOSÉ EUGÊNIO N. 29

TEL.: 48-2081
EDIFÍCIO PftOPHIO

Em cimento armado construído
espe-ialmento1 pura êsse fim. ti-
Uai da CAIXOTARIA BRASIL, s*
pecialistns cm encaixotamento de
móveis, louças o cristais a doml-
cíllo, preço módico, com garantia
à AVENIDA PRESIDENTE V _K-
GAS, n. J.OOS — Telefono 48-4389.

r 
" EM

f0 4 Hora
Só na Fabrica LOMAC

42-2494 _y.

MÁQUINA DE LAPIDAR
Vende-se uma A-O-C automática, inteiramente nova. Ver

e tratar à rua Senador Dantas, 117-A.

,, >-.. -¦ Rua México, iíl —

Dr. Vasconcellos L-ia andar - sui» 1.901 -
¦*T* Tel.: S2-7109, as terças

__. _.-,..,, quintas e sábndos, das 16
DIAGX' _'ICO PRECOCE DA GR/ ,1 às 18 horas.

Dr. Domingos Dlngelo
Monte Alegre, 50 - Apto. 202 Tel. 32-0768 — UDN

DR. ARMANDO AMARAL
CIRURGIÃO

Consultórios de Clinico Cl.tiri.lca:
Rua Araújo Porto Alegre, 70 - A" andnr - Tel.t 42-2260 Kdifi-
cio Pôrlo Alegre — Rua Condo de Bonfim, 14!» — Tel.: W5285 —

Casa de Saiide Santa Terezinha. 

ESILDA
CONSERTO DE COLARINHQ

Colarinho da fralda  CrS 20,00
IMmhos novos  ^r* £>¦""
Confecçfto sob medida  ^r$ «"-""
Vários consertos, colarinho, fazenda nova  t/rj 3JM>U

TRAÇA OLAVO BILAC, 11 — MERCADO DAS FLORES

muno pouco lucro
MUVLIO GRANDES VENDAS

¦')' »';* 
' 

//'"* /' - _. . _*•__!

eLA^eo5|(20MpRAMOS
E VENDEMOS!!

QkncWnio. a dcnnícUio
LIVRARIA CHANTECLER
5W> doCarmoS W.424562

RIO DE JANEIRO

fW^mS/âZ»-
f_ ^_e$w_4 Bs O"¦' ___r JS

yj/)laçQtfomUÍm
Sala de Jantar "Colonial" . . com IS poça»
Sala do Jantar "Inglèi" . . eom IS p*çat .
Sala do Jantai "Mexicano" . com 11 poça» .
Dormitório "Inglês" com 11 peças .
Dormitório "Normando" . . . com 11 peça» .
Dormitório "Mexicano" .... cem 10 peça»
Grupo estofado • • . . com 3 peça» .
Escritório com 3 peças .

_VENDEMOS PEÇAS AVULSAS FACILITA-S.

Cri 7.500,00 k
CrS 7.500.00 ft
CrS 4.800,00
CrS 8.800,00
CrS 8.500,00
CrS 6.000,00
CrS 3.500,00
CrS 2.000,00
PAGAMENTO

RUA 00 CATETE, 133 FONE: 25-3223

DOENÇAS DO CORAÇÃO, FÍGADO, VISÍCULA E RINS

DR. FERNANDO RODRIGUES
Largo da Carioca, 5 - Sala 103 (Ed. Carioca) — Tels.: 22-4853 e
37-6209, ás segundas, qunrtas c sextas-feiras, das 16 às 19 horas.

í_u_ro».- _nH_______aPKUwuacei

CINE CITERA
EAA CASA

Sl7Telefone: 32-5554

DR. J. BRAGA
Avenida 13 de Maio, 23 - 7' andar - Salas 736 e 737 —

Edif. Darke. Terças, quartas, quintas e sextas, das
9 às 12 e das 14 às 17 horas.

Consultas marcadas com antecedência

ENC ERAD EIRAS
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Material Hético • Hirafa ¦ Aeessórin
^^H Telef.: ^^m*^ Telef.

23-3095
Material para instalação de luz e força — Material
fios magnéticos, cadarços, cambris, fibra, vernW U_i„rnciTRES - FERKOS DE ENGOMA»

PLAFONIERS — FOGAREIROS 11

Isoi
LÜSERES - FERROS DE ENGOMA» ,»,.'«

_..„ 3A - PLAFONIERS - FOGAREIROS _ iSSE*"*
VENTILADORES — D. R. AIOÜRA & CIA ITn_" 0B°S(

.rTÍ-TIUT T.TTTPC. o. ' '*"». — -

nite.
DE MESA

llDÜ
"na

MIGUEL OOITTO, 84. m

ASPIRADORES: ELECTROLUX, CR$
ANOS DE /5ARANTIA, A

AV. 13 DE MAIO, 28J- 9» ANDAR •

1.930,00, CITELUX DO ÚLTIMO TIPO, COM 3
PRA ZO, 150 CRUZEIROS POR MÊS.
- SALA 925 — ED. DARKE — CASA TINOCO

. . i

AMIL
ICEITA ENCOMENDAS DE:

FUNDIÇÃO

CONSTRUÇÃO

MONTAGENS

SERRALHERIA

MECÂNICA

Farra, Brónz», Alumínio,
Hiduminio 0 outros metais.

0
Maromba», Engenhos, Pontal
Rolantes, Cilindros para quai».
quer (ins. Máquinas em geral.

Máquina» Naeionais •
Extrangeiras, no local.

Grade», Caixilho», Portáes,
Baseulhantes, Janelas Guilho-
tinas, Portas Pantográfica»,
etc.

Oficina mecânica completa
«ob a direção de hábil

técnico.

PARA BRANDE
F PEQUENOS VÃOS

LIVRES
A solução mais mo^nrno

• ^econômico poro

HBNG1RES - FABRICAS
GBRIGES - DEPÓSITOS
GlNáSIOS-CINEMAS.etc.
Executamos em qualquer
marte do território nacional.
Estudos e orçamentos sem

compromisso
Departamento especi-
a lizado em coberturas de

cimento-amianto.
Dire.áo geral do

Eng.°MOYSESA.FLAKSMAN

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Rua do (armo, 6 • 7.* grupo 706
Tel.: 52-1071 • Rio • End. Telegr.
"Maf!ax" • Caixa Postal 1528

ESTABILIZADOR DE
«EMECEL»

CORRENTE

RESOLVE O PROBLEMA
DA VOLTAGEM BAIXA E IRREGULAR

EM QUALQUER PARTE
ESPECIALMENTE INDICADO PARA

PROJETORES CINEMATO-
GRÁFICOS
LUZ FLUORESCENTE
APARELHOS DOMÉSTICOS

PARA FAZENDAS E MO-
RADIAS
LABORATÓRIOS
LOCALIDADE EM QUE
SEJA INDISPENSÁVEL A
VOLTAGEM EXATA

Encontra-se à vencia na: MESBLA S. A. — SUDülETRO
S. A. E DEMAIS CASAS DE MATERIAL ELÉTRICO

REPRESENTANTE NO RIO:

SOC. DE REPRESENTAÇÕES GERAIS COMETA LTDA,
AV. RIO BRANCO, 117 — 4? — S|409 — TEL.: 52-33Í

END. TELEGRÁFICO: "GERESO"

.,_jsT .¦$. 4»' ¦¦•>¦¦ rr**
... . , a<?_X.,..v^|É|

Tudo relacionado com o ramo.

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

MOTORES E
BOMBAS CENTRÍFUGASy w v ai £ Miimn^U|
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9'tm**^ *•«•4.SINO

Av. Erasmo Braga, 227 • 3.» And. - Sala 304
FÁBRICA: R. do* Tamoios, 220 S. Gonçalo - E. Rio

AUMENTEI A PRODUÇAO
\ llll J li
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e reduzi o custo de
operação com ferramentas

<ARBOLOY
grande velocidade
resistência ao desgaste
superior acabamento

As dificuldades em adqui.ir novos maqui*
nários podem ser superadas pela obten»

ção do máximo rendimento das máquinas
disponíveis.
Inscreva gratuitamente os seus engenheiros
e mestres no CURSO CARBOLOY para
um maior aproveitamento do seu equi-

pamento industrial, possibilitando-lhes o
aumento da produção.
Nos últimos dois anos já passaram pelo
Curso Carboloy cerca de 200 alunos,
com apreciáveis resultados.

_%2__9_m>

.-arNi j. %

AGOSTO É 0 MES DA ALEGRIA:
ESTÁ EM FESTA A

CASA CRUZE
VENHAM VER COM OS SEUS PRÓPRIOS OLHOSf
DEPOIS VÁ DIZER A TODA GENTE

i comptólque a CASA CRUZEIRO tem o maior e o mais <
sortlmento de FERRAGENS em GERAL e FLUI»!

Marco Registrada
8 445

¦':"v 'y- 
Peça informações; à 

'¦¦{¦ 
?f.

GENERAL ELECTRIC
.. ...y. >'i-y '?>'} 

SOCItDADE ANÔNIMA f1-" '

RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO • RECIFE
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE

[ÍA5A CRUZEIRO]
Vr.visc.r»o BRANCO. 51

MENTAS, simples e de precisão, manuais e elétrica),

e ainda um completo sortlmento de aparelhos de ]a»j
*ar, de chá e de café.

APROVE

P

w

TUDO A PREÇOS DE ANIVERSÁRIO COM

10%
DE DESCONTOS EM TODAS AS COMPRAS

Todo o mundo diz que a CASA CRUZEIRO

sempre repleta de fregueses. PUDERA! pois«
os fregueses são nossos sócios e auferem seus locr

no ato da compra.

___

CASA CRUZEIRO ferra.enseferbamentasu
""<<*i.Mi.^-.,I._IiV*!IWi1H^

..•
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¦ . y- ' - l^immiAmU .» . _ .
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PALAVRAS CRUZADAS
PARA VETERANOS

problema de J. Caio Lage, Capital ^««^ral

(Charadas e outros passatempos)
PARA NOVATOS

Problema de flernani Rodrigues, Cap. Federal

RELÓGIOS E DESPERTADORES
Vendem-se, de diversas marcas, tolbc-n-
dos, 15 rubis, para homem, Cr$ 220,0(1;
de senhora, com cordonete, CrS 280,00;
pulseira cbamplon a Cr$ 95,00; Canc-
tas Parker 51, no varejo e atarado,

preços especiais a revendedores
Regente Feijó, 72-A
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MEIAS DE SEDA ANIMAL A
CRS 10,00 E 15,00

A CASA URANO • esta vendendo
meias de Seda animal nas coras
modernas a Cr$ 10,00 e 15,00 o par
Rua Santana nr 64, tel.: 48-14811

perto da Igreja Santana.
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ANTIGÜIDADES
Compram-se pratarias, porcelanas, cris-
tais, pinturas, jóias, marfins, pisou
para papéis e móveis de facarandá.
Paga-se o valor da antigüidade. Casa
Angln Americana. Antigüidade Ltda.

Rua da Assembléia n. 73
Tel. 22-9664

Pi

RÁDIOS
Em prestações — Sem entrada

e aem fiador

Camões do Valle & Cia.
R. LAPA, 8 — 22-1422

' 
íf' JÈrni ;saq--Casq.. P-ps,s.o.; s ,

^JèWrá^íO'' na',fiasc,i.nQn_t^".
e Remunerativq cprr$M%

Televisão, urna nova modalida-
de do rádio, apenas entrou em
seu período de desenvolvimento. ,
Por isso, agora é o tempo indicado
para que adquira os conhecimen-
tos de uma carreira brilhante e
próspera, numa indústria que n&o
tem semelhante no que diz res»
peito ao seu rápido desenvolvi-

mento. Talvez não volte a se apresentar em sua vida
uma oportunidade semelhante. Se a Televisão não
chegou ainda ao lugar onde reside, pode ter a certeza
de que aí chegará mais rapidamente do que supõe.

HORIZONTAIS
. impressão; vallmento pessoal.

ij_t3dade (ia província do Alentejo
(Portugal).

U_ Destilar.
!j_ infernal.
K- Canela.
U_Feltora.ii-Animem

-Filha (ie rin^l™-
S- Designação tupi do vestido em

torma de camlsola, sem mangas.
2-Apraz.
j_ Oimieiras.

jj- Nomeada Pírsia na língua pér-
lica.

u — Aceita.
ij-lüma das ilhas de Sonda (Ma-

lásla).
S-Acanhadas.
SS — Gêneros de cogumentos.
ti _ Consiga.
d- Desenvolvera.
H - Arvore amentilhosa
0- Resmungas.

JÓIAS, PEDRAS, RELÓGIOS
ANÉIS DE FORMATURA

EmcuçSo de jóias finas a preços
mlmènte módicos. O. LANGE,
nu Goncnlves Dias 84, TERCEI-

B0 AXU Tel.: 43-8886.

VERTICAIS
— Ponchos.
— Peixe da família dos Cianideos.
— Sorteiem.
— NlQuento; ridículo.
— Assento.
— Inspiração.
— Lembrar.
— Toque.

10 — Espetáculo.
15 — Substância escura que se estrái

das sibas.
17 — Estante.
21 — Rio da Anatólia, deságua no Mar

Negro.
23 — Estipula que ultrapassa o ponto

de inserçSo do 'peclculo no caule,
e o circunda.

24 — Calcado largo e mal leito.
2o — Disfarce.
27 — Despreza.
2fl — Conveniência.
31 — Certo peixe.
32 — Rende culto a si próprio.
33 _ Aparelho para tirar água dos rios
35 — Escarpim.
37 — Segundo cailfa dos muçulmanos.

Soluções do problema de domingo
último:

(De Caetano)
Horizontais: Marrar, Afé, Moer, III,

Margaritáceo, Adour, Irina, Reger, Ca-
pas, Matamouros, Medulas, Sonhas,
Soar. — Verticais: Amarrados. Ror,
Rei. Articular, Amar, Fadem, Erogam,
Inclpós. Lenas, Loas, Guetes, Araras,
Muno, Olha.

HORIZONTAIS
1 — Laco; penacho de capacete.
6 — Pressa.

11 — Mata; termina.
12 — Persistir; permanecer.
13 — Instituidor; autor.
14 — Charque (Sergipe e Bahia; '
17 — Também.
18 — Alcançar.
19 — Cada uma das pernas da en-

xarcia.
20 — Rei de Basan.
21 — Rapariga enfeitada.
24 — Grito de dor ou de alegria.
25 — Mulher formosa.
27 — Bebida, termo infantil.
29 — Arranjar; colocar.
30 — Dese.io de vingança.
31 — Certa planta da tndla.
32 — Editiclo para habllacáo.
34 _ Motivo: pretexto.
36  Arvore de que se fazem azagalas
39 — Medida Itinerária chinesa, equl-

valente a cerca de 57S metros.
40 — Grisalho.
42  Espécie de vinho do Marne.
43 _ Designac&o antiga da ave do

paraíso.
45 — Rasgam; navegam.
46 — Crescer; chegar.
47 — Criticar-, meter a ripa em
49  Excita; move com freqüência.
51 — Penosa; amarga.
52 — Coaxar. - ,

32 — (Santa) Nome da nau em que
Camões voltou da África para
Portugal.

33 — Mandloca-dooe; macaxeira.
34 — Dlvlsível por dois.
35 — Época; idade.
37 — Dinheiro.
38 — Tomar ar.
40 — Restitui saúde.
41 — Segundo califa dos muçulmanos,

sucessor de Abu-Beker (634-644).
44 — Espécie de capa sem mangas.
46 — Abjeto; infame.
48 — Gesto; aparência.
60 — Nome de várias tribos de Índios

da nação dos Tupinambás.

Solucfles do problema de domingo
Último:

(De A. Spisso)
Horizontais: Gari. Sebe, Anestesia,

Lamolgnon. Atum, Roce, Sede, Ecos,
Ar, Dá, Elo. Verticais: Galas, Anate.
Remuda, Isomére, Segredo, Esnoca, Bio-
co, Eanes, Ti.

CASA DE REPOUSO
ALTO DA BOA VISTA S. A.
(Centro de Medicina Pslcosomâticai
UMA OKUAN1ZACAO HIDEKNA
PARA TRATAMENTO MODERNU

DOENÇAS INTERNAS
ESTADOS NERVOSOS

PSICOTERAPIA — PSICANÁLISE
D1KEÇAO

Ur. Edmar Terra Blois
Dr. Juubert T. Barbosa

A. A. Franca
CONSELHO TÉCNICO

Dr. Arauld S. Brêtas
Dr. José Leme Lopes
Dr. Mário Schiller
Dr. Paulo Albuquerque

(PSICANALISTA
Dr. Alcyon Baer Bahia

ESTRADA DA£ FURNAS 574 -
TIJUCA

TELEFONES: 88-8677 e 88-5033
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.artes, eom os

s poderá fazer
centenas de experièn-
cias e fabricar uma
INFINIDADE de cir-
cultos. Tudo Isto lhe
servirá par» aprendermaneira rápida *

Fabricará
Painel de Verificação

e um Receptor de
6 Válvulas

Depois de executar cen-
tenas de provas e experi-»;?:. . .."-„(,«•
ências, constrõe com as||l' '™£yyr

partes que lhe envio, o re- Jft V >lftf
ceptor supereteródino de
6 válvulas e 4 faixas, e o
Painel de Verificação que » >
aparecemnagravura.sra
Desta maneira ficará-de
posse de DOIS valiosos
aparelhos.

- --ÇHK>EMI?29

Em duas décadas não se havia apre4|
sentado aos homens de ambição e pre- ¦

visão uma oportunidade como esta de
tomar parte numa indústria que ai-
cançara proporções íantástieas, em
futuro muito próximo, e de progredir
juntamente com ela desde o seu início.

PENSE E OBRE AÇORA MESMO I
Agora é s ocasião propicia para adquirir

es conhecimentos que o levario a'£«**•**
dade no campo da Ridle-Televisâo. Mas,
s*.a orevidente preparándo-se da maneira
mau completa possível. Já que a sua futura
prosperidide dependerá em grande parte da
qualidade de estudos que tenha feito.

GRÁTIS
Um livro de 56 páginas no qual ex-
ponho o meu duplo método de ensino
-experiência prática MAIS instru-
ção teórica. \í

Envie HOJE MESMO o cupom qj|
aparece em baixo!
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CHARADAS E OUTROS
TEMPOS

PASSA-

TERNOS -—&•$ 200,00
DE LINHO E CASIMIRA

Rua do Lavradio, 48

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DR. JOÃO CARLOS BARROSO

Eicrltórlu especializado em assunto» Juridicos-contábels, aceita
tuaai clveia, comerciais e trabalhistas. Encarrejta-se de escritas em

Itral e perícias contáhll-Judicials.
Traça planos para escrituração mercantil ou industrial; orga

ilia qualquer tipo de sociedade, efetuando «eu registro nas reparti-
!((B competentes.

At. Rio Branco, 857, 17», salas 1714/5 — Tel.: 22-7319.

VERTICAIS
— Reboco áspero e de escassa con-

slstêncla, feito de areia e cl-
mento.

— Praça de taba.
— Harmoniza; tomba.
— 5» mês dos Hebreus.
_ Vislumbre: descarga elétrica en-

tre uma nuvem e 0 solo.
— Compositor francês, 1803-1856.
— InterjelcSo: exprime enfado.
— Medida grega de comprimento.
— Erros: lapsos.

10 — Peixe africano.
15 _ Licor embrlagante de Otaltl.
16 _ Governador de algumas provin-

cias muçulmanas.
22 — Espécie de cegonha pequena que

devora serpentes.
23  Vento brando: brisa.
25  Que rol: toninha.
26 _ Cercadura; rebordo de uma era-

terá.
28 — Rio da Franca.
29  Instrumento de padejar.

CAMISAS PARA TODOS!
DO FABRICANTE AO CONSUMIDOR '

Cimisaa de Shantung Extra, tipo Aviação Cr$
Camisas de Tecidos Nova América, Extra ........ Cr$
Camisas de Tecidos Brancos ou Listrados Cr$
Camisas de Cambraia Cr$

80,00
100,00
70,00
65,00

DR. ALDO CUNHA
ClrurclB dentária para nervoson e
cardíacos, Ralos X, chapas para eor-
recâ.i de fisionomia e hoa mastlcacfto,
pontes fixa» e aparelhos de "<»»*-
Auxiliar, dr Hélio Cunha. Hua An-

dradas, 15, 2». e 3». andares.

Para compras superiores a Cr$ 200,00, damos 5 por cento
de abatimento

«MANUFATURA ROSÁRIO»
RUA SANTANA, 184, 2» LOJA - TEL. 32-4917

MEIAS NYLON 51
CASA HBRMAN estA vendendo

desde CrS 35,00

BUA SANTANA, 227

Por motivos de força imperiosa, so-
mos obrigados a suspender temporária-
mente esta parte de nossa seção, a
qual esperamos poder reiniciar muito
em breve.

Problema de Arnaldo Nunes
Coube ao nosso confrade «Noviço»,

portador dos números 726|730, a lem-
branca oferecida por Arnaldo Nunes,
o livro «Corrente» de Stefan Zwelg. li-
vro esse que se acha em nosso poder
à disposição do contemplado.

100 Problemas de Palavras Onuadas
De autoria de «Almata» e em edição

da Gráfica Editora Aurora Ltda., será
posto à venda, dentro de poucos dias,
um livro com 100 problemas de Pala-
vras Cruzadas, 100 Charadas Novls-
slmas e 100 Perguntas de Algibelra.

A T E N O A O
As colaboracBes de palvras cruza-

das devem obedecer fis seguintes eon-
ãlcões: .

Desenho feito a nanquim, em papei
branco, liso, nSo apresentando mais de
um problema, devendo vir acompanhadn
de um «far-slmlle» mesmo a lápis corn
a respeclivo soluçSo. NSo sfio admiti-
das palavras invertidas, -ou torneadas,
bem como iniciais de nomes próprios
ou de coisas, também as letras com
«til» ou «c» «cedilha» sô poderão cru-
zar com letras nas mesmas condições.

Os dicionários adotados sáo: Simões
da Fonseca (edição pequena), Pequeno
Dicionário Brasileiro, de H. Lima, u.
Barros e «Pequena Enciclopédia de Mo-
Sabos», de C. F. Freitas Casanova.

(g/MémM jjfe

seção
nestaToda a correspondência desta

deve ser dirigida a «Almata»,
redação. ALMATA

A Ji t§£[
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DO CAFÉ
DB MANHB...

ge-Prof. HENRIQUE ROXO SÍTd^ShSmÍ'.
nervosas. Largo da Carioca, 5 - Salas 107 e 108, nas segundas,
inartas e sextas-feiras, das 2 às 8 horas - Tel-. 2-6860

 Rua Gustavo Sampaio, 104 - Tei.: 37-6513.

Em
BICICLETAS

prestaçSe» — Sem entrada
e sem fiador

Camões do Valle & Cia.
B. LAPA, 8 - 22-1422

ESTÔMAGO, INTESTINOS. FÍGADO.
DIABETES, OBESIDADE

REUMATISMO

DR. Prado Franco
chefe do serviço da clinica médica do
Hospital da Cruz Vermelha Brasileira

DR. ALVARENGA FILHO
CWNIOAS DE CRIANÇAS

Cons. Rua Araújo P«rto Alegre, 70,

salas 814-16 - Telefone 22-598* -

Diariamente de 2 às 5 horas, ex-
to aoB sábados. Residência
Telefones: 26-8083 e 37-8558.

ATE D HORA
§0 JANTAR!

i
ii
»
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DISCOS
WILLM1I, X4V1ER & CIA. LTÍí.

Tendo REORGANIZADO sua ,
Seção de Discos, oferece agora aos
apreciadores de BOA MUSICA,
^Sna ENORME E VARIADA
GOLEÇÃO de gravações estran-

geiras e nacionais, clássicas e

populares.

Doenças do CORAÇÃO
DR. A. C. GALVÃO

* -
ELETROOABUIOGKAFIA

Oons.: Amaral Peixoto ,16, s .80
6.» andar — Tel,: 8-953. Uia-
riamente às 17 horas. Res

Xel.: 5-57S
Niterói

ATENÇÃO
Parker 51
Parker 21
Parker Vlctory
Champion J. B.

Oferta
ponto»
Branco,

a CrS 375,00
a Cr$ 180.00
a Cr$ 120,00
a CrS 130.00

da «liquidação do

na Avenida Rio

105 - Esq. Rosário

WILLMMI, XAVIER & M. ™.
4! __ Rio de laneiro
• •

Rua Uuruguaiana,

* * *

MfflWBiwfflr™™*

****£*

<%

TAPETES *
CORTINAS
DECORAÇÕES
O. S. Queiroz

R. da Constituição,
22-8477
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Pôde existir algo dc mais útil, dentro de
casa, do que os utensílios de cozinha? A qualquer
momento - seja para esquentar água,

preparar o leite do bébé, fazer o almoço e o j»ntar, 6

café ou o chá - os utensílios estão, sempre

presentes! E quanto melhor o utensílio, maior a «asjí&Ê**

como a que oferecem as excelentes
caçarolas, fervedores de leite, chaleiras, cafetein%

panelas de pressão e toda a moderna
linha que Rochedo criou para o lar! é

U^XJctetJiíB
A «arco.. 4 Drat«. towFor*, *•*•** M.rt.to UtH «Popula»

18 — Tcfy;

Alumínio do Brasil S.A.
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Consultas e Respostas
Rotação de culturas

tt. ARMANDO SOAKES — Kio. Diz
a sua carta : "Tenho ouvido falar
multo em rotação do culturas. Nfio
sei o que isso signifique. Será que o' senhor poderá me explk-ur tal pro-

| blerna ? Sou agricultor e. talvez pu-
desse lucrar com a explicação. Gra-
to, etc".
Quando, ((arauto anos seguirias, te

cultiva a mesma planta uo mesmo solo.
utí safras, na igualdade de outros fato-
res vão caindo gradualmente, enquan-
to as praças e moléstias tendem a au-
mentar constantemente. 1/ um erro,
portanto, faacr, durante amis secuidos,
• mesma cultura do mesmo solo.

Os agrônomos recomendam a rotação
de culturas, que consiste cm fazer pc.
rtòdlcamcnte uma nova distribuição das
plantas agriculturadas. Uo modu que
__» espécies se substituam, anualmente,
Do mesmo solo, dentro dc um deter-' minado sistema.

Ilst vários tipos de rotação. Uni lie-
les consiste em plantar feijão ou amen-
doim no primeiro ano, milho no se-
gundo, algodão no terceiro e mandioca
no quarto. No quinto ano. voltar-se-ia
ao amendoim ou ao fei„.ln e a série
se repetiria. Seria uma rotação qoa-
tilenal.

• Outro tipo de' rotação poderia ser
algodão no primeiro ano, milho no se-
(lindo, amendoim feijão, fava uu soja
no terceiro. No quarto ano .i-ccome
i_._--i.e-la a serie plantando sc algodão.

Mais um exemplo de rotação : amen-
doim no primeiro ano. mandioca no
segundo e no terceiro uno. No quarto
ano. começar se á a serie.

Podem ser usados muitos outros ti-
pos do rotação. Não sc deve esque-
cer porém, o plantio de uma Içgumi-
nota — feijito, soju, amendoim ou fava
— de quatro em quatro, ou dc três
em três anos.

Muito grato pela atenção que pu-
üer dispensar à presente, fico, atsn-
ciosamente, etc".
Quanto ao cale. o senhor receberlt

pelo correio um exemplar do último fo-
lheto editado pelo Serviço de Informa-
ção Agrfeola, do M. da Agricultura.
Essa obra estava esgotada e só agora
vem de ser republicada. Quanto á ãt-vo-
re para amarrar redes, acreditamos que
a mangueira dá ótimo resultado.
Dálias

Café
BR. EDUARDO PEREIRA — Bonsucesso

(E. do Rio). Diz a* sua carta . "Em-
I bora pareça incrível, náo encontrei na

seçào de divulgação do Ministério da
Agricultura qualquer folheto sobre o
cultura do café; peço-lhe, por Isso.
o obséquio de me informar :

l.o — Qual a época riè semear ?
J.o — Em canteiros on no Juçnr de-

finitivo ?
3,0 — no primeiro cnso, quando se

faz o transplante '/
4» .,_ Qual a distancia uconselhadu?

- 6.° — Qual a ndubação ?
6.0 — Quantos anos leva oara pro-

duzir ?
1,o — Qual a. produção média por

pé ?
Desejo plantar apenas' para meu

. próprio gasto e talvez para cercas
vivas, se v s. achar que é possível
aproveitar o cateeiro para cst.-i vil-
Uma finalidade.

Abuso ainda de sua atiMiçáo pura
perguntar : — Que árvore, de cresci-
mento rápido, seria aconselhável plun-
tar para servir de sombra e suporte
para amarrar redes nos dias canlT
culares v

1323X211?
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MOINHO FLUMINENSE S. A
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SX. L. G. LIMA — Rio. Diz a sua
carta : "Tenho observado que, em
"Consultas c Respostas", o senhor
tem afundido a todos que recorrem
ás suas luzes. Esperei que sair.se alfin
publicado que aniiisse para resolver
o. meu problema. Porém, tal nãi.
aconteceu e. aqui. 'passo a pedir-lhe
a spluçáo : No jardim de. minha casa
possuo algumas variedades rie dallas
o' algumas roseiras. Apareceu nelas
uma doença que escurece a.s folhas e
é provocada parece-me. por um bi-
chlnho que se assemelha n pequenos
carvões em cinza. Também há ou-
tros bichinhos pequenos, brancos c
verdes. Junto seiruem algumas folha.,
rie dálias atacadas, para que o se-
nlior posr.a verificar de que se tratn.
Peço-lhe a fineza de, por suas se-
ções, dur-me um remédio para c,om-
bater o mal Outrossim ficar-lhe-ei
grato se me Informar se devo ter
&laum cuidado ou fazer Tratamento
especial para o bom desenvolvimento
dos exemplares que possuo De se-
mentes de uvas Jogadas a terra, sem
pretensões de que brotassem, surgi-
ram alguns "pés. Como devo aprovei-
tá-los ? Antecipadamente agradeço
seus ensinamentos e faço-lhe votos
de saúde e bem-estar, Sinceramente,
etc".
Combater os insetos minúsculos com

a aplicação, por meio de um aparelho"Flit", do DDT em pó on do enxofre
molhavrl. Acreditamos que o terreno
precisa de. melhoria. Precisa ser revi-
cado e adubado com estrume de curral
bom curtido « Salltre do Chile. Quan.
to ao plantio das uvas. aconselhamos a
qnp adquira e leia o livro "Vltlcultu-
ra", de autoria do dr. Joel C. Afonso
Ferreira. Peça-o ao Serviço dc Infor-
maçilo Agrícola. Há nessa obra todos
os esclarecimentos necessários ã forma-
ção de. um parreira! produtivo.

Pinheiro
SR. J. ALMEIDA FILHO — Rio. Diz

a sua carta : "Desejava plantar ai-
puns pés de pinheiro numa proprie-,
dade que possuo, mas não sei se
posso e também desconheço onde po-
derei adquirir mudas' ou sementes.
SerA que y. s. poderá me ajudar ?"
Os fazendeiros, cujas propriedades sc

encontram em altitudes superiores a
500 metros, podem «florestar parte de
jiUhs terras com pinheiros do Paraná.
cujo valor i Incontestável. O pinheiro
do Paraná é uma essência de eresci-
rnenlo relativamente rápido c de gran-
de valor econômico. Seu fruto, o pi-
nhão, saboroso e substancial, é muito
usado na alimentação humana. A ma-
delra tem Inúmeras aplicações Indus-
trfals. .Tá aos quinze anos de idade
o pinheiro pode ser empregado vanta-
josamente. na fabricação de celulose e
papel. Ademais o pinheiro do Paraná
é ornamental. Ò plantio se faz em Ju-
nho e julho, com estrema facilidade.
Preparado o terreno, abrem-se covas
com o compasso do dois metros. • Em
cada cova põem-se duas sementes. Se
não fôr possível arar ou gradear e
terreno, limpar à. enxada os lugares
onde as covas devem ser abertas.

O Interessado pode se dlriirir ao Ser-
riço Florestal ou ao Instituto Nacional
do Pinho, solicitando ns sementes.
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CRATIVA A PLANTAÇÃO
DO COQUEIRO ANÃO

Algumas das providências que devem ser tnmadas no início da cultura
A cultura do coqueiro anão 6 uma

das mais lucrativas. O coqueiro anão
exbze clima quente, com chuvas mais
ou menos bem distribuídas. As mudas
podem ser adquiridas no Ministério da
Agricultura e nas secretarias da Agrl-
cultura de alguns Estados, com alguns
víveiristas. Não se devem adquirir mu-
das muito grandes. Geralmente as me-
lhores são as pequenas, com uns vinte
a trinta centímetros, acima do coco. O
coco, a que estão presas, ainda possui
consideráveis reservais alimentícias. A
muda pequena não sente o transplan-
tio Desenvolve-se rapidamente, se en-
contra condições favoráveis.

O solo escolhido para a plantação
deve ser fértil, profundo, suficiente-
mente úmido, mas não alagado.

Com o compasso de 8 a 10 metros,
abrem-se covas com uns 60 centímetros
nas três dimensões — comprimento, lar-
gura e profundidade.

Adubam-se as covas com estrumo de
curral bem curtido, de mistura com
terra preta e terra da superfície Pode-
se adicionar, por cova. umas 1.000 a
1 500 bramas de farinha de ossos e
umas 200 gramas de sulfato de potás-
sio Pode-se pôr. em cobertura, come-
cando dez dias após o plantio da muda,
50 gramas de salitre do Chile, de 45
em 45 dias, até completar 250 gramas.

Planta-se a muda cuidadosamente. A
parte superior do coco deve ficar a

uns 20 centímetros abalvn 1flcie da terra c ligeiramente Süf*
de terra. '"mente cobetn

Agua-se após a plantação raguando, se faltarem chuva» T:?i*
A produção se inicia 2 -li

pois, comumente. Há ca_os H.a5S_ 4»
cos por pé e por ano. São „, *
ros. Uma colheita rie 60 _ sn*11 "•
por ano já é multo _atista;6r™ «H
hectare de terra plantado com n -1
passo de 10 x 10 metros, cahL í0*coqueiros. Pode-se colher 60 mi ">
mil cocos por ano. " '•> '¦

Pintos efrangas
Pintos de 1 dia _. 05 %fêmeas

Frangas com 2 meses
para lncul)aça0Ovos

RAÇA LEGHORN BRANCO

Granja Valéria
Rua Japurá, 555 . Jacareparaii

(Praça Seca)

MÁQUINAS DE RASPAR ASSOALHOS
DE GRANDE PRODUÇÃO

As mais aperfeiçoadas e de construção sólida
para ligar na luz e na força

FABRICANTES: EIRAS & CIA.
Rua Pedro Alves, 147  Telefone: 43-9204

PROTEÇÃO DA TERRA CONTRA A EROBAO POR MEIO DE KUDZU - Kudzu, uma planta rasteira orienta^*T^^«^™^*^^
está sendo cultivada em larga escala nos Estados Unidos. A planta, que pode ser usada, também CZL%oresZnaTa™e 

KuTuède grande
folhas largas, oferecendo, assim, eplèndida cobertura para as terras e plantas de menor porte O *Wj™Uores opinam¦««•**« 

Janta tem
utilidade, principalmente em lugares altos, onde a terra deve ser protegida contra os •/«*«•_*> •"*?• 

gj™Vo^eXrnTprotelao,
auxiliado a recuperação e a conservação de'terras antes consideradas imprestáveis. Um campo de Kudzu bemjulinado°/pe'e^{™^°^
devando-se a plantação à altura do joelho e criando uma espécie de "húmus" no solo que, iuntarnente 

ZZl£*l2ao Sitio de centeto
terra proporcionando melhores cultivos e melhores colheitas. A terra assim preparada oferece ™m°re*l™diç°"™ °?„talé 

usada m
milho, pera.. e algodão. Algum agricultores cultivam Kudzu em campos semeados de milho. Após a colhe ita a planta, oriental é usada na

alimentação do gado. Além de manter úmido e firme o solo, Kudzu, como se vê, pode ser 
pregado 

na al^ientaçao do 
^°tv™Jt™°^™e

proteínas e vitaminas. Como è um elemento de fixação do solo, Kudzu ó, também, empregado ao longo das 
gradas^J^ cimo se vi na

as terras laterais, protegendo-as contra ,a erosão eólica e, ao mesmo tempo, emprestando um aspecto decorativo às es'radas como se ve na

 fotografia acima, que mostra um trecho de estrada no Estado de Carolina do Norte ladeado por Kudzu. (Foto Ubibj

Produção francesa de adubos
Artigo inédito do prof. A. BRION

(Copyright dt Serviço Francês de Informação —¦ Exclusivo para
o DIÁRIO DE NOTICIAS no Distrito Federal)

Se a Franca, em parte, aitida é trl-
butália do estrangeiro, no que eoncer-
ne ao seu consumo de adubos, não res-
ta dúvida que a sua produção se tor-
nou multo interessante, se encararmos
os últimos 50 anos.

Naquela ocasião, a indústria dos -i-adu-
bos potássicos» não existia. Foi sò-
mente depois da volta da Alsácla k
ifranca, após a guerra de 1914, que

11 exploração das suas jazidas de po-
tatsa. começada timidamente em 1906,

Hos grandes criadores,
um grande benefício:

MISTURADOR
"ALBAR ABC"

Prepara a Ração em .
sua Própria Granja
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ODO gronde crlodor. avicultor

Ou rebonhisla de gado leilairo

ou de corte, sabe da importância

que representam no alimentação

de um rebanho os alimentos

frescos, que contenham

alto teor de valores Contando

em sua fazenda chácara

ou granja, com um dos

MISTURADORES "ALBAR ABC*.'

o senhor pode estai ceno de aue

estará servindo c sua enoçõe um

alimento fresco, que ela comarc melhor.

%

ADQUIRA. HOJE MESMO. 0 SEU
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tomou pleno impulso. A extraçüo pas-
sou de 600.000 toneladas, em 1919, a
perto de 4.000.000 na hora atual. Por
outro lado, a França produz clorureto
de potassa, cuja quantidade, expressa
em potassa pura, aumentou de 12.000
toneladas em 1919 para 400.000 em
1949. Essa produção sendo exceden-
tária, seRue-se que há uma exportacflp
muito interessante para a economia na-
cional.

As jazidas de «Fosfatos de Cal», as
primeiras das quais foram déscober-
tas na Tunísia pelo veterinário militar
Thomas. constituem Igualmente uma ri-
queza para a Unlfio Francesa. Na Ar-
gélla, a extrac.lo passou de 300.000 to-
neladas em 1900 e 630.000 em 1937: na
Tunísia, de 180.000 toneladas a mais
de 2.000.000. Quanto a jazida marro-
outna, só começou a ser explorada em
1921. e fornece agora mais dè ...
1.500.000 toneladas atualmente.

A fabrlcaç&o de «Superfosfatos» co-
mecou em 1856, e se desenvolveu depois
consideravelmente. O máximo foi atin-
gido em 1923-1927, com 400.000 tone-
ladas, avaliadas em ácido íosfórlco. A
crise agrícola determinou, cm seguida,
uma queda, depois, desde 1936, voltou-
se il producüo média de 1929. O titulo
rios superfosfatos não cessou de melho-
rdr, sobretudo depois de 1920. data em
que começou a utilização dos íosfatos
ricos dc Marrocos.

A produçüo das «Escórias dc defos-
foracfin» acompanha exatamente a do
aço Thomas. de que elas sfio um sub-
nrnduto O máximo foi obtido om 1929
ano recorde da siderurgia, com .„
1.500.000 toneladas.

A questão dos «adubos azotados» c
mais complexa.

Em 1900. só se fabricava na França
o sulfato de amoníaco de recuperação,
tratando pelo ácido sulfúrlco o amo-
nllaco contido nos produtos de dlstila-
ç.lo da hulha (coques c gás de iluml-
nação). Esta indústria prossegue e
fornece atualmente 20.000 toneladas dc
azto por ano.

Mas o acontecimento mais importan-
te foi o aparecimento da indústria da
«cianamlda de cal» e da -islntese do
amoníaco», depois da guerra de 1914-
191S-. A primeira fíbrlcn de clanamlda
de cal foi instalada na região alpina
perto de Erlancon. A produção de 1914
era dc 2.500 toneladas rie azto; »m
1923. de 8.000; em 1939, rie 14.000.
Infelizmente, a fabricação da sua ma-
tória prima, o carbureto de cálcio, nc-
cesslta de um importante dlspíndlo de
energia elétrica, e Ia penúria de cor-
rente consecutiva k última guerra re-
duziu a síntese désse adubo a 4.000
toneladas.

A preparação de «nitratos sintéticos
começou um pouco antes de 1914.
Mas. foi só riopols de 1900 que a
Franca pfide explorar patentes ale-
mãs que lhe foram dadas pelo Tra-
tado de Versalhes. O Departamento
Nacional Industrial de AZÔTO W
Instalado e estabeleceu uma usina tm
Toulouses: A indústria privada tam-
bem se organizou e outras estações de
produção foram construídas, notada-
•mente nos Plrineus, em razão do baixo
preço de custo da eletricidade, c nos
Alpes. Atualmente, contamos, além
da usina dc Toulouaf que, ela ííizl-
nha, fornece a quarta parte da pro.
dução francesa, com o griipo de Nur-
te e do Pas-de-Calais, com um grupo
de Centro, de menor Importância, com
o grupo dos Plrineus e com as us'-
nas situadas na. proximidade dos por-
tos para utilizar os coques e carvOes de
importação, A produção de adubos azo-
tados deu o sou maior rendimento em
1339, com 190.000 toneladas de nzó-
to; depois as múltiplas dificuldades
oriundas da última guerra fizeram
cair. Mas, a reação velo logo, e em
1948-1949, a cifra de antes da gtier-
ra esteve ultrapassada. Esperamos atln-
gir 220.000 toneladas em 1950.

O Plano de modernização e de ^qui-
pamento. ainda chamado Plano Mo-
not. insiste sobre a necessidade de
desenvolver a Indústria de azóto. Seus
objetivos são. para 1952-1953, uma
produção de 350.000 toneladas e esse
programa está sendo realizado.

Contamos com o aumento das dlsou-
nlbiltdades em gás dos fornos, de
coque, com n Instalução de usina» na
bacia da Lorcnn, e com o emprego
por um lado. dos gnses naturais do
Sudoeste (Jazida de Sntnt-Mnrcet, in.r-
to de Toulouuo) e por outro, com cs
1'oslduos de roflnnrln rio petróleo O
financiamento iin»sp plunn deve ser for-
noeldo. em grande parte, DOlo contra
valor do auxilio Marshall

Aiifiln., u França ronsopulrá se utins-

icos, fosforicos e azotados
tecer dos adubos de que tem neces- I Além disso, manterá e aumentará as
sidade: ela consumia, em 1948-1949, suas exportações às quais Ósse ramo

239 000 toneladas de azôto 416 000 de ó tão útil, pois. tem sob a sua deoen-
ácido fosfórlco e 320.000 de potas- déncla a maior parte das produçóes
sa ' agrícolas.

Pütass

Bateria Metálica São Paio
Cr$ 8.000,00

Capacidade para 1.000 pintos na 1.- semana
Capacidade para 500 pintos até a 4.* semana

FUNCIONAMENTO ELÉTRICO

SCAL - RIO
Departamento de Avicultura

Av. Marechal Floriano, esq. Andradas, 96-A
Tel. 23-5029 — Rio de Janeiro

Vwífo^Yí^

tmumii suas safras
diminuindo o custeio - com oTRATOR

Visite o seu tfevendedor Ford e peça uma demonstração
do Trator Ford. Ficará impressionado, antes de tudo,
com sua rapidez: a rapidez com que' êle chega ao local
de trabalho; a rapidez com que é engatado o implemen-
to (em 1 minuto ou menos!); a rapidez com que faz as
curvas; a rapidez com que ara até em terrenos ainda não
roçados! Um exemplo? Ford ara, em média, 2-%
hectares em um dia, e gradeia 1 hectare por hora!

Mae o Trator Ford lhe ofei-ece ainda muitas outras
qualidades: ê extremamente econômico, é facílimo de
manejar, oferece absoluta segurança, dispõe de uma
linha completa de implementos especialmente construída
para trabalhar com Ford.

ALGUMAS VANTAGENS DO CONTROLE HIDRÁULICO FORD

_«wj»--Í»J*

1. "emito transportar et
Implemento! turponsoi de
«olo, ecenoniia «empe, nào
danifica e lmplemen'0. nem
i* «tirado

£_*-_-pfes_£â.
¦•.:•..£,

2. Permito executar curvai
fechadas, aumenta o rendi*
atento d<_ trabalhe e econo
mlxa gasolina.

O TRATOR
FORD

EXECUTA
SERVIÇOS LEVES

E PESADOS

Graças ao novo sistema de Engate asa
3-Pontos — importante inovação Ford
— a tendência de o implemento levan'
tar, ao encontrar a resistência do solo,
é transformada em maior aderência da*
rodas traseiras, o que aumenta sua
força de tração, igualandr.-a à de trato-
res mais pesados.

3. Regula automaticamente
a profundidade do Imple-
mento, em terrenot aclden-
tadot ou alagadlcot.

Ford t a «nlco trator qne flnb*.

le eomplita linha de Implantes-

to* OEtRBORN, para todo* os tra*

balho* agrícola*.
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iiABC" do Avicultor
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Êntet 2 implementos abrem o aulco e lançam ai «ementes numa /dstí^^^W

Assistência Foro
em rodo o Brasil, inc/uíive treino dt

fratorijfas. Peças vitais íntercombid-
veis com caminhões e carro* Ford,

&jfa&
TRATOR FORD MOTOR COMPANY
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PAHA ENTREGA IMEDIATA NOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA 0 DISTRITO FBDBRAL"O MAIf NOVO REVENDEDOR FORD"
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HÃO É "ALIMENTAR" AVES
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Caça de lontras e ari-
ranhas em Mato

Grosso
O diretor da Divisão de Caça e Pesca

tornou extensivo a toda a região deMato Grosso, compreendida na bacia
amazOnlca, e bem assim ao município
de São Luis de cáceres, no mesmo Es-
tado, o disposto na letra A, do para-
grafo únlcó, do art. li, da portarian. 5S, de 13 de março de 1950, que
permite a caça de lontras e arlranhas
por período de dois anos.

Para q«e as aves cresçam rapidamente e
produzam como verdadeiras máquinas de
ovos, precisam de rações que contenham
proteína?, vitaminas, minerais e outros
elementos, em proporções exatas.
Cientificamente balanceadas, as rações
PIRATININGA (Fabricadas desde 1930),
retinem todas as características de "alta

eficiência".

f*******************
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Convidamos os Srs. criadores para assistirem à
manipulação das rações, na Fábrica, à R. Lavradic 17

Compras de mais 1 saco,
entrega imediata â rua do
Lavradio, 17 • tel. 22-7999.
Encomendas e pequenas
quantidades â Av. Mal.
Floriano, esquina Rua dos
Andradas 96-A tel.43-7813

FACILITAR
BO PÚBLICO

bKrtfit/ 1 QUILO DE RAÇÃO

Com a apresentação deste anúncio,
fornecemos para suo experiência.

IHOUSlfitA t MCIQ
CDMÍGQS WlMfc

'¦'.'¦¦.' *í^S "Departamento, de,Forragéns¦•¦'•« -- .

Àv. Maristhcil íloflano;1 esq! Rua dos Àridracfas; 96-À

Tel. 43-7813 rf Rio de Janeiro

»ogo publicidade

CONVITE
AOS

AVICULTORES
Se você ainda" duvida da serleda-

de com que a KGAL-RIO vende os
pintos de um uln qne anuncia ve-
nha ver os rebanhos na sua origem:

Tomo nota rt(Mei> endereços:
GRANJA TOLOMEI — Proprie-

tárlo: Dr. Pelegrlno Tolnmel — Es-
trada do Mato Alto, 53 — Canino
Grande, D. Federal. Raças: Leuhorn
branca e Rhodes vermelha.

GRANJA IGUAÇU LTDA. — Pru-
prletftrlo: Carlos Oliveira Castro —
Técnico de Avicultura há 25 ano»
Estrada de tjneimados — Ônibus
«Cahuçu» — Nova Iguaçu — E. An
Kio. Raça: New Hampshire.

Visite essas Granjas aos domin-
gos se quer criar galinhas para ga-
nhar dinheiro e decida-se pelos Pin-
tos de um dia rom garantia dn
SGAL-Rlü.

Os ovos que a SCAL-UIO incuba
para fornecer Pintos de um dia n
todo o. Hrnsll «fto provenientes da
Granja Iguaçu Ltda. e Granja To-
tomei, dois estabelecimentos que tra-
balham pura manter o renome que
conquistaram.

Visite as Granjas associadas, a
SCAL-RIO e comece agora com Pin-
tos de um dia sadios e de nseen-
dência nobre.

_ SCAL-RIO: Av. Marechal Floria-
no, esquina de Andradas, 9S-A,
Tel.: 23-5029.

Valiosa cooperação à cam*
panha do trigo

Contribui o prefeito de Caxias para a dissemi-
nação de sementes selecionadas

Telas "Marbas"
Fará galinheiros, cercados, pintei-

ros e outras finalidades
Ven.las diretas do fabricante ao

consumidor
Despachamos para o Interior

e enviamos amostras
Pedidos a

MARBAS SOC. COM, AVÍCOLA
Kua Barão do Bom Retiro, 47 —

Tel.: 29-4438

OLIVER Cletrac

0 TRATOR PORO 0 LAVOURA
'ékrVtWif */f Vf+Wf

OliVER-Clefrat molHG

POTÊNCIA NA BARRA- 2\ HP
fabricado copi bitolas&e T,3 e 2 m. Ê,

devido d' sua incomum estabilidade,
Indicado para trabalhar em terrenos m-
clinados, na construção a conservação
de terraços, barragens, etc*-

Equipado com motor de,4 cilindros, a
gasolina. Transmissão com 3 velocida-
des avante e uma à rê.

Para entrega imediata.

*\

OLIVER - Cletrac, mod. RDH
MOTOR DIESEL

TOTtNCrA NA BARRAi 30! rn»
Traciona arados de 3 a- 4 discos. Ê

â unidade tratora capaz de executar, a
baixo custo, todas as operações de tra-
ção na lavoura, desde a araçào à co-
lheita

equipado com motor Diesel de 4 cl.
Imdros. Transmissão com 3 velocidades
avante é 1 à ré.

Para entrega imediata?

OLIVER-Cletrac, mod.BDH
MOTOR DIESEL

POTÊNCIA NA BARRAS 30 HP«
Traciona arados de 4 a 5 discos.
0 Molhor tralot para trabalhar com

«fados, Gradas, Terraeeadoros, Lâminas
•,dwnaia Implomontos agrícolas e Indus*
triali

Equipado com motor uresoi oe b cT»
Hndro3. Diiipòo dn 4 vnlocldíidim nv.intd
9 2 h ro, trsclon/intlfi, na mínima, cér-
c« d» 0000 lllirns.

'"*¦'-' entrega Imediata»

MESBLA

Implementos OLIVER
PARA TRAÇÃO MECÂNICA E ANIMAL

Qualquer quo seja o tamanho de sua
propriedade, dispomos de unidades tra-
toras e implementos para servir V. S~.
Temos em diversas dimensões e capa-
cidades, Arados do aivecas, Arados de
discos, Grades, Piantadoiras, Segadelras.
Cultivadores, eto,~

A baixo cuitp • para c».»

trega imediata.

<é$Êvfy

CONSULTE 0 NOSSO OEP. ACRlCOLA
ii,.,i Evarlsto da Veltfa, 65 - Hlo

'.

Tando verificado que muitos lavra-
dores deixam de empregar, nas suas
plantações de trigo, sementes de boa
origem e qualidade, pelo fato de custa-
rem estas um pouco mais que o trigo
de tipo comercial, que, erradamente,
consideram do mesmo valor, o prefeito
do município de Caxias, na zona .co-
lonlal do Rio Grande do Sul, adotou,
este i ano, uma providência que estft
dando excelente resultado: além de*en-
carregar-se, como jà vinha fazendo, da
compra de sementes selecionadas paTa
plantio, que lhe süo fornecidas por um
dos estabelecimentos do Ministério da
Agricultura da região e, da revenda das
mesmsa, faz agora esta revenda por
preço 10% Inferior ao do custo.

Isto quer dizer que a Prefeitura de
Caxias, em cada saco de trigo para
plantio que compra e revende, perde
cerca de 20 cruzeiros. A contribuição,
entretanto, está sendo considerada pelo
chefe do executivo caxlense como um
emprego remunerador de um modéstia-

simo capital, porque, em virtude dessa
vantagem, a procura de sementes esta
sendo maior do que se previa, ó que
aumentará a safra de trigo do muni-
ciplo.no corrente ano, e que mais ainda
será aumentada à medida que se elevar
a porcentagem das culturas feitas com
sementes selecionadas.

Vem à América do Sul
pminente especialista

em veterinária
O Escritório Sanitário 'Panamerleano

abrirá brevemente na América do Sul
uma seção regional de controle das
doenças transmissíveis por animais.
Montevldeo será a sede desse escri-
tórlo, a ser dirigido pelo dr. Alexander
Zeisslg, membro do Escritório Sanltá-
rio Panamerleano.

O dr. Zeisslg. que é eminente espe-
clalista na matéria, estenderá suas atl-
\-ldades ao Uruguai, ao Brasil, à Ar-
gentina, ao Paraguai e à Bolívia.

Membro da Faculdade do Colégio Ve-
terlnário do Estado de Nova York, da
Universidade de Cornell e vlce-preslden-
te da ComlssSo Fundadora Americana
da «Board Veterlnary Public Hearth»,
o dr. Zeisslg dirigiu a campanha con-
tra a raiva no Estado de Nova York,
com grande éxlto. Acredita-se que via-
jará para a América Latina no Inicio
do outono.

LIVROS nacionais e franceses.
Escolares, científicos e literários.
LIVRARIA BRIGUET. — Ouvidor,
ni 109.

PULVERIZODORES
E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

SUl RIO
Av. Marechal Floriano,
esq. Rua dos Andradas, 96-A

Para combater a febre
aftosa no Hemisfério

Ocidental
O probloma dá febre aítosa no He-

mistério Ocidental, bem como o peri-
go que constitui para o gado do con-
tlnente americano, íol assunto de uma
reunião extraordinária do Conselho Eco-
nfimlco e Social Interamericano.

A reunião íol convocada pela Inicia-
tlva do delegado colombiano, dr. Jorge
Mejia Palacla, após uma epidemia de
aftosa, que se declarou recentemente
na Venezuela.

Durante a reunião, o Conselho Eoo-
nômico e Social criou uma comissão
especial de 7. países — Argentina, Co-
lômbla, Costa Rica, México, Estados
Unidos, Uruguai. Venezuela — encar-
regada de elaborar um programa ron-
tinental de luta contra a febre aftosa.

O delegado dos Estados Unidos ofe-
receu-se para fazer-se representar nes-
ta comissão por um especialista em
questões de febre aftosa. Os represen-
tantes da Argentina, da Colômbia e
do México declararam que proporiam
aos seus governos fazer o mesmo.

A reunião do Conselho Econômico e
Social foi a primeira onde um prohle-
ma de tal ordem foi discutido no plano
Internacional.

A Comissão Especial, que acaba de
ser criada, pelo Conselho Econômico e
Social, se reunirá para tomar, conhe-
cimento das respostas dos governos ao
pedido dos elegados sobre o envio de
técnicos no problema da febre aftosa.

Vai reunir-se a 1.* Con-
ferência Nacional de

Febre Aftosa
Reunir-se-á, cm, setembro, no Rio de

Janeiro, sob os auspícios do Minls-
tério da Agricultura, com a participa-
çáo de técnicos das secretarias da Agri-
cultura e de Instituições privadas, a
Primeira Conferência Nacional de Fe-
bre Aftosa, pára estudar é recomendar
as respectivas soluções de todas as
questões relativas a esta zoonose.

O principal objetivo da reunláo será
o de examinar as medidas a serem ado-
tadas para uma produçào anual ml-
nima de 60 mllhóes de doses de vaci-
nas contra a febre aftosa. A nossa
atual capacidade de fabricação é ape-
nas de 5 milhões, multo aquém, por-
tanto, das necessidades 

"para um com-
bate sistemático. Isso só será possível
se o Ministério da Agricultura contar
com a colaboração das secretarias 'e
dos laboratórios particulares.

OBTENHA
MUITO MAIS

de soo
TRATOR DIESEL
CAMINHÃO DIESEL
MOTORES DIESEL FIXOS

(£sso)Esso
Com combustível

ESSO DIESEL
• lubrificante

ESSOLUBE HD
STANDARD OIL CO. OF BRAZIl

Rio • C Postal 1.163

MILHO HÍBRIDO
Recebemos sementes novas

ARTHUR VIANNA COMP. DE MAL AGRÍCOLAS
Fone: 42-7848

ENXADAS JACARÉ
Ferramentas, artigos para lavoura e ferragens,

comprem no

O DRAGÃO
PELOS MENORES PREÇOS DO MERCADO
191 _ AV. MARECHAL FLORIANO — 193

(EM FRENTE À LIGHT)

AUTOMECMA BELA LTDA.
Peças e acessórios para automóveis

Importação direta

Pneus e câmaras — Acumuladores — Gasolina e óleos
— Oficinas técnicas de reparos e reformas

RUA PIRATINI (antiga RUA BELA)
Ns. 981 a 985-A — Tel. 28-7810

Rio de Janeiro

"chãs*-\

Pintos fortes e sadios
A partir de Cr$ 1,50

Uas seguintes Raças:

New — Hampshire, Light Sus
sex, Leghorn Branca, Gigante
Negra de Jersey, Rhodes Island
Red. Leghorn Perdiz, Plymuuth

Rock Barrada, etc.

RAÇÕES
CR*

POSTURA — Ss 45,'JO
ALTA-1'OSTURÀ — Ss. 80,00
GltANULADO — S». .. 70,00
INICIAL — 8u IIS.UI/
CRESCIMENTO — Sc. 50,1/0
PORCOS — fie 315,00
COELHOS — S« »0 00
CABRAS — So 10,(10

FORRAGENS
Cn rim — 0*»ii — Uutru -
AvpIu — TrlKiiilho — Mlllio -
Alfofu — S'Jh — Oarmun, ain,

HNTIIKKA* ¦' •¦•IIIAH A
IMIMK 11,11»

tf t *+}im ™*+*m.*jjm ¦ i*i* •

Of COMPROVADA

MARBAS, Soe.
(htm, Avfeolit M riu. — Avlculii Enffenhü Novo
17, Kim. Ilurfio Hom KoMro, 47 - TiLl W44

i
iWKWi l/WÊ**t*WÊÈKÊA4\*§KHH*t*ti

* O^r
ctvevua

RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE S. A.
RIO — TEL.: 23-13áT)

Aproveite a queda dá-
gua de sua fazenda

instalando uma

Turbina hidráulica
"TEMIL"

OE CONSTRUÇÃO MODERNA
E GARANTIDA

Peca u 'tusso quostionArlu
com 'nstrnçfies

Técnica de Máquinas
Industriais Ltda.

AV. RIO BKANCO, 4 - ii
TEL.: 28-3343 — RIO

ROUPAS
USADAS

Venda a uma casa séria que lhe
pague o justo valor. A Tinturarla
Aliança, rua A'lsconde do Rio
Branco, 12 — Tel.: 22-5551, paga-

lhe por um costume nté 400
cruzeiros

HWHIvI* iC

TAPETES
CORTINAS

FICAM NOVOS
CÀSÁ JÚLIO

COPACABANA
Ant. Otaviano Hudson

TEL. 27-7195

GENGIVAS PRE-PIORRÉICAS
Sua desensibillzacâo, tratamento abortivo, -começo piorréia —
DR. AGNELLO CERQUEIRA, Médlco-dentlsta especialista — '

ED. REX — 8? andar — Apt. 503 — Tel.: *2-8fiS0

REVISTAS AMERICANAS
Ou de qualquer procedência — Assinaturas anuais

Os melhores preços — leçam Catálagos
AGÊNCIA INTERNACIONAL DE REVISTAS E LIVROS

Avenida Graça Aranha, 81 — 8? andar — Sala 805 —
Tels.: 22-7828 e 32-6948 — RIO DE JANEIRO

SÀBÃÒ YET.DUPRAT
!:. X T i: II M 1 N A . DE F A T O
CA RR APATOS
PI OLHOS 1.

- S A R N A S
P U L C A S

EXPORTADORA E IMPOR-
ÍAD0RA «ELBICA» LTDA.

AV. RIO BRANCO, 18 — 13?
ANDAR — SALA 1306

Telefones: 23-0015 e 23-0T49
End. Teleg. «TRIELBICA»

RIO DE JANEIRO

FABRICA:

Artefatos de Arame e Ferro
Rua Coronel Tamarlndo, 612 -

Fundos - Telefone «Bangú» 8á3
Bangu

FILIAL:

Rua Quintino Bocaiúva, 130 —

Anápolis — Estado de Golíis
Importaçfio . Exportaçfto - Co-
missões . Consignações - Re

presentações e Conta Própria
Arames: farpado e liso — Tu-
bos galvanizados — Cimento —

Grampos — Enxadas — Ma-

chados — Telas e artefatos de
arame — Ferro para construção

BALANÇAS PARA BEBES
ÚLTIMOS MODELOS «COSMOPOLITA», EM DIVERSAS CÔRES

ABSOLUTA PRECISÃO. DIVISÃO MÍNIMA E DE 5 KGS.

ALUGAM-SE
AV. N. S. DE COPACABANA, 959 — LOJA «E» — TEL. 2Í-7100

f l

DR. ALCIDES LEONI
DENTISTA

Pesquisa dos tocos dentários de infecção por meio dos Raios X.
Av. Rio Branco, 128 — 6' andar — Sala 505 — Tel.: 42-8830 e rua

 Bela Vista, 74 — Engenho Novo — Tel.: 39-6341 

DR. THALINO BOTELHO
GLÂNDULAS INTERNAS — NUTRIÇÃO

METABOLISMO BASAJL
RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70 — 1" andar — Salas 101|103.
DIARIAMENTE (exceto quartas-feiras): 14 horas em diante.

Enfermeira (8 às 11 e 14 às 18 horas) — Telefone: 52-2502.

CASA DE SAÚDE SÃO CLEMENTE
CIRURGIA — ORTOPEDIA — PARTOS

Partos desde Cr$ 1.000,00
Rua São Clemente, 271 — Telefone: 46-2828

ÍÔDAS AS JÓIAS
Em ouro, platina, com ou bem

brilhantes. Unia casa tradicional
e antiga, A HORA CEKTA, desde
1882. Preços para' quem sabt o
que é comprar barato. Relõgios
«Omega» e todas as boas marcas.
AV. MAR. FLORIANO, SG, 2) lo-
|a e sobrado. Tel.: 43-5742.

MANTEIGA .. FABRICA

V. - - ~»amS

FEITA A VISTA DO
FREGUÊS

Manipulada em máquina con-

jugada moderníssima e livre
de contacto manual. Sabor
insuperável, qualidade finla-
sima, S|S. — quilo: Cr$ 34,00;

CjS — quilo: Cr$ 32,00.
RUA BUENOS AIRES, 338

\P^0^ FONE 25-72ôO_-REDE.INTERNA- ^""jf

fl Funda Dobbs de almofadas cOncavas TOCfl NO CORPO SOMENTE EM 2 LUGARES
O haii <i<-v oiií<-,i in, o «eu mui enlnr -• cbhb mrxlo
do ' *.ii -tiicni.it mm Mrnla 'i.-..*.**.**<¦< ¦•¦,* com
o uno ilit Funda Doobi, Ila imlém riimlriimr
tlpn i\n ii- nn.» lt l«váv*l ¦ '•<•'•'" como ¦¦
i* 'ii" * ilu I».'" ' i" biillio», »*m eouroij n«m
#)d»!li*m, /> Sn*, a tnhrn tm lí itguHdõi, Com
«Ia o 8nr, porto moiilnr » eiivnlo a i1#»c»r

Av. RI© Iran»/ 20 • 18.* - Rio

do bondo em movimento, Por is»o os miMIcoi
n rtcaltnm pnra honun», nanhorai « criança»,
\hnii » IkiA Vllia normal
Imiti Idlnlm npllcillioi, pm iliíidif \nMm\ is witirHr,
taluli,! fc.i.i.» Truii' •• ¦IrmliiMliHm, Ain, u,»,*.
ni.li, tnllêll HINMII PIMNANOII A CIA. LIDA.
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xN Jffl Apresenta discos clássicossucessos em
RECEBIDOS NA SEMANA — RELAÇÃO N.* 5 •

ÁLBUM PARA 12 DISCOS, 27,00
Escolha na relação abaixo, o disco de sua preferência

RUA BARÃO DE MESQUITA, 241, EM FRENTE A IGREJA DE SANTO AFONSO (PRÓXIMO A PRAÇA SAENZ PENA), ABERTA ATÉ ÃS 22 HORAS

1955

populares jM

CLÁSSICOS
ALEXANDER BRAILOWSKY (plano)
N»
002 Valse lmpromptu in a Ilat

major (Chopin)
Caixinha do música (Vôo do
bezouro)

003 Valsa n.° 4 Em fa maior (Chopin)
Valsa n.o 5 Em lá bemol (Chopin)

004 Valsa n.o'6 Em ré maior (Chopin)
Valsa n.° 7 Em dó sustenido
menor (Chopin)

005 Valsa n.o 8 Em Ia bemol maior
(Chopin)
Valsa n.° 9 Em Ia bemol maior
(Chopin)

tOS Valsa n.° 10 Em sl menor op. 69
(Chopin)

t07 Valsa n.o 3 Em lá menor (Chopin)
(Chopin)

006 Valsa n.o 1 Em mi bemol maior
(Chopin)
Valsa n.o 2 Em là bemol maior
(Chopin)

001 Sonho de amor (Liszt)
La campanolla (Paganlnl)

00a Pastorais au capricclo
Rohdo a caprlccio em sol maior
(Beethoven)

010 Rapsódia Húngara n." 2 (Liszt)
Rapsódia Húngara n.o 2 (Liszt)

011 Valsa n.o 11 Em sol bemol maior
(Póstuma)
Valsa n.° 12 Em íá menor
(Chopin)

D13 Valsa n.o 13 Em ré bemol maior
(Chopin) - ,
Valsa n.o 14 Em mi menor
(Chopin)

013 Fantasia Improviso em dó suste-
nldo menor
Noturno em ml bemol (Chopin)
Estudos de Chopin (Opus 10 e 25)

GRANDE ORQ. SINFÔNICA DE
BERLIM

No
014 Tannhauser (R. Wagner)

(Ouverture)
Tannhauser (R. Wagner)
(Ouverture)

015 Tannhauser (R. Wagner)
(Ouverture)
Tannhauser (R. Wagner)
(Ouverture)

ORQ. DA SOCIEDADE DO CONSER-
VATÓRIO (de Paris)

Nff
018 Bolero (Ravel) 1.» parte

Bolero (Ravel) 2.» parte)
017 Bolero (Ravel) (3.» parte)

Bolero (Ravel) (4.a parte)
ORQUESTRA SINFÔNICA DE

CHICAGO
No
018 La Gloconda — Dança das

horas (Ponchlelll)
La Gloconda — Dança das
horas (Ponchlelll)

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE
LIVERPOOL

No
019 Caprice Espagnol — Rlmsky-

Korsakov — 1.» parte
Caprice Espagnol — Rlmsky-
Korsakov — 2.» parte
Caprice Espagnol — Rlmsky-
Korsakov — 3.» parte
Caprice Espagnol — Rlmsky-
Korsakov — 4.a parte

020 Marcha Militar in d major
(Schubert)
Rosamunde — Entr'acte in B flat
major (Schubert)

021 Invitation to the dance (Weber)
Invitatlon to the dance (Weber)

ORQUESTRA CARNEGGIE "POPS"
No
022 As jóias de Madona (Wolf -

Ferrari)
vôo do bezouro (R.-Korsakov)

THE HALLE* ORQUESTRA
No
023 Príncipe Igor — Ouverture —

part. 3.o (Borodin)
The sleeping beauty — Valsa
(Tschaikowky)

024 Eugen Onegin (Valsa)
Eugene Onegin (Polonalse)

ORQUESTRA VICTOR DE CONCERTO
No ¦
025 Os patinadores (Waldteufel)

Estudantina (Waldteufel!
MAREK WEBER ei sua Orquestra

No
02S Danúbio Azul (J. Strauss)

Ouro e prata (F. Leharl
027 Viena cidade dos meus sonhos

(R. Sieczlnsky)
Você será o Imperador de meu
coração

028 Souvenlr fDrdla)
L'amour, Toujours L'amour
(Friml)

• 829 Melodias de Schubert n.o 5
Melodias de Schubert n.o 5

B30 Vlda de Artista (J. Strauss)
Três Jolle (Valsa)

130 Chltarra Romana
Tango du revê

ANDRÉ' KOSTELANETZ _ sua
Orquestra

No
031 Poema — Melodia (Fiblch)

Serenata — Melodia (R. Drigo)
MILIZA KORJUS (Soprano)

No
032 Vida de Artista (J. Strauss)

Rosas do Sul (J. Strauss)
MARTHA EGGERTH (soprano)

No
033 üma canção, um beijei, uma

menina
A ti somente dedico esta cançfio

034 Vozes da Primavera (J. Strauss)
Danúbio Azul (J. Strauss)

DEANNA DURBIN (soprano)
N»
035 Always — Sempre (X. Berlin)

Sprlng wlll be a llttle late this
year (F. Loesser)

NELSON EDDY-JEANETTE MAC
DONALD

No
038 Indlan Iove call — Do filme

(Rose Marie)
Ahl sweet mystery of Ufe

037 Noite silenciosa
Adeste fIdéies — Ohl vindes fiéis

MARIO LANZA (tenor)
No

Músicas do filme "Aquele beijo à
meia noite", da M. G. M.

038 A boêmia — Ato l.o (Puccini)
Alda — Ato I (Verdl)

839 They dldn't belleve me
know, 1 know, 1 know

040 Core 'ngrato (Cardlllo)
Mamma mia che vo sapé ?

ENZO DI MOLA (tenor)
N»
041 Evvlva ia torre dl Pisai (Valsa)

Romagnolu (Valsa)
TINO ROSSI (tenor)

N*
042 Ave Maria (Schubert)

Ave Maria (Gounod)
043 Tarantellu (Murrolo)

Mandollnata ai chiar dl lunn
GEORGE BOUI.ANGEK

e sua Orquestra
No
044 No mar negro Clango)

Amor numa serenata (Fox)
045 Polca caprichosa iPolcal

Beijando sabre ns estréias
048 O bsrâo dos clgunos (,), Strauss)

O Imr.o dos ciganos (,!. Struuss)
C47 Marcha* Húngaras

Marchas Húngaras
048 Viva ii mocldn .» (Polca)

O Illl-Klf vhi-.Hi-h. (Fox)
840 Nora iThdkoi

Solitário no amor (Tango)
0B0 Hllll» ri.il, „r I,,,,,, ICdllll (lt Vil»)

Hlllt. i Mil lislllllll -Kt-tlll .11 lio
«Irrtsn

Oil HwiiKrlH
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GEORGE MELACIIRINO _ sua
Orquestra

No
057 Poema (Fibich)

Marquerade (Loeb)
058 Bells across the meadow

No jardim de um mostelrt.
059 O Cisne (Salnt-Saens)

Sonho (le amor (Liszt)
060 Fascinação (Valsa)

Campana a será
061 A serenata da mula

They dldn't believe me
062 Sleepy lagoon

Kisa me agaln
LEONARD WARREN (barítono)

No
063 Otello — Ato 2 (Verdl)

Um baile de máscaras — Ato 3
(Verdl)

064 Barbeiro de Sevllha — Largo
ai factotum
Carmen (Canção do Toureador)
(Blzet)

065 A gloconda — Ato 2
(Ponchlelll)
Os Palhaços — Ato 1 —
(Leoncavallo)

FRANCISCO ALBANENSE (tenor)
No
066 Passione

Maria Cristina
067 A canzone a Napulfl

Napule Bello
068 O sole mio

O surdato 'nammurato
069 Addio mia bella Napoll

Mamma mia che vó sapé ?
070 Pacché

Mandullnata a surrlento
071 Fenestclla Senza solo ¦"

Pescadores de pérolas
072 Gelusia

A porta
073 Malafreva

DoJ Madonne
074 Comme facette mamineta

Core 'ngrato
075 Nun'a penzo próprio cchu'

Nun me scetá
076 Tu ca nun chiagne

Varca 'e nlsciuno
077 Senz' ódio e sanza ammoie

Nuttata 'e sentimento
078 Canto ma sottovoce

Quando tramonta 'o solo
079 Na será 'e maggio

Dicitencello vuie
EMÍLIO LIVI (tenor)

No
080 Senorlta innamorata

Zlngarella Innamorata
081 Flrenze sogna

Signorinella
GIUSEPPE DI STEFANO (tenor)

No
082 Mlgnon — Ah! non credevi tul

(Thomas)
Mlgnon — Addlo mlgnon fa core
(Thomasl

083 Manon — Ato 3 (Massenet)
La Travlata — Ato 2 (Verdl)

FERRUCIO TAGL1AVIN1 (tenor)
No
084 Manon — O sonho (Massenet)

Wether — Pourquol me revelller?
(Massenet)

BOSTON PROMENADE ORCHESTRA
No
085 Ouverture "The crown dlamonds"

(Auberl
Ouverture "The crown dlamonds"
(Auber)

CARLO BUTI (tenor)
No
086 La estrada dei Bosco

Soll Soü nella notte
087 Tutfe Sere

Munasterlo e, Santa Chiara
TITO SCHIPA (tenor)

No
088 Oh! doce mistério da vlda

Teu sorriso de cristal

No
BENIAMINO GIGLI (tenor)

089 Non ti . cordar dl me (Curtis)
Mille cherublni In coro

090 Mattinata (Leoncavallo)
Torna a surrlento (Curtis)

LEVITCH BROTHERS SALON
ORCHESTRA

No
091 Valsa do Imperador (J. Strauss)

Ouro e prata (Valsa) (Lehar)
092 Contos dos Bosques de Viena

Alma de Viena (J. Strauss)
ÁLBUNS DE CONCERTO COMPLETOS

Tschaikftvsky — Concerto n.o 1 (Pa-
ra plano e orquestra — Orquestra Fi-
larmônica de Londres. Egon Petrl —

piano forte — 4 discos Importados)

Tschalkovsky — Sinfonia n.o 6 (Pa-tetlque) Orquestra Sinfônica de Nova
York (5 discos importados)

Tschalkovsky — Suite Quebra Nozes —
The PhHharmonlc Symphonlc Ore. New

York (3 discos importados)

Concerto n.o 5 "Imperador" (Em Mi
Bemol Maior — Beethoven — Parn
piano e orquestra' — Op. 73 (5 discos

Importados)

Sinfonia n.o 3 "Heróica" (Em Ml Be-
mol Menor op. 55 — Orquestra Filar-
mónlca do Viena — 6 discos impor-

tados)

Sonata "Aurora" — Beethoven — Op.
53 — Solo de piano — Walter Glese-

king (3 discos importados)

Sinfonia n.o 5 Op. 67 — Beethoven
(Orquestra Filarmônica de Londres —

4 discos importados)

Sinfonia n.o 8 "Inacabada" — Schu-
bert — (Sir Thomas Beecham reg, a
Orquestra Filarmônica de Londres — 3

discos importados)

Sinfonia n.o 6 *A Pastoral" — Em íá
maior — (Orquestra Filadélfia — .-dis-

cos importados)

Sinfonia n.o 9 "Chorai* — Beethoven
(Orquestra Filarmônica de Viena — 0

discos)

Sinfonia n.o 7 — Em Lá Maior (Bee-
thoven) — Op. 92 — Orquestra Filar-
mônlca de Viena — 5 discos importados.

Chopin — Mazurkas — Volume l.o (Ar-
tur Rublnsteln — 5 discos Importados)

Chopin — Estudos, Opus 10 e 26 (Ale-
xander 'Brallowsky — Pianista — £

discos)

Scheherazndo — Rlmsky-Korsakov —
(Orquestra Sinfônica de Cleveland —

6 discos i

Concerto n.o 2 - Rachmanlnoíf (Sir
Smith — Plu.no — Sir Malcolm reg. u
Orquestra Sinfônica do Liverpool — 5

discos Importados)

Concerto n.o 2 — Rachmanlnoíf — In
O minor — (Pianista Artur Rublnsteln

— 6 dl.COB)

Lun Hylphldes — Chopin (Orquestra
Do/iton "Pop»" - dlr, Artur I..dl.r)
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004 Bella Bruna (Rumba)
La estrada dei Bosco (Canção)

005 Vecchio quartlere (Canção)
Te vojo ben (Canção)

006 Soll Soli nella notte (Canção)
Male d'amore (Canção)

007 Lascia cantare 11 cuore (Canção)
Quanta canta Rnbagllatl (Canção)

008 Ce una chiesetta (Ritornello)
Pigallo (Valsa)

GINO BECIII (barítono)
No
009 La estrada dei Bosco (Fox-canção)

Soli Soli nela notte
010 Ninna nanna d'amore (Canção)

Stasera canto (Canção)
011 Maria, Mari (Canção) .

O Marenarlello (Cançfio)
012 Richlamo d'amore (Canção)

Notturno (Canção)
013 Signorinella (Canção)

Signorinella mia (Canção)
0Í4 Melancólica luna (Canção)

Rlcordatti dl me (Canção)
015 Torna (Canção) J

Chi fa da Se (Canção)
NACIONAIS

FRANCISCO ALVES (cantor)
No

001 Amada mia
Fracasso (Samba)

003 Ave Maria (Valsa)
Nervos de aço (Samba)

003 A noite triste que você não vem
Velhas cartas de amor (Samba),

004 Adios miichachos (Tango) '
Nanei (Valsa)

005 Frenesi (Canção)
Tristeza Marina (Tango)

006 Vivo bem em minha terra
(Samba)
Esmagando rosas (Bolero)

007 Vem meu amor
Cadeira vazia

008 Aqunrela Mineira (Samba)
009 Maria (Samba)

Marina (Samba)
010 Sem ela (Samba)

Só nós dois no salão e esta valsa
010 Palavras amigas (Samba)

Quando te encontrei (Samba)
CARMEM MIRANDA com Orquestra
No
011 Na baixa do sapateiro

Salada mista
012 Escrevi um bilhetlnho

Boneca de pixe
013 Diz que tem...

Voltei p'ro morro
014 No tabolelro da baiana

Como "vaes" você
RIZADINHA (cantor)

No
015 A nega Já sabe (Samba)

Buburiba no samba (Samba)
016 Faran-Fan-Fan (Samba)

Lar vazio (Choro)
EMILINHA BORBA (cantora)

No
017 Paraiba (balão)

Baião de dois
018 Vizinho do 57

Bico doce
ALBENZIO PERRONE (cantor)

No
019 Meu triste carnaval (Valsa)

No outono da vida (Canção)
GASTAO FORMENTI (cantor)

No
020 Zingara (Canção)

De papo p'ro á (Cateretê)
CIRO MONTEIRO (cantor)

No
021 Briga de amor (Samba)

Os quindins de Iãlá (Samba)
VICENTE CELESTINO <tenor)

No I
022 Granada (Canção)

Dois estranhos (Tango)
023 Luz e sombra (Valsa)

Quando o outono chegar
(Modinha)

024 Terra virgem (Canção)
Samba enciumado (Samba)

025 Serenata (Canção)
Quero voltar (Canção)

026 Flor mulher (Valsa) .
Ilusão (Valsa)

027 Mãos que falam (Valsa)
Legal com as duas (Canção)

028 Sangue e areia (Valsa)
Tenho saudades (Canção)

029 O ébrio (Canção)
Abysmo de amor (Valsa) >

030 Flor de sangue (Canção)
Enquanto os lírios florescem
(Valsa)

031 Ser ou não ser (CançSo)
Canção de amor (Canção)

032 Flor do mal (Valsa)
Juremo (Canção)

MURARO (solo de piano cora
Orquestra)

No
033 Baião

Moto perpétuo (Choro)
SILVIO CALDAS (cantor)

No
034 Ausência (Fox)

Meus 20 anos (Samba)
LUIZ GONZAGA (sanfona)

No
035 Dança da moda (baião)

Respeita Januário (baião)
036 Bllú Bllú (Choro)

Luar do Nordeste (Valsa)
RONALDO LUPO (carftor)

No
037 Linda cidade (Samba)

Vou desistir... de namorar
(Cançoneta)

No
JORGE VEIGA (cantor)

038 Aparência de santo (Samba)
Minha decisão (Samba)

NELSON GONÇALVES (cantor)
No
039 Amigo (Samba)

Mulheres de ninguém
040 Ave Maria no morro (Samba)

Só eu (Samba)
TRIO DE OURO

No
041 Ave Maria no morro (Samba)

Festa de preto (Lamento negro)
042 Lamento negro
043 Vamos dançar Maria (Marcha)

Pescaria (Samba)
VOCALISTAS TROPICAIS (rocal)

No
044 Trinta dinheiro (Samba)

Diamante negro (Samba)
CARLOS GALHARDO (cantor)

No
055 Um gosto... uma fraso

Canções de toda gento (modinha)
056 Fascinação (Vnlsa)

Qunndo não estás (Valsa)
057 A você (Valsai

Quanta tristeza (Samba)
05B Tampos de criança (Valsa)

Dentro da lun (Samba)
069 Elos se amaram no Rio (Fox)

Ôoa noite (Fox)
060 O homem da valsa (Valsn)

Antigamente era assim (Valsa)

061 Assim se acaba um grande amor
E o destino desfolhou (Valsa)

062 23 de Abril (Samba)
Saudade do Maranhão (Valsa)

FADOS
ALBERTO RIBEIRO (cantor)

No
001 O emigrante (Fado)

Marco do Correio (Fado)
AMALIA RODRIGUES (cantora)

No
002 Troca de olhares (Fado)

Duas luzes (Fado)
003 Maria da cruz (Fado)

Saudades de ti (Fado)
MARIA DA LUZ (cantora)

No
004 Fado hilário (Fado)

Cabana (Samba-canção)
005 Saudades de Portugal (Fado)

Falsas paixões (Fado)
006 Longe do ti (Bolero)

Conselhos (Marcha)
ARMANDO NUNES (cantor)

No
007 Por clume (Fado)

Magua (Fado)
ERCILIA COSTA (cantora) <

No
008 Florinda (Fado)

Cantiga da rua (Marcha)
009 Fado tango (Fado)

Fado de Lisboa (Fado)
MANUEL MONTEIRO (cantor)

No
010 Uma porta, uma janela (Fado)

Rosas de Portugal (Fado)
011 Chorando baixinho (Fado)

Serões da aldeia (Fado)
012 Perdoa mãezlnha (Fado)

Quinze de maio (Fado)
MARIA DA GRAÇA (cantora)

No
013 Rosmaninho (Marcha)

Josezito (Motivo português)
PANAMBRICANOS

BOLf!R OS
ANNA MARIA GONZALEZ (cantores)

No
001 Solamente una vez (Bolero)

Bendita palabra (Bolero) •

CARLOS RAMIREZ (barítono)
No
002 Nostalgias

Dlme que sl
003 Caminhemos

Mamma mia
004 Rica pulpa

Ml canción
JOSÉ' MOJIC-i

No
005 Maria lá ô

Hojas muertas
006 Es un ladron

Amame
007 Un beso loco

Libre soy
008 Alguna vez

En donde estás ?
CHUCHO MARTINEZ (cantor)

No
009 Sei mui bien que vendrás

(Bolerol
No és Justo (Bolero)

010 Mi carta (Bolerol
Qulzas. Quizas (Bolero)

011 En un café de ia ciudad
(Guaracha)
Plensa oien lo que me dices
(Bolero)

012 No me quieras tanto (Bolero)
Arrimate cnrinlto (Bolero)

013 Desde Entonces (Bolero)
De ml depende (Bolero)

014 Hasta quando ml vida (Bolero)
Una miradlta nada mas (Bolero)

015 Ay de mi (Bolero)
Verdad amarga (Bolero)

MARIA ALMA (cantora)
No
016 Culpable (Bolero)

Que te parece (Bolero)
FERNANDO TORRES (cantor)

No
017 Nuestra cáslta (Bolero)

Me he de comer esa tuna) (Bolero)
018 Perdon Senor (Bolero)

Sin un amor (Bolero)
019 Angelitos negros (Bolero)

Nosotros (Bolero)
019 Pálida cancion (Bolero)

Todo se acaba
HUGO ROMANI (cantor)

No
020 Mi carta (Bolero)

Sin importância (Bolero) .
021 Verdad amarga (Bolero)

Ay... Que contento estoy
(Bolero)

022 Amorosamente (Bolero)
Sin Perdon (Bolero)

GREGÓRIO BARRIOS (cantor)
No
023 Comprenslon (Bolero)

Necesito verte (Bolero)
024 Somos (Bolero)

Llevame (Bolero)
025 Alma lanera (Bolero)

Luna Lunera (Bolero)
TANGOS

CARLOS GARDEL (cantor)
No
001 Al pie de Ia Santa Cruz (Tango)

Tu diagnostico (Tango)
1)02 Sus ojos se cerraron (Tango)

Guitarra mia (Tango)
003 La ultima copa (Tango)

Segui ml consejo (Tango)
004 Confesslon (Tango)

Noche -?e Reyes (Tango)
005 Arrobai amargo (Tango)

Lejana tlerra mia (Tango)
006 Amargura (Tango)

Apure delantero bucy (Tango)
007 Crlollta decl que sl (Tango)

Cuesta abajo (Tango)
008 Rosas de otono (Tango)

La mariposa (Tango)
009 Alma en pena (Tango)

Ml noche triste
010 Melodia de Arraba) (Tango)

Recordando mi barrio pYngo)
011 Mano a mano (Tnngo)

Y sl Ia ves dnle un beso (Tango)
012 Silencio (Tango)

Qolondrlnas (Tango)
013 Mllonga sentimental (Tango)

La Cumparsita (Tango)
014 Volver (Tango)

Sol tropical (Tango)
015 Adios muchacos (Tango)

Clavel dei alre (Tango)
016 Por una cabeza (Tango)

Los ojos de mi moza (Tango)
417 Amores do estudlante (Tango)

Ml Buenos Aires Querido (Tango)
018 Camlnito solcdad (Canção)

Soledad (Tango)
* FANCISCO CANARO e sua Típica

No
019 Três amigos (Tango)

Rosa de tango (Tango)
020 El pescante (Tango)

Churrasca (Tangol
021 La Cumparsita (Tango)

Esta noche me emborracho
022 Pura parada (Tango)

Adios muehachOB (Tango)
MIGUEL CALO' o sua Típica

No
023 Cancion desesperada (Tango)

Pudo ser una vlda (Tango)

024 El penado 14 (Tango)
Inútil (Tango)

025 A Ias 7 en ei café, (Tango)
Insplracion (Tango)

020 En secreto» (Tango)
Extrana (Tango)

027 Pedaclto de clelo (Tango)
Tristezas de ia calle corrientes
(Tango)

028 Que Importa que te llore (Tango)
Al compas dei corazon (tango)

IMPÉRIO ARGENTINA
No
029 El dia que nacl yo

Falsa moneda
030 Ay Maricruz

Maria dei Carmen
031 Triana Triana

Antônio Vargas Heredla
032 Luna redonda (Cancion)

Plegaria
MBERTAD LAMARQUE (cantora)
No
033 Torrente (Tangoj—

Cuatro campanadas (Tango)
034 Como ei pajarito (Tango)

Besos Brujos (Tango)
035 Cancion desesperada (Tango)

Sin palavras' (Tango)
036 Quiero verte una vez más

Riendo (Tango)
ALFREDO DE ANGELIS • sua Típica

No
037 Aleli (Tango)

Con Ia otra (Tango)
038 Cristal y luna (Tango)

Seleções de tangos
039 CIen guitarras (Tango)

Chorra (Tango)
040 Como se muere de amor (Tango)

Marionetta (Tango)
041 Madre (Tango)

La Cumparsita (Tango)
042 Mano a mano (Tango)

No me importa su amor (Tango)
043 La brisa (Tango)

Remollno (Tango)
ADOLFO A. PEREZ e sua Típica

No
044 El apache Argentino (Tango)'

Penas do amor (Tango)
OSVALDO PUGLIESE a sua Típica
No
045 La mascota dei barrio (Tango)

La cachita (Tango)
046 Patético (Tango)

Bolero (Tango)
047 Mala estampa (Tango)

Por que não has venldo (Tango)
JUAN DE DIOS FILISBERTO

e sua Típica
No
048 Re Fa Sl (Tango)

Pensando em ti (Tango)
049 Clavel dei Alre (Tango)

El 18 (Tango)
050 Portenita (Tango)

El panuelito (Tango)
ANÍBAL TROILO e sua Típica

No
051 Confesslon (Tango)

Yira... Yira... (Tango)
052 Mi tango triste (Tango)

Mientras gime ei bandoneon
(Tango)

053 Yuyo verde (Tango)
Garras (Tango)

054 Amor y tango (Tango)
Maria (Tango)

055 Tarde gris (Tango) ,
Rosicler (Tango!

056 Milonguneado en ei 40 (Tango)
Tabernero (Tango)

057 Guapeando (Tango)
En esta tarde gris jTango)

FRANCISCO LOMUTO e sua Típica
No
078 Vitorita (Tango)

Mi corazon te Uama (Tango)
070 Mi niejor cancion (Tango)

Munequlta (Tango)
CARLOS DI SARLI e sua Típica

No
080 Navegante (Tango)

Verdcmar (Tango)
081 El pollo Ricardo (Tango) ,

Duelo crlollo (Tango)

No
TANGO SERENADER'3

082 Obsession (Tango)
Adios muchachos (Tango)

083 Camlnito (Tango)
Siempreviva (Tango)

PANCHITO & PASTOR e sua Típica
No
084 Madreclta Santa (Tango)

Chique (Tango)
085 Zorro gris (Tango)

ALFREDO GROSSI e sna Típica
No
086 Trenzas (Tango)

Angustia (Tango) ,
TÍPICA BUENOS AIRES

No .
087 Garua (Tango)

Cristal (Tango)
ENRIQUE RODRIGUEZ e sua Típica
088 Canaro em Paris (Tango)

Manana por Ia manana (Tango)
RODOLFO A. BIAGI e sua Típica

No
089 Adios pampa mia (Tango)

Tu melodia (Tango)
090 Lison (Tango)

Nada (Tango)
091 Yuyo verde (Tango)

Me quede mlrandola (Tangto)
092 Yo tamblen... (Tango)

Quiero verte una vez más
(Tangol

ALBERTO CASTILLO e sua Típica
No
094 Amarras (Tango)

Otra noche (Tango)
JUAN D'ARIENZO e sna Típica

No
095 Pan comido (Tango)

El Huracan (Tango)
OSVALDO FRESEDO e sua Típica

No
096 Libre (Tango)

El 11 (Tango)
TRIO CIRIACO ORTIZ

No ¦ ¦
097 Kl panuelito (Tango)

Mate amargo (Tango)
098 Fea (Tango)

Buenos Aires (Tango)
ESPANHOL

LOLITA TORRES (cantora)
No
001E1 Florero (Pregon)

Jotlca mia (Jota)
JOSÉ GRANADOS e sua Orquestra
No
002 Noches de triana (Passodoble)

Macarena
LOS RUISENORES DE ESPANA

No
003 Jucrgá Andaluza (Passodoble)

Jotas aragonesas (Motivo Popu-
lar)

NICOLAS URCELAY com Orquestra
No i
004 Suerle loca (Eulerlas)

Espiinolclros (Canción- Espanola)
FELICIANO BRUNELLI o sna Orquestra

No
U05 Tarantela para todos

Carmen Carmela (Valsa)
000 Doshnjnndo rnarRarltas (Valsa)

Guitarra canta para ml (Passo*
doble)

FRAN C'& B
CHARLES TRENET oom Orquestra
No *
001 La mer

De Ia fenêtre d'en haut
002 Doce France

Que reste-t-11 de nos amours
003 Elguine a bango

Bounl...
004 O sol e ai lua

Os pássaros de Paris
005 Eva

Formidável
006 Ao redor do mundo

O último trovador
007 Eu canto

Flor azul
JEAN SABLON (cantor)

No
008 Pigalle

Sl tu m'alme
009 Au revolr agaln

Every time
010 Roses ln the raln

Vous qul passez sans me volr
( EDITH FIAF (cantora)

No
001 Um refrain couralt dans Ia rua

La vle en rose
YVES MONTAND (cantor)

012 Clopin - Clopant
A Paris (Canção)
GEORGE ULMER (cantor)

No
013 Un monsieur attendalt (Canção)

- J'ul eu (Cancao)

No
ALYS ROBI (eantora)

014 Chi-Baba ChI-Baba
Je vous alme

015 Sinfonia
Chaque mult

016 Jalousle
Tamplco

DISCOS DE ISRAEL ACABAMOS
DE RECEBER GRANDE

QUANTIDADE.
DISCOS SUISSOS

EDDIE BRUNNER e sua Orquestra
No
001 Faradise (Fox)

Melodia (Valsa)
002 Bellnda (Fox)

Cement mlxer (Fox)
003 Sucessos que gostamos de ouvir

Sucessos que gostamos de ouvir
004 Dans un coin de mon Pays (Fox)

Bamblne (Fox)
005 Amor Amor (Fox)

Cassino (Fox)
006 Hey! Ba Ba Re Bop (Fox)

Sioux clty sue (Fox)
007 O mundo é nosso (Valsa)

A noite,amamos Tchaikowsky -
(Fox)

RUDDY BERTINAT e sen Quarteto 
'

de Accordeons
No
008 Nature Boy (Fox)

Você chama à todos de Darllng
009 O cowboy e seu cavalo (Fox)

Você é a luz do sol (Fox)
010 Pino solitário (Fox)

Tchiou Tchlou (Rumba)
011 Maria de Baia (Fox)

Managua - Nicarágua (Fox)
012 Chi Baba chi Baba (Onester)

Linda (Fox)
013 Quem a estará beijando agora

(Valsa)
One love (Fox)

014 Bailarina (Fox)
Brincos de ouro (Fox)

HASY OSTERWALDER e sea
Quinteto

No ' ",---,--
015 Stuff and sonny (Fox)

Hazy boogie (Fox)
016 Bala (Rumba)

South America Take lt away
(Rumba)

JERRY THOMAS e nua Orquestra
Havaiana

No
017 Venha voando para a prece (Fox)

Aumle - Laurle (Fox)
018 Boa noite a todos (Fox)

Bamblne (Fox)
019 Dance with a Dolly (Fox)

Ticp-tico no fubá (Rumba-Fox)
020 Prazer de amor (Romance)

A lua de Manakoora (Valsa)
JEAN MICHEL, (cantor)

No
021 Mon vleux faubourg (Valsa)

Ah! le petlt vln blanc (Valsa)

No
BILLY TOFFEL (oantor)

022 Too íat polka (Polca)
...And Miml (Fox)

023
LUIZ ROVIRA e sua Orquestra

No
023 Fandanguillo em jazz (Fox)

En er mundo (Passodoble)
LOLITA GARRIDO (cantora)

No
024 Sumba ia samba (Samba)

Voy ai Brasil (Samba)
RÍCHARD MOSER (plano solo)

No
025 Spielt Artur beul (Sehiager)

Richard Moser
AMERICANOS

FRANK DEVOL e sua Orquestra
No
001 Moon Love

On the isle oi may
AL GOODMAN e sua Orquestra

No '

u002 Vida de artista (Valsa)
Valsa do Imperador

003 As três da madrugada
Let me call you sweetheart

004 Spelbound (Concerto)
Concerto (N. 2 Rachlmanlnoff)

005 Na loja do relojoelro
Caçada na floresta negra

CHARLIE
No
006 Charlie

Charlle
007 Charlle

Charlie
008 Charlie

Chuille
009 Charlie

Charlle
010 Charlle

Charlle

KUNZ (solo de piano)

Kunz plano
Kunz piano
Kunz plano
Kunz plano
Kunz plano
Kunz piano
Kunz piano
Kunz piano
Kunz plano

medley n.
medley n.
medley n.
medley n.
medley n.
medley n.
medley n.
medley n.
medley n.

Kunz plano medley n. 82
PETEK YOICKE e sua Orquestra eom

FREDDY GARDNEB (saxofone)
No
011 Disposto para amar

Somente tenho olhos para você
012 Seleções de Nlght and day

Seleções de Begln the beguine
013 Música maestro

Música maestro.
ETIIEL SMITH (solo de órgão)

No
014 Plntlnhos no terreiro (Samba)

Paran pan pan (Kumba)
010 Apanhcl-te cavaquinho (Chora)

Lero-lero
010 Alln en cl rancho grande

The breezo and I (Andnlucla)

FILMES PARA KODAK -120-620 - CRS 12,00
REVELAÇÕES - CÓPIAS - AMPLIAÇÕES EM 24 HS.
Aviamos receitas de óculos em 60 minutos — Retratos em 6 minutos
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TOMMY DORSEYo sna Orquestra
No
017 1 should care (Fox)

Please don't say no (Fox)
018 Coração solitário (Fox)

Noite de amor (Fox)
019 Imperador (Valsa)

Contos dos bosques de Viena -
(Valsa)

020 Our love (Fox)
Some thlngs wlll never change
(Fox)

HARRY ROY e sua Orquestra
No
021 Nlght and day (Fox)

Banda ragtlme de Alexandre
(Fox)

022 Dragões Canadenses (Fox)
passo do tigre (Fox)

LARRY GREEN e sna Orquestra
No
067 Sonata (Fox)

haven't got a worry in the world
(Fox)

RUSS MORGAN e sua Orquestra
No
068 Viajando para o Rio (Fox)

Para sempre é sempre (Valsa)
8HEP FIELDS o sna Orquestra

069 A dansa do fogo (Fox)
Narclssus (Fox)

MEL HENKE t sua Orquestra
No
070 Good nlght sweetheart (Fox)

It's the falk of the town (Fox)
EDDY DUCHIN e sua Orquestra

No
071 As três da 'manhã (Valsa)

Minha pequena melancólica (Fox)
WOODY HERMAN e sua Orquestra
No
072 Thafs my deslre (Fox)

No greater love (Fox)
073 Ken e peachy (Fox)

Devagar doce clarinete Fox)
074 Dansa do Sabre Fox)

Preparando uma tempestade
(Swing)_,

IVOR MEREFON & DAVE CLARK
(pianistas)

No
075 Samba sub Samba)

Apanhei-te cavaquinho Choro)
076 Fox-Trot medley n. 3.

Fox-Trot medley n. 3
077 Fox-Trot medley n. 5

Fox-Trot medley n. 5

No
ANDREWS SISTERS (vocal)

í

078 Straightn up and fly right Fox)
Tico-tico no fubá (Choro)

079 Dow in the Valley (Fox)
Shoo Shoo Baby (Fox)

080 Ela usava uma fita amarela
(Fox)
Carlinhos - Charley my boy (F.x)

081 Chattamooga choo choo (Fox)
Way don't we do this more often
(Fox)

082 Aurora (Fox)
Es tudo para mim (Fox)

083 One meat bali (Fox)
Rum and coca cola (Fox)

084 A casa das luzes azuis (Fox)
Os homens são teimosos (Fox)

085 Money is the root of ali evil (Fox)
Johnny Fedora (Fox)

VICTOR SILVESTRE e sua Orquestra
No
086 The donkey serenade (Fox)

Oh! doce mistério da vida
087 Pas des Fleurs (Melodia)

Poema (Melodia)
088 Could be (Fox)

Mexicall rose (Fox)
089 Minha hora brilhante (Fox)

... E lá estava ela (Fox)
090 Florianópolis (Tango)

Paraná (Tango)
091 Nlght of Blarritz (Rumba)

Amor, Amor, Amor, Rumba)
HARRY JAMES e sua Orquestra

No
092 The man with the horn (Fox)

Jealousy (Fox)
093 Tristezas da Costa Oriental (Fox)

Cavalgada para Beaumont (Fox)
093 EU - EU (Fox)

Yes Indeed (Fox)
094 Forever amber (Fox)

My frlend irmã (Fox)
095 Baby what you do to me (Fox)

I'm always chaslng rainbows
(Fox)

096 Flash (Fox)
Ali or nothlng at ali (Fox)

097 Blues para piston (Fox)
Sleepy lagoon (Fox)

09S OV man tiver )Fox)
Concerto para trompet (Fox)

099 A última milha (Koxi
Amor e tempestade d-"ox)

,100 Ali lho way (Fox)
Beyond ti»; sea U_n mer)

101 Lnst niglit. l sald a prayer (Fox)
Make love to me )Fox>

102 The ciirnival of vanice (Fox)
The flight oi' the bumble bee
(Fox)

103 Antuma serenade (Fox)
It's been a long, long lime (Fox)

104 Moonglow (Fox)
Cotton- tail (Fox)
105

WASHINGTON BERTOLINS SWING
SEXTET

Nv
105 Amemonos (Fox)

Concerto em Ia luna (Fox)
106 After you've gone (Fox)

Seven come eleven (Fox)
107 Whlspering (Fox)

Paducah (Fox)
108 Lady be good (Fox)

PaganVíove song (Fox)
109 Saudades do Brasil (Fox)

Por my and my gal (Fox)
BING CROSBY (cantor)

No
110 Adestes fidells

Silent nlght - Noite silenciosa
111 Some of these days (Fox)

Thaanks (Obrigado)
11__ Yes Indeed - Contudo sim

Tea for two — Chá para dois
113 I_et me call you sweetheart (Fox)

Feudln' and flghtin (Fox)
114 I love you Truly (Fox)

MIss you
115 Natal nevado - Whlte Chrlstmas.

Be careíui it's my heart
116 It culd happen to you

September song
117 Emperor waltz

I klss your hand madame
118 Love thy nelghbor

Happy BIrthday ¦
119 The three caballero»

Don't fence me ln
120 Polnclana

San Fernado Valley
121 Ave Maria — Schubert

Home sweet home
_22,Along the Santa Fé trall

Mlssourl waltz (Valsa)
123 Nlght and day

Begln the begulnc
124 Blue njlcs

You kcep coming buck Ilko n
song

125 Thcro'» no buslncss llke show
builnoi*
Anythlng you cnn do

CARMEN CAVALLARO • sua
Orquestra

N»
12(1 1 c_n't «Iva you miythln.: Iiut lavo

baby
Hnoko ««ts ln ynui bj/pk

1517 Tlll' mm» I »t>» ymi
ln Acnpiilri)

13W Com; .tu n, _ (K.i-hiimrilnnrri
0__--ilo n, _ UtiiHiiiiíitiliiiiHi

Uli Comu ii,,'i.'inn vm-* ij.ij-1
V_i-t.<.l «nt in.u» mu 1,11. irusi

mi i.i_oi.iit
r_.i_.im «Inl mm il.ol.io)

lal MiiliiMimiti (-.immio l/nviimi
i'"iniii|.ii.i ,(..,„..,

Ii. muntiin »m mui «•«»«*_.
Ponlui P$ ti mt,i ir',,,

lll i-.f.i., -., u-„.,
r.in .1., iVimáim mim,

N, 
D1CK EA»IES (cantw)

134 Love letters (Carta. _.
, Ti-l.heendo.tlm5."'1"1»-
135 \ou can-t hP true dLlttle whlte lies U
136 The more ! see youI wish l knew
137 Slowly

Amado mio
138 Gostaria dc chamar-tp ««.

querida " te """M
What dld 1 do 1?

139 Do you love mo
As lf 1 didn-t have cnouoi,140 They canf c.nvinc 

"m*
Easy to lov.

141 Stranger thlngs have h_D___-_I wlsh l dld_'t love vou ,„P "¦

Whafs good _bout gooib',,

N, FRANIC SINA™A <-lalw)
143 Day by day

One love
144 Whlte chrlstmas — Nst.i _ .líyouarebutadrera ¦"*
145 Paradise

Entre minha.-, rccordaçíu
146 Always — Sempre

Polnclana
147 Mean to me
Begin the beguine
148 The song Is you
«o íh° . ^F"BhtCr'S '"«»»"«
149 Tea for two - Chá para dol,My romance H
150 Senorlta

Comme cl comme ça151 Corpo e alma _ Body and mAli of me — Tudo é meu

^ARTIE 
SHAW e sua Orqunk,

152 Begin the bcfjulne
Indlan love call

153 Frenesi (Fox)
Adios maríqulta linda (Pon154 Vllla (Foxi '
Carioca (Fox!

155 Love Wall;.d In
I get a klck out of you

BENNY GOODMAN e sua Or.rjMl,

156 Hora stactato (Fox)
Benjie's bubble (Fox)

157 China boy (Fox)
Tlger ra„ (Fox)

158 Memorles of you (Fox)
Poor buttcrfly (Fox)

159 Glve me lhose good old dayi IMYou turned tables on mo (Poi)
160 Sllpped dtsc (Fox)

Comph fah fah (Fox)
160 Dlzzy flngers (Fox)

Tattletale (Fox)
DORIS DAY (cantor»)

No
161 Im confessln

Canadian capers (Fox)
162 Again (Fox)

Meus sonhos te pertencem (Foi)
DINAH SORE (cantora)

No
163 Para sempre é sempre

Um rapaz encantador
164 Náo podem lirar-mo

Tristezas d_ São Luiz (Fos)
165 Cortesias (Foxl

Apaixonada (Fox)
TEX BENEKE c sua Orqucstit

No
166 Falling ícaves (Fox)

Star dust (Foxi
167 Polnclana (Foxl

Blue champp.Kiie (Fox)
168 Stormy weather (Fox)

Body and soul — Corpo e almi
169 Chprokee camyon (Fox)

St. Louis Blues march (Foxl
DUKÉ ELLINGTON e sua Orquestra
No
170 Stormy weather (Foxl

Sophlsticated lady (Foxl
171 Air conditioned Jungle (Foj)

It's monday every day (Fox)
172 São Luiz Blue IFoxl

Creole love call IFox)
LES BROWN e sua Orquestra

No
173 Twillght time (Fox)

Sentimental Journey (Fox)
174 A fine romance (Fox)

Swing sofisticado (Fox)
175 Twilight time (Fox)

Brincando — Leap (rog
BUDDY CLARK com Orqneilrt

No
176 I love you so much lt hurt- (W)

I don't see me In your eyei
anymore

177 Bailarina (Fox)
Haunted hcart (Fox)
AL JOLSON com Orqueítrt

No
178 Anniversary song

Avalon (Fox)
179 After you'vc gone (Fox)

Toot toot tootsle (Fox)
180 Swannee (Fox)

Aprll showers (Fox)
RAYMOND SCOTT e ss» Orqn«l
No
181 Ali arounü the clirlstmas trê.

(Fox)
Happy blrthday to you (Foj)

HAL DERWIN e sua Orqnêitrl
No
182 We Just couldn't say goobye

Worry worry Korry (Fox)
CLARK DENNIS (cantor)

No
183 You are never away ('«'

I'll never say 1 love you (FMI
TIIE PHILHARMONI0 TRIO

No
184 Carioca (Rumba)

Sempr. no meu coraÇ-01 iro»!
INK SPOTS com acompannaiwn»
No
183 Just for now (Fox)

A kiss and a rose (Fox)
186 Somcilay 1*11 meet you again

(Foxl
Cow - Cow boswl- (Cun»
tl-yi-yl-ay) D„u0

TIIE TIHIEE SÜNS
No
045 Noln (Fox)

The doli dance (Fox)
046 Serenata (Schubert) FMI

Serenata dn mula <™. _..___,
047 The gang that sang_e_rtmt

heart (Fox)'• Lady of spain (Fox) . ^
EDDIE DUNSTEDTEB (solo -ê •-"

048 Marcha nupclal (B. WMj-JjU
Marcha nupclal f. 

««í1*"™
THE KING COLE TKI0

No
049 I mlss you so .

I thlnk you get whst I n_w

(FCXTHE 
MED PIFERS

No
050 Lonc star moon (Fox)

Penny (Fox) .-..>
051 Just arounri the corne» 

£«I wnnnn be a frlend of. °<»

lFoXl _ .,nT rl.UB
QUINTETO DO IIOT »»»

062 Tempo om minhas mios I-
Dlnnh (Fox)
IIA/.KI. SCOTT <pl»n° ...Ml

053 Dança ritual «o fojo (W
Prulude In "C" Ifet ,

PEÍiOlK I.KE ictnlui*!
N"
004 caval-lroí do "u„„,h(ni Mt""

I ciin'1. _lv_ vou nn-tnw«
055 Maniinn iHr» rn ba , (j,,

Stormy »'»""r '.'Z ,r<_i
OM .lllll «n oM I""'*- °'m',íM iti

li. tnkM n mn» ,r"ln
etnntitn .,_u„h ,k,|inl

N' i., inl- """
087 O vhJIhi - arqurlri '

rlv»M
«foi _i" '¦"li»""' ., ofinrtl"

os» m..mi ._i«» Tfm7'í,lfé
Viu.it-» _ tt* "»• «•*¦• '

env i»tit iPMi ..„,_
tnntt mtfP '""''

_¦¦._; 
....

_..#'-__
..A... ¦ ,..:*
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I fl tnnA IclltJI MU m$\ LIDLIll/AI/L
John Foster Dulles

T do secretário de Estado dos Estados Unidos"  o "Diário de Noticias")°Jg!Stoí3ãíto" do USíS, para

„, corto representa a et«?r-
»l"'>nade saber se os amantes da

Icfi serüo Buficlen temente vigl-

Xil, l"aV' -isiro
os e

.líiiP0''
\i rjua*

manli£

|tdo.«

¦emanas, naquela
,nR0 em que formações de Un.

ados avança
itódr s«"reI <,¦erplr

Coro!'
(ii..

ura uma
sei disso.

própr:

m do norte pa
Seoul, a Repúhll-

terra de llher-
Eu estava Ia

i olhos. O po-
<cm "d',.3 

rarilclpar de sua
eml. Mais de oltenlaL'ielMva.

-íí« e!„ dosa""eT«itores qualificados' "Mln A maioria docent" ds urnas.
Pleitos cru¦ íjrcre''.'ó'' eleitos cru independente

f,mir,' mio supervisionara o me-
» f"Uíl-ltiral e controlava a forca
(jl»» gjtà í a prova da verdadel-

fefcommemÍnenteS educadores
Co've"lpcl a uma reunião de Dro-

e estudantes cm uma dis-mrecl o. uma
¦f. o estudant.
rtíli. universidades. Assisti a '.im

I^Ügioso noivuun juntamente com
"tt-fuítadoTVrTsiaos que haviam
•*? Si ditadura do comunismo atr.u
B*,. nara gozar da liberdade re-
1Mrt. intelectual da República di
"f Nilo havia dúvida quanto à
(*',. dessa liberdade. O povo, íc-

Aítrloso. usava enérgica e coo-
[|(l»uu3 .  iiiinr.lnflo rpmnnii!s-emente sua liberdade reeonquis-
'(íídustrloso,

jsiUVi•ÍVledade era tao sadia que Ja-

pUpoíerte
ser derrubada por dentro.

¦«Unnlstas tentaram lazer isso
-Xrt Por esse motivo, naquela
'irada de domingo, entrou cm ce-
<res°ao declarada. Sem adver-
íi »s formações dc tanques pesa-
•hinSlran. d0 norte através dos
1 a convergir em primeiro lu-
1 •¦ a capital de Seoul e depois
I", libre
[tír-se para sul em forma de le-

"'tv»m precedidas e protegidas por
ÇL de combate que, voando baixo,
'tVihavnm e aterrorizavam a po-
SffdS. As forcas da Repilbil-™i 

tinham aviões de combate, nem
itilharla pesada para sea nao

«sues, nem ar
„, ao ataque.

0 ataque ImpiedosoUIÍ(, 
e repentinamente executado.^M

ílttetlsllco
"ri'.' 

Estudos Unidos, como membro
ii. Nações Unidas, haviam auxill.Kio
'"i, a RepUWIca da Coréia. Nos
lj havíamos dado assistência econômi-

longamente pie-
te executi

despotismo

íixgior ICO

so para homens

Jm m^s

ca. Somente nôs, entre os povos do
mundo livre, dispünhamos de forca ml-lltar na área Invadida. Era lógico quefôssemos os primeiros defensores da 11-
berdade atacada.

Nâo agimos sozinhos ou sem a san-
Cfto da comunidade Internacional. O
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das reuniu-se poucas horas depois do
a criar a República da Coréia. Não
oa seus membros estavam presentes,
com exceção apenas da União Sovlétl-
ca. O Conselho de Segurança agiu.
Havia recebido. um relatório direto de
sua própria comissão na Coréia. A'
luz desse relatório, o Conselho de
Segurança, sem a menor hesitação,
classificou o ataque desfechado do nor-
te como uma quebra da paz. Concltou
os Invasores a suspenderem seu ataque
à República da Coréia. Tendo sido ip-
norndo esse pedido, solicitou n todos
os Estados membros das Nações Uni-
das que auxiliassem a repelir a Inva-
sflo.

Os Estados Unidos agiram de aeôr-
do com o consistente e inalterável pi-
drflo de sua história. O povo dos Ei-
tados Unidos, em toda n história de
sua pátria, apoiou a liberdade humana e
n Independência política. Apolou-a não
apenas por Uma questão de moral,
mas também porque sabia desde o «nl-
cio que a sua própria liberdade am
parte Integrante da liberdade total da
humanidade.

A Declaração da Independência Ame-
rlcana, é expressa não em tfirmos de di-
reltos norte-americanos, mas de dl-
reitos morais naturais de todos os ho-
mens. Resulta da premissa de que cto-
dos os homens foram dotados por seu
criador com certos direitos inalleníi-
vels» e os fundadores dos Estados Uni-
dos tornaram claro que estavam esta-
belecendo um padrão de liberdade para
os homens de tflda parte do mun-
do.

Em grande parte sob a inspiração
desse exemplo, o século XIX tornou-se
um grande periodo de liberalismo, du-
rante o qual os seres humanos se 11-
bertaram dos grilhões do despotls-
mo. Sempre que procuravam libertar-
se contavam com o apoio dos Estados
Unidos.

Estabelecemos a Doutrina de Monroe,
a fim de advertir a Rússia czailsta
e seus aliados para que conservassem
suas mãos longe das Repúblicas do
Hemisfério Ocidental, cuja independem-
cia, dissemos, era vital à nossa paz
e felicidade. Em fins do século XIX,
proclamamos a política de «portos aber-
tas* para a China, a íim de auxiliar
o povo chinês a desenvolver à sua iró-
pria maneira, livre do domínio estran-
geiro. Neste século XX, participamos
de duas guerras mundiais quando a li-
berdade do ocidente íoi ameaçada pelu
despotismo militar.

Há cinco nnos, assinamos a Car'o
das Nações Unidas e através dela nos
comprometemos a defender o respeita
universal pelos direitos humanos e liber-
dades fundamentais, assim como a pre.
servação da Independência política con-
tra ataques violentos. Cinqüenta e ii^o
outras nações, como Estados membros
das Nações Unidas, também assumiram
o mesmo compromisso. A paz. com I.-
berdade e. segurança no mundo, está
lnseparàvelmente ligada à questão de
saber como é executado aquele com-,
promlsso. Os Estados Unidos conside-
ram-se como um solene e permanento
convênio para salvaguarda da llberdi-
de humana, onde quei' que ela sei»
ameaçada.

I Ü wtS^^mmm(^fmS^WíSnP^^^m
QUARTA SEÇÃO Domingo, 20 de agosto de 1050

MODERNIZA-SE 0 TRANS-
PORTE FERROVIÁRIO

Mais uma estrada de ferro norte-americana a
pôr em tráfego as automotrizes RDC

NÀO RES PEITAR
Só porque seu pai ou sua mãe já chegaram aos sessenta, não diga a

eles que estão trabalhando demais
O mundo está cheio de homens e mulheres de idade avançada; o estudo de seus problemas co-

meça a interessar todos os países 

Com VITALI5 o seu

cabelo ficará limpo,
bem penteado... e
mascuíincmen/e per*
fumado!

ám$X
II i w^m. \IIB H™ i))

liiiz&MU'*II!II

AGERIATRIA, 
sabe-se, é a ciência

que trata dos problemas da ve-
lhice; ciência nova, mas em gran-

de desenvolvimento nos Estados Uni-
dos. Êste pais anda multo preocupado
com seus velhos, e, segundo as conclu-
soes de estudos feitos lá, não se co-
nhecla até agora a melhor maneira
de ajudar as pessoas de idade. No Rio
essas idéias começam a tomar corpo e
parece que entram nos hábitos de ai-
gumas casas particulares. Foi pelo me-
nos o que me adiantou um grupo de
médicos mais ou menos especializado
neste assunto e diposto a iniciar um
ligeiro movimento no Rio em tônio dos
problemas da velhice. São conceitos no-
vos. Acho interessante divulgá-los. Ser-
vem para uso particular. Podem ser
postos em prática hoje mesmo.

Mas talvez o senhor ou a senhora que
me lêem Já tenham pensado nisto. Tal-
vez lhes faltasse apenas a certeza de
que fosse o melhor tratamento para
seus pais, avós naturalmente de seus
filhos. Mas não 6 só. Essas coisas
interessam também a nós outros sem
velhos na família, ou, pelo menos, vi-
vendo fora de nossas casas. Natural-
mente toda gente está cansada de ver
esses homens Idosos nos bancos de jar-
dim, na maioria das vezes sujos e mal-
trapilhos. O primeiro pensamento a res-
peito deles é simples e categórico: são
Inúteis, indesejáveis, uma carga nos
ombros de alguém. Ainda assim, eles
dão pena. Mas o que se sabe agora, de-
pois desses estudos sôbre os velhos, é
que eles não sáo inúteis, não precisam
ser uma carga nos ombros de alguém,
c multo menos Indesejáveis. Tudo o
que precisam é de compreensão, o que
não se deve confundir com indulgência.

UM CASO
Está provado que o mundo inteiro

sempre tratou os velhos com lndulgên-
cia ou desprezo. E' um mal. As ori-
gens vêm de longe, pelo menos desde
que a ciência tornou êsse tratamento
um mal, Isto é, ao conseguir prolon-
gar a vida de milhões, o que antes não
era possível. A indulgência vem com a
prática bem comum por aqui, como,
aliás, em toda parte, de os filhos car-
regarem seus pais para casa, depois
de constituírem família própria. E' so-
lução a ser posta de lado como contra-
producente. A' primeira vista parece
a melhor coisa a fazer. Mas não é.
Com ela os velhos se sentem Inúteis,
e Isto, como se sabe agora, é o pior
que lhes pode acontecer. A maioria dê-

les tem de viver do passado porque
não têm um futuro. Sentindo-se deso-
cupados, compreendem o incômodo que
estão causando, o que os deixa amar-
gurados. Ficam esperando o fim... Isso
mais se agrava, quando ouvem umas
conversas bem conhecidas de todos nós,

Reportagem de DANIEL CAETANO
velhice. Está visto que os velhos Já fo-
ram moços, e se lembram muito bem
como os da sua idade atual eram olha-
dos no seu tempo de moço. Reconhecer

DR. OSWALDO FRAGA GUIMARÃES
Clinica Médica — Moléstia da nutrlçfto — Diabete — Clcera gástrica
— Magresa, etc. — Tubagem duodenal — Regimes — Metabolismo
basal. Cons.: Rua Paraguai, 5 - sobrado - Telefone: 89-1ISS.

Diariamente, das 10 às 18 horas

1)r. Orlandino Fonseca
IDA CKUZ VEKME1JHA BRASILEIRA)

Ortopedia — Tratimatologla — Fisioterapia
TRATAMENTO DA PARALISIA INFANTIL

RAIOS X
Radiografias e tratamento de fraturas a domicilio.

RadlagnóBtico especializado das doenças dos ossos e articulações.
Consultório: Avenida Rio Branco, 2157, .59. andar, salas 811 e 513, de A Al

18h:«lm. — Telefone: 22-8757 — Residência, 37-1531

e pr'a cabeça !

Seja amigo do seu dinheiro !
Não GASTA dinheiro quem COMPRA retalhos de tecidos de
todas as qualidades, a peso e a metro, para o verão ou

para o inverno (flanelas, etc.)
NOS

ARMAZÉNS DEODORO
RUA COMANDANTE POSSOLO, N. 4 (DEODORO)

Telefone: Marechal Hermes, 424

Durante â noite, uma excelente cama com colchão de molas
Durante o dia, uma confortável poltrona

SEM FIADOÀ VISTA OU EM PRESTAÇÕES
FABRICA E ESCRITÓRIO ^0*0594

R. MACHADO COELHO, 162
EXPOSIÇÃO
E VENDAS

i
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deriam com facilidade sustentar o ve-
lho na boa vida. Alias, êle nfio preci-
tiarla disso. Alim de possuir pequenos
bens, 6 professor aposentado, o (íut lhe
daria para viver sem ajuda de ninguém.
Po&erla, portanto, ir envelhecendo sem
maiores ocupações ató o dia da morte.
Mas ôsse homem sempre causa espanto
a quem o conhece. Dentista de profis-
são há cinqüenta anos, até hoje tra-
balha, saindo na direção do seu carro,
todos os dias para o consultório no
centro da cidade. Be»n sei que o depu-
tado Artur Bernardes tem mais* de oi-
tenta e ai está firme, Getúlio com quase
setenta faz o que se sabe,' e tantos ou-
tros. homens públicos se revelam donos
de multa vida, quando outros desconhe-
cidos na mesma idade são considera-
dos inúteis. Ora, esses velhos políti-
cos, quando nada, seryom para modílo
de bom envelhecimento, e provam que,
se um homem depois dos sessenta tem
objetivos na vida, file não envelhece...
A geriatrla está provando que há 'neces-
sidade de se manter os velhos mental-
mente jovens, ambiciosos e desejosos de
trabalhar. O «slogan» pnra conseguir
tanto 6 simples: não diga ao seu pai
ou à sua mãe, sô porque já chegaram
aos sessenta, que êlcs estão trabalhan-
do demais; na verdade, raramente es-
tão. i

A Baltimore and Ohio Rallroad —
informa de Filadélfia o S. I. J. —
acaba de j pôr em serviço, entre Bal-
timore e Washington, duas das novas
automotrizes Diesel, construldus pela
Budd Company.

Declara aquela ferrovia que, reall-
zando duas viagens de ida e volta
por dia, as referidas automotrizes
substituirão temporariamente os trens
e trafegarão no seu horário.

A primeira partida de Baltimore é
às 6hl0m, e a chegada a Washington,
exatamente uma hora após. A pri-
meira viagem de regresso so inicia, era
Washington, hs 

' 
12h35m, terminando

na estação de Camden, em Baltimore,
ás 14hl0m.

A RDC. como é chamada a automô-
triz Diesel, constitui o que de mais
moderno há em matéria de tráfego
ferroviário. Pode ser dirigida de qual-
quer das extremidades e trafegar só-
zinha ou cm conjunto como um trem,
quer em linha principal, quer em
ramais.

Construída de aço Inoxidável brl-
lhante a propulsionada por dois moto-
res Diesel de 275 HP, operando com
transmissor de lorsão. a RDC desen-
volve normalmente 1.13 quilômetros por
hora e pode atingir «a velocidade de
71 quilômetros por hora em um ml-
nuto,^ e a de 129 quilômetros, em
quatro minutos. A velocidade máNlma
é de 134 quilômetros por hora^' Todas são equipadas com os novos
freios de disco da Budd, que permi-
tem paradas suaves e silenciosas e re-
duzem o desgaste das rodas.

Com ar condicionado, lindamente de-
coradas de cores vivas e brilhantes,

têm largas janelas, luzes «fluorescente»
no centro, lâmpadas correspondentes â
cada assento, e dois compartlmentoi
sanitários.

Há três modelos de RDC : — •
RDC 1, que lem assentos parn 90 pas«
sageiros; a RDC 2, com assentos pan",
71 passageiros e um compartlment»
para bagagem de cinco metros e quá«i
renta centímetros, e a RDC 3, par*-
49 passageiros, com uma agência pog«
tal com quatro metros e oitenta cerw
tlmetros e um eompartlmento d? baga»
gem de cinco matros e dez centlm*«
tros.

—r

DR. GEORGES GUIMARÃES
CLINICA MÉDICA V

Rua do Carmo, fi — Sala 607 «*|
Cones: 37-3830 e 42-4547. |

DR. PEDRO DE CASTRO 
'

Docente da Universidade
DOENÇAS TULMONARES

Tuberculose. Ratos X — Rua D*K
bret, 23, 12.« — Tel.: 22-9750.

E A I O S X 3
RADIODIAGNÓSTICO E BADIOt!

TERAPIA PROFUNDA j

Prof. Manuel de Abreu
DR. GIL RIBEIRO

Rua Senador Dantas, 45-B, Apto*
702 — Tels.: 22-0442 e 42-1867 
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Maternidade Arnaldo de Moraes
Direção do Prof. Arnaldo de Moraes

PARTOS S M DÔR — OPERAÇÕES
DE SENHORAS — Clínica aparelha-,
tia com todos os recursos modernos.
RUA CONSOANTE RAMOS, 173 —

Copacabana — Tel.: 37-0110.

CORRIJA A

Os velhos nos bancos de jardim são sempre confundidos com mendigos
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conversas que terminam sempre lem-
brando que fulano, com aquela idade,
ainda não morreu...

Conheço uma senhora que anda por
setenta anos de idade, mas é dona de
uma saúde invejável. Seu aspecto ílsi-
co 6 o mais atraente possivel, hias. por
motivos de algum mbdo compreensíveis,
ela é às vozes meio cacete. Tem a
mania, por exemplo, de contar multas
vezes os mesmos fatos, na maioria
acontecidos no século passado, e, de
vez em quando, mente sem nenhuma
necessidade. Só isso indica já ter pas-
sado de uma idade aceitável. Vive na
casa de uma de suas filhas, que a to-
lera dizendo a todo o mundo: «Afinal
de contas ela é minha mfte». Mas a
velha é considerada um problema no
apartamento da filha, o que tem dado
origem a sírias brigas entre o casal.
Acontece que a filha já disse ao ma-
rido não haver outro jeito: «Só quando
a mamãe morrer é que vamos acertar
as nossas coisas». Mas a velha está
cada vez mais forte e de certo modo
bela. Sabe que esperam sua morte, sur-
preende conversas, ouve a briga do
genro com a filha. Naturalmente a po-
bre sofre com tudo isso, mas que hâ-do
fazer... Em vista de sua vitalidade,
sempre saiu à rua sozinha. Mas outro
dia, no seu passeio matinal, aU na praia
do Flamengo, precisou atravessar a rua.
Calculou mal o tempo de abertura do
sinal e avançou. Resultado: um carro
de praça, desses que andam sempre
voando, fêz tudo para fretar. Conse-
guiu muito, mas náo o bastante.. A
septuagenária acabou no chão. A po-
bre foi para o Pronto Socorro, todo o
mundo na casa da filha chorou — até
o genro se entristeceu — houve apa-
rente lamentação nos primeiros momen-
tos por parte de todos. Mas no dia se-
gulnte, quando a velha multo rígida
voltou pata casa, com a perna enges-
sada, sim, todavia passando multo bem,
ela compreendeu... Essa pobre mulher
anda num abatimento grande. Sabe ago-
ra que a certos respeitos queriam a sua
morte, debaixo do carro, e já está
achando, ela própria, que seria muito
melhor para todos. Da maneira que o
problema foi colocado, ela 6 efetlvamen-
te um trambolho na harmonia da casa.
mas tudo é assim, sabe-se hoje, porque
andam erradas essas relações que os
mais mocos mantêm com os mais ve-
lhos.

OUTRO CASO

O mundo está cheio de homens e mu-
lheres de Idade avançada, todos os
países têm os seus, e sem nenhuma
dúvida 6 preciso lidar com essa mui-
tldao chnmada inútil. Nflo è suficiente
que se respeitem os velhos ou ter ape-
nas piedade deles. Há que pór abaixo
êsse falso conceito, no dizer dos estu-
dlosos, até aqui mnntido contra os bem
Idosos, quase sempre resumido na frase:
cEle não dá mais nada, está muito ve-
lho...» Não basta que os filhos e as
filhas depois de casados levem seus pais
para casa, pois acabam Impondo-lhes
uma dependência Infantil, o que não
constitui solução para o problema da

alguém estar na idade de ser olhado
com indulgência, porque, entre outras
coisas, suas vontades podem ser tidas
como caduqulce, imbecilidade mesmo, ao
que tudo indica, é multo duro e não
se suporta sem graves Inconvenientes.

Está visto, dizem os médicos no es-
tudo dos problemas da velhice, que pre-
cisam de auxilio financeiro. Mas Isto
não significa se deva pô-los em inati-
vidade. Um velho gosta sempre de tra-
balhar, quando passou a viria inteira
trabalhando. Qualquer homem e qual-
quer mulher pode chegar a não ouvir
bem ou a náo ver bem, porque a idade
nfto lhe dá mais a boa percepção dos
sons ou a boa visáo dos objetos dis-
tantes, mas Isto não significa que de-
vam ser tratados como crianças.

A grande tragédia da velhice está no
fato de os velhos se sentirem indese-
Jávels e desnecessários. E' preciso não
impedir *que eles pensem por si pró-
prlos, nem tampouco destruir sua in-
dependência. Conheço um homem de
setenta e cinco anos de idade, pai de
três filhos muito bem de vida, que po-
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Experimente sem compromisso os
novos aparelhos Telex, modelos «jieo
• 1700, corrvadaptação invisível. Tariia-
•nho menor. Peso reduzido. Econômico
e com reprodução, do som mais natu-
ral do que qualquer outro aparelho.

I
IPreeticlia e envie-nos este cupom para

maiores informações

Nome.

Endereço.

Cidade.

CENTRO AÜÊ^m^MMJ^^^M
RÍOi AV. BIO BRANCO, «8-13.» AND.

TEL 22-6662

Dr. Bernardo Grabois
Ouvidos, Norlz, Garganta e
Consultório: Rua México, 168, 6.» —
andar, sala 513. Diariamente, da» 14

às 18 hnras. — Telefone 42-1424.y

_Wimml<llf_^^^^^^^____W^^^11^'1^1^^'^^ 
"i~^—~ tt

¦ >.t Itv—i-j^-,í g ,.jv?.N

f= 
tmmm IstoMwo • muni noaim wm^wI mm i
y„.:.l lai . 1,. >.«. imi H*j ;

Knslna-se 'iu
nperfelcoa-s*.
todos os ti-
pos de letras.
Preenchem ae

i; oníeccl •-
nnin-se diplo-

ihbn k IVrKUiiiniMi', Artísticos. Curso
Técnico de Calliírufla Fundado em
1926. Praça TIradentes, 14, 2». andar

Telefone 42-127B.

Tel. 32*09 S3 ¦ (Estágio) e
R. CATETE, 33 • T. 25-3366
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DENTADURAS E PONTES
DENTADURAS SANPLAK

(Sem cí-ii da bftc«>
DENTADURAS PROVISÓRIAS
FoltiiR logo depois dns extracOes

Trabalhos de urgência

RAIOS X — INRA
VERMELHO, ETC.

Dr Álvaro de Moraes
I llll ICIAO IM,MISTA

com mais de 3'l anos de prAtlcu
Rim Conda de Bonfim, 470

Km íi.-iii,- no -IIJ.K- • X, Clube.
Telefonei 48.A7UH êien

fará um saboroso Martini Seco:
2 partes de Gin Dubar — 2 partes de
Vermouth Bronco Seco Dubar — 1 parte
de Vermouth Torino Dubar—1/4 de Ljcor
Record Dubar — 1 a 2 golpes de Angosturó
Dubar. Depois de bater com gelo picado
e coar, enfeite cada copo com uma azeitona.
Técnicos de vagta experiência supervizam a
fabricação do afamado Gin Dubar que,
como os demais produtos Dubar, é produzido
com matérias primas naturais e isento i
de qualquer essência ou corante.
Puríssimo, refrescante e aperitivo, o
Gin DUBAR é um legítimo representante
da afamada linha dos 42 produtos DUBAR.
Peça à Agência DUBAR,,
Rua Riachuelo 92, Rio, O folheto
"Cocktail Dubar", que contém
receitas do Gin e de
outros deliciosos produtos DU15.hR,
como o Rhum tipo Georgetown,
o Cognac 5 Estrelas e o
Americano Paulista.

HÁ UMA DELICIA DUBAR PARA CA<>*
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DR. SALLES SOARES
CLINICA E CIRURGIA OE SENHORAS — PARTOS

Rua México, 21, 12" andar, tala 1.201, comunica o telefone do con-
sultório 52-4551 — Res. 28-6073.

Doenças e Câncer da Pele, Sífilis
DR. R. AZULAY
Curso e prática no

N. YORK SKIN AND

CÂNCER

KAIOS "X — RADIO, KTC.
Av. Nilo Peçanha, 12 — Snins
404 — 408 -— Tels.: 32-6244 —
27-2864 e 47-1426 — Das 10 às 12
horns — Segundas, quartas e
sextas-feiras, e das 17 às 19 ho-

ras, diariamente, exceto aos
sábados.

NARIZ DE FERRO
TIRA O CHEIRO DE SUA GELADEIRA

'(Continuação da 2" relação)

Algumas casas onde é encontrado:
CENTRO

Casa Antunes Bragança — Av. Passos, 86
Sudeletro S|A — Av. Passos, 105
Casa Varina — Rua Pharoux, 10
íerragens S. Pedro Ltda. — Av. Pres. Vargas, 716
Pestana Silva & Cia. Ltda. — Rua 1? de Março, 21
Marc Ferrez Filhos Ltda. — Rua Quitanda, 21
Casa Eletricidade Electron Ltda. — Rua Quitanda, 60
Louça e Metaes Riachuelo Ltda. — Rua Riachuçlo, 245
Casa Martinho — Av. Rio Branco, 5
F. R. Moreira — Av. Rio Branco, 105|7
Sudeletro S|A — Av. Rio Branco, 155
Lojas Murray S|A — Rua Rodrigo Silva, 18-A
Casa dos Filtros Ltda. — Pça. Monte Castelo, 30
Diamante José Lofiego — Rua S. José, 6
Frigor-fico Eletro Ltda. Copeland - R. Sen. Dantas. 29
Tonelux — Rua Senador Dantas, 36
Termolux — Rua Senador Dantas, 44

ZONA NORTE
O Louceiro do Méier — Rua Dias Cruz, 24
Casa Teixeira — Rua Dias Cruz, 500
Casa Luzes Ltda. — Rua Dias Cruz, 638
Depósito Carioca Louças, Lida. Rua Gen. Belegard, 8
Exportadora Furtado Ltda. — Rua Lino Teixeira, 18

ZONA SUL

Bazar 606 — Av. N. S. Copacabana, 724
F. Oliveira & Cia. Ltda. — Av. N. S. Copacabana

n. 898
Casa Bolívar — Av. N. S. Copacabana, 950-B

[Bazar Therezinha — Av. N. S. Copacabana, 1.126-B
Casa Carneiro — Praia Botafogo, 160
Casa Valentü-h — Rua Rafael Barros, S|N
Joaquim J. Gomes & Filhos — Rua S. Clemente, 11
Casa Globo —- Rua S. Clemente, 58|7
Bazar Copacabana — Av. N. S. Copacabana, 89

TWU-CA
Casa Canedo — Rua Haddock Lobo, 390
A Televisão — Rua Machado Coelho, 172
Aristeu e Américo Ferragens Ltda. — Rua Pinto Fi-

gueiredo, 5
Lojas Guimarães — Pça. Saenz Pena, 23|5

XADREZ
20 DE AGOSTO DE 1950

N. 503 — 3. B. SANTIAGO
Bed. n J. P. Toft

N. 804 — J. B. SANTIAGO
Bed. a J. Figueiredo
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HISTÓRIA PITORESCA DE UM LOGRADOURO PARISIENSE
Através as vicissitudes de dois séculos e meio, a praça
Vendôme conserva a sua majestade entre as demais da

«Cidade Luz»
Jean Le Guevel

CAMISAS
Sob medida, feiti

Blretor em 2 12x6 Blreto em 2 8x8

NOTAÇÃO

N.
N.

8|3D_Cb_-|3P-|plPlT3|2r_C2T|2F5|P_<-5|cB2_m_.
2B3bl|lT4C_|4c_Tl|4p3|p_D_í>r2|8|8R4Bc_|6Cd.

III CAMPEONATO BRAS1U-IBO BE SOLUÇÕES

Contagem de "pontos:

lo) Para cada solução dos problemas diretos em dois lances serfto marcados:
BOIS pontos e UM para cada variante correta;

2") Para cada solução dos problemas diretos em três lances serfto marcados
TRÊS pontos 6 BOIS para cada variante correta;

3o) O problema ILEGAL marcará o COBRO dos pontos acima, nfto sendo
necessária a solução, mas a comprovação da ilegalidade;

4o) O problema INSOLOVEL marcará o número de pontos do enunciado;
5o) o DEMOLIDO 'marcará o número de pontos equivalente ao de lancei

demolidores, mais o das respectivas variantes; e
6o) NAO SERÃO DESMARCADOS PONTOS POR INCORREÇÃO.

_>*
«NOTICIAS GHAFIOAS»

Nesse hebdomadário, que sal às sex-
tas-íeiras, foi iniciada interessante se-
cão de Xadrez e Dama, estando a prl-
meira parte a cargo de J. Figueiredo
e a segunda a Cícero Rocha. Ao novo
campo de difusão enxadristica nossos
votos de boa sorte.

«OIARIO ESPORTIVO»
Recebemos e agradecemos à Seção

de Xadrez desse matutino, que publica
aos domingos uma coluna dedicada ao
xadrez. Ao novel empreendimento, vo-
tos de felicidade.

NOTICIAS
Interelubes de 1950 — Prossegue a

disputa dêsse torneio, agora em sua
quarta rodada, continuando a frente,
ainda Invicta, a forte equipe do Flu-
minense Futebol Clube «A», seguida da
do Clube Municipal, o "benjamln" dos
xadrezlsUs.

Torneio Relâmpago Presidente Lopes
— Foi disputado pela primeira vez na
sede do CXRJ o torneio que teve o
nome do presidente Antônio Batista Lo-
pes. Teve como seu vencedor o sr.
.losé Adall Catunda Gondlm, seguido
do dr. .ToSo Sousa Mendes e do dr.
José Tiago Manginl.

DR. COSTA JÚNIOR
BR. Flávio Penal va Costa
BR. J. A. Vilela Pedras

Clinica de Tumores, Cancerologia e
Radloterapia — Rua México, 98, 4o.

andar — Telefone 22-1587.

TORNE-SE RICO E
.INDEPENDENTE

estudando
PKôTBSli

Turmas diurnas e noturnas
am 3 meses. INSTiU ut..
HÈINASUENCA. Praça Xlra*
dentes, 85, 1» e 2° and. Tel.;
42-6673 e no Laboratório Ks-
cola Marba, Rua Maria Cal-

mon. 93. no Méier.
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BA-EKIAS DEPÓSITOS CHALEIRAS PANELAS COPO.
_>m «0 peça. II, - 10.211 14 cts. - 22,80 **„ct_- " 

.a'M rom fris.N. 1 2«2,O0 2 li - 13..I0 16 cts. • 2U,_(l ," ftB* 
" 

_»•_<< dèoníoN. 2 329,00 31 i - 18,20 18 cts. - 35.20 l»„c*s- * «•?« 3"òo
h 3 348,00 41i - 22,80 20 cts. - 12,f,0 2<"'i!!' * 2i'*>,,)

3 '12- 29,20 22 cts. - 34,00711 - 38,20
Jòicii com 6

128,00

FÔRMAS
18 cts. - 22,20
20 cts. - 25,60
22 cts. - 29,80

LEITEIRAS
1 li 14.80-

1 _|2 19,20
3 U _7,S0

3 U 30,80

-"ERVEBOR
LEITE

CACAROLAS FRIGII-KIKV.

12 ct_.
14 ets.

10,20
• 12,60

10 cts. - 18,80
18 ots. • 20,20

12 cts. - 12,40
14 cts. - 16,00
16 cts. - 21,09
Ul cts. - 24,60
20 Cts. - 28,00
22 cts. - 32,80

14 cts. - 8,5(1
16 cts. - 10,M
18 cts. - 12,00
20 etn. - iti.oo
21 cts. - 19,50
22 cts. - 22,'.!l

FAQUEIROS
Alpaea c|e„tôjo — 48 peças . 28(5,00
Alpaca c|cnlxa — 48 pecas . 365,00

\PAREI.HOf. — Ihl-ií._ para janlar :
nm 22 !_•.__ 480,00
nm 23 peca» (porrrlnnn) 060,00
nm 4.1 i_-cnii H9o,oo
•iu no p-ca- I.loo.iio

M |mrri.|iiiiii, para caf* - c|M p-cn* 69,60
le porrrlann, pnra Jniilar, c|43 pecai* ...• 906,00
li-.ir.ir..*, r|7 peca» Jfl.ftu

Ha
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O CAMPEONATO BRASILEIRO

Br. Almeida Soares
(Técnico da Confederação Brasi*
Ielra de Xadrez e do Circulo En-

xadristlco da Amizade)
O Campeonato Brasileiro de Xadrez t

a competição principal de quantas se
realizam no pais, consoante o calen-
dário oficial da Confederação Brasileira
de Xadrez.

Por Isto mesmo merece desta tflda
a atenção e esmero, e, ultimamente,
vem apresentando melhoras em sua or-
ganizaçfio, sem, contudo, alcançar o
nível que seria de desejar.

Um grande problema Já foi sanado,
com a fixação em 16 do número de
participantes, que permite reunir os re-
presentantes de todas as suas Fe-
deracSeB filiadas (SSo Paulo, Distrito
Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Ceará, Pernambuco, Paraná.
Minas Gerais e Bahia), os ex-campeSes
brasileiros, o campeão militar do ano
anterior, e os melhores colocados no
campeonato brasileiro último.

Outro aspecto também Já resolvido,
foi o da escolha do Rio de Janeiro para
a sede da maioria dos campeonatos bra-
sllelros. Isto se Justifica, não só por
ser a capital da República a sede da
Confederação Brasileira de Xadrez, mas
também por ser um ponto central e de
convergência natural dos transportes, es-
peelalmente das rotas aéreas.

Além disto, é natural que se propor-
rione aos brasileiros do Interior, a opor-
tunldade de conhecer a metrópole de
seu pais, com Copacabana, Paquetá,
Alto da Boa Vista, Corcovado. Pão de
Açúcar, Gávea, e tantos outros pano-
ramanas de extasiar os turistas.

Apenas, deve-se também fazer o cam-
peonato brasileiro, de vez em. quando,
fora do Rio de Janeiro, para atender
ao natural desejo de progresso da? Fe-
deracões filiadas, e proporcioná-las a
oportunidade de demonstrarem seu tra-
tamento hospitaleiro e cavalheiresco.

Todos estão lembrados com que en-
tusiasmo e conforto se realizaram os
campeonatos braslleihos de Porto Ale-
gre, Teresópolis e Friburgo.

Ô critério da escolha dos mestres que
participam do campeonato brasileiro nan
é fácil de se determinar, especinlmenli-
no tocante às vagas complementares
pois que «e apresentam naturalmente
muitos candidatos capazes, e os técnl
cos ficam atrapalhados em seleciona
los, tendo vontade de fazer participai
a todos do campeonato brasileiro

Foi o que sucedeu em 1949. quando
o número de participantes foi de 23
Jogadores, comum apenas na URSS.
onde as massas cultivam o xadrez em
grande escala.

Finalmente resta a fixação ida data
Esta, conforme tive ocnsino de cor-

versar com o ex-campeSo brasileiro, di
loão . de Sousa Mendes Júnior, 6 de
grande importância, havendo convenlén-
cia em que seja mareada com nnlcce-
dencia. e constante, pnrn que ns: Fe-
drraçfies possam organizar seus calen-
dArios e seus representantes possam
arrumar suas coisas (profissão, estú-
dos, etc), de acordo com ela.

O campeonato brasileiro deve come-
car em lo de setembro, més da lnde-
pendência, quando se realizam festas,
que «traem turistas, e representações
diplomai iras estrangeiias, e quando o
clima dr. Rio de .laneiro é ameno, pro-
porrionando aos estaduanos agradável
estada.

Todcs os anos. nesta (tatu. se.iii qualfôr seu presidente, haja ou nãn suido
a verha governamcnlal para este fim,
a Confederação Brasileira de Xadrez
deve estai realizando _eu campeonato
brasileiro, a fim de que se Institua uma
tradição que só pode enaltecer _ diri*
gente do xadrez indígena, k semellinncn
do que acontece com as competições
internacionais, tais como o Torneio déMar dei Plata. o Torneio de _n.iin<...
etc.

O Campeonato Brasileiro de Xadrezé uma competição desportiva e cultural
de grande envergadura, e de difícil .om-
petênrla. haja vista o número redu-zido de niestres que o conquistaram
até hoje: drs Váller Osvaldo Cruz,Márcio Ellseo de Freitas, Orlandt Rfl-cas Júnior, João de Sousa Mendes Jú-nior, Otávio Trompovski, Tomás Pom*
peu Acirtll Borges e Ademar dn SilvaRocha.

PARTIBAS BO TORNEIO BI
BUBAPESTE

N. 3 — PARTIDA RÉT1.
SMISLOV x LILIENTHAL

a.1^ BâDf34BR:px. 
£??•_"<&¦ca.* e. p3d: ibfô: &*: C3Bf f:BxC xq, PxB; 9. D4T, B2D; 10. T1BT1CD; 11. C3B, P3B; 12. C4R T\-p:13. CB2D!, B3R!; 14, BxP TxP- 15DxP xq, D2D; 16. D7C, B4D; 17 D8C

C4C; 20. 0-0. C5D; 21. T8B xa
T_?rV .*_ T7B *<•• R;*R- 23-
._.-_?' _3*B xq; 24- R1B- C5n>: 25.C4BI, TSTj 26. B7T, T3B; 27. T6'*TxT; 28. BxT, BxCD; 29 P.D B*>I{-
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rMpau,

Balzac escreve numa das suas obras,
que "as ruas de Paris tém aspectos
humanos, e que nos Incutem certas
idéias' contra as quais nao podemos
lutar... "A "rue de Ia Palx", nota
o escriter, é uma rua vasta, uma be-
Hsslma rua, mas... que nSo tem cer-
tamente a majestad- qui reina na
praça Vendôme".

Dois séculos e melo sáo pnssados
desde a Inauguração desta praça, e
apesar dos acontecimentos históricos
e das transformações políticas ocor-
ridas dentro dos neus muros, . a pra-
ça Vendôme conseguiu manter toda
a maJeFtade do grande século. No
decorrer de tantas vicissitudes, esta
praça mudou três vezes de nome: a
principio foi chamada de praça «Louis-
le-Ornnd". e ostentava uma estatua
cquost.ro de Luis XVI; depois passou
a ser chamada praça "des Piques"
onde fo! feito o auto de fé de tan-
tos tiüulos de nobreza e de tantos
de seus arquivos, cuja fogueira Uu-
minou por horas as fachadas dos so-
berbos edifícios que a circundam. Du-
ranto o Império é al que se ergue, à
glória do vencedor de Austerlltz, a
famosa coluna de bronze feita dos 1.200
canhóes tomados ao inimigo, e em cujo
topo a figura de Napoleão dominava o
tumulto das massas.

A primeira re«taurt_çío arranca o
Imperador do seu lmponentlBstmo pe-
destal e fixa no mesmo lugar a ban-
deira branca, a bandeira dos reis de
Franca, em 1873, uma nova estátua
de Napolefio é erigida, ainda . nesse
mesmo local, mas a Comuna faz tom-
bar por terra a estátua e desta vez
também a coluna.. Mas, a praça
Vendôme refaz-se depressa e volta à
sua ordem temporariamente quebrada.
Hoje, Paris comemora o 250.° aniver-
sário de um dos mais belos pontos da
capital e de um dos lugares do mundo
mais reputados pelo seu comércio do
luxo, grandes costureiros e grandes
j palheiros.

Em 1689, quando da inauguração

Aspecto psicológico da
alimentação

Para que a alimentação preencha te-
das as suas finalidades náo é neces-
sário somente que observemos as nor-
mas da Nutrologla e tenhamos, assim,
raçóes completas. Além disso, que é
essencial, é preciso que zelemos pelo
aspecto psicológico dn allmentacáo.

Um ambiente limpo, arejado, ilurhl-
nado, se possível com boa música e fio-
res, torna-se indispensável, assim eomo
a arrumação cuidadosa da mesa e o
bom aspecto das preparações.

Ar. preocupações e palestras sobre
assuntos aborrecidos devem ser afasta-
das durante as refeições

Aproveitamos essa hora para fazer-
mos higiene mental c só falemos em
assuntos que agradem.

A mastigação também não deve ter
descuidada. Os alimentos devem ser
bem triturados e ensallvados a fim de
que cheguem ao estômago nas melho-
res condições de serem desdobrados pe-
lo suco gástrico.

Sendo a hora da refeição aquela cm
que a família se reúne para comun-
gar o pão quotidiano deve também ser
uma hora de comunhão espiritual.

O homem não é um ser irracional
e, por Isso, mesmo os atos mais ma•.
terlalizados de sua vida devem tor
um toque de espiritualidade a fim rte
que resultem benefícios tanto paro o
corpo como parn a mente. — (SAPS).

Londres a Paris em
55 minutos

O Vickers Viscount, de turbina-i-s-
plral, da Britsh European Airways, co-
briu recentemente u distância de Lon-
dres a Paris em apenas 55 minutos. O
tempo normal de viagem é de 85
minutos. O aparelho realizou nesia
ocasião sua primeira viagem de servi-
co regular para .-apitai francesa.

Sir Frank Whlttle, inventor dêsse mo-
tor a Jato, que se encontrava entre os
26 passageiros, comentou : «E' a viu-
gem mais «macia» que já realizou em
quulquer forma de transporte. Multo
me agrada que o primeiro avião co-
merciol a Jato a entrar em serviço
regular seja britânico.

O Viscount desenvolveu mais de 48C
quilômetros por hora nessn viagem.
— (B. N. S.).

MEIAS NYLON
Malha 57

A CASA HJ-KMAM está vendei.-
do desde Cr$ 35,00 — Finíssimas —
Bua Santana 227.

DENTADURAS
ANATÔMICAS

Conto se fossem os seus
próprios dentes

Üentaduras 'iuebradns sem
prcesAo ¥ Brldges partlduc ¥

¦ Consertam-se
EM 60 MINUTOS

Dr. Souza Ribeiro
Av . Marechal Florlano _ elxo;.>
n d moro 1 — Telefone; 48-8137
(úHimlna de Miguel Couto), ao
ludo da Igreja de Santa Rita.
(Próximo à Av. Rio Branco)

da praça Vendôme, guardas e pagens I qula, doB fiscais de venda etc
engalanados de plumas brancas acom- -—•*-* °<"*°- "-'af* "™as Sam

panhavara, o primeiro magistrado mu-
niclpal de Paris e crônicas da época
nos conta que por essa ocasião, um
magnífico fogo de artificio foi quei-
mado na "Pont Neuf". Mas, a come-
moração do 250° aniversário, náo
será nada menos brilhante. Teremos
como decoração das lojas, o tema
«Les vitrines du Roi Soleil» (não
era possível uma escolha mais feliz
para as vitrines dos Joalheiros) e a.
fachadas serão enfeitadas de' veludo
curmesln franjado a ouro.

Rememorando o tempo em que as
belas carruagens rodavam pela praçB
Vendôme, passando diante das casau
dos grandes financistas da época, foi
organizada uma brühante parada de
elegância automobilística.

Que pensarão deste espetáculo, os
espectros de cabeleira empoada, os
espectros dos Intendentes, dos arreca-
dadores de impostos da velha monar-

RÁDIOS
SEM ENTRADA

SEM FIADOR
EM 10 PRfcSTAÇÕES

ftlii-iili». _!5_3_í2^
CR$ 115,0»

EMERSON, -> válvulas, ondas
longas, oôres variadas

^flpBu^l

ãMKtiP-

ÇR$ 160,00
Emerson, portátil, 4 válvulas,
ondas longas, pilha, cores, va*

riadas

CR$ 115,00
FOGÃO ELÉTRICO PHILCO
PORTÁTIL ASSA, GRELH.\

E COZE

E ainda, rádios, Philips, Phll
co„ Emerson, Püot e outras
marcas americanas, divers"*

modelos aoB melhores pre
ços ,

E condições na praça
VENDAS A DOMICILIO -
Compre sem sair de casd
Dispomos de vendedores oorr
automóvel. Basta telefonai
para Moura: 26 2905, R. Vo
luntários da P.-ítria, 24 - Ao..
9. .
VENDAS PELO REEMBOl
SO POSTAL Atendemos sò
mente a dinheiro.
Rádios, geladeiras, Iiquidifiur>
dores, batedeiras .e bolo, en-
ceradeiras, t. demais utilici_-
des domésticas, tudo do b..r.
e do melhor, ate em 10 pres
tações, sem aumento de *_*e

ço.

Luiz C«t .fa r.(¦*»{//
df lí.-.-ív»

RUA DA Auf-AiMUEGA, 111'.-
4* SALA "04 . QUASE FS
QUINA OE URUGUAIA.-/

quo
rondam ainda pelas suas faustas re.
sídências?

E a quo genial maquinação se entre-
gará o velho Law, olhando através do
uma lucarna, êste espetáculo moder-
no... se é que a matllha de credores,
que o devem perseguir mesmo no
além-túmulo, lhe concedem nesta
época festiva, algumas horas de tré-
gua. (BFI)

r- J,°.'-Conserto, col. novo •>*«„
Col. da fralda ....". gjFábrica: Largo do Rqs^j

MÁQUINAS
DE ESCREVER
(A VISTA E A prazo*!

Novas e reconstruídas de Ji
versas marcas, inclusive Jltáteis. LAUMAR-_-rS

Ouvidor, 41-ufa d°

Dentaduras completamente fixas nos maxilares
PROCESSO CIRÚRGICO

Resolvido o processo de estchilidade e comodidade. DR
CÂNDIDO GONÇALVES — Av. Etio Branco, 108 — e'' anda'"'

DOADORES DE SANGUE
ACEITAM-SE DOADORES GRATIFICADOS

BANCO DE SANGUE — RIO DE JANEIRO

Praia de Botafogo, 244-A — Tel. 26-8653.

ESTOFADOR
Executam-se encomendas de qualquer tipo de móveis estofa-
dos. Capas para grupos de qualquer tipo. Temos também
grandes sortimentos de tapetes e capachos, Sumier com 3
almofadas, a partir de Cr$ 1.000,00, e grupos de 3 peças
a partir de Cr$ 1.200,00. Atendemos em qualquer bairro
da cidade- sem compromisso. — Rua Barão de Mesquita

n. 338 —Tel. 48-4187.

MOLÉSTIAS DOS PULMÕES
Tratamento enpeolnllxndo dn T.JHl.ltClil.ONi. om Unhit, ma annaformai. DU. IIK1.NAN1 NKOItAO - |_i.„ d» AumnblMa 01 Tel.i 42-II74II - De ü An fl iiorim -

GUARDAMOS CRIANÇAS
Durante o din e dutanto o noito,

ASSOCIAÇÃO CRISTA ROSA MARIAInformnçgy à mo República do Paru, 124, tel, 87-2858,

DK OCTAVIO
Sala 604: — Segundas, quartas o sextas-feiras, das 13 às S'""

CLÍNICA DO DR. À. BOISSON
aW

Os Drs. Antônio Marques e AntOnio da Costa Carvalho
tentes do saudoso amigo e mestre;, comunicam que continuam
inteiro dispor dos seus clientes, uo-idondo no mesmo con«l_S_° diariamente, dar- *•; i-oras. -—- mm^H

APARELHO CU-EMflTOGRáHCQ

FONOGINEX
35 mm

jt Novo modelo "Gigante", de 35 mm, sonoro.
com os melhores aperfeiçoamentos técnicos
modernos.

# Equipamentos cinematográficos. Amplifica
dores. Pré-ampllflcadores. Retlficadores r
ra arco voltalco, alta e baixa Intensiri
Alto-falantes. Tocadores de discos. Ao
rios em gera] para instalações compt>
cinematográficas.

9 Vendas em conjunto ou separadamente.

Fabricação de Produtos Elétrico*
Brasileiros S. A. (P. E. B.)

Orçamentos sem compromisso
eom os

RIO DE JANEIRO
RUA PEDRO LESSA, 35

TEL. .2-4055

COLCHÃOJM MOLAS 
'^*g^\

áfílr/PIIli
^^•s3**^^^-^^-^^Síi--^S^"^, OOBRAVEL,

£39 INOEFORMÁVtl
£ VENTILADO

Unrco eoteirào &p motos /w/f/"_W«-

Pua do SenadoJ08-WdeJane.ro -TEL.32-61II
VEtiDKSm VIS^TA,-;-E.--U.lt.'RAZO

PArENT*
«« J-.9Í4

f* J ^^^^mà^BES*SStWa\j_W$ I

f&CMh,

*-* ¦' "flBiMIW—EPL-m r*^

e a realização
de seus sonhos

é o ferro elétrico
sem fio

é a facilidade e
eficiência no passat

QUEM QUER FACILMENTE PASSAR
FERRO _$^vy^_f DEVE USARÇ"*/%sTA/ãt^_
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dção dos médicos

46 ^Z; dos Médicos d-;
ij,*» •''ind' , «.sembléia geral

í Jar,f"' medidas práticas a

Jg^ $£ com o objetivo

>J$iir«l>0,
foram

''" ¦ 
T°.freira" dos mé-

Y--„; toníadas as segures

llf
sU0S-,o Centrai'Diretora dos

campanha e comissõesTá**0 c

«nisso" ficaram constituídas

' 
prof-

TAVlol
«ar —i
horaij

mí[ÜCl'S diretora : pre-
Couto e Silva; vice-

-, y;, 0, presidentes de
«lti: «oeiedades médicas do
foí/emal' os drs. Pedro
V^X Rubens Paranhos;

tatiico Fllh0, Leite de Castro,
^vereadores silveira,

i *iT»>rSS? Álvaro Dias,
«!?/;eNllo Roméro. Secre-"u,cha'níilon 

Batista. M. V.
- „ Pa01 Jünior, Cunha Melo.
« ^ 

' 
n de Queiroz.

SsBderf imprensa e Propagan-
•>° A\wm Vieira, Orlando
'lrs'c Paulo Roberto, Cláudio
»ríLFIsm»r, Francisco Sá
Ü, fi1 ruEênlo, Darci Evange-
«do df Lacerda Filho e
!Ja Vasconcelos.* j flnnncas —- Drs. Ar-
*í>FMarlc? Monteiro, Ha-

",r 
Paiva. Paulo Mário dei Amar

, Sousa ^r- . „ perl Correia Lima,
*rS Mareüio Santa MariaE**

Drs.
)*"Lm da" Fonseca, Armando
í B0S d Castro Lobo, Joe -
í"YH nalmlro Ramos, Mário

f&Xf Nascimento e Al-

ffgdfHoIpUalsaè Serviços -
%r de Angell». Paulo Ne-

tmeu H Loures. Osvaldo
''.,!; Filas Jüson Maurlti San-"•* 

M « Ferreira, Atalalde
*Jé Decusattl, Urval de Sá

f' insé Pinheiro Coutinho, Rui
t Rubens Pastos (Min. do Tra-
?«vto PoPPe de Figueiredo,
Cwtl (Maternidade Escola),
'.Carneiro, Olgfrlo Tostes Mal-
1*1 MD- "•>• Eol° Fernan"
Li™ (Carlos Chagas), Hugo
'¦ffi Carneiro e Darci Maga-

¦-UsJo de Estudos e Propostas -
_ Hamilton Nogueira, drs. Al-

Milão Leal, Antônio Soares
Cí» Ignara Teixeira, Miguel Elias
fnWbal Schmidt. .Túlio Sander-

í» Queiroz, Fernando Lessa, Este-
.Correia. Otávio Reis, Osmar Sa-

elvens Freitas de Sousa.
Ítalo da Cíimara Municipal —

tes: Álvaro Dias, Breno D.'joao 
Machado, Jorge de Li-"ítlte 

de Castro, Nilo Roméro,'» 
Barbosa Moreira, drs. Glauco

I&Cajati (H. Rocha Faria), Age-
filtra e Campos da Paz Júnior.
|Wo da Câmara e Senado Fe-
fcfe Executivo -- Drs. J. Gra-

s«arques, João Silveira, José Con-
a Filho, Hermogenes Pereira, Luis

m'A Novais, Noel Nutels, Astro-
IjBorgos de Araújo, Maria Lorelo
Ij Rubens Paranhos, Croce Cas-
Ttonco, Rafael Quintanilha Jú-

• A. Campos dn Paz Filho, Ta-
â de Sousa. Mauro Bueno Bran-
i Teodnro Ribeiro da Silva, Ca-
iCassab e Benedito Mettrc.

|Bí, além disso, membros natos,
Los deputados * senadores médl-

tas comissões centralizarão os
Julhos que serão executados por
Eos módicos Interessados,
li próxima reunião da assembléia
I: deverá ser realizada na quarta-
I: dia 23, íis 21 horas, no Audltô-
Ttó k, B. 1., em virtude das de-
Jítaias Insuficientes da sede do
fcaln Mídico I
ltít. aç 21 horas, todas as comls-
¦aievifSo reunir-se na sede do áln-
Ito Módico paia o desenvolvimento
|i trabalhos

BÕCIOS - Cirurgia
Iw. AI.OISK) MOKAIS HEGO

O Matutino de Maior Tiragem do Distrito Federal Domingo, 20 de Agosto de 1950
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NOVO CONFORTO * GRAÇAS ÁS OFERTAS SEAR:

Tapete "Roseira!" de pura lã
TAMANHO: 180x90

Muito decorativo, trama reforçada, maciez
absoluta, padrões originais, em lindas to-
nalidades de azul, verde e
rosa, preço regular: 649,00

Al Vil. 1'cnnha, 166

»'»or« fide impad
"'onipiraçãa.

, j|'» mancha o» Itd-
"", plt mnij 4*\l.
«w nu» e»jom.

I «Hl pt!f9 OKÜOf
"(li

569,00
tf

II oh r .-^S^ l ll f | 1

jJtrn RADI0LA "SILVERT0NE"

9 peças

Canela encerada na côr natural
Bufê, 1 Mesa, 1 Bar e 6 Cadeiras m

Ideal para seu apartamento, casa ou casa;

de campo, fabricada com madeira muito

seca, acabamento esmerado Mesa elas-

tica com tábua embutida, bufê espaçoso,

e jeitoso bar. \,5

USE 0 «PLANO SEARS»

ENTRADA: 1 300,00 MENSAL 510,001

KM

tV.x*yj

,-. \i

¦i-p a

«DETR0LA»
CONTROLE DE TOM

ABATJOUR DE QUARTO
COMPLETO

LÂMPADA UNIVERSAL '

DESARMA EM 3 PARTES

TORRADEIRA «KENMORE»
UM ANO DE GARANTIA

M

Somente 995,00 Agora 39fO0 De 145,00 139,50 Agora

Alta fidelidade, antena inter-
na, 6 válvulas, corrente alter-
nada e contínua, alto falante

de 6!/2.

Base de madeira com cúpula

de pergaminho decorada com

variados desenhos de flores.

Alumínio e ferro, adaptável a

qualquer lugar: parede, cama,
mesa, etc, verde- marron e

¦preto. '

Metal cromada com cabos de

baquelita. Torra duas fatias

rapidamente e por igual.

K'/-?- ¦¦"¦'''•,' ^u ^òjçTJ&s^ - '?~""^.'''-¦¦¦ --'-''"x- ^y víf?y '; ¦'¦''¦'¦'-•

ico
fio

sar

''«'•I » í.rfuraflflo Sertle lld«.
Iipilbllcii ?*Pô, sjé . Rie

^"«mos pelo RcembOlsn Postal

*

*

CASA DAS
NOIVAS

NOVO CIRCUITO DE 5 VÁLVULAS

ONDAS CURTAS E LONGAS

4.495,oo
AT.TO-FALANTE OVAL DE 6"x9"

Equioado com toca-discos automático para 8 diecos

de 3 rcta65es: S31/3, 45 e W rp: e tttz*«rma-
dor de linha universal

Toalha de jantar de Unho tcheca
12 GUARfrANAPOS

Toalha de 1,50x2,54 de puro linho impor-
tado, com diversos desenhos, em linda^ to
nalidade pérola, durável, de
fino gosto, de 695,00 por 495,00

AR
l

*

lVr>JniM ••"'"'¦/¦• ÜSE °
W^^Ui Entrada: 1.350,00

'¥w ipriVBlifii
Vr1>\£ê ^i,Q>*Jf

\My - f^W^S^^ ' :

mm

Liqüidificador Kenmore elétrico

«PLANO SEARS»
Mensal: 300,00

LATA DE MANTIMENT0S
ALUMÍNIO POLIDO

Somente 49,00
Capacidade de 5 quilos, conser-
va imune de Impurezas e Isen-

tos de umidade os.seus
mantlmentos.

XÍCARA PARA CAFÉ'
PORCELANA POLONESA

Cada uma 10,00
Lindos padrões, caprichosa

mente decorada com flores em

fundo creme e borda dourada.

LIQUIDIFICA! TRITURA!
MOE! CORTA! BATE! MEXE

Lâminas auto-afiantes, grande motor de 110/120 volts de

alta rotação: 18.000 e 12.000 rpm, tomada de borracha em-

butida, base de alumínio fundido com 2 alças de alumínio.
USE O «PLANO SEARS»

ENTRADA: 300,00 MENSAL: 140,00

m

mm
yh

ii nmaphi aharfa até 9.30 lia hoHb
PS HIIII !¦¦«¦¦•¦ ««««WB «**» „;
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E5pECIALIDADr.
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'•• ti«nor«i proçoi)
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DE MOLA» DE AÇO VENTILADO

rADRICA i
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TRAVESSEIRO
VENTILADO
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EXPOSIÇÃO E VENDAS
lia da QuitapdãT 23 If> Tei. 428875
Avenida Oopáúabflífá, IO IO A; TolV "27w"920'f)
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Morro Azul — Município de
Barão de Vassoura

Pequenos sítios it «100 metros de altitude. Terrns iertllísslmas, boas

i,aguadas, reserva florestais com luz. A pnrtlr de Cr$ 25.000,00, sem

juros. Maiores detalhes, em nosso escritório, à rua Buenos Aires,

 B0 — 4' andar — Sala 411-D — Tel.: 23-3572. 

APARTAMENTOS A VENDA
COPACABANA

EDIFÍCIO MONCHltUrE — Kiin Gustavo Sampaio. 194 — Cons

truc&u adiantada. Apartamentos n ou«-tir «le Or* <iü 000,01. —

Financiamento de 50% — Entrada Inicial 10%.

FLAMENGO
EDIFÍCIO UNIÃO — Construção adiantada — Kna Hnarone úf

Macedo, 86 — Apartamentos a partir de «Jr$ Ü15.000.00. Financia-

mento de 50%. Entrada inicial i0%.

CENTRO
EDIFÍCIO SAURES — Final de construção — «nn Leandro Mar-

tina, esquina da rua dos Andradas — Apartamentos de 1 e l

liiartos. Preços a partir de Cr$ 150.000,00. Financiamento de 50%.

Entrada Inicial de 10%. Tratar diretamente com us eonstrutores,

incorporndores e financiadores.

CONSTRUTORA A. I. BRITO S. A.
ROA MÉXICO, 41 - 8v ANDAR -TELEFONES: 42-1711 e 52-5301

ACAO
COPACABANA - POSTO 4

EDIFÍCIO MÁLAGA

Cia. Construtora da Casa Própria
M»,-.»; - -. . _«3|___à__ *
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RUA DOMINGOS FERREIRA, 63|65

(Entre as ruas Santa Clara e Figueiredo Magalhães)

Doze pavimentos
Garage no pavimento térreo
Localização privilegiada.
Ótima inversão de capital,
para valorização e renda.
Elevador nobre e de serviço.
Excelentes apartamentos:
Quarto espaçoso
Boa sala
Banheiro completo
Cozinha completa
Quarto e banheiro de empregada
Área de serviço e tanque.

Preços a partir de Cr$ 230.000,00

Parte financiada por 5 anos

Facilidades de pagamento

Domingo, 20 do Agosto de

BOTAFOGO — AP ART 
"

CrJ 150.000,00
Vendo ótimos apartamentos, com, 2 quartos, 2 g-,i,
banheiro completo, área e banheiro parn empreir»_J Coz'ntu
um sinal de Cr$ 41.000.00. e o .-estante em presSí 7 %
1 440,00. Visitas diariamente, das 14 àn 17 horns à ™ &t
meiras. 57 Tratar con, MILTON ROCHA, fi ."!!> hl

I Peçanha. 26 - Saia 701 - Tel.: 42-9506, dns o à¦ u %
14 às 18 hnras. - _J^J2 . ,|„

NOVA IGUAÇU
TERRENOS AO ALCANCE DE TODOS*

FRECO A PARTIR DE  c
ENTRADA  Cri í1
PRESTAÇÕES  c' ' ¦*

SEM JUROS — POSSE IMEDIATA '»
Vendemos, nas condições acima, bons lotos com toda «__„,«
porta, todos plantados de laranjeiras e outras Arvores f,
medindo 12 metros de frente, por 35 metros _e (Un_os """'

nutos da estação, local Já completamente povoado, -om'.. , 
*

Informações e plantas, à rua Frei Caneca, 3fi - Sobrado *
32-0962, das 8h30m às 18 horas, com o sr. Humberto Ou «¦"" "
Iguaçu, lado direito da estação, bem Juntlnho A ponte v<fi*
DE GASOLINA DA SHELL, eom o sr. Valdomlro, todos ^
lçclusive sábados, domingos e feriados, das 8 às 17 __... 

"l"1
___  cão gratuita, para os Interessados. oti

Facilita-se a entrada.

QUí

Mais uma das muitas casas construídas para os seus prestamistas
Inscreva-se nos planos de financiamento para obter SEU LAR

PRÓPRIO sem entrada e a longo prazo.
O grupo compnr-se-á apenas de 100 candidatos com direito à cons-
truçüo da CASA PRÓPRIA garantida. Distribuição mensal de

crédito para construção.

H

__. pagar pela
Inscrição

Valor das
casas com ou
sem terreno

Cr$ Cr$ Cr$
630,00 50.000,00 250,00
756,00 60.000,00 300,00
882,00 70.000,00 350,00

1.008,00 80.000,00 400,00
1.184,00 90.000,00 450.00
1.260,00 100.000.00 500,00
1.890,00 150.000,00 750,00

Valor das prestações mensais

Antes BeWe-
ceber as

chaves

Depois de re-
ceber as

chaves

Cr$
480,00
576,00

.672,00
768,00
864,00
950,00

1.440,00

PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO
Rua João Rnmariz, 334 — Ramos,
Rua Itáiba, 41 — Cavalcanti.
Travessa Piiza Cunha, 20 — Niterói,

"'apomos de algumas vagas para corretores nesta Capital. Ofero-
eemos ótimas e sAlldas condições. Exigimos referências

COMPANHIA CONSTRUTORA DA CASA PRÓPRIA
FUNDADA KM 1942

Av. Presidente Vargas, 417-A — 3.» andar — Grupos S07 e 308 .

fiscalizada pelo Governo Federal — Carta-Patente n. 162

PROJETO, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CONSTRUTORA SANTA CLARA LTDA.
Rua São José, 50 — 9" pav. — Tels. 32-3721 e .52-3738.

VENDEDORES AUTORIZADOS:
Arnaldo Wright — Áv. Rio Branco, 137 — 1? and. —- SI 115.
W. Moreira — Rua Miguel Couto, 27-A — 5? and. — S| 503.
Milton Magalhães — Av. Erasmo Braga, 255 —-4« and. — S| 4i«. -, i
M. Guerra — Av. Rio Branco, 134 — 4? and. — Sj 407.
Ita S|A — Rua São José, 50 — 12? and. — S| 1203.
Geraldo A. de Rezende — Av. Rio Branco, 128 — 11? — S| 1111.
Rubens e Ribas — Av. Nilo Peçanha, 155 — Í6» — S| 507, e outro».

TERRENOS EM MADUREIRA
IRAJÁ

De CríÊ 25.000,oo a CrS 35,000,oo
SEM ENTRADA — SEM .JX'ROS

60 PRESTAÇÕES DE CKS 418,00 A CRS 583,00
BONDES — ÔNIBUS — LOTAÇÕES A' POETA

Plantas e inf«.rma<;ões :
RUA BUENOS AIRES M SI . li ANDAR

jrio

CAÍ VÍLl* — MEIER — R. Honório, jntre '670 e 1.682
Sala, 2 quartc cozinha, bantit-iro, W. C, área (om
ta- ¦-, quii tal, luz elétrica, áfirtia o esgotos.

ONSTRU* "> MODERNA: toda em alvenaria, ferro

de ln«e, chão todo tnquendo.

CONDUÇÃO: 1 »m, ônibus e bondes.

Preço: Cr$ 100.000,00.

FINANCIAMENTO: 50%, em 90 prestações mensais

do Cr. 758,00.

VENDAS E INFORMAÇÕES: SOCIEDADE C VI. E MOBILIÁRIA VICTORIA LTDA. —

Rua México, 4„ — llv andar — Sala 1.103.

NEGOCIO ÓTIMO, TAMBÉM, PARA AS SOCIADOS DL CAIXAS DE PENSÕES E

INSTITUTOS

r *>rS V >/>
<A^ W*v>*
ir

TODOS OS SANTOS
Prédio de duls apartamentoK.

vende-se k rua Arqulas Cordeli.i
tendo cada um, varanda, sala
trên qiiartus, cozinha, l.anhelro
entrada pnra automóvel e grrande
área para (raragem, por 580.000 mil
cruzeiros facllltnndo-se parte peli
tabela «1'ricc» Informações dus
10 às 12 c das IR us IR horus à
rua dos Andradas, 96, 11.» s|1.102
tel.: 43-5377.

CAMPO GRANDE
Vendem-se à rua C, na Estrada

do Monteiro, seis lotes de terreno,
área de 30OOm2, tendo uma casa
rústica e bom galinheiro. Info*-
mações das 10 às 12 e das IR ài
18 horas à rua dos Andradas 96
11.» s|1.102, tel.: 48-5377.

JACAREPAGUÁ
Magníficos lotes de terrenos de .2 v 45, com água, luz, t.!e|0|
próximos a toda condução, com entrada de 10% e o restante e
10 anos. Tratar à rua Miguel Couto, 43 — 1' andar - Tel.: 2_4j
Jorjre, ou em nossa agência, à rua Cândido Benicio, 4.1,3, jm ao poste de parada de bondes, no largo do Tanque.

PROJETOS — CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

Construtora Santiii Ltda.
RUA TEÓFILO OTONI N. 156 — SOBRADO,

TERRENOS
CAMPO GRANDE

CHÁCARAS: Cr$ 8.000,00, mensalidades, Cr$ 153
LOTES: Cr$ 5.000,00, mensalidades, Cr$ 95,00. Are
mínima 1.500m2. À margem da Estrada Rio-São Paulo,
Construção imediata. Facilitamos a entrada. Informa

ções: RUA S. JOSÉ', 56 — 1' — Sala 11.
Tel.: 22-0571 — GOMES DE SOUZA.

EDIFÍCIO paraíba
Praia de Icaraí n. 251 — Niterói

Situação magnífica!
No melhor ponto da praia de Icaraí!

Vista deslumbrante!
Prédio de 11 pavimentos com lojas, sòbre-lojas e 5

pavimentos residenciais, todos apartamentos de frente,
Vendemos apartamentos de dois quartos, vestibulo,

ampla sala, duas varandas, copa-cozinha, banheiro cora-
pleto, quarto e W. C. de empregada e área de serviço
com tanque. Preço a partir de Cr$ 245 000,00 e Ji
um quarto, sala, ampla varanda, banheiro, cozinha e
área com tanque, a partir de Cr$ 1.55.000,00.

FINANCIAMENTO DO
BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S. A.
Informações e vendas: Av.

3' andar — Sala 309 — Tels
Rio Branco, 1061108
42-4659 e 42-4*0".

FREJACAREPAGUÁ ~ BAIRRO DO ANIL ¦¦
ESTRA D 4 DE JACAREPAGUÁ (ANTIGA ESTRADA DA TIJUCA) COM CONDUÇÃO DE ÔNIBUS A PORTA E A 10 MINUTOS A PÉ
DO PONTO DE BONDE E ÔNIBUS (Condução grátis aos sábados depois das 2 horas e domingos o dia inteiro no largo da Freguesia)
Apenas 315 lotes residenciais que serão vendidos a prazo, em moderníssimo loteamento, com ruas e praças asfaltadas, arborizadas, canalizadas, com água e luz no lugar e a 30

minutos do centro da cidade e 15 do Grajaú pela nova avenida já inaugurada

Seja um dos felizes proprietários do fururoso Bairro do Anil, reservando hoje mesmo o seu lote
mww^^^^^^^m^ '^•:',",'";"v,,í'"""T';; ¦- *—ryr^m?*?.•¦.
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«'im de semana

nm mm casa de campo
no Halrro do Anil

voefl tora ii compeniaçfto
do ííi-ii'- dísií. do labor

EMPRESA CONSTRUTORA LARANJEIRAS s. A. Els °''l"OTlima"«""
oitá reservado nu vocA

RUA SAO JOSÉ, 50 — 10/* ANDAR — GRUPO 1001 for um do» moradora diWci
__________

'
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AV. BARTOLOMEU MITRE
, AV. OLEGARIO MACIEL

LEBLON
Local privilegiado entre a praia e o
Jockey Club Brasileiro.
7 pavimentos.
Edifício ultra moderno.
Acabamento de luxo,
Garage.

25% de sinal, 25% durante a constru-
ção e 50% financiado em 18 anos.
Preços a partir de 380 mil cruzeiros.

MAIS LINDO VAI»
PERTO

OA MAIS IINOA PRAIA.
•

Loto» doida CrS 7.200
com entrado de CrS 200

V preitoçòo» de CrS 100
tom Juro»*

«A», Erasmo Braga, 227
S. 703 • Coií.Iõ t.lt JJ.96H

INHAÜMÁ
Vendo ótimo prédio todo taqueado e teto de laje, com um

quarto, uma sala, cozinha, banheiro o quintal, à rua Álvaro de
Miranda, 422, casa 2. Preço: CrS 85.000,00. Tratar com MILTON
BOCHA, à av. Nilo Peçanha, 26, sala 701. Tel.: 42-9506. Das fl
às 12 e das 14 às 18 horas. >

l«

APARTAMENTOS DE:

2 QUARTOS

GRANDE «LIVING»

BANHEIRO COMPLETO
COM DUCHAS.

COZINHA — COPA

DEPENDÊNCIA DE EMPREGADOS

INCORPORAÇÃO DO ESCRITÓRIO TÉCNICO

JOSÉ LOPES SIQUEIRA
RUA SANTA LUZIA, 732 - 9.' ANDAR - SALA 903 - TEL. 32-5996
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LINS DE
VASCONCELOS
Casa lia Boca do Mato, vende-

se uma de construção moderna
em centro de terreno de 12x80,
com duaB residências Independen
tes, tendo a primeira, varanda,
sala, três quartos," cozinha e ba-
nheiro, e a segunda, sula, quarto,
cozinha e banheiro, dando-se uma
vazia, preço 450.000 mil cruzei-
roS. Tratar à rua dos Andradie.
96, 11.» s|1.102, tel.: 48-5371, da»
10 às 12 e das 16 às 18 horas.

JACAREPAGUA
Vende-se ótimo terreno t.m Ja-

carepaguá, área de 8.000m2 por
65.000 mil cruzeiros. Tratar das
10 às 12 e das 16 às 18 noras, à
rua dos Andradas, 96, 11», s. 1.102,
lei.: 43-5377.

OLARIA
Vendem-se ótimas casas ã rua

Dr. Alfredo Barcelos, 171 e 171.
casas uma, duas e três a primei-
ra com duas salas, três quartos,
cozinha, banheiro, jardim e gran-
de quintal, por 270.000 mil «tu
zeiros, as demais, tendo cada uma,
auas salas, dois quartos, cozinha
e banheiro com bAa área no fuo
do, por 180.000,00 cada, podendo-
se fazer.longo financiamento. Tr*
tar das 10 às 12 e das 16 às 18
horas à rua dos Andraõas, 96.
11.» s|1.102, tel.: 43-5377.

VENDA DOS LOTES
Desde Cr$ 47.000,00 no

NÚCLEO DA PENHA
Crft 5.000,00 sinal de entrada — Ruas calçadas, água, etc. —
Inicio das ruas Tomás Lopes, Apia e Flamlnla; transversais dá
estrada Vicente do Carvalho. Facilita-se pagamento. Venda* no
local, aos sábados, das 14 horas em diante e, aos domingos, das
8 horas em diante. Durante a semana, plantas e informações com
os vendedores exclnslvos: RUDOLF KARTER & CIA. LTDA., &
av. Rio Branco, 173, sobreloja, em frente à GALERIA CRUZEIRO.

Telefone: 42-4635.

Casa confortável — Braz de Pina
Vendemos, à rua IDUME n. 218, próximo à estação, oonfor-

tAvel prédio com 4 quartos, 1 ampla saia, varanda, banheiro com-
pleto, copa com armários embutidos, despensa e grande cozinha.
Dependências Independentes para empregados. Grande quintal com
árvores frutíferas. Sinal de CrS 100 000,00 e o restante em pres-
tações mensais a longo prazo. Ver no local e tratar com o »r.
BRAGA, em LEMOS, BORDA & CIA. LTDA., à Avenida Nilo Pe-

çanha, 26 — 7.» andar — Sala 706 — Telefone: 32-199S.
mimmnttm «iim"itauauieati»weem

CASAS — CrJ 660,80 MENSAIS
BAIRRO MARIA DA GRAÇA

Vendemos casas com 2 quartos, 1 sala, banheiro e W.C. ln-
ternos e bom quintal, próximas à estação servida por trens elé-
tricôs. Sinal de Cr$ 20.000,00. Vêr às segundas, «juartas, sextas e
domingos, das fl às 11 horas, com o sr. BRAGA, à rua CONDE
DE AZAMBUJA n. 835 e 843. Tratar em LEMOS, BORDA & CIA.
LTDA., à av. Nilo Peçanha, 26, 7» andar, sala 706. Tel. 32 1993.

Granjas de 18.000 a 40.000 m2
Vendemos magníficas, de nossa propriedade, no Estado do Blo.
demarcadas e legalizadas, servidas por estradas de ferro e de ro-
dagrem, a partir de Cr$ 12.000,00, em 100 prestações, SEM SINAL,
SEM JUROS e COM POSSE IMEDIATA. Terras ótimas par»

criação e agricultura, que SE PAGARÃO POR SI MESMAS.
FACILIDADES PARA OS QUE QUEIRAM CONSTRUIR

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LIMITADA
AVENIDA RIO BRANCO, 106 — 18' ANDAR — SALA 1.318 —

 TEL.: 42-3713. 

4NUNCIA REDUÇÃO DE PREÇO

CHAPAS ONDULADAS AGORA A CRS 33,00 M2
Catálogos e informações

RUA MIGUEL COUTO, 40— TELEFONE: 23-1662
End. Teleg.: «SANOS» — Cx. Postal, 1.924 - Rio de Janeiro

66

Mais um grande empreendimento da

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S. A

JARDIM DA BARRA
(BARRA PA TIJUCA - IM FRENTE AO ITAIMHANGÂ GOIF CtUB)

Cçmm deslumbrante -o oceano e as majestosas montanhas aa Gávea e da Tijuea

MAGNÍFICOS TERRENOS EM ZONA DE VALORIZAÇÃO RÁPIDA

FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO - «tábua pr.ci»

Água límpida e abundante, da Serra da Tijuea.

Força elétrica, luz e telefone
Panorama grandiow e ar puro do mar e da floresta.

: íZ£r;£znz*,t'^~ -.—. - *» * - v.„,,
Furna, da Tijuea e a 

^faf^ metro9 drado8, 9ÍtUado9 ua parte plana,

a paralelepípcdo.

STK2, :T.™ o. ..".».>.. - con.,n,.o.

Tratar no fada Iodai da

Slir AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S.A.
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MADUREIRA
Vendo casas de vila com, 1 sala, 1 quarto, cozinha, banheiro,

entrada Independente e quintal, à. estrada do Portela, «6. C«m
um sinal de Cr$ 23.200,00 e 6o restante em prestações de Cr$
370,00. Visitas no local, diariamente, das 9 às llhSOm. Tratar1
com MELTON BOCHA, à av. Nilo Peçanha, 26, sala 701. Tel.:
42-0506. Das 9 às 11 e das 14 às 18 horas.

of afogo - Prédio com 2 pavimentos
Vendo ótimo prédio residencial, com 2 pavimentos, com 5 quar-
tos, 2 salas, saleta e banheiro para empregadas. Preço: CrS...
350.000,00, sendo um sinal de Cr$ 110.000,00, e o restante em
prestações de CrS 3.171,40. Visitas no local, diariamente, das 14
às 17 horao, à rua das Palmeiras, 50. Tratar com MILTON
ROCHA, à avenida Nilo Paçanha, 26 — Sala 701 — Tel.: 42-9506,

 das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. 

ITAPAGIPE
TERRENOS PRONTOS PARA CONSTRUIR EM BÜA DE VOA,

vendo, com metragem regular. Preços a partir de Cr$ 80.000,00,
sendo um sinal de Cr$ 25.000,00 e o saldo em 15 anos, Hituados
à rua Barão de Itapagipe, 66. Tratar com MILTON BOCHA, à
av. Nilo Peçanha, 26, sala 701. Tel.: 42-950(5. Das 9 às 12 e das
14 às 18 horas.

WENIDA RIO BRANCO, 25
Financiamento de 90%

Vendemos neste majestoso Edifício, acabado de construir, eom ins-
talaçfles de Ar Condicionado e 8 ótimos elevadores «Otls»,

—— magníficos 

ANDARES CORRIDOS
com cerca de 600m2, próprios para sedo de Importante» Compa-

nhlas, por preços de ocasião.
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Vendemos tambnm no mosmo Kdlflrlo

Grupos para escritórios
eom ü, ll mi i implai iaIui, nt\*tn ¦ «aniiArios, por n'¦•.¦••< •
Iturllr A» Urn 100,000,00, nritmrt»» li-eú» .'ri »n «<W,«0 t- previa.
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ENTREGA DENTRO DE 30 DIAS
• amiTOffís privativos

ACOMOPÂCÕfS\*M!PLAS
. tWORAMâ DÍUUMMsWL

V.NDA çm CONDOMWO 00
BIOCOT"*

eoreeíànti? em Io anos.
TA Bít ü P0/f^

r€NDA* COM O PaOPtttrrAMO

BANCO HIPOTECÁRIO
LAR BRASILEIRO,SA
RUAOOOMDOfí 90-5^ANPAJi

AVISO IMPORTANTE: Em virtude do adiantado esta ao aas obras e para comodidade dos tnteressaüòs, pe-
dimos obterem, exclusivamente no Banco, autorização escrita para visita aos, apartamentos.

PET R Ó P 0 L I S "" ""," ™^^^ ^«s-s.aa,^
lÍBlA — I IIP AI AKANA
fcg|«y ___wETat *MaV*my m lata **maM t* _MW b \a\___ \mt_[

Para residCncius e ':asas de cam
po, vendemos EXCELENTES l.<>-
TES com cerca de 1.000 ma ca-
da um. No ATRAZIVEL BAIRRO de
«HELVETIA». Luz, água e esg-ô
tos. Ruas calcadas e bem lluml
nadas TRATAR COM

VASKAK I. T I) A

Av. Erasmo Brajra, 227, sala 1008.
Tcls.: 22-8S61 - 22-1603

Marechal Hermes
Vende-se _ rua Capitão Rubens,

1C7 o 173, ótimas casas de frente
eom 3 quartos, sala, varanda, co-
zinha e banheiro completo e ar de
vila ns. I a VIU, de 1 e 2 quartos
e demais dependências, facllitan-
do-se o pagamento. Ver no local
e tratar à av. Rio Branco, 91, 7»
andar, salas 4 o 6. Tels.: 23-5269
e 23-5783.

Para entrega dentro de 90 dias, ótima loja à rua
Francisco de Sá, esquina da rua Conselheiro La-
fayette. Ponto comercial. Passagem de bondes e ôni-
bus. Lado da sombra. Área de 142 m2. — 6 portas.
Financiamento de cerca de 50%, a longo prazo
nelo I. A. P. I.

Informações:

LEDNfDIO GOMES & CIA. LTDA.
Av. Henrique Valadares, 148 ~ Tels. 32-3644 e 32-5414

I
^5___^fHBito_!

FIFR
RUA CACHAMBI, 472

4

Vendem-se casas em construção adiantada, com dois quartos
sala9 varanda, cozinha, banheiro completo e bom quintal com tanque
coberto,

PRECO: CR$ 190.000,00
Entrada Cr$ 60.000,00 e o restante em cento e oitenta prestações

de Cr$ 1.563,00 mensais.

Vendas com o proprietário.
AVENIDA GRAÇA ARANHA, 416 — 7.' ANDAR — SALAS 714 e 715

Fones: 42-3333 e 42-5555

™. iihiim , ¦_»__» wmmaaaaamam__¦mmammmamtamaamaamammmmtamamaaamsi i _m__-COPACABANA
APARTAMENTO — Vendemos, em melo de construção, no 6'pavimento, de fundos, com 1 sala, 2 quartos, banheiro completo,cozinha, quarto e W. C. de empreg-ado. Preco: Cr$ 250.000.0(1,
i?1? ™L8!fl,0'(KI financiados pela Caixa Econômica. Sinal de
Rnpnl F'r,f ?„,íf»ta"te a co'llb,nar. Tratar em LEMOSBORDA & CIA. LTDA.. a avenida Nilo Peçanha, 26 — T> andar

Sala 706* — Tel.: 32-1993.
.«_.

SAO CRISTÓVÃO
Vendo casas com 3 quartos, 1 sala, cozinha com irás, banhei.ro e quintal, em ótima rua de vila, íi rua Condi- I.ciipiililina, 756.Preços a Partir de. Cr$ 130 000,00, sendo um Hinnl ile frS 151111(1011e o restante em prestações de CrS 1.123,30. Visitas 10 local, dlàriamente, das 9 às 11 horas. Tratar com MILTON 'COCHA, n nvNilo Peçanha, 20, sala 701. Tel.: 42-0506. Das 9 íls 12 e da- 14às IH horas.
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Por isto, todos os técnicos em .construção
recomendam as telhas onduladas "Civilit".

ClVItlT INDÚSTRIA OE ARTEFATOS DE CIMENTO-AMJANTO LTDA

Terreno Cr$ 117,00 inensais

Distribuidor exclusivo COMACO
sotUC-O

rrnirT doi
problf>m.-- (jjjj,
cobertura.

PARQUE PARAIZO
E F C. B. — ITAGUAf — Est. do Rio

De acordo com o Dec. Lei 58
A 200 metros da estação, servidos por duas estradas de rodagem, num cli-

ma de veraneio, vendem-se lotes de terreno a partir de 7.000 cruzeiros, em 60
mensalidades, sem juros e sem entrada. Localizados no centro da cidade, ondeha água encanada, luz elétrica, hotel, cinema, bares, farmácias, açougues, mer-
r^rla_,'_To.«r2,meIhor e maior loteament« do momento! Tratar com LEONAR-DO LENCASTRE, rua Rodrigo Silva, 5 — 1? andar — Sala 3 — Tel 22-1160.

Caixo Postal, 5.059 tto d» Janeira
A vendo exclusivamente nos revendedores autorizados
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CHEGOU AGORA A SUA OPORTUNIDADE! H
SÉ^^'W? ^^^^^^^^^^^aW^^^^mmmm% ^^^^S^^r^x^Z—Í*^^r__-=:B A 15 n-^utos de ônibus de CAMPO GRANDE, 6 margem H
M9Bm__P>W^ FR (IKVC^^iK—KlSPP—Kl*Í_S_2_Í__BB"B"" j?. ~- W—_ " da Estrada Rio-São Paulo (astaltada), estSo d venda, no R
_H_r_K__P_^_9K*f^vvJ*. cta! _i^W\\v-_k>__^B9vR% -^ _^___Sv-dB-l9v{K)^ *•*-*'*» )rs^ CAMPO QRAMOf mmmb mêm**

Mm¥QmÊmK0à íl! t^^^^S^ÊÊmi^zM " % V W W\ PAR<2UE CAMPO LINDO, esplêndidos lotes dc 15x50. H
lm^mmmmWWÊ'' <: nHK^fctísi^Kp^^^^^^ í*'*tfP?5S. 

_áèW partir de CR$ 5.000.00, em prestações mensais (Tabela B
IwSJBiiE^'"^ S*^-. ^^^*?r*Ji!í?%^-í»r-r*-^^ ^*7£;?Í7>>. ..,-yy^T^-f, Price) de CRS 95,00 e magníficas chácaras, desde 2.000 m2, V
¦^"^ üts«~<~'~~-£r~~x "^*"**5?*^^r \-( '"¦?JO^N ^>2m^0^' *^*V Por CRS 10.000,00. em prestações mensais de CRS 190,00. B
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Ê verd&clfiirnmpnte assombroso o ci-escimen-
to do Rio de .laneiro Percorrendo os seus mais
longínquos .subúrbios, nota-se que milhares de
construções surgiram, nôste-s últimos anos, e que
dezenas de outras vão aparecendo cado dia. Não
obstante isso, o fjrnve problema da habitação per-
manece afligindo ns classes meriO!* favorecidas.

í; o fenômeno natural de todas as cidatíeu em
franco desenvolvimento

A C O M P ANUÍA D E K X P A N S A 0
TERRITORIAL, <i grande orgamz-Çâo Irnobi-
iitirla, quo, M 26 uno.*», vom colaborando oílcion-
tfinciití' pnrn " ptoit/rttK»t> <!o Rio, loteando numoru-
vi,* •irpnn i- Imilitaiido, porionto.a aqulfltçDo de lote*
püpuluroH, pn puron. tuldndotíinonto, o lotaam-Mito
"PAIIQUK CAMPO LINDO", qu-t, como oi pr<";»
diTit-'i>. iiiiiiii» vnio contribuindo para <|ii« milhara*
«Je r<aa*oot potnain morar mn aua* canaa prôpriua

CIA. DE EXPANSÃO TERRITORIAL
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ESTRUTURAS MIXTjlS em

TRELICA DE MADEiRÍI e AÇO
(de acordo com o ¦ v ¦¦..-,:' -..
7. Patente 54006)'

Confeccionadas com Peroba de Campo"*-«unizodo tt com aço 37 CA, paro

Coberturas eom chapas onduladas de
cfmento-amianto da alamada marca ETERNIT

Estruturas mixtas pré-molda.
das de concreto, de acordo
com o T. Patente 5400H Ela-
beiramos e executamos pro-
JHT.08. Execução rápida e em
série por operários espeoia-
lizados. Peçam orçamentos
-« informações detalhadas a

»SÍS§S^^^^^^§5^

^ Executa-ae, em con
^ lunto, por pret-oa i

| CRS 1J50,
1
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Liberdade de divul-
gaçâo

Telegrama de Genebra, distribuído
pelo USIS, acrescenta que uma das
multas atitudes tomadas ali pelo Con-
selho Econômico e Social das Nações
Unidas está a que condenou a "Inter-
ferêncla" radiofônica feita poi qual-
quer pais contra as transmissões ln-
ternacionais de outro.

Denunciando esta prática, o Conse-
lho, em sessão plenária, solicitou dos
estados membros das Nações Unidas
para que restringissem á divulgação
dc noticias unicamente "em circuns-
tánclas excepcionais e. somente de
acôrdô com o estritamentõ necessá-
rio à situação".

Liderança contínua

'_ 
CONSELHO DE SEGURANÇA —

N Trê» flagrante» do uma agitada se«_no

IcUlhode Segurança, sob a presidência

,..Jacob Malik, delegado da Ümao So-

._'._ o anal foi acusado de cerrado boicote

f ..'l.o da Coréia, tendo ainda insistido
U_Li__So da China comunista ao impor-
", L.o da ONU. Nisto, como em outras

proposições, o sr. Malik foi combatido forte-
mente pelos srs. Warren Austin e Tingfu-
tsiang, delegados dos Estados Unidos e da
China nacionalista, respectivamente. Na

gravura, da esquerda para a direita, os srs.
Tingfu-tsiang, Jacob Malik e Warren Austin
fotografados durante o debate. — (I.N.P.).

Carta da Organização
dos Estados Ame-

ricanos
O Comitê de, Reiacões Exteriores do

Senado dos Estados Unidos aprovou
a ratificação da Carta da Organização
dos Estados Americanos. A Carta
está, agora, pronta para a completa
consideração por parto do Senado. Na
apresentação favorável da Carta ao
Senado, o Comitê recomendou que
..eja feita uma declaração congressio-
nal de que nenhuma das provisões
da Carta "deve ser considerada como
ampliação de poderes do Governo Pe-
deral, com respeito à qualquer outro
assunto reconhecido sob ã Constitui-
çfto, como sendo de direitos reserva-
dos dos diversos estados". — (USIS).

»
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ISENTADA EM INGLÊS A V1D1 DE UM ESTADISTA BRASILEIRO
rio chegando a Washington as provas da tradução do livro sobre

Lim Nabuco, escrito por uma filha do primeiro embaixador do Brasil

nos Estados Unidos
toliza essa obra a carreira política e literáriaçâo em prol da aboli

do ilustre patrício, mostrando ainda sua atua-
oão da escravatura —

, .am..» . cópias de uma trndu-
ME Ü*T0 -A vi.a de .lT-
'Ttúco, - primeiro embolsa lor
"b',.1 nos Estados Unidos -
,.«?_. recebidas om Washington,
^t da Universidade de Stan-
j Califórnia.
lms3o inglesa foi traduzida e
Kj dr. Rnnnld Hllton, pro-
7d assunl.s hispânicos, da l ni-
L. ^ .t.nf..! I. O volume ori-
",_ 

português, escrito pela so-
_ Carolina Nabuco, ioi publl-
Tnela primeira voz em 1928, com

fej, e terceira edições, c também'ta tradução espanhola.
,) livro dn senhorita Nabuco conta
,ij dc seu pai. fri.ando sua car-
_ ooltttca e literária, relatando,
Sto a luta de Joaquim Nabuco
ii_o_çã- di escravatura no Bra-

«úl Sua tnrfincia e vida familiar, sua
educação e viagens, e seu primeiro
aparecimento no Parlamento brasileiro,
bem como outras atividades políticas,
encontram-se relatados no livro. Uma
parte do volume e dedicado aos seus

1 trabalhos literários e conclui com a
enumeração de missões diplomáticas,
as quais Joaquim Nabuco desempenhou
nara seu pais, culminando com sua
nomeação para o pOsto de Primeiro
embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, em 1905, posto que ocupou
até seu falecimento em 1910.

.O relato da senhorita Nabuco sobre
a carreira de seu pai-,, escreve um
critico literário do «The York Times»,
«revela mais sobre as verdadeiras dl-
ferenças entre a cultura, maneiras,
valores e costumes latinos e norte-

| americanos, que qualquer outro livro
' 
que posso lembrar?.

PARA DEPUTADO

UO GOMES
l/de. Guanabara, 26 - S> and. - Tel. 22-3506 - PSP

LAMENTO DA OBESIDADE E DA MAGREZA —

DISTÚRBIOS GLANDULARES — NUTRIÇÃO
METABOLISMO BASAL.

. , r . * Avenida Rio Branco, 116 —
Dr. Mario Rangel^. andar — s. uos —

Tel. 48-7304 Diariamente, 15 às 18 horas.

QUER EMAGRECER ?
TRATAMENTO CIENTIFICO - BANHOS TURCOS

(Ünica aparelhagem alemft no Rio)

Processo usado pelas artistas de Hollywood

DR. RIEDEL DE CARVALHO
ti SANTA LUZIA, 732 - 7' ANDAR - SALA 703 - As segun-

- das, quartas e sextas-feiras, das 15 as 18 noras.

O critico literário, Duncan Aikman,
ex-consultor do Escritório de Assuntos
[nter-Americanos. durante a guerra,
e autor de diversos livros sobre assun-
tos latino-americanos, acrescentou : —
tPara estudantes de problemas Inter-
americanos, vale a pena ler a biogra-
fia pela objetividade com que os con-
trastes de valores culturais e de ne-
rança foram apresentados de modo
claro».

A tradução inglesa contém um pre-
fácio e uma introdução do editor, Ro-
nald Hllton, e inclui um esboço hls-
tórico do Brasil destinado aos estu-
dantes e leitores norte-americanos.

«The Life o£ Joaquim Nabuco» é
mais que uma biografia de um ilustre
brasileiro, o grande emanclpador dos
escravos de seu pais, e o primeiro em-
balxador brasileiro nos Estados Uni-
dos», declara Hllton.

«Constitui uma excelente introdução
para o verdadeiro estudante da vida

i politica. dos proolilemas sociais e dos
assuntos diplomáticos da grande Re-
pública do sul, durante a última parte
do século XIX e da primeira década
do presente século».

A senhorita Carolina Nabuco «não
economizou esforços para auxiliar o
editor», escreveu Hilton, «e leu a tra-
dução com um espírito critico e, lnci-
dentalmenle, provou seu notável co-
nhecimbento da língua inglesa. Espe-
ramos que esta tradução de seu livro
seja um instrumento eficiente em tor-
nar a vida e a época de seu pai me-
lhor conhecidos no mundo de língua
Inglesa».

Reterindo-se aos sentimentos pan-a
mericanistas de Joaquim Nabuco, o
critico literário do «The New York
Times» escreveu : «Em seu posto, em
Washington. Nabuco lançou as bases
práticas de uma íntima compreensão
entre o Brasil e os Estados Unidos.
Como presidente da Conferência Pan
Americana, no Rio de Janeiro, em
1906, éle serviu prodigiosamente num
momento critico, a fim de manter o
vivo movimento pan-americanista.

A publicação da tradução inglesa
da biografia de Joaquim Nabuco, pela
imprensa da Universidade de Stanford,
foi uma contribuição às comemorações
do centenário do nascimento de Joa-
quim Nabuco, observado em 1949, era

todo o Brasil. A primeira cópia da
tradução foi presenteada a srta. Caro-
Una Nabuco, por intermédio do lnsti-
tuto Brasileiro, patrocinado pela Uni-
versidade de Stanford.

A srta. Nabuco, como escritora,
tornou-se famosa pela sua novela «A
sucessora», cm 1934, porém, a biogra-
fia de seu pai. *A vida de Joaquim
Nabuco». é considerada o trabalho mais
importante de sua autoria. — (USIS).

Unguento Cruz
Para feridas, dartros, frielras e eeze-
mas — Limpo e aformoscla o rosto.

...exige aperfeiçoamento contínuo
O exercício contínuo, desde a mais tenra idade,

C Indispensável aos bons artistas de circo. Seguindo
os mesmos princípios, a Souza Cruz mantém Continental
no alto da lista dos cigarros de qualidade mais ven»
didos no Brasil, nos últimos 15 anos.

Durante este período, além de mantermos uni-
forme a magnífico qualidade de Continental, temos
Introduzido em sua fabricação aperfeiçoamentos re-
sultantes de nosso vasta experiência no plantio, se-
leçào e misturo de tabacos finos...

Sim - os tempos mudam... mas continua a
preferência nacional pelos cigarros Continental... hoje
mais suaves, mais gostosos, melhores do aue nunca I

cigarros

Cópias a Máquina
e ao Mimeógrafo

De qualquer trabalho, com
rapidez e perfeição. Rua dos
Andradas, 96, 11?, sala 1.102

FOGÕES
\ ó__EO OT) QUEROSENE

Em prestações — Sem entrada.
e sem fiarlor.

Camões do Valle & Cia.
K. LAPA, 8 — 23-1422

ROBERTO FLOGNY C. L.
«CEl.I-OPHANK_

Celulóide — Papéis
Alumínio

Loja dos Papéis
Transparentes

15, SENA1M), 16 - 22-6296.

ffontüiQtttal
uma preferência nacional

produto SOUZA CRUZ

.' r -Sr '

ÍS.OH-C
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Quem í que não. <taêe dittò-?
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BNSERTAMOS, PINTAMOS, COMPRAMOS E VENDE-
MOS, USADAS, C| GARANTIA.

CASA VIENA
LEBLON, RUA DIAS FERREIRA, 79 - TEL. 27-2521

PEDINDO CASA VIENA

FABRICAÇÃO ÍÍPÓ^ÍTÕ^Êlôí^
Importação de relógios suíços

tes-pulseira ile ouro 18 Us, para senhoras, a partir de Or$.„
*,M. RelôBio» .alheados, 15 rubis, para homens o 

choras, 
a

N0,0O. Canetas «Parker 51», folheadas, legítimas, a WJJ0,
"hcos do bolas nara crianças, a partir de Cr.$ 30,00. i limeira-
M^riKlSSm Cr$ 120,00. Presos sem comp*
£ «m artigo (le fabricação própria e importação M^™J±
S" Unidos e da Europa. Vendas por atacado « * 

J^wasar.dado do artigos em depósito para liquidar, V -?™«ri« í'9 -im . vcriliauem! ADOLFO DOBF - Bua do Rosário, 139
2' andar - Sala 9 (tem elevador) - lei.: 4.5-7080.

Casas e lotes - Jardim Guanabara
"' ... _¦_ 
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chassis mais resistente
CMC oferece este ano O
chassis mais rijo e reais»
tente que jamais cons»
truiu. Mola», vigas, ei-
xos - tudo no novo GMG
é construído para o ro~
jSo das cartas pesadatí

eabine mais confortável
Cabines in teiramen te d»
aço, com amplo espaça
para as pernas e coto»
velos. Visibilidade me»
lho rada, cinzeiro, painel
para rádio-lu* no teto
e outras comodidades.

manejo mais fácil
O novo conjunto de di*
reçêp, com setor sAbr»
esferas recirculantes «•
dá ao GMC a facilidad»
de manejo de um auto»
móvel.,, ampliam muito
a sua maneabilidade t
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NHOES GMC
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CONSULTOR TÉCNICO
ACÜSTICA — FXBTRONICA — RADIO-

COMUNICAÇÕES

4. FÃNZERES
_U P08TAL, 24H8 — RIO DE JANEIRO, D- f.

___¦___.

Há muitos anos GMC é conhecido em todo o
mundo como o "Caminhão de Valor," pro»
porcionando maior lucro por cruzeiro investi»
do em transportes Em 1950. GMC lhe ofero
ce mais do que nunca pelo seu dinheiro.-. um
caminhão rijo e possante, construído para
qualquer carga... cm qualquer estrada.

- melhores que nunca em 1950 S

CAMINHÕES

SMS
" • .u gi tliffii míiii;

PRODUTO DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
Para vanda» a fárwlfo procura o* contouionàrio» GMC am todo o pat»
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Comunica que já está definitivamente instalada em sua nova sede à rua Riachuelo, n.° 208

e rua Rezende n.° 159-A, com os seus escritórios e todas as suas secções:

Peças e Acessório» para automóveis
Rolamentos
Máquinas e Ferramenta»,
Oficina Mecânica
Secção Técnica

Vista interna da loja

Fachada da loja e escritórios
Rua Çiachuelo n.° 208

Oficina Mecânica e Depósito
Rua,Rezende n.° 159-A

; m^} ' i âf. Ê''_m
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Vista da sóbreloja (Escritório Central)

Vista da Oficina Mecânica

Vista do Depósito

*

*

TELEFONE: 42-8145 (REDE INTERNA)

CAIXA POSTAL: 2282

END. TELEGRÀFICO: LUPORINI
£$
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SÃO PAULO * BELO HORIZONTE * PORTO ALEGRE * RECIFE
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Çran^rafn a simpatia dos
inglese8 os tripulantes do
"Almirante Saldanha"

rtpressivo artigo do «Evening Mail», por oca-
da despedida do navio-escola brasileiro
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¦ças encontram uma tpip de fugir à tuberculose
No Sanatório Santa Clara, em Campos de Jordão — Inaugurado novo
pavilhão da benemérita entidade, que merece o apoio de todos na cru-

zada contra a peste branca

enéros das Jynfas Governativas po-
dem concorrer às eleições sindicais

Parecer da consultoria jurídica do Ministério
do Trabalho sobre reelegibiíidade dos diretores

de federações

./"oc-si.-ii.e' Adeus" do "Evening Mail" ao "Almirante Saldanha"
e sua tripulação.

jl criação de um ambiente de
Mpatia parece ter sido a ca-
neteristica principal da estatia

0 (Almirante Saldanha», em
«arrow, na Inglaterra, onde per-
aneceu durante sessenta e oito
ias, para os reparos de que
ücessitava.
Conquistando, desde logo, a

límiração dos ingleses, a tri-
•ilação do «Almirante Salda-
L em breve se tornou merece-
Ura das atenções gerais, rece-
lindo significativas demonstra-
(íjt de amizade, que se esten-

deram também ao Brasil, atra-
vés da imprensa local.

Pelo artigo que abaixo vai
transcrito, publicado, em por-
tuguês e em inglês, no «Evening
Mail», de Barrow, bem se pode
avaliar a agradável impressão
lá deixada pelos nossos patri-
cios, o que, sem dúvida, consti-
tui um capitulo de aproximação
entre os dois países.

«ADEUS»
«Muita gente em Barrow e

(Conclui na 2.» pAglna)

APRESENTA ASA ^/J_^^^^^^~~-^^.^^
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CiEsa ÍedonqoJ
f O Ártico da Mesa Redonda ^

Em Campos do Jordão, n cidüde pau-lista de clima indicado para o trata-
mento das moléstias pulmonares, existe
uma obra assistência 1 particular, per-feita sob todos os aspectos e cuja Cl-
nalidade representa uni verdadeiro mar-co de devotamento b. prúlica do bem,
u Associação Sanatório Santa Clara.

Penetrando seu Interior, descorlinan-
do a grande área de terra que lhe en-
rlquece o patrimônio, o visitante sente
uma grande sensação de conforto espi-
ritual e bem estar físico. E' que ali,
longe da vida tumultuaria das grandes"urbs", uma legião de criancinhas po-bres e prestes' a sucumbir vitimas da
tuberculose, recebe, Indistintamente, ca-
rinhosa acolhida.

COMO SURGIU O SANATÓRIO
SANTA CLARA

Em 1927, por Iniciativa das senhoras
Lulza Lopes de Oliveira Alves e Cleor-
gina Alvino Correia, tendo à frente o
embaixador José Carlos de Macedo Soa-
res, criador de numerosas obras lilan-
tróplcas, foi fundada a Associação Sa-
natório Santa Clara, tendo sido eleito
seu primeiro presidente aquele homem
público, que ainda permanece no cargo.
Todavia, somente quatro anos depois,
isto é, em 1931, no dia 28 de Junho
entrou em funcionamento a modelar ins-
tituição que tantos serviços vem pres-
tando ao nosso pais, graças à doação
de um sitio, feita pelo embaixador José
Carlos de Macedo Soares, o que perml-
tiu a construção do primeiro pavilhão.
Naquela época, quando complexas diíi-
culdades barra%'am todo e qualquer em-
preendimerito social, foi vencida a pri-
meira etapa de luta. E' que, atonden-
do aos reclamos de seu coração, uma
jovem dama, d. Irene Lopes Sodré, as-
sociou-se aos pioneiros e, Irmanada a
estes, conseguiu realizar a grande obra.
A ela coube, pela compreensão que ti-
nha das coisas de caridade, pelo entu-
slasmo com que se dedicava aos mais
difíceis problemas e pela renúncia aos
prazeres do mundanlsmo, a maior par-
cela de mérito na concretização do em-
preendimento. A morte, porém, veio
roubá-la do convívio dos seus, justa-
mente quando mais séria útil, porque
ela bem conhecia os sentimentos dos que
sofrem e sabia convencer os afortuna-
dos a auxiliarem os infelizes.

PREVENTÔRIO PARA CRIAN-
CAS E ADOLESCENTES

Presentemente, a Associação Sanató-
rio Santa Clara mantém, em Campos do
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O edifício da Associação sanatório santa Clara, em uampos do Jordão.

Compra-se tudo
Roupas usadas — Máquinas do
escrever e dc costura — Encera-
deiras e tudo que represente va-

lor. — Telefone 42-8390.
Chamar sr. ISAAC

Empresa Exterminadora de

CUPIM
Extinção completa e Imunização

garantida, aplicada ."tem prédios
móveis, planos, livros, etc. ffixa-
mes e orçamentos grátis. — <Jel-

Jordão, um preventório destinado, ex-
clusivamente, a receber e tratar crlan-
ças de ambos os sexos, até trís anos de
Idade, crianças de quatro a seis anos,
crianças de Idade escolar — de seis a
doze anos — e adolescentes de treze
a dezoito anos. No preventório, toda-
via, só são admitidas crianças apenas
portadoras dc lesões primo-lnfectadas
sem lesões ativas ou com aspectos ati-
vos, não contagiantes, de tuberculose
pulmonar..

E' nesse caso, que vem merecendo a
atenção das nossas autoridades, que se
acham milhares de crianças, as quais
desprotegidas, caminham, rapidamente,
em direção ao grave mal. Dificilmente,
no entanto, a criança admitida no pre-
ventório piora quanlo ao estado de saú-
de. Isso porque, mesmo depois do con-
venlentcmente tratada, o que dura me-
ses e até anos, já com alta e de re-
grosso ao lar, quando o possui, o que
não é comum, ela é submetida a um
serviço periódico de assistência, que
permite acompanhar, durante algum
tempo, as suas condições orgânicas.
Essa tarefa, é devida à feliz Iniciativa
da atual diretoria da Associação que
criou, no Distrito Federal, subvenciona-
do pela Secretaria de Saúde e Assistên-
cia da Prefeitura, um Serviço Social
especializado. Vivendo num clima prl-
vileglado pela natureza, com perfeita
assistência médica, alimentação dietética
perfeita, instrução moral e civica, en-
fim, devidamente amparadas, 250 crlan-
ças encontram no Preventório Santa
Clara uma nova esperança, uma nova
vida.

INAUGURAÇÕES NO DIA
DE SANTA CLARA

Numa área com treze alqueires, ro-
deada de florestas, com alamos, pinhel-
ros, pereiras, pecegueiros e outras es-

O Artigo da Mesa Redonda
é uma oferta excepcional

por um prego sem igual.

bbts^ii^parfiv Ç.0W>mm

«Dívida Externa do Brasil»
Compro títulos em libras, em-

préstlmos federais, mesmo que es-
miro Lourenço. Rua redro Alves tejam cm Londres. Pagando os
199, tel.: 43-4431 — Rio. melhores preços — ARY — 30-4091

pécles vegetais, erguem-se os amplos pa-
vilhões do Preventório Santa Clara, que
representam, no dizer do professor Eml-
le Sergent, "le type parfalt de la mal-
son de cure et de surveiblance". Em
1931, quando foi inaugurado, existia
somente um único pavilhão, construído
em estilo colonial, para meninos. Fal-
tava, porém, muita coisa ainda, que só
o sacrifício e a vontade inabalável, con-
jugados, tornariam em realidade. As-
sim, é que, a pouco e pouco, surgiram
as primeiras paredes do novo pavilhão,
construído dentro das mais modernas
linhas arquitetônicas e destinado a me-
ninas. Finalmente, no dia 12 de agós-
to, dia de Santa Clara, padroeira da
Instituição, num ambiente de alegria e
entusiasmo, foram inauguradas i.s últl-
mas dependências do majestoso edifício,
tais como: dormitórios, instalações sa-
nltárias, salas de aula, gabinete den-
tárlo, jardim de infância e salão de jo-
gos, compreendidas na nova e primi-
tiva alas.

Aqueles que compareceram à solenl-
dade não mediram palavras de louvor.
Todos, sem exceção, aplaudiram a gran-
de realização assistência!. Durante todo
tempo em que foram percorridas as no-
vas instalações, distribuídas em três
amplos andares, as crianças acompanha-
ram os visitantes, numa demonstração
da maneira cordial com que são ali tra-
tadas.

HOMENAGEM A MEMÓRIA DE
CARDOSO FONTES E

D. IRENE
Pouco antes da cerimônia eclesiástica

de benção das novas instalações e após
a missa realizada na capela do novo
pavilhão, com capacidade para muitas
centenas de pessoas, a diretoria do Pre-
ventório prestou expressiva homenagem
h memória da senhora Irene Lopes So-
dré e do cientista patrício Cardoso Fon-

les, inaugurando o retrato de ambos no
salão de entrada. Vários oradores se
fizeram ouvir, enaltecendo as qualida-
des morais e intelectuais dos homena-
geados. Agradecendo, em nome da fa-
mllla do cientista, falou o sr. João
Portugal, que ressaltou a obra do Ilus-
tre homem de ciência.

A Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Indústria Indagou ao
Ministério do Trabalho se : a) nos
sindicatos onde as diretorias foram
destituídas, poderão os membros das
Juntas administrativas designadas pelo
Ministério ser eleitos para a diretoria
da respectiva entidade; b> os diretores
de federações, observado o parágrafo
único do artigo 530, da Consolidação
das Lols do Trabalho, poderão ser rc-
eleitos pelos correspondentes conselhos
de representantes, ainda que não te-
nham sido eleitos para membros dês-
ses conselhos. O Departamento Na-
clonal do Trabalho deu o seguinte pa-
recer : Quanto ao primeiro item, Jft
so resolveu que as juntas governativas
poderão candidatar-se às próximas
eleições sindicais. Quanto h consulta
do segundo Item, oplna-se pela audiên-
cia rto consultor jurídico, qire assim
se manifestou : «Não parece que haja
dúvida nm relação ao que se consulta
na alínea b do quesito formulado.
Efetivamente, o artigo S38 da Conso-
lldação daiá Leis do Trabalho dispõe :
cArt. 538 — A administração rias fe-
derações e confederações será exercida
pelos seguintes órgãos: a) diretoria:
b) conselho de representantes; para-
grafo 1» — A diretoria será constituída
no máximo de sete, e, no minimo rie
três membros, eleitos pelo conselho de
representantes, com mandato por dois
anos. Parágrafo 2. — O presidente
da federação ou confederação será es-
colhido, dentre os seus membros, pela
diretoria; parágrafo 3? — O conselho
dos representantes será formado pelas
delegações dos sindicatos ou das fe-
derações filiadas, constituída cada de-
legação de dois e quatro membros,
.respectivamente, conforme se tratar rie
federação ou de confederação, com
mandato por dois anos, cabendo um
voto a cada delegação». Como se vê
do preceito transcrito, a lei estipula
o modo de formação dos órgãos dlre-
tores das entidades sindicais de grau
superior, determinando, de um lado,

que as respectivas diretorias s.lo elel»
Ias pelos conselhos de representantes,
e, de outro lado, que estas se formem
pelas delegações dos sindicatos oU
federações filiados, sem que se esta»
tua, em contrário ao que se sugera
na dúvida, a restrição rie se fazer a
escolha dos diretores por eleição ape-
nas dentre os membros do conselho
de representantes. Não adotando a lei
semelhante restrição, não seria licito
á administração exigi-la, de sorte que
a candidatura aos cargos de diretoriu
das federações e confederações 6 livra
a qualquer sindicalizado, desde qu«
esta atenda aos requisitos do art. 529
da Consolidação o não Incida nas prol»
bicões estabelecidas no artigo 530,
Aliás, das Instruções ministeriais ex-
pedidas para ns eleições sindicais,
nada consta em contrário no que -o\
exposto, veririe.inrto-se que essas :ns«
truções consignam, apenas, como dls-
posições especiais paia as entidades
de grau superior, aquelas estabelecidas
no artigo 3!>. em cujos parágrafos 1*
e 3o estatal, respectivamente, qt*o 3
.Art. 39, parágrafo li — As dlivto-
lias das federações serão eleitas nof
seus conselhos rie representantes, em
reunião que se realizará, obrigatória-
mente, denlro rie quinze rilns, conta-
dos da dat» ila posse dèsles. Pará»
grafo 3o — As diretorias das confe»
derações serão eleitas por seus. con»
solhos rte representantes, em reunião
que se realizará, obrigatoriamente, den«
tro rie 30 dias, contados rin rtata d*
posse deste». Quanto ao quesito for»
mulado no item a, acha-se prejudicadasua resposta, por já haver decisão
ministerial, tal como se indica a
fls. 6. Assim opinando, cornos rte pa»recer que, nesses termos, seja res»
ponrtldo ft entidade consulente».

ROUPAS USADAS
Oompriim-se a domicílio < paga
mos .-«inlR 50% que qualquer outro

Telefone: 22-3526
DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE

MEMBRO DA SOCIEDADE DE
SEXOI.OG1A ÜE PARIS

Doenças sexuais do homem
RUA DO ROSAniO, 98. DE 1

Aulas de Canto
PREÇOS

TEL.:
MÓDICOS
45-2085

VOTE PARA VEREADOR EM

(PTN)

D* 1) AS 13 E

Distúrbios sexuais — Vias urina-
Irias — Ginecologia — Sífilis —
JBlenorrag-ia — Cura rápida —
'Rt da Quitanda, 20 — 37 andar —

DAS 14 AS 18 HORAS - -.EI.EFONE: 22-3057

Em filet feito à mãe. Resis-
tente fie de linho. Argela de
metal. Alça lenga. Muito útil
i prática para suas compras.

le Cr$ 25,00 pir

SIUSUMOI-FEIRR - Dia 21

50
MATERNIDADE SÃO LUIZ

nirotor: DR. ÁUREO UNS _„„,„„-.
PARTOS - DOENÇAS DAS SENHORAS £_ OPERAÇÕES

Assistência ao parto e internaeRo por 7 dias, inclusive cuidados ao
recém-nascido .or pediatra. De Cr$ 600,00 a Cr$ 1.800,00.

SERVIÇO DE URGÊNCIA DE PARTOS E OPERAÇÕES
RDA EBITÜRÜNA, 97 (transversal a Mariz e Barros) — Tel.: tS-mt

Cem 6 guardanapos. Lindos
padrões xatfrês. Cores firmes
"Indan-tiren". Toalha: 130x130.
Guardanapos: 0,25x0,25.

Da Cr$ 45,00 pôr

TEF.Ca-íEIRfl - Dia 22

Terrenos junto e em frente da praia
ern Niterói. 25 minutos das Barcas

TONFRONTANDO COM COPACABANA - LOTES A CrS 86.000,00
SEM ENTRADA E SEM JUROS - DURANTE 60 MESES - As

SUÍ ao «no Rosto, não devem perder esta oportomdade. VALO»
RIZAÇAO CERTA. Visitas ,en, compromisso. Z ^LmORio Branco, f — 3' andar - Sala 852 — Tel.. «t-i_-iu

 (perto da praça Maua).

Importação americana. Pena
macia. Oun de H quilates.
Tampa dourada. Lapiseira no
mesmo estilo com depósito para
grafite cem borracha. Oferta
sensacional. Da Cr$ 65,00 pôr

ni.BRTB-FEIRa ¦ Dia 23

Dois delicados perfumes de
agradável fragância. Essência
francesa. Linda apresentação
im vidros grandes. Para o
toscado, i para usar no lenço.

Dl CrS 15,00 p&r
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PRAIA DE SEPETIBA
Loteamento «ARVORE DE NATAL»

TERRAS PRÓPRIAS
Vendem-se com pequena e^ad^ótin^IJ-^*"»^^f e
finilfuTe"SteSS?a^S3o momeX Tratar diretamente com o pro-

^i.fligir_r-__g?;a__rr*K_r í"^r.
í-rn ri r" A Kl A ofnelhon restaurant
TU 3 LANA àüÀ sAúJose se

Dois lindos móveis laqueados.
Berço e guarda-roupa. Guarda-
roupa com 5 gavetas e espaço
para guardar vestidos, medindo:

120x60x40. Berço medindo:
130x60. A mais sensacional
afoita. De Cr$ 1.750,00 pôr

, ou CrJ 99,00 pôr mos a crédito,
^SEXTA-FEIRIIE SfiBUDO - Dias 25C26

*WmÊ*m

RÁDIOS
VENDAS A VISTA E A PRAZO
SEM ENTRADA E SEM FIADOR

j^fc!Hj|
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Rádios modelo 1950, das melho-

res marcas européias « ame-

ricanas: PHILIPS (holandeses),
PHILCO, R. C. A., ZENITH,

PILOT (americanos).

COMPRE AGORA E PAGUE COMO PUDER!

Tooa.dlacot americanos, almpies « automátlcoa. THORBNI,

PAILLARD, GARRARD, WEBSTER, GENERAL INDU8-

TRI ÉS, com gravador de discos.
Caixas de estilo pnra transformação de vosso rfldlo em mo-

derna n nonnnnte rAdlo-vItroln,
SAuEm <¦<* ^t'""'*. blololetM, foofie. a óleo cru • qua*

TO%„fl\tTmaÜ°\Ío tíonloe, eob « dlraglo «Je a...l»v Moer......
antigo i*cnko dH TíLiFUNKBN.

WII.I-Y RADIO LTDA
AVKNIDA MUM «¦?. «*'• <M Tfel.KKONH. <.2.MS0 •PB BA', 04 - TBLBfONB

IlUA DO CAil-TI-, 44
m

Tem o prazer de comuni-
car a sua mudança paro
a sede própria, à

Rua Prefeito Olímpio de Mello 1793

onde espera continuar me-
recendo a preferência de
seus clientes e fornecedores,

NOVO TELEFONE

28-6644
FERRO E AÇO EM GERAL • Distribuidores da
Cia. Siderúrgica Nacional, Cia. Siderúrgica
Belgo Mineira, Cia. Nacional de Cimento
Portland, agentes geraes da Cia. Brasileira

de Produtos de Aço S. A.
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CATETE
Rua Santo Amaro, vendemos apartamentos prontos de: entrada,

saleta, sala, quarto, banheiro, cozinha e terraço de serviço com

tanque; e entrada, sala, varanda, dois quartos, passagem, banheiro,

cozinha, dependências parn empregaria e terraço de serviço com

tanque. Preço: Cr$ 100.000,00 e Cr$ 280.000,00, respectivamente.

Entrada: 30% « o restante financiado pela Tabela Price em 10

anos. Informações na Imobiliária Avenida S.A. (I.A.S.A.), rua

Senador Dantas, 14, 3' pavimento, telefone 22-4296.

MOVIMENTO NA AGÊNCIA POS-
TAL TELEGRÁFICA DA ABI

EoEundo o rt.lat.irio apresentado pelo
chefe da agíncla postiil-teleEráftea da
A. B. I., ao presidente da Casa do
Jornalista, foi Intenso o movimento da-
quela depend.ncia dos Correios durante
o mês de Julho último.

Foram expedidos 8.315 telegramas,
sendo 4.034 Interiores, 3.508 urbanos.
645 urgentes, 168 congressistas, 4_! ex-
teriores e IS rádios exteriores, num to-
tal de 180.545 palavras e atingindo s
cifra de Cr$ 51.21S.40, superior, por*
tanto, h de igual período em 1049 —

que foi de Cr$ 45.704.70, em Cr$...,
5.513,70.

A estatística postal de 1.» de Janeiro
a 31 de Julho assinala a expedição du
90.930 cartas registradas ordinárias;
40.262 cartas aéreas registradas; 10.931
cartas ordinárias expressas, e 9.736 car-
tas aéreas expressas, num total de....
151.059 cartas.

Foram expedidas 2.153 malas de car-
tas registradas e 1.097 malas de car-
tan simples (coletai

NOS

y^*---«f .»"¦--¦¦ •'. ^.i _______ ¦_.__*

para aealiar com estes artigos:
C A ASA

: PREÇO-

DA PRAÇA

Camisas de Rigor.' Ct$ Tl0,oo
Camisas de Cambraia, Tricô
llne etc. Diversos cores, com
colarinho solto • •. M

Pijamas de Popelino Extra
com • sem gola
Lenços de Mousseline  *

Cintos de Crocodilo  *

Carteiras porta-notas de
Crocodilo legitimo  *

Gravatas de Tropical  "

H0S»8 0
PfUÇO

39,oo

150,oo 87,oo

120,oo
5,oo

35,oo

75,oo
25, oo

98,oo
2.9o

28,7o

57,oo
16,oo

ALFAIATARIA

Costumes de Cambraia Xa-Cr$1.100,oo 890,oo
drêsinha "Santa Branca" na
côr cinza  * 790,oo 598,oo
Costumes de Trlcotine nai
cores Marinho, Cinza e Azul
Costumes de Linho  * 580,oo 395,oo
Calças Mescla nas cores
Marinho, Clnza-medlo e Cln-
za-escuro  " 195,oo 139 ,oo
Calças de Tropical pura Lâ
nas cores Cinza, Marinho e
fieige  • 220,oo 168,oo

DEPARTAMENTO FEMININO

PREÇO NOSSO

OA PRAÇA PREÇO

Slarlis Completos G.iKardine
Fina alg 240,oo 156,00
Slaclcs Completos Rayon... 295,oo 243,oo
Culotes de Brim Cordoroy. 170,00 98,oo
Shorts Cores Firmes c/ uma
e duas peças 150,oo 85,oo
Manteaux Lã Preta com Bor-
dados 650,oo 390,00
Calças Compidas Rayon e
Tropical 220,00 139,oo
Calças Compridas 

"Diversas" 150,oo 98,00
Casacos Tec. Lâ Listrado.. 380,oo 98,oo
Ta.lleurs de Lã Diversos ¦.. 380,oo 185,oo
Tailleurs de Linho — Ta-
manhos 42/44 580,oo 297,oo
Guarda - Chuvas de Rayon
c/ Punhos Diversos 95,oo 59,oo
Guarda - Chuvas de Rayon
Xadrês 160,oo 98,oo
Sapatos Sport " Rafia'' de
Corda, Diversas cores 35,oo 25,00
Sweaters de Malha Lã Lisa
e Fantazia 150,oo 85,oo
Blusas de Malha Listrada.. 55,oo 38,oo

SPORT RR HOM KM

Quarenta e oito mil moradias
Construídas nos últimos quatro anos por ini-

ciativa da administração federal
O movimento d« uperaçftds realiza-

das pila Prevldíncir. BoCm, oojctn-
vando a construçfio de caiai para r.
moradia de seus ..gurados. regista
o seguinte .resultado, conforme dados
colhido, pelo Departamento Nacional
de Prevld.nrla Social.

Até 31 do <:ezenibro de 1945, íoram
instruídas 12 303 residências. De ib*o
i. 1949. o número ds residências cons-
truldas elevou-se n, ti 313

Assim em quatro i.nos, foram cons-
truldas mais do triplo de res'dênclaa
populares construídas em todos on
anos da administração nnter'n. .

As Caixas de Aposentadoria e Pen-
s6es contraíram. d_..de a fundação
Bté 3. de dezembro dc 1114.. * 6 010
residências populares As mesmas cal-
xas, nt aMial governo, construíram,
am quatro anos, 5 225 resldôpclnn.
Os Institutos do Aposentadoria e Pen-
oões desde que surgiram até 31 de
dezembro de 1945, construíram 12.300
residências para seus asso.lados. Nes-
tea quatros anos, «is Institutos cons-
jfUlranl 41.313 resldüncma.

O total gasto com a construção de
easaa populares, até 31 de dezembro
ua 1949 foi de CrS. 1905 e53.«r_u,uu
Da 1946" para esta data, o total invés-
tido na construção de casas popula-
re» «tingiu a Cr$
3.361 "60.823,00, ou seja, 3 vezeu mais

Nesse» nrtrreros nfto está incluída a
importftncltt do 0_$. 184.781.486,40,

mpregada -»m 1950, pela ítindaçiO 06
w*asii Popu.ai na construção d- tf.ii.
unidade., r._.denela_ Computados 68
ses dados, teríamos então o total dj
48.030 -moradias construídas pelo atua'
governo com a apllcnçRo tutal a'1
.rês irillões. quinhentos e quarenta
cinco milhões oitocentos e doze mil
n canto e nove cruzeiros e «essenta
«entavos.

Domingo, 20 de Agosto de insg

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Capas Impermeáveis Rayon-
Double-Face Cr$
Saias pura Lõ Lisa c/botões
0 Tec. Pie-de poule  *

Saias de Tecido Tropical .. *

Vestidos de Rayon cores Fir-
mes
Vestidos de algodão estam-
pado Cores Firmes  *

Calças compridas e 3/4 tro-
picai, Rayon e Gorgurão.. m

Gandolas, Rayon e Schantuna
m/ manga e manga longa.. *

Slacks completos de Rayon
ml manga  «
Snuts de Faille em v/ cores «
Calças de Mescla pura lã
"Anglo" nas cores cinza cia-
ro, médio e escuro marron «

350,00 245,oo

260,oo 168,oo
150,oo 98,oo

225,oo 159,oo

110,oo 58,oo

125,oo 45,oo

180,oo 29,oo

280,oo 75, oo
55, oo 5,oo

Seu dinheer
—vale

22o,oo 175,0o

maqazin

Camisas Sport Xadrês Alg.
(Só Tamanhos pequenos).. CrS
Camisas Sport Rayon (Só Ta-
manhos pequenos)  «¦>
Camisas Sport Tecido Liso
(Diversas)  «
Camisas Sport de Algodão
Xadrês m/ longa  «*
Camisas Sport Schantung e
Rayon Xadrês m/ longa.... m
Casacos Sport Lã Lisa, Boi-
sos de Chapa  «
Pulowers Malha m/ longa
(Diversos)  «
Sweaters Malha Lã Traba-
balhada
Lenços Sport Surah com
Pois — 90 x 90
Calções Malha Dupla Resis-
sistente— Diversas Cores.. *

Camisas Sport, algodão, lisa»
e xadrez m/lcnga e m/manga «
Sapatos Rafia com elástico *

mais ao 1 smdaes:
Uivavalano, 21 t n f faml_«m §#»• d» Sf.smb.», 126

m
ÉÉ_i%

ouço
«1.nli...io t multo

dinheiro paru com.
|.ini noi 13 «•¦">

tia Saldo J
$¦«_(.__ »l

CASAS EM NOVA IGUAÇU
Vendem-se recém construídas a
Tista ou a prn7.o desde Cr$ 
65.000,00. Tratar diariamente à
rua Silva Jardim, 12 — sol).

BALAS QUILO CRS 10,00
Comprem diretamente nn ifthnen *-mi-
tinta pelo custo, lialas orlsiair/.ndii-,
quilo, Crí 10,00; rerlieailim *t tm-
tas, Cr$ 14,00; liiiiihons de «irem.»,
Cr* 30,00; re.lieacloR, Or* 5(1,00
de licor, Orff 1.5,011; lujuha, Ur» «56,0(1:
cociulUH, rtoce «le Imtnti- o ihiilxini.
hanuniulns, mnrlolii, doce de wtt* .
suspiros, cento, Orí 40,00; t.lH.i.lto**
finos, quilo Ort 180,00; nn ru» M«KUel
ile _rlns, 38, tclefi.ne 4H-41UI». —
(Ftm da avenida Pri-Bldi-nie VcnfBB)

Pianos - Reformas
Técnico com Vi anos de prAtlca,

ex-gerente da maior cima dc ra-
mo, tendo oficiiiH própria, aceita

qualquer serviço consernente fi ar-
te; afinação, reforma de máquina
e teclado, cepo, caixa, imunização
contra cupim, serviço de mnrcemi
ria lustre, regulngt-m, limpeza, etc.
Da garantia, nfio aceita dinheiro
em adiantamento. Orçamento grá-
tis. Tel.: 83-0036 e 52 0470.

Grampearam a...
(Conclusão da 1.» píiiílnn)

distrito está sentido uma ponti-
nha de tristeza com a próxima
partida do Navio-Escola «Almi-
rante Saldanha». Quando prl-
meiro aqui arribou para repa-
ros, todo o Interesse era des-

pertado pelo fato de sua cons-
trução ter sido executada em es-
talciros desta cidade. Depois,
nasceu a idéia de uma recepç&o
cívica aos oficiais e guarnisao,
por estarem eles tão longe, e;n
distância como em tempo, de
sua pátria. Cedo a população de
Barrow notou em suas ruas esses
marinheiros de um pais estra-
nho e logo se impressionou corn
a sua correta atitude e excelen-
te conduta. Começamos então a
conhecê-los, a levá-los para nos-
sos lares, a companhá-los a seu
navio, e assim, multas amizades

profundas nasceram. Tais são
os marinheiros brasileiros ago-
ra considerados — não mais aoe-
nas visitantes de uma terra cs-
trangeira, mas nossos amigos

queridos, e quando a hora (Ia

partida se aproxima, nós nos
sentimos um pouco tristes.

Barrow tornou-se intensameu-
le interessada pelo Brasil e mui-

"irmos acerca dessa na-

ção e de sua gente. Por certo
,a euni isto e, acima 'le

tudo, sentimos a grande obra
dos visitantes promovendo uma
verdadeira compreensão entre
nossas pátrias. .

Nosso lucro nessa visita _oi
um enorme contentamento e .sin-
ceramente acreditamos que os
brasileiros se tenham sentido fe-
lizes. Aqui deixamos o nosso
adeus e o desejo de maior su-
cesso possivel, em tóclas as suas
formas, na continuação do seu
cruzeiro. Agradecemos a ajuda

que nos deram no estabelecimen-
to destes fortes laços de amiza-
de e pedimos que daqui levem

pnra o seu pais, os nossos me-
lhores votos para a grandeza de
seu futuro».

Ü. da Cruz ÜB4-b
Cachambl 25*1
Gotas 61*

J. dos Reis 546
C. Azamb. «21-a
2B Outubro 7. .07
29 Outubro 9.377
C. de Melo 798-a

. C. Daltro 186-b
N. Gouveia 435
Sidonlo Pais

. Pça. NacOes
O. Maxwell
C. Morais
C. Morala

19
74

438
366

514-a

Hoje
Estflo de plantüo. boje, as seguintes:

lo de Março 17
Acre 3S
8. do» Passos 23»
6. Joaê 112
Lavradlo 1*"
Áurea 30
Catete 37
p. Flamengo 118
LaranjelraB 458
M. Abrantes 214
Vise. O. Preto 84

S. Clemente 186
M. Cantuárla 8-a

. Vol. Pátria 351
J. Botânico 720
Av. Cop. 7-a

. Av. Cop. 74
Av. Cop. 209

. Av. Cop. 498-11
Av. Cop. 1-21»

. Sta. Clara 127-a

. Vise. Pirajá 616
(Loja)

. Sousa Lima 16-c

. s. Campos 119-a

. J. Nabuco 20
M. Qultêrla 65
M. Sapucal 314
Sae. Cabral 355
P. Vargas 3.850
Sto. Cristo 24B
Cmte. Maurlti 90

(í« loja)
Had. Lobo 123-b
Had. Lobo 461
Catumbi 6
Catumbi 86

c. da Par 230-a
M. e Barros 455
S. Cristóvão 518
C. Sales 10-a
Fig. de Melo 372
6. L. Gonz. 152
Gen. Padllha 3

Plratlnl 43
Gen. GurJRo 154
S. Januário 168
C. Bonfim 879
S. Pena 23
S. F. Xavier 194
S. F. Xavier 993
Uruguai 317-a

• Av. 28 Set. 21-a
Av. 28 Set. 283
Av. 28 Set. 326
B. Mesquita 367
B. Mesquita 786
V. Sta. Isabel 4
Itabalana 3-a
Vise. Abaetê 34
D. Zulmlra 41
C. Mayrink 374
L. Cardoso 261

. L. Teixeira 174

. 24 de Maio 511

. 24 de Maio 1.007

. A. Cavalo. 2.103
B. B. Ret. 1.487-b

• D. da Cruz 1

Amanhã
Estarão de plantão, amanha ..

14
200
963
146
339
104

52-a
3B3-a

709
89

896
405
729
3R4

P. -"rogresso 20
A. Barcelos 584
A. Barcelos 755

Itaú TO-a
L. Júnior 1.976

Quito 385
A. Navarro 170
T. Castro 427-8
A. Cunha
C. Mendes
Uranos
JoSo Rego
C. de Melo
Itacamblra

V. Carv.
V. Carv.

. V. Carv.
Itablra

B. de Pina
Mons. Félix
Mons. Félix

-M. Conrado
L. Rodrigues 10-a

-B. Marcial 385-b
Silva Vale 320-b
C. Galvão 65*
M. Rangel 865
C. Machado 490
C. Machado 974
Aut. Clube 4.025
Marln Passos ;>41

. 8 de Maio 126
E. Nazaré 396

. E. Nazaré 2.574
Eng. Novo 48
P. da Rocha 37-b

Slrlcl 62-b
C. Beniclo 1.998
G. Dantas 1.469
Cel. Rangel 85
C. C. Meneses 28

Cajalba 11
Sta. Crui 404
Glta
Cel. Tamar.
F. Borges
Estr. Monteiro 4
Sta. Cruz 5.079

(1» loja)
F. Cardoso 27
D. Mondlm 9
Paranapua 162-b
Pça. 3 de Maio 9

. P. Carvalho 14
P. Freire 71

1» do Março 14
V. Rio Branco 31

. L. da Carioca 10

. L. da Carioca li
Pedro 20

. Mem de 8& 11
Av. G. Freire 124

. Áureo 30
Catete 37

P. Flamengo 118
Laranjeiras 468

. M. Abrantea 214

. Passagem 6-a

. M. Olinda 95-b
S. Clemente 62
M. f'antu_.rla 10.
Cario.. Gôls 88
IlumnltA
Vol. Pátria
P. LeBo
Av. Cop.
Av. Cop.
Av. Cop.
B. Ribeiro
8. Campos

. D. qultêrla

" J..'. "onlUclo ej,Plaul
Souaa •Ul

310
3115

16-a
14

72i!-n
945-c

616
83
65

•2» Olimpo .

Plrangl ,.«
-Montevideo 

vi

A- Navarro \¦ Av. Democ. M, |Etelvina {
Honieros .2

• 
f«. 

Januirlo IItnnira ....
" B- 1« Pina ^

• Toneleros 218-a
-1. do Carmo t.

P. Vargas 2.424
J. Palhares 721
P. Frontln
Catumbi
Bad. Lobo

¦ fl. L. Gonz

516
121

1
6B6

• S. Cristóvão 1.021

Antônio Jo_o a!¦ Aut. Clube 4Aut. Cllibo s_ r»_-_._•-.... "
aso.»
89_b
326.1)

V. Carv.
Btlva Vale

•M. rtangol 
,-M. Rangel m

M._ Rangel jjj
.2»?

78
3

98
819
105
285
4311

10-a
700

Plratlnl
•« an. Padllha

C. Bonfim
C. Bonfim
Boa Vista
Av. 28 Set.
Av. 28 Set.
A. Lima
B. Mesquita
J. Furtado 108-a
Leopoldo 314-a
Ana Nftrl 4
24 de Maio 245
Sousa Barros 18|>
C. Mayrink 4(l5-a
A. Bergam. 45-a
B. B. Retiro 4511
2 Fevereiro l.OUO
A. Cordeiro 272

¦ 24 de Maio 1.029
D. Romana 651-n

4-a
596

22

•Aut. Clube j-M. Rangel 8M• B. Vermelho i.2MC. Machado 800,.0. Machado U.OC. Machado !.«,1- Frogoio 4.115Jacoara 
200Itio <!o Pau «5

Slrlcl 8,-
C. Beniclo i.isaJ. Vicente ujJ. Vicente \ «7,
C. Tamarlndo m• Alhlno Pnlva 61!Sta. Cmi (jjU. Sousn jj
K. Uotjic_ 4
Kslr. .1'agarçi 62Lopes Moura 61F. CardOBo ijjP. da Olaria 307P. -"r.lre 7Jitnpiru 175

Matoso [r
S. Crlstovllo 56629 Outubro 8.701

REPRESENTANTES
E DISTRIBUIDORES
Aceltnm-se representantes ti lin-i. de
comissão e distribuidor, s pnr ronta pr_-
pria, para Ampllflonilorcs, Rídloi,
TransmlsKores, Trannformadorea (• Alto.
Falantex. — Carln. pnrn: — Alt 4
1AJ7, LTDA. — t.alxn Pu_lnl l.oig -

Belo Horizonte — Mlnn„ Geral».

VENDEDORES
Precl«am-se, Já bem relacionados no Distrito Federal e adja.

cênciaa, para venda de artigos de malha de marca estimada e ar«
tefatos de tecido e armarinhos. Comissão fixa e variável. Avenida

Presidente Vargas, 834, loja.

98,00 59,00

105,00 85,oo

110,oo 87,oo

125,00 94,oo

180,oo 118,oo

240,oo 168,oo

240,00 185,oo

140,00 78,oo

65,oo 36,5o

55,oo 29,oo

110,oo 29,oo
45,oo 9,8o

I 

Íp PRÊMIOS de valor superior a ^^^^9

itmoMoms
MORRIS OXFORD I

Apenas 50 cruzeiros por mês! Magníficos
"MORRIS OXFORD" em 17 dos 23 primeiros
sorteios e mais 1.200 oportunidades de ganhar
um prêmio no valor de 25.000 ou 11.200 cruzeiros!

mm k mi
No caso de falecimento do prestamista, um se-

guro de Vida, da Columbia — Cia. Nacional de
Seguros de Vida e Ramos Elementares, inclu-
ido no plano, «em exame médico, completa
automaticamente todos os pagamentos — asse-

gurando desse modo uma garantia total!

E... findo o prazo... 120 mftses
somonte... nao sendo premiado... V.
recebe dB volta todos os pagamentos I

Apenas Cr$ 50,00 por mi
Reflita... e V. terá que concordar que a

Economia Mensal Reembolsável Gibratil 6 •

melhor de todos ot planos de que V. já

participou, ou dos que "já conhece"!
Por isso, antes mesmo de ser anunciada pela
imprensa, a Economia Mensal Reembolsável
Cibrasil já conta com centenas c centenas
de participantes!
Inclua-se também! pense nos aeua prêmios... no

«eu automóvel... e na garantia representada

pela sólida e acreditada Cibrasil. Telefone
hoje solicitando um Agente sem compromisso!

_*_p**RfS______"^ •' ri rj/^rTri/í' -. \
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COMPANHIA BRASIICIRA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO-
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RESPOSTA
(ÍI)

ando <*" nossa exposição iniciada domingo último, relacionada
-1 «is íue determinam cohstantes criticas de nossa parte aos

*" ""Lixas estas que deram ensejo a urna caria que nos enviou
u «jii/iiido-stí "Um filatelista"', voltamos novamente ao assunto
, pricBYfà-lO.

tiragens não beneficiam ninguém. Pelo contrário: alémW, mudes
,.,-iaí»'nl

'es de remessas dos encalhes ú tesouraria geral, elas xão

>« »os c0 Ires da administração geral, onde aguardara os firo-
incÀneramento, numa afirmação eloqüenteJ determinarão o seu

'-""yFKRAOO 0 CRITÊvoftADO U utíiiiaRlO DE EMISSÕES, muito grandes. Res-'¦' 
«sr filatelista", se vale, ou não, a pena insistir neste ]>ar-

j-KCI, 
" • '

í' eniissões sucessivas, o colorido dos selos caiu no "tema
'¦* 

„ afl lVir parece, os corantes ü base de veimelhõo tiveram
í'-h'0 ' ., esgotados na Casa da Moeda,., Não (tesouramos deste
'^ f!' 

nossa palavra não poupou o que de condenável existia, nesta
«l"e„ j(g ,].¦ tõo intensa, dava a impressão de, pouco caso pela
"^ronsrqumtc apresentação dos selos.
'* «ramos ainda se houve um cidadão qualquer, em todo o Brasil,
W. nternado com agrado, apreciando o incrível sSlo com

' n/í t comemorou o 7*5.<* aniversário da União Postal Universal..
1 rnusciu uma decepção tremenda em nossos meios filatêlicos,
3'-f-'iiíi' hrando-se em conta que países modestos, outros ariuina-

fnicamenle. primaram em bom gosto e acabamento. E nós, um-
'. > rroroso em que, uma péssima impressão matou inapelàvelmente
¦"¦JÍ/o motlvo do desenho
í!r!J,ir tia" se faz pela filateliar Acaso o "sr. filatelista" ignora a

to ile uma famigerada portaria que impede, o patrocínio dos
em emissões de folhinhas filatélicasf O "carimbo do primeiro**. .IflipiM medida que para os Correios significaria dinheiro em

m outro trabalho a não ser o de carimbar, foi inexplicavelmente
.imificando um retrocesso para a nossa filatella.

tp,í o "sr filatelista" as respostas que desejam. Poderíamos
' *. 

as citações. Os assuntos, no entanto, são muitos e carecem
"i/ios 

áe ver si. E' preciso melhorar o que se está fazendo para
i llar-se do que de melhor existe naquilo que está feito. Esta. é a

t,m' EXPEDICTO

mo r: so1 ACiri...

,l'ErO B A IANQUE

fltro Fllatíllo» Missionário
(Petrópolis)

I _ CENSURAS
.Vio tiveram as emissões fila-

£ do ano passado nos Estados
ií lulear por opiniões maniíes-

fm próprio rais o resultado foi
*Z> /ejam-se alguns comenta-
,£ imprensa norte-americana.
\mia volta os olhos para nos,
, ii oue toca à arte como h cl6n-
a economia, ü que glorlficamos
-.combatemos ê objeto de comen-
~m todo » mundo. E' pois de
tíir m o mals Kenuln0 Produto"isco' aquilo mesmo que sal de
.(.prtsas seja uma pedra de es-
áii), sob o ponto de vista artis-
!,1
¦¦i culpados pela diminuição da boa
rio cu° o mundo tem da cultura
atmerlcana deveriam ser retirados
¦ cargos públicos.»
51) compreendemos como puderam
¦metidas semelhantes monstniosi-

1:1 aqui uma revista de amplíssima
-ítào no estrangeiro,
fei eu lado, o .Time Magazine» nao
üsjtissa em termos menos ríspidos.
ki representam as vinhetas dos se-

:¦- Esiados Unidos?
to que se fazem coisas tao repug-
:.:•:¦'. Os desenhos rios selos rios Es-
ti Unidos são frios e de amador.
•jnzâo: hâ selo» demais. Estes são
fidos por quatro empregados do
ms/l Bureau of Engraving &
íiig. Sio principiantes».
ia muitos casos aproveita-se até
t dos simples desenhos apresen-

:i to Congresso pelos solicltantes
Is istes desenhos sao devolvidos
;i!co convertidos em selos come-

3IÜV0I.»

II - RÉPLICA
(Utt da critica, o õrgfio oficial
ijaivel pelas emissões postal! do
u (ubllcou um comunicado que en-
n üt-resser.tes dados de organiza-
blieellzacao Interessantes uobretu-
:aüs dias em que as emissões s&o
ci vez mais estudadas profunda e
KBorizadamente. Oa dados oficiais
t agnlilcos.
fa primeiro lugar h* 42.000 agfin-
s li correios, fora 5.000 estafetas
Küi. Censura-se t abundância de
2j»rtç6es e se enaltece a emissão
ioabõ de 1S93 comu motivo ade-
... \i que uma comemoração deve

£sa!r um acontecimento nacional e

níio fracional. Acusa-se o escasso pra-
zo dado para a confecção e expedição
dos selos para as múltiplas agências
postais do pais.

A Agência Filatélica está estabeleci-
da desde 1921 para servir o público co-
lecionador interessado nos selos. Sua
organização permite atender a 9, 10
e 12 emissões por ano.

Durante o ano de 194S, a seeSo re-
cebeu noticia de que seriam feitas 10
comemorações. Fizeram-se os prepara-
tivos correspondentes. Mas o Congresso
aprovou 19 decretos autorizando emis-
soes complementares, de modo que a
Agência foi obrigada a atender a 29
novos selos, de modo que representou
um aumento de 130 por cento do total
de sua organização. Causa de um atra-
so de 90 dias na entrega de 33.000 pc-
dldos pelo correio, no valor de CrS
850.000.00 USA, pedidos de filatelislas
ianques, tanto garotos de escola como
veteranos de 1914 mas que perfazem
um total de 10 a 12 milhões?

Quanto ao aspecto técnico, o Correio
em novembro de 1947 pediu informes
ao Bureau (Casa da Moeda) sobre o
fabrico de selos. Respondeu êsse instl-
tuto que se requeriam 38 dias de tra-
balho, excetuando sábados e domingos,
depois de recebido o modelo aprovado,
para entregar parcialmente a encomen-
da. Para se cristalizar a ldêla do mo-
dêlo, levam-se 10 dias ou duas sema-
nas, att> completá-lo.

Quando nau dispõem de muito tem-
po, os gravadores se vêem obrigado a.
realizar apressadamente o trabalho. E
munas vezes sua feitas modificações
a última hora e s&o precisas hoias de
trabalho extraordinário, para recuperar
o tempo perdido. Por tudo Isto nâo se
podem entregar os selos-mas-^uantlda-
des pedidas pelo Correio para poder dls-
tribui-los por todas as agências na
data prefixada.

A experiência mostrou que no trans-
curso de 194S, com suas 29 emissões
extraordinárias, só nos grandes centros
puderam entregar os selos destinados
ao <primelro dia».

" / ainda a
veisiice «• •

£«s cansaço essa indiferença
!¦*'« belez: ¦. do mundo, é 0
Ksuithdij rias 'preocupações '
tü ügitucões da vida moder-
i". Evite ,:ssii velhice pre-
Mt, toman In Gotas Dynfimi-
"Aque llits restltulrá a ale-
Ss de viver. Goras Dynâ-"fas é o verdadeiro tônico'} circulação e dos nervos.
tonta é demais repetir —
CtrculaçE.0 perfeita — homens
' toulheres sadios! Gotas Dy-'««'¦Icas 

nau têm contra tndl-
Ufio e vendem-se nas far-
Meias e drogaria». Pedidos
Wo reembolso a Caixa Pos-

tal 4 104 — Rio.

lll I lll ———

^****—W—I——I

Para uma total distribuição o» «dmi-
nistradores do Correio pedem um prazo
de 7 a S semanas para poder despacha-
los para toda parte e tê-loi no dia
fixado para pô-los à venda.

Amoiitoando-se os encargos daj no-
vas emissões, teve-se de reduzir a ti-
ragem de cada um e resultou que as
administrações da segunda, terceira e
quarta categorias nS.0 os receberam ds
administração distribuidora. E6ta, uma
das causas de reclamações. A abun-
dància de novos selos, o trabalho pre-
clpitado causaram numerosas criticas
conti a a produção, procuraram ridícula-
rlzar por artigos o Departamento pela
mediocridade dos motivos escolhidos.

Para atender a tan vasto programa .
foi preciso às vezes suspender entregas ,
normais de selos para uso do pais.

III —. UM POUCO DE HUMOR
O Congresso aprovou uma le! qui

recomenda níio se façam mais de V.
emissões unuais.

No meio da balbúrdla, surge sempn
u humorista que busca e acha sulucfi.
para tudo e faz notar que ninguém s.
lembra de certos personagens nus 'jun.
em cada dia devíamos tributai admi
íação peto bem que fizeram fi huma
nidade e ficam postergados an mais
Injusto anonimato. E asslrn propôs uir.
selo ao inventor da cama. Outro u.
que descobriu o leite condensado, cujo
centenário calhou justamente em 1949
Outro aos felizes, belos inesquecíveis
dias em que se faziam selos, quando
estes ainda eram selos...

Honraram a galinha norte-americana
como animal alimentar do pais: nüo
deveriam olvidar as grandes possibill-
dades de indústria vaqueira. Deveria
levar-se em conta o centenário do nas-
cimento da raça eqüina; e se algum
acontecimento importante n5o pode es-
perar o centenário, comemora-se entüo
o 83v ou 97» aniversário...

<«Sclecfíei» Filatéllcas», mato, 1980).
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li O A V1CTOB - PHIMPS -, Z1?NIJ?rumo e lheASA MAKTINIIO que é especializada no ramo e Ifte
' rai.tiu real porque possui um comtleto uervlço de

assistência técnica

BEM

"in i

PRK A* MAIORES NOVIDADE8 EM DISCOS
NACIONAIS F, IMPORTADOS

Hi.i,i,«h, P.no.rid.lr/,»., A«plr«dor«fc M*aul«« *•
'«, J-uMiaco», RAdlOB »*•»'¦• ¦uwmòvili, apíMinoi
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NA DECORAÇÃO DE SE
...A H01E MESMO ESCOLHER OS MAIS LINDOS TECIDOS

e CAPAS PARA POLTRONAS
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FEITIOS A PARTIR DE lC^

SOFÁ DE 3 LUGARES

FEITIOS DESDE ^£,

ACEITAMOS REFORMAS PARA QUAISQUER TIPOS DE GRUPOS ESTOFADOS
Confeção de cortinas, colchas, bandos, saias de pen-

tcadeiras e púfes.
Forracão de apartamentos, escritórios, jardins de in-

verno (Piso de mármore), com passadeiras de b,

boucléesisal Pr0Curem na Secção do

CORTINAS e DECORAÇÃO
no 3.° andar

A'

SEARS, ROEBUCK S/A
Praia de Botafogo, 400
Rio de Janeiro, D. F.

Estou Interesado (a) em receber completai

informações, 
sobre o serviço de Cortinas e Deco-

ração Sears:

Dia:  
Hora! ••«•»•>"-"••¦

Nome: ••*0 ,...•...»••«•
Endereço:

Bairro Telefone:
(sem compromisso de minha parte)

w

Jogo s tii3 cama
Cretone de Algodão

De 185,00

Cortina plástica
Plástico Americano

De 125.00

165, oo 95,oo
Lençol: 140 x 240 e Fro
nha: 50 x 70 ou 60 x 60.
pré-encolhidos, c/ aplica-
cno rie.onmbrpin r-tampada

Cortina para box de
chuveiro, com 110x180, nas
cores: verde, rosa, azul ou
cristal

8a|ffVm***gmt rm nlm

MOLDB
ESCRITOS EM PORTUGUÊS

CHEGARAM NOVOS
MODELOS

INCLUSIVE PARA CRIANÇAS
E ROUPAS INTERIORES

"ÍW* ******.

'¦'a-

GfmMifio'
«§»

^

§0)
o j

Medidor de bainha

Unha corrente

Botões plásticos, di.

Tesouras

Cestas de vime

fetho edér (20 cms)

AVIAMENTOS PARA COSTURA

69,00
2,00
3,00

22,50
45,00

6.80

Alfinetes Inox, a.

Alfinetes seg., a.

linha para serzir

Colchete pressão, dz.

Linha zebra, tubo

Fecho edér (100 cms)

1,80
1,50
3,50
1,00
6,00

33,50

MÁQUINA DE COSTURA "KENMORE" A PEDAL
ENTREGA IMEDIATA - 20 ANOS DE GARANTIA

Completo jogo de acessórios, bobina rotativa,

cose e borda para frente e para atraz, novo sis-

tema dc tensão, cabeça de aço, pcdal retractil

DUPLA FINALIDADE NUM SÔ MÓVEL:

U'A MAQUINA DE COSTURA PARA V. E UMA ESCRIVANINHA PARA SEU FILHO

LINDO MÓVEL DE IMBUÍA ESTILO ESCRIVANINHA
Use o "PLANO SEARS"

Entrada: 800,00 Mensal: 330,00

COMPRE NA SEARS A MAIOR E MAIS COMPLE 1)0 if 10

m.^.imi- \
"ip

i

I \

'H

1-I
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CÓDIGO DE VENCIMENTOS E YANTA-
GENS DOS MILITARES

Uma nota do Clube Militar que interessa ao pes-
soai do Exército, Marinha e Aeronáutica .

Pede-nos o dlretor-sccrptArlo do Clnlie
Militar a publlracflo dn íiciíulnte notn,
para a qual chnmn a atenc&o dn pos-
soai do Exército, Mnrinhn e Aornnjau-
tica:

«CÓDIGO DR VENCIMENTOS E
VANTAGENS — Devido no grande es-
torço dn mnlorl-i dos milltnrvs que se
dedicou Incnncnvclmentc no trabalho
de esclarecimento dos srs. deputados
e debate do assunto rom cnda um do»
membros da Comissão de Finanças, a
comissão de Codlf-o do Clube Militar
está em vésperas de conseguir sun pri-
melra vitoria.

Foram aprovadas na Comlssllo de Fl.
lanças, grande parte das emendas
apresentadas pelo Clube Militar, cnsa
do Sargento s entidades congêneres de
elasse.

Assim, na reunião de ontem, a dita
comlsao aprovou o seguinte: a) venci-

mentos nlunllzndos pnrn os militares
da lnnllvldoilc; In vencimentos lute-
grnls pnrn o desempenho dn posto ou
grnilunçiio superior; c) adicional de
tempo de serviço; d) grntiriençnn de
serviço no cnmpo, no mar, de nvAqut*
nns e outras 20 dns 67 cmcndns dn
Casa do Sargento,

Esta vitória parcial, se por um lado
6 um motivo de Júbilo pnrn todos nos,
por outro mostra a necessidade cada
vez mnis premente de eontlnunrmos a
ampliarmos o trabalho junto aos Con-
gresslstns.

Na próxima quinta-feira, dia 24, a
ComlssRo de Finança continuara o exa-
mu dns emendas restnntes.

A Comissão do Clube Mllltnr con-
clama todos os companheiros a, cerran-
do fllelns em torno do seu Clube,
compnrecer fi Cftmara a fim de asse-
gurar a vitória nesta primeira bata-
lha parclnl».

APARTAMENTOS
RUA GRAJAÚ, 106

Cr$ 80.000,00 sinal de reserva: sala, dois quartos, varanda envl-
dracada, banheiro em côr e cozinha esmaltada, tanque e depen-
dências para empregada. Acabamento de luxo. Financiamento em
10 anos pelos Engenheiros Construtores S. Maneia & Cia. Ltda.,

 à avenida Rio Branco, 311 — Sala 917 

Terrenos em Senador Camará
«VILA TERRABRASIL»

10% DE ENTRADA — POSSE IMEDIATA
Vendem-se lotes residenciais e comerciais, defronto da estação
de SENADOR CÂMARA', a primeira depois de Bangu, no local
onde está se erguendo uma nova cidade, em 00 prestações mensais,
servido por trens elétricos, água e luz. Tratar no local, com o sr.
Antônio, no bar defronte da Estação. Informações pelo telefone:

 32-9211. 

traíam
Em sua própria casn, com a maior comodidade,
aprenda rapidamente INGLfiS, FIlANCfiS, ALEMÃO, ESPANHOL
ou outra lingun, por meio de LINGÜArHONE, que combina n pa-
lavra do disco com n escrita e nu Imagens do livro de texto.

DEMONSTRAÇÕES B mOSPECTOS :

RODOLPHO ARDITTI
AVENIDA RIO BRANCO, 108 --38X1» 1.101 - TEL.: 82-0451

QUEIXAS E

J

Com o üe parlamento de
Águas e Esgotos

2H.220 DISPERDICIO — 114 cerca de
três meses — reclnmam mora-

dores locais — está arrebentado o cano
de abastecimento dágua, na rua Ma-
galhfi.es ('astro, entre Ann Nérl e Ksine-
ratdino Bandeira, jorrando o liquido em
trôs pontos diferentes, perdendo-se ml-
lhares de litros dágua, em lamentável
¦llsperdiclo. Como nflo tiveram êxito
as providencias snlleltndns no Distrito
local, apelam pnra a autoridade supe-
rior. — 20-8-950.

28.221 PREJUDICADO O ABASTECI-
MENTO — Moradores da rua

Rlachuelo, no trecho compreendido en-
tre Inválidos e André Cavalcanti, re-
clamam contra a Irregularidade que
vem ocorrendo no abastecimento dágua,
nao tendo sido atendidas até agora as
providências solicitadas ao 6o Distrito.
—- 20-8-950.

Com a Polícia, a Prefeitura
e o Departamento Nacio-

nal do Trabalho
28.222 NAO OBSERVAM, NA OF1CI-

NA, A LF.I DO SILENCIO —
Instalou-se, ha. pouco, na rua do Ca-
tete, n. 82, sobrado, uma oficina para
conserto de móveis. Durante o dia —
reclamam — é ensurdecedor o ruído
que fazem os empregados da referida
oficina, prejudicando o sossego dos mo-
radores nas casas vizinhas. O pior,
entretanto — acentuam — é que, nRo
raro, os empregados ficam de plantflo,
efetuando consertos até pela madruga-
da, violando, assim, a lei do silêncio,
além de transgredir dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho. —
20-8-950.

Com a Prefeitura

28.223 ARVORES FRONDOSAS —- Es-
crevem-nos dc Santa Cruz, pe-

dlndo provldénclns no sentido de ser
efetuada a poda das Arvores, que es-
carece as runs, Impedindo a penetração
da luz nns residências. Tal serviço nllo
tem sido efetuado ha mnis de 2 anos.
— 20-S-950.

28.224 NAO ATERRAM O BURACO
— Nn rua Rocha Pita, bairro

de Cachambl, no Meler, lift um buraco
enorme liberto desde algum tempo, nflo
tendo aldo atendidas ns sollcltaçfles fel-
tas pelos moradores, perante quem de
direito, no sentido do nterrnr a depres-
sao do terreno que tem quase um me-
tro de profundidade e onde ocorrem fre-
quentes acidentes. Assim, apelam para
o prefeito, pedindo providências. —
20-8-950.

2^.225 NOMEAÇÕES ILEGATS — In-
forma um leitor que estfto sen-

do feitas várias nomeações, em caráter
Interino, pnra o enrgo de professor do
Ensino Técnico (Curso Básico) rie pes-
sons com Idade superior n 40 nnos,
em flagrante violação A lei n. 53, de
10 de novembro de 1947, que dispõe:
«Fica estabelecido pnra o provimento
Inicial, em cargo público dn Prefeitura
do Distrito Federal, além ria Idnde ml-
nlma de is anos, o limite máximo de
40 anos. O parágrafo único desse ar-
tlgo Indica claramente as exceções, dls-
pondo assim: '.Excetuam-se os serven-
tuárlos municipais que Jft estfto Inclui-
dos nos quadros de contratados, extra-
numerários e Interinos, cujo limite má-
xlnui de Idade poderá ser superior a 40
anos parn efeito de Inclusfto no Quadro
Permanente».

E conclui assim, suns considerações,
o referido leitor: «Que nfto se diga que
a nomeação Interina nfto estft sujeita
ao limite rie Idade, pois que o pnrá-
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Direção de WILLIAM DIETERLE1

ALLUSTRES DE CRIST
De 26 das melhores fábricas européias para todo o Brasil. Nilo
Ribeiro seleciona cuidadosamente, para sua importação direta o
que de mais moderno, elegante e artístico a Europa produz em
lustres de cristal fino para ornamentar a sua residência. Vendas
a varejo por preço de atacado. — Facilita-se o pagamento. Não
comprem sem visitar nossa exposição, onde encontrarão técni-
cos para qualquer orientação. — Exposição, das 8 às 22 horas.

DEPÓSITO E EXPOSIÇÃO :

GALERIA SÃO PEDRO
Av. Princesa Isabel, 126-D

TEL.: 37-3428 —JUNTO AO TÚNEL NOVO —TEL.: 37-1200

*¦•»• «2*vu:a JOP-C dl] 11,1, 7
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EgtJq^CTM PPE-ESTREIAiiu SAO Mil/ .AMERICA

1

grnfo único citado sô Isentou do limite
da Idade «oa serventuários municipais
que ja estilo Incluídos nos quadros.,.».20-8-ÍIBO.

28.220 FUNCIONÁRIO DESCOUTriS —
Quelxando-so das atitudes as-

sumidas pelo diretor do POsto de Saúde
n. 2, sediado na rua Klpldlo da Boa
Morte, Informa um leitor que, possuindo
temperamento voluntarioso e sendo des-
cortês no tratamento com os funcio-
narlos, cria aquele diretor uma insupor-
tarei situação de constrangimento, dei-
xando-os ainda humilhados. Basta sa-
llentar — acrescenta — que as cbaves
dos aparelhos sanitários, Inclusive das
senhoras, sfto guardadas na sala do
diretor, onde os servidores do Posto vflo
buscá-las, contrafcltos, quando delns
necessitam. O telefone tem rigoroso
«controle», nfto sendo permitido receber
recados. O diretor mostra-se sempre
agressivo, pronunciando, nfto raro, pa-
lavras Impróprias ao melo funcional.

20-8-950.

28.227 ENGANOS NO PAGAMENTO
Escrevem-nos tecendo repa-

ros em torno de erros freqüentes nos
cheques de pagamento das professoras
primárias da Prefeitura, ocasionando-
lhes transtornos e perda de tempo para
comparecer ao Departamento competen-
te, na cldnde, onde sfto obrigadas a
percorrer diferentes seçfles em andares
também diferentes até conseguir a cor-
reçfto do engano. — 20-S-950.

Com o Instituto dos
Comerciários

28.228 EXIGÊNCIAS DESCABIDAS —
Pensionistas e aposentados do

IAPC, que recebem pagamento pelo
Posto de Madureira, reclamam contra
as exigências que fazem os empregados
na ocasião do pagamento de suas men-
saudades, crlando-lhes dificuldades e
embaraços, o que vem ocorrendo depois
que entrou em vigor a lei do aumento
há pouco decretada. Pedem para o
caso a atençflo da autoridade compe-
tente. -— 20-8-950.

Com a Prefeitura e a
Companhia Telefônica

25.229 PARALISADAS AS INSTALA-
ÇOKS DE TELEFONE NA ZO-

NA SUBURBANA — Queixam-se mo-
radores dos subúrbios da Central do
Brasil de que, enquanto a Companhia
Telefônica vem estendendo a rede do
comunicações no centro e nos arrabal-
des, os subúrbios notndninente nns es-
tnçOes de Marechal Hermes, Bnngu e
Jacarepaguá, Inexplicavelmente presos
no regime de telefones Interurbano, nfto
foram atingidos com o desenvolvimento
da rede telefônica. Enquanto milhares
de telefones novos foram l&»!alnd03 nas
outrns estações do Centro, nenhuma
Inscrição foi atendida para os candl-
datos rios logradouros compreendidos na
área daquelas linhas suburbanas. —
20-8-950.

2S.23Ü AINDA NAO OBTEVE O TE-
LEFONE — Precisando insta-

lar um aparelho telefônico em sua re-
sldêncla, A avenida Copacabana, 1.032,
apt. S04, uma leitora fêz sua lnscrlçfto
na Companhia Telefônica, no dia 2 de
Janeiro de 1947, tomando o número de
ordem 9901. Decorridos mais de três
nnos, tendo sido consideravelmente au-
mentado o número de novns llnhns e
estações, alndn nfto conseguiu obter o
telefone do qual tanto necessita, pe-
dlndo, por êste motivo, providências a
quem de direito 20-S-950.

Com a Light e a Prefeitura
28.231 SUPRIMIRAM OS CARROS-

REBOQUE — Quelxnm-se mo-
radores dos bairros de Laranjeiras e
Aguns Férrens dè que lutnm com os
mais sérios embnraços devido ft falta de
conduçflo, agravando-se, ngorn, n situa-
çao em virtude de estranha medida ado-
tada pela Light, retirando dos bondes
das citadas Unhas os carros-reboque,
Inexplicavelmente, mesmo nns horas de
movimento mnis Intenso, aumentando,
assim, o suplício da populaçfto local.
Os carros que Já viajavam superlotados
com os reboques, viajam, agora, de
maneira a merecer umn providência da
autoridade competente, oferecendo sério
perigo pnra os passageiros que se aco-
tovelam nos estrlbos, nas traseiras e
mesmo do lado da entrelinha, viajando
em cnda banco cinco passageiros sen-
tados e outros tantos ou mais em pe.
Ignorando o que teria dado lugar ft
adnçflo da estranha qtifto Inconveniente
medida, pedem o restabelecimento dos
carros-reboque. — 2IJ-S-950.

Com o Departamento dos
Correios e Telégrafos

28.232 DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR
Escrevem-nos leitores de

Aparecida do Norte, no Estado de Sfto
Paulo, queixando-se de que nfto che-
gam ao destino os exemplares deste Jor-
nal, pelo que reclamam providências à
autoridade competente. — 20-8-950.

28.232-A AS CARTAS NAO CHEGA-
RAM AO DESTINO — Nob

dias 7 e 9 do corrente mês, o sr. Vai-
demar Henze, residente ft rua Padre
Ildefonso Penalha, n. 301, em Todos
os Santos, colocou duas enrtas nn caixa
coletora existente nu loja de fcrrngcns
da rua Arqulas Cordeiro, esquina da
run Getúlio, no mesmo .lialrro, sendo
as cartas destinadas ft pessoa de sua
família, na estnçflo de BOca do Mato,
no Estado rio lílo. Tratando-se emborn
rie correspondência de porte simples —
snlientn o remetente — pagou a taxa
exigida pnra que as cartas fossem en-
tregues no destinatário, o que, entre-
tanto, nfto ocorreu. — 20-8-950.

Com o Ministério da
Aeronáutica

28.233 DESIGUALDADE DB TRATA-
MENTO PARA OS CIVIS —

Entendendo que a medida há pouco
adotada no Ministério da Aeronáutica
encerra uma situação humilhante para
o funcionalismo civil, pode um leitor a
revogação da estranha providência. E
esclarece: Está em pleno vigor uma
ordem pela qual os funcionários civis
nfto podem sair conduzindo qualquer
embrulho, se nfto estiver munido de
uma gula de salda, ou, na falta, sub-
metendo o embrulho a exame no Corpo
da Guarda. Entretanto — acentua —¦
aos militares que snem conduzindo em-
brulho, nfto ê exigida a gula nem se
faz qualquer revista. Ao contrftrlo, nin-
da recebem continência da Guarda, A
desigualdade flagrante — conclui —
gera uma situação humilhante, mere-
cendo a medida exame mais atento e
sun conseqüente revognçfto. — 2II-K-950.

Com a Saúde Pública e a
Cooperativa Central dos

Produtores de Leite
28.234 LEITE DE QUALIDADE IN-

FERlOR — Escrevem-nos, re-
clamando contra a qualidade inferior
do leite qne está sendo distribuído pelo
POsto da rua General Rocn. O leite
ê fraco, sem nata ou gordura, nfto
tendo pnladar. — 2O-8-9S0.

Com o Departamento Nacio'
nal de Iluminação e Gás

2K.23ft SOLUÇÃO DEMORADA — Bi-
crevem-no» pedindo, n quem d»

direito, provldíncln» no sentido de abre-
vhir ti lempn ns distribuição do» pe-
dlrtn» rte exume rte InHliiInço-i» «lêlrl*
cs» Esclarecem qu» a providência *
dn «,1','iidn rte um engenhalro qu» lem
l»r«v« permanência nn rêpsrllçln, pr»*
Jiidlrfinrto o Mrvlço » ncnslnnnnrti' pn-
jiil7n« » Iranilornn» nou inlarMMdoi.
-. 20-M-Uftll.

Cnm ii Polícia e o
Moinho Inglé»

íl-i.aa* MUITO li A HUM.O NA ua-
VANOHKIA, PKKJUKICANJiO

O NONMKOO — Partindo p*r* O «Dildi
• n'»i • '"• «ta milorliUdt ef>mp«t»nt»,
qq»U«ii).»» mond'/!»» dl ru» i»»n»rsl'.>¦,,,„ ,u. ,,,,. A )..,¦¦„,„i,,i„ 4»
Mt>lflfl9 lu;l", I- .Hl/.|.|, „;,,;.ía tu»,

funciona atê altas horas da noite, per-
turbando o barulho das máquinas o
sossego dos moradores da vizinhança.
— 20-8-950.

Com a Presidência da
República

28.237 AINDA O ABUSO DOS CAR-
ROS OFICIAIS — Pedindo pro-

vldências a quem de direito sôbre o
abuso de funcionários que continuam
utilizando carros oficiais em serviço
particular, informa um leitor que, no
dia 13 do corrente, domingo, o carro
oficial de chapa branca n. 85841 tra-
fegava na avenida Brasil, conduzindo
duas senhoras, ao lado do motorista.
No mesmo dia, o carro também oficial
de chapa branca n. 88447, trafegava
em direção à Ilha do Governador con-
duzlndo um casal, nfto se encontrando
o veiculo, evidentemente, a serviço da
repartlçfto a que pertence. — 20-8-950.

Com a Prefeitura e a
Saúde Pública

28.238 CRIAÇÃO DE PORCOS EM
LOCAL IMPRÓPRIO — Mora-

dores da rua Gaspar apelam para a
autoridade competente no sentido de
por termo ao abuso do morador do
prédio n. 55, que tem uma criação de
porcos cm chiqueiro de terra, exalando
do local Insuportável mau cheiro, for-
mando-se também perigosos focos de
moscas e mosquitos, que ameaçam a
saúde de quantos residem na clrcun-
vizinhança. — 20-8-950.

28.239 FOCO DE MOSQUITOS — Bem
próximo ao Parque da Cidade,

na Gávea — queixam-se moradores
locais — cresceu uma favela no lugar
conhecido por Estrada Santa Marinha,
cujos barracos foram construídos á bei-
ra de enorme pOça onde ficam retidas,
por largo tempo, as águas de chuvas,
logo estagnadas, de vez que nfto se
faz qualquer escoamento, formando-se
focos de mosquitos que vfto penetrar
nas residências da clrcunvlzlnhança,
ocasionando grave perigo. — 20-8-950.
20-8-950.

Com a Secretaria de
Viação e Obras

28.240 NOVA AMEAÇA DE INUNDA-
ÇAO — Salientando a situação

aflitiva em que se encontram face à
nova ameaça de lnundaçfto, moradores
do bairro de Catumb! informam que
estfto obstruídas as boens das galerias
que escoam para o canal do Mangue
as águas dali provenientes, tornando-se
também necessário, pnra evitar nova
lnundaçfto, remover a avalanche de terra
que se acumula no citado cnnnl. —
19-8-950.

RÁDIO-VITROLA R.C.A.
Sem uso e com garantia, rpcen-

temente Importada, onze válvulas
várias ondas, pick-up automático,
12 discos, vende-sc por preço mui-
to Inferior ao do custo. — Tel.:
37-5482.

ALUGA-SE
Mobilado ou nSo, o apartamen-

to 1.003 do edifício Natuba, av.
N. S. de Copacabana, 872. Cha-
•ves com o porteiro e informações
pelo tel.: 37-8009.

Datilografa
Precisa-se de uma que saiba es-

crever bem a máquina, tenha co-
nhecimento do serviço do escrito-
rio. Tratar a rua Vise. delnhaü-
ma 184, sala 310 das 0 às 11 horas.

DR. SPINOSA R0THIER
Doenças sexuais e urlnárias. Ln
vagem .cndiiRtiópIr.n. du vesicula,
Próstata — U. SENADOR DAN-

TAS, 45-B — Tel.: 22-3307.
I>e 1 As 7 horas.

COMPRA-SE TUDO
Buupiis usadas — Máquina* de
escrever o do costura — Encera-
delras e tiniu que represente va-

lor. - Telefone 43-71R0

COSTUREIRA
Executa-se vestidos a preço mó-

dlco. Entregas rápidas. Informa-

çfies — Tel.: 25-0045.

ENCADERNAÇÃO
Instituto «Orsinn da Fonseca»

rua Hadock l.fibo 148 — Terças
o quintas das J" às 10. Cr$ 200
por mes.

Consultas CrS 30,00
0lhos-ouvidos¦ 'na-ím: -garganta.:.

DK. FORTUNATO
Consultas com hora marcada — C'r$
80,00 —- Telefone 22-3055 — RUA DA
CARIOCA, 0, 4?. andar — Dns 13 às

18 horas — Diariamente.

Terrenos para veraneio
Vendo, em MentLes e Paulo de Frontin, jUnto *

tação, com água e luz da Light, com 10% de entradentrada •
~ -—¦—  av. Niln n
çanha, 38-D, 1.», sala 118. Tels.: 38-5564 e 52-4449 J"
12 horas em diante. da>

o restante em suaves prestações. Tratar:

CONCURSO PARA MENSAGEIRO
DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Salário entre Cr$ 500,00 e Cr$ 700,00

Avisa-so aos interessados que so acham abertas na ua
da Fundação Getúlio Vargas, na praia de Botafogo lan
inscrições do Concurso para Mensageiro da Fundação'. "

As inscrições estarão abertas até às 17 (dezessete) hr,*
do dia 23 do corrente mês. wa*i

Serão admitidos a concurso os candidatos que satisfizer"
às seguintes condições: ™

a) ser brasileiro;
b) ter Idade compreendida entre 14 e 16 anos.

No ato da inscrição o candidato deverá pajçar a taxa On
Cr$ 20,00 e fornecer 2 retratos, de tamanho igual a 3x4 cen
tímetros de frente e de cabeça descoberta.

L
Os candidatos aprovados e admitidos serão submetidos

estágio de 2 meses, findo o qual serão classificados com o «
lário compreendido entre Or$ 500,00 e CrS 700,00, rle acôrdô
com a eficiência demonstrada durante o estágio.

DR. DOBEÍIS
DENTISTA HA IO X

Hora marcada, ru:» St». Luzia,
«85, s{ (114 — Tel.: 'i'i-MVZ

Centro Espírita de
Caridade Jesus
ASSEMBLÉIA C.EUAE

ORDINÁRIA
Do acOrdo com os Estututos so-

ciais, são convidados os senhores
sócios quites a se reunirem em
Assembléia Ueral Ordinária que de-
vera realizar-se no dia 2 de se-
tembro vindouro, às 18 horas em
primeira convocação e às 20 ho-
rus, cm secunda convocação, para
deliberar sobre o seguinte:

1) — Hclalório, balanço geral e
contas referentes au primeiro ano
de atividades d.-» atual Diretoria c
parecer dn Conselho Fiscal.

2) — Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 15 de agosto

de 1 lir>().

ANTONIO NUNES DA COSTA
Secretário

PARA VERANEIO?
HEOES OO ivoOTe

ÍASAoqsBARBAN:

'4Í-I7Í4
9k-.PtA.BAr.Kuty

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM -

*DE 
TODASÍSMARCASJpJf

^j^pPuiiViiiM POPULAR
Tf ÍSPKJAIIÜADCIM
II MÚfllÇAg powtur.ufm

W«(* l)H IHPIHHOfHCU/J.ftWHtMlHtwmi.)

RADIO FOI INOTIU?
V. S. quer montar, reformar, consertar sua eletro Ia ou rádio? Jersildo Cerquelra, fx-técnleo da 8,
A. Philips do Brasil e Isnard & Cia., tem oficina aparelhada para fazer serviços oonscientes em
aparelhos americanos ou europeus, em quaisquer condições de defeito. Serviços garantidos,, ràpi.
dos e com materiais de qualidade. Pequenos consertos a domicílio. Orçamentos em aualquer bairro

a Cr$ 20,00.

FONES: 48-1680 OU 28-8136

naniiH....- HORÁRIO 1,20*5,50" 5,4Q'750*10
**.» 4**»i'9

1^:2^^ WHI,[ Hfflí' Wil
¦ AÇMRçeMPi rt.\ac-n.\i* -jo ,**-oí ^=iiTii;i'iii.M':»^iMii**i.iy^j^UKC^.a...*it. ..^.t..- _ \y—

ftlôíjoríe

felCHÃRD LONG
Meg randau

ruiifliiiia ^^^L\V(*WiWWmÊSM

de comprar o *eu

J&fe*»^<$£»mt/yC

ÉKUm
CLASSIC, para homem}
folheado a ouro,
por....,*... 90.00

mensais

"^tfc 
m^VI***-

fí^J^/TrttÀ é0 tfv*i> >»nSflissMs»&i\W»y

||||j|| por

lí-lofrins CVf.Cl, dí
,'árins Ismniilios ,im
úOtílhores hi.imiis,

120 00
mensail

CLASSIC, pnra «e-
nhora, folheado a
ouro, por... 90,00

mensais

f o<f",a <^ , •£^****' ^L eNníVííNi

«^ * ^^^^^ ouro, por

BIRMA, parn ^
mem. folheail.» »

yo.oo
mensaii

Si

NORMA, pnra se-
nhoras, folheado a
uiiro, por 90,00

mensais

*"0*^?

KulA/flo imi
de grand»
(x>r,.. >.,,

n movei,
ulillilfiiia
, 80,(10

in'-H' ii !¦

BIRMA, pnrn «rnlio-
imi, íullieiiilo ii miro,

...... 90,00
HK'11 Hl ¦

CLASSIC p«r« t*
nhora, Wb-*j
ouro, per

nirn»"!*

por

¦lua RopóblKa do Líbano, 7 (Ant. Ru* to M"'"''

Rua Buenos Aires, 151 1." »^êt
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SA DE CAMPO
do, próximo
dando frente para duas

¦'"dependências, com ou
ista e o

38-D,
à vi

à estação de Mendes, com terreno de
ruas; tem 2 quartos, 1

sem móveis, sendo Cr$
restante a combinar. Tratar: av.

1.? andar, sala 118. Tels.: 52-4449 e

NOP AST A
1n, pura bnnhos do cromo, níquel, cobre, alcalino e

zinco e cadmio; compostos para manutenção t!6s-
jgsengiaxaiitesi compostos para fosfittização, colora-

suas lisas, aço, zinco, nlumínlo; compostos para
"indo» e dourados. Fabricamos equipamentos para fins
íPra, ,,.„ geral. Entregas Imediatas de materiais para
[^tícnic» Gralvanotécnlca em geral.

lljOAL E INDUSTRIAL DE FORNOS «WERCO» LTDA.
/i.n«rnl Gur)So, 102 — Kio fle Janeiro — Tel.i 48-0020

SJSode Abreu* 157 - Sala 1.010 — S. Paulo — Tel.: 6-7076.

2__\ c

' w_\)ras' I I
¦rem I

' Ue 11*11 Iff
is a 1

sa* ¦ 1
ôrdn M

> j I18-l 1i emj| 1
rápiJl i
-lirroiS 1

Americanas

¦'.-i
OlOISELt-B

a so o
anos 70,00

— Receba }&
pa» Mr

.TrtnA«i AS DEMAIS KEVISTAS AMERICANAS, FRANCE-
MNGLfisUs, E ETC, COM GARANTIA DE ENTREGA

¦Lações e pedidos a MARCEL, BERENS
IlIO PEÇANHA, 12 — SALA 1.019 — TEL.: 42-7346 — RIO

DNG
DALL

m_j

/. Bazar
Itu Honis

LíOanien
LtoSctense1 

1, F. nnnk

Iju Photnirrn-

p|-nrj**8 V°-

Orf
Mo Calls Magazine 1 ano 70,00
Lad les ".orne Jour-

nal 1 ano 111,00
Life 1 nno 122,00
Nat. Gcogr. Majraz. 1 ano 178,00
Modem Screen 1 ano 55,'tO
Popular Mcchanlcs 1 ano 80,00
Mecânica Topular 1 ano 120,00
Timo (Aéreo) 1 ano 250,00
S. S. Post 1 fi 172,00
Better Home

1 nno 91,00 Vogrue (francês)
Officiel (fr: .cês
Artet Ia Mode (ft.)
os primeiros

de maio

Crf
ano 159,00
ano 220,00
ano 74,00
ano 471,00
ano 119,00
anos 297,00
ano
ano
ano
ano
ano

89,00
168,00

97,00
55,00

140,00

Recreativismo
A diretoria do Clube R. C. Trova-

dores do Luar fará realizar, hoje, fts
22h30m, nos salões do Clube dos Es-
tados, & avenida Rio Branco n. 114,
12.' andar, em homenagem a N. S. da
Glória, um animado baile, abrilhantado
pela orquestra de Napoleao Tavares e
seus soldados musicais.

Serão distribuídos três prêmios às
senhorltas que apresentarem as "toi-
lettes" de maior apuro e melhor gos-to. Traje completo para cavalheiro» «
damas.

Restituição de cauções
O diretor geral da Fazenda, por des*

p.ichos de 9 do corrente, autorizou a
restituição dns seguintes cauções: a
Anlíinlo Homem Cardoso Mota — CrJ
3.000,00 e Cr$ 9.000.00: Construtora de
Obras Públicas Limitada — CrJ......
42.600.00; E. Cid & Cln. — Cr.«*
1.000,00; Casn Loliner S. A. Medico
Tícnlca — Cr$ 51.000,00; Sociedade
Auxiliar de Trabalhos de Engenharia
Limitada — Cr$ 8:1.000,00; Rodrlguef
Irmüo & Cia. — Cr$ 20.000,00; Jesus
& Cia. — :C$ 20.000,00; G. Glola A
Cln. Limitada — Cr.*; 10.000,00 e Crí
20.000,00; Abntedouro Modelo Brasil
S. A.—Cr$ 20.000,00; Bernardo Mon-
verde — Crj 10.000,00; Sociedade Agri.
técnica Representações Ltda. — Cr3
16.000,00; Joilo Antônio de Almeida
Gonzaga Júnior — Cr.$ 1.000.000.00; San-
tos Monteiro — Engenharia Indústria
S. A. — Cr,-". BO.OOO.OOT Panambra S. A,
Imp. ¦ Exp. Pan Americana BraBllel-
ra — Cr$ 7.812,50; Companhia Cons-
trutora Nacional S. A. — Crí*.
800.000,00; Joüo Augusto da Fonseca
e Silva — Crff 1.000.000,00; c Con*
trutora Mantiqueira S. A. — Cr$....
200.000,00.

VENDERÁ 0 BRASIL À ALEMANHA OCI-
DENTAL 115 MILHÕES DE DÓLARES EM

MERCADORIAS
Igual quantia comprará o nosso país, segundo

o ajuste comercial assinado em Bonn

1 ano
1 ano
1 ano
1 ano

110,00
320,00
300,00
280,00

desejar, a

ROCHA
(«Intios ótimos apartamentos, em pequeno edifício, com 1 sala,
.«altos banheiro em côr (louça estrangeira), cozinha, área
alrida de serviço. Sinal: Cr$ 45.000,00 o prestaç5es mensais

i.OS 14R0.00. Vêr fts terças, quintas e sábados, das 9 às 11
Ia nom o sr. BRAGA, à RITA FIGUEIRA, 164 (esquina da
Ssío Jofio). Tratar em LEMOS, BORDA & CIA. LTDA., à

Nilo Peçanha, 26 — 7** andar — Sala 706 — Tel.: 32-1903.

Engenho Novo
Vendo casa vazia, a, rua. Va* de

Toledo 626, com todo conforto, fo.
gfto a g&B, 8 quartos, 8 salas- co-
zlnha e banheiro, tratar no local
com o proprietário, todos os dias

Realizou-se, em Bnnn, na Alemanna,
a assinatura do ajuste comercial entre
o Brasil o a Alemanha Ocidental, cujas
minutas haviam sido rubricadas no
Itamarati em 7 de junho último. Re-
presentou o Brasil, como plenlpotencia-
rio, o embaixador Mário de Pimentel
Branrino.

O Ajuste de Tronas entre o govêr-
no da República Fedornl da Alemi-
nha e o govôrno brasileiro, que seri
submetido a aprova ciio do Congresso
Nnclonal, foi negociado e celebrado,
no desejo de desenvolver ns relaçfles
econômicas entre os dois contratantes.
Os dois paises admitirão a Importa-
ção e exportação de mercadorias cons-
tantes das listas anexas, assim resu-
midas :

A — Exportações brasileiras para a
Alemanha :

USJ

Matérias primas 65.550.000
Gêneros alimentício» 44.550.000
Manufaturai 500.000
Diversos 4.400.000

pre tendo em vista o principio hasi
co de equilíbrio razoável dos paga-
mentos, mantendo-se, tanto quanto pos-
slvel, uma distribuição justa entre os
produtos constantes das listas.

As licenças de exnortação e Im-
portacSo concedidas durante a vi-
gêncla do Ajuste continuarão v.-
lidas após a terminação eventual do
mesmo. Não serão prejudicados peia
expiração do Ajuste os contratos a
longo prazo para exportação, da Ale-
manhã Ocidental pnra o Brasil, de pro-
dutos lndustrlnis, cujo período de ma-
nufatura se prolongue alim da dura-
ção do convênio, desde que a respec-
tiva compra tenha sido contratada e
as licenças concedidas durante o pe-
riodo de vigência.

As mercadorias incluídas nas duas
listas anexas ser&o destinadas excluil-
vãmente ao consumo Interno ou a trans-
formação pelas manufaturas do pais
Importador. As exceções serão admi-
tldaB mediante mútuo acordo.

Publicações recebidas
Agradecemos a remessa das seguin-

tes publicações:"Conjuntura Econômica", número dt
agftsto; "Bando", revista editada no
Rio Grande do Norte, n. IS: "Carta Se-
manai do Mercado", preparada pelo
Bureau Pan-Americano do Café; "Bole*
tim Americano", publicação semanal
do Escritório de Propaganda e Expan*
sfto Comercial do Brasil em Nova Yorkj"Carta do Canadá", do Escritório df
Expansão e Propaganda Comercial do
Brasil em Montreal; "Emancipação", se-
manário para defesa da economia na-
cional; EBSA, documentário do ensino,
publicação mensal da Editora do Bra*
sll S.A.; "Terramarear", editada sob
os auspícios do Circulo Militar de São
Paulo; "Revista Brasileira de Estatis-
tica", outubro-dezembro de 1949.

Mais dois casos positi-
vos de raiva

Comunica o Departamento de Veterl-
nária ria P.D.F., que foram positivos
os exameg para diagnóstico de raiva em
dois caninos, procedentes dos seguintes
locais, rua Gaspar n. 190, e rua Ila-
marandlba n. 102, em Benflca, no dia
16 do corrente.

Tfldas as pessoas vitimas ou que es-
tiveram em contacto com os referidos
animais, devem procurar eom urgência
o Instituto Pasteur, à rua Juan Pablo
Duarte n. 11, antiga das Marrecas,
para o Indispensável tratamento.

FRANCISCO DE ARAÚJO CUNHA
ANTONIO ESTRELLA

LUIS LAGO DE ARAÚJO
ALVOGADOS

Rua Sete de Setembro, 65 - 8? andar - Tel.: 42-3183

TERRENOS DE 12x30 COM
LUZ A CR$ 6.000,00

Vendo em prestações. Dou posse imediata. Construção
livre. Tratar Av. Presidente Vargas n. .529 - 3» andar,

sala 311, telefone: 23-3990, com Magalhães

JÁ SAIU'.
A Legislação do Ex-Combatente

Editada pelo Conselho Nacional da Associação dos Ex-Com-
batentes do Brasil sob a presidência do cap. J. L. Pessoa de
Andrade.

Nas livrarias e bancas de Jornais desta capital e dos Es-
tados. Pedidos para: CAIXA POSTAL, 5079 — RIO — Preço:
Cr$ 10,00.

Total (FOB) 115.000.000

Dr. Pedro de Albuquerque
DOENÇAS SEXUAIS

E URINÂRIAS
Rn» de Rosário 98 — De 1 às 6.

COLCHOEIRO
Faz-se reforma a flomlelllo par» o
mesmo dia, leva mostniárlo em qual-
nuer parto da cidade, sem compro-
mlsso. Chamar Alcides pelo telefone:

2B-3S3B, nBo estando deixar recado
no Café.

Da lista de mercadorias qua o Br»-
sil exportará para a Alemanha desta-
ca-se pelo maior valor, as seguintes :
das matérias primas, algodão «m rn-
ma (US$ 25.000.000), couros vacuns,
salgados e secos (US$ 10.000.000), si-
sal (5 milhões de dólares), fumo em
tolha (igual soma), 1& em bruto, exclu-
slve os tipos marlno (USS 3.700.000)
e minérios de lerro (3.000.000 de do-
lares). Nos gêneros alimentícios a
maior cota foi dada ao café: 
30.000.000 de dólares.

B — Exportações
Brasil :

alem&s para o

USS

Animais vivos  1'6SS'?°5
Matérias primaB  17.120...1)0
Gêneros alimentícios  1.250.000
Manufaturas  BOll52'2S2
Diversos  4.880.000

Xotai  (FOB) 115.000.000

PARTIDO REPUBLICANO
PARA DKPÜTADO

HELVÉCIO COELHO RODRIGUES
ESCRITÓRIOS ELEITORAIS:

bi di Misericórdia, lfi — 2» andar — Tel.: 32-8203 (em frente
Câmara dos Deputados) — Rua Acre, 92 — Tel.: 23-4757.

LEIAM BREVEMENTE

INTERESSES NACIONAIS .
Açíio pnrlnn.entnr do deputado COELHO RODRIGUES

A SENTINELA ¦" " *"'

MÓVEIS
Compro dormitórios e salas
de jantar. Braga. Telefone:

48-6816.

PAULINA PEREIRA PINTO
ANTÔNIO TIRADO deseja

tratar negócio seu interesse
com urgência. Telefonar pa-
ra 43-8384. Chamar sr .Ti-
rado.

Os dois governos autorizarão as ope-
rações mercantis, por trimestre, na
base mínima de 25 por cento dos valo-
res de cada lista. Em caso de escas-
sez temporária de produtos, será re-
duzlda a percentagem em apreço, a
fim de n&o haver dano ao consumo
interno. Poderão igualmente ser auto-
rizadas operações acima da percenta-
gem citada. Por outro acordo, os
dois governos poderão modificar as lis-
tas. A concessão das licenças de im-
portacSo e exportação será feita sem-

j p»»-»-—'»

NTOS PARA PRONTA ENTREGA
LEBLON

Rua Rainha Guilhermina n.° 187
(Quase esquina da av. Visconde de Albuquerque)

| apartamentos com sala dupla, 2 quartos, banheiro completo, co-
zinha, área de serviço, quarto e WC de empregada

Apartamentos a partir de Cr$ 280.000,00

FINANCIAMENTO í>0%
Vêr no local e tratar com

SEVERO E VILLARES
Avenida Franklin Roosevelt, 137 — 9.' andar — Telefone:

Natividade do
Carangola

TOSTAS PROGRAMADAS
No próximo mês, a cidade comemo-

rara, festivamente os dias 6, 7 e 8,
respectivamente, «Dia do Natlvidaden*
se», «Dia da Pátria» e «Dia da Pa*
droelra».

A comissão encarregada das festlvl.
dadea í composta por conhecidas íi-
guras da sociedade local, sendo seu
principal diretor o dr. José Sales Braz.

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicílio
Telefone: 22-5568

0 HOMEM DO FUTURO
DE

José Caetano Alves Neves
Uvro pars Intelectuais e cientistas

— Estudo da Natureza, da Terra, da
Vida, da Morte, di> Homem atual, na
rota evolultlva, dentro da Ciência, o

no sentido de...DEUS.
(Livraria F. Alves)

DOENÇAS DO ESTÔMAGO E INTES-
TINOS, FÍGADO E NERVOSAS

RAIOS X

PROF. RENATO SOUSA LOPES
Roa México, a. 08, 2.° pavimento. Edl-
fieio Minerva das lBhSOm às 20 horas.

Telefone: 22-7227
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colchão -mr Ant|VMsofa-cama;

DURMA MELMOP MUM
COLCHÃO VENTILADO

DC MOLAS COMTIMUAS

CONFOBTOIHSUPE&AVEI
FABRICAÇÃO ESMERADA

DA FABRICA AO CONSUMIDOR
tao DE CASAL (qualquer medida)  CT* 

QQn AA
COLCHÃO DE SOLTEIRO (qualquer medida)  L>T$ H»U,UU
0S AS TRÊS RAZOES QUE JUSTIFICAM OS PREÇOS VERDADEIRAMENTE

POPULARES DO COLCHÃO FLORIDA:
•'• Vi-nd-i direta au i.úl.llco «tem Intcrmcdlnrlus • revendedores.

lt. Im-niriacn,, de arame ile aC« coDroado diretamente da BélKlca.

VENDA A PRAZO SEM FIADOR

LUSTRES
DE

CRISTAL
Vendem-se de 6, 6, S, 8 e 10 «/elan
ornados de lindos plngentes r
correntes de Bocarat. Verdadel*
ra maravilha para pessoas de flnn
e apurado gosto. Pela terça parto-

do valor. Urgente.

Rua da Assembléia, 51,
3.' andar — Grupo 302

¦*rl||
RUA DO

SOBRE PIANOS
Antes de adquirir seu plano,

considere:
—- Se a casa vendedora é de

absoluta confiança
— Se ela pode oferecer uma ga-

rantla real e efetiva de ofi-
cina própria, especializada,
com técnicos competentes

_ Se os pianos oferecidos s&o
de boa procedência e de qua-
lidade comprovada.
A cCnsa Arthur Napoleao»,
que desde 1868 se dedica ao
comércio de pianos, preenche
com vantagem, os quesitos
acima.

CASA ARTHUR NAPOLEAO
Av. Rio Branco, 122 —

Tel.: 22-8540, Rio.

EVÊ »a L il J4 wr isa 1 lll $T> v
CR» 150,00'015 MÊS' M

Sem entrada - Sem fiador e a longo prazo
Declroliix - G. E. Nâo é liquidação! É um fato!!! Venham ver para crer

* ««iras marcas It«» Uruguaten», 96,2.' (Esq. ™ Ouvidor)

Máquinas de costura

Rádios
Bicicletas

Liqüidificadores, etc.

-"atwsa-sa:
ÍI

á ffazot

'PANEX", a maravilhosa
panela de pressão, que

cosinha feijão em 20 ml-
nutos) carne em 10, bata-

tas em 8 e frango em 15.
$0 %> de economia em
combustível.

6 litros - 395,00
4 litros • 340,00

a 
teta 0W

\ 
/// %* \

W-f M%

oco \
que.

CONVIDAM * COMPRAR

msm  «"i^ ' ' m

Llndtsilmo |ogo do talada
em molo-crif-Jal/ eom 7 po-
ças. Sòmonto osta wmana

28,50

Acendedor
para fogSo

elétrico

8,50

•<

Globo "Altalux' com
olafonler de baquelite,

em vérlos tamanhos a
partir de 30,00

Acendedor para cigarro,
de mesa. 40,00

Liqüidificador 
"NEU-

TRON", da Walita esmal-
tado a fogo, com 6 copos

para vitaminas, garantido
por um ano. com 110
220 volts. 850,00

Luvas de borracha, toma-
nho 8 112, para proteger

«5 mios na cosinha
13,50

Tomada para ferro de en-

gomar, com fio revestido
de amianto, com 1,S0mde

comprimento Ç 5 0

Esterilizador elétrico
"NORCANI" croma-
t/o pára seringas, com

Bõrarílià"' de 2 anos.

39,00

NEO-MINIM - ISm-
pada Infra-vermelha
portátil, âdatèvel a
qualquer móvel /nc//-
cada contra dores ne-
vrãlgicas ou ciêtlcas,
sinosites, dôr de den-
tes, etc. 290,00

Vondemot a praro po-
Io Plano ''SERVE". In-
Formações no balcão.

•
Atendamos ao interior pe-
Io', REEMBOLSO POSTAL

Lanterna Versaílles,
em bronze, com
cristais blsautè

Pedestalde alabastro, com
abat-jour de seda em
todas as cores. 1"\Q qq

Mal wíyf ^ ma

«
«k * é * «V «1

QL «gjíw dito

Torradeira 
"SiWerlux"

cornada com garantia
di 2 anos e tomada

de fio especial.
98,00

Lâmpadas de 15 a 100
velas cada 3 80

G1LEM

Aparelho de jantar, em
fino granito, com lindas
decorações com 22 peças

185,00
com 42 peças 325,00

SILVESTRE
Fabricantes d* Aparelhos de Iluminação

O tfaláci0 tfos donas d© c

• -Ar • ••********* *•* + **

A escolha do lustre é importante na decoração de »eu lar t

Cada eitilo requer um lustre adequado. A GALERIA

SILVESTRE lhe «uRere uma viiita à nun loja, onde mantém uma varia-

disilma expoiiçBo do» mai» bonito» e artístico» lustres de cristal, bronie, ferro

batido e ouro velho. E tem malsi GALERIA SILVESTRE cria o tipo e»pe*

ciai exigido para a suo cana I Tudo ino a preço» realmmte vantajosos, porque
a GALERIA SILVESTRE é a IdrnMíodora. fabricante e vendedora de seu

lustre I
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Combate à febre-
amarela

O ministro da Fazenda solicitou
pronunciamento do administrador do
plano Salte no processo referente ò
entreea le Cr$. 1.75U 000.00, para
entrega d- Cr$. 1.750 000.00, pnra
«tender a despesaB com a febre-nma-
rela.

Reivindica os 10% res-
tantes do aumento

pleiteado
O Sindicato dos Trabalhadores no

Indústria de Pnniflcação e Oonfelta-
ria do Rio de Janeiro pleiteou há
tempos, rea.úistamentr de salários nn
base de 30^. tendo os emprenadorcj
mediante ncôrdo, apenas concedido
20%.

Volta, açora, a reivindicar os res-
tantes Wc, tendo, parn isso, susci-
tado a medida Junlo ns autoridade?
do Departamento Nacional do Traba-
lho.

DESQUITES — INVENTÁa.05
A. 8. DIAS — ADVOGADO

Evarlsto dn Vclsn. in — snla
1501-A. Fone 42-fí2.,fi. Das 1C i.»

18 horas.

Compro enceradeira
Perfeitn oa dcfcltunsa. itiranu
incompleta. Pafro liem. Telefone

para 43-9517 e 43-7820

Dr. Alcides Senra
Olnncolof-la —- Clrurf-la —- Partos
Avenida Rio Branco, 277 — Apc.

507 — Tel.: 22-1088

COMPRA-SE TÍ.OO
Enceradeiras, Aspiradores, "ilnqulnns,
Motores,, Ventiladores, Cristais, ele —

Casas rompidas Pnca-se iicm.

Tels.: 43-9517 e 43-7830

VOCÊ PERDEU ALGUMA COISA ?
Leia a relação abaixo
e procure em nossa re-
dação o objeto que lhe

pertence

ESTOJO KERN
Vende-st* desenho, repua de marear e

outros anpctrerhos luntos on separados
Ocasião — A rua do Itosftrln, n. 145.

Sobrado

DR. SPIN0SA ROTHIER
Doenças sexuais e nrlnarlas. La-
vagem endoscópica da vesíeula —
Próstata — K. SENADOR DAN-

TAS 45 Ii — Tel : 22-8307.
Ue 1 àa 1 horas.

TIBYRIÇÁ NOGUEIRA REYS
Bancário! Este teu dedicado co-

lega do Banco do Brasil é can-
dldato a vereador pelo Partido
Trabalhista Nacional. Gostaria da
tua lembrança nas urnas.

CHUVEIROS ELÉTRICOS
100 % automático, porque llgs

a desliga com a própria água, com
certificada de garantiu por j rir.o.s,
instalo em sua residência o*>r
600 jruzeiros. Pedido pelo fone:
S0-491S sr. GU.

COZ
Precisa-se para o trlvlsl fino e

variado, que durma no aluguel,

ordenado CrS 800,00 fl rua Itapl-

ra, 170 — Usina — Tijuca, ponto
dos ônibus 111 e bondes Tijuca.

Telefone 38-3032.

Vendo com 9.100m2, por
25 mil cruzeiros, facilitando
90 por cento em 60 meses,
condução à porta. Informes,
à rua da Quitanda, 163, 59
andar, sala 502.

l-l t 1 W& 1 I 9 íf/, 1 Wm

FALTAM |

DIAS j

A dlsposlcflo dos respectivos donos
encontram-se em nosso Departamento
de Circulação, diariamente, das 9 as 18
horas,, os seguintes oo.letos encontrados
na via pública e confiados ao -Diftrlo
rie Noticias» pelos seus leitores:
3679—Carteira de Identidade de AntÔ-

nlo Alves de Oliveira .
3GSO—Titulo de eleitor de Rlvadávla Be-

zerrn.
3631—Carteiro Profissional de Antero

Onofre.
36S2~Cnrtelra c recibos da Galeria dos

Rfidliis de Wilson de Jesus.
36X4—Carteira Profissional de Jaime

Mariano.
3685— Carteira Profissional de Francis-

co da Fonseca.
3687—Carteira de Identidade de AntÔ-

nlo José dos Snnlos.
3683—Carteira de Identidade de Arman-

do Justlno Gonçalves.
3690—Carteira de Identidade de Arman-

do Justlno Gonçalves.
3692—Carteira de Identidade da Pre-

feitura do Distrito Federal, de Jo-
sé Arruda.

3694—Um estôjo do médico, contendo
«Sondas».

3695—Carteira Profissional de Arlstote»
les Antônio Barbuda.

3696— Carteira Profissional de Valdemar
dos Cantos Lisboa.

3700—Carteira de Identidade de Saulo
Elias Torres.

3705—Carteira Profissional de Silvio da
Costa Pereira.

3707—lim recibo de aluguel de AntOnlo
Pinto Ribeiro.

370S— Certidão de Salvador Nede José.
3709—Registro Civil de Abraão Candi-

do de Sousa.
3710—Cnntra-cheque da P.D.R. de Vai-

demiro Ferreira Lourenço.
3713—Carteira de Identidade de José

Desidérlo dos Santos.
3714—Carteira de Estrangeiro de Dia-

mnntlno Pinto Alves.
31715—Certificado de Reservista de Má-

rio Monteiro.
3716— Recibo de Tax Judiciaria de Josê

Manuel de Morais.
3717—Carteira de Identidade de João

Pereira dn Silva.
371S— Cnrtelrn de Identidade de Otávio

de Almeida Correia.
3719—Carteira de Reservista de Ga-

brlel Mendes Teixeira.
3720—Carteira J. O. C. de Armando

Amanteln Júnior.
3721—Cert. de Lldla Coloncz.
3722—Carteira de Identidade de M. Q.

Magalhães.
3722—Carteira Profissional de Luis Ro-

drlgues de Almeida.
3725—Carteira Profissional de Guilher.
372626—Carteira Profissional de Fldells

Gonçalves Morais.
3727—Carteira de Identidade de Francis-

co AntOnlo da Silva.
3729—Carteira de Identidade de Ktlene

Pereira de Assis.
3730—Carteira de Identidade de Matlas

José de Barros.
3731—Carteira de Identidade de Rlva-

davla AntOnlo Sousa.
3732—Carteira de Motorista de Egas

Dias de Oliveira.
3733—Cnderno de anotações.
3734—Carteira Profissional de Rachel

de Almeida.
3736—Certificado de Reservista de Ma-

nuel Teixeira.
3737—Certificado de Alistamento Ml-

Ittar de Jasegual Teixeira Campos.
3738— Certificado de Alistamento Mlll-
3740—Carteiro Proflslonnl de Mário Al-

tar de Jorge Taveira.
buquerque de Castro.

3741—Carteira Profissional de Valdemar
Cordeiro.

3742—Carteira Profissional de Agenor
Ferreira.

3743—Carteira de Identidade da P.D.F.
de Luís da Silva.

3743-—Carteiro.'de Identidade de Domln-
gos Gonçalves.

374S—Um par de óculos.
3751—Duas fotografias.
3756—Carteira Profissional de José Vlel-

ra de SSo Bento Filho.
3757—Carteira Profissional de Orlando

Zaccnne D'EIla.
3758—Carteira Profissional de Marga-

rido Corslno da Silva
3759—Carteira Profissional de Manuel

Joaquim de Macedo.
3760—Carteira Profissional de Inácio

Ferreira Dias.
3761—Carteira Profissional de Josê Do-

mlngn Maciel.
3762—Carteira Profissional de Delclno

Alves.
3763—Carteira Profissional de Cilas PI-

nheiros.
3764—Carteira Profissional de Antônio

Santos (Jonzaga.
3765— Carteira Profissional de Aníbal

SUva Rosa.
3767-Carteira de Reservista de Adelson

Silva.
3768- Cartelrlnha de senhora de nl-

quels.
3769--Certificado de Severino Pedro da

Silva.
8770— Um casaco de criança.
T771 -TTm relógio de pulso.
3772—Carteira do Fluminense F. S., de

Mnrlv Agulrre.
3773—Certlflcado de Alistamento Ml-

litar de Jorge Guy da Costa Mo-
rais.

3774 Carteira com diversos documentos
de Joflo Rafael da Silva.

3776— Certidão de idade de Almir Fer-
nandes da Silva.

3778 Carteira Profissional de Sebastião
Ferreira dos Santos

3779— Carteira de Identidade de Domln.
gos Francisco.

3780—Carteira de Identidade de AntôBlo
Abrantes da Silva.

3781—Carteira da Associação Imprensa
Periódico de José Alcides de Oll-
velro.

37R2-- Carteira de Reservista de Senas-
113o Coelho Sobrinho.

3783—Umn planta de construção à rua
Lopes da Cruz.

3784—Carteira de Motorista de Josê aa

3785—Carteira Reservista de Otacilio da
Costa Arantes.

3786—Carteira de Identidade de Ubaido
Bahia de Melo.

3787—Certificado de Alistamento Militar
de Jorge Barbosa Araújo Nasci-
mento.

3788—Carteira do Palácio Presidência da
República de A. Oliveira.

3791—Carteira e diversos documentos de
Josê Augusto Correia.

3792—Certificado de Reservista de Jar-
bas do Nascimento.

3793—Uma bolsa de senhora contendo
diversos objetos e pequena Impor-
tftncla.

3794—Carteira Profissional de Edison
Santos Conceição.

3795—Carteira de Reservista de Ernesto
de Oliveira Santos.

3796—Carteira de' Identidade de Carllto
de Oliveira.

3797—Carteira Profissional de Irene Fer.
reira de Aquino.

3798—Carteira Profissional de Vilma Ra.
mos.

3799—Certificado de Nascimento de
Aluir Simões Gouveia.

N.B. — Os números dc ordem que fnl-
tam nest alista correspondem
a ob.1et.os entregues aos i*es-
peottvos donos ou que se acham
guardados no nosso Departa-
mento dc Circulação.

So nos responsabilizamos pelos objo-
tos entregues em nossa redação duran-
te o período de seis meses.

Vai ser fiscalizada a
aplicação do imposto

sindical
O ministro Interino do Trabalho,

sr. Marcial Dias Pequeno, está proce-
dendo à execução do regulamento bal-
xado para a Comlssfto ("o Tmpftnto
Sindicai, no que diz respeito à pres-
taçao de contas do findo sindical io
órgfio competente da União

Determinou ainda j titular dc pas-
ta providência no sentido da cria-
çáo dt um serviço que fiscalizará n
aplicação do dito tributo, direta-
mente nas entidades de classe.

Assim será compienada a fiscaliza-
ção do racionamento do lmpôbto que,
de acordo com a Consolidação das
Leis do Trabalho, está afeta no De-
partamento Nacional do Trabalho e
ás Delegacias Regionais do Trabalho,
através d03 seus corpos de fiscais.

Para ampliar as insta-
lações do Tribunal de

Contas
O ministro da Fazenda transmitiu

ao 1.° seci etário da Câmara dos
Deputados m. nsagem do presidente dn
República sobre a i.bcrtura do crédl-
to especial de Crt 1.444.319,00 para
ampliar as instalações do Tribunal de
Contas.

JAYME BOAVISTA
ADVOGADO

Rua do Carmo, 0 — Fone: 32-4945

Dívidas incobráveis
Quer vender ou recebe? Procure •¦ De-
partamento de cobrança — Ed. Be-
Bina — Rua Alcino Guanabara, 17 —
21 —• 21. andar r. 01)6 — Tel. 42-7723.

kmmcj de Niemeyer
Rua da Assembléia, 51 - 5? andar

Domingo, 20 d^Ag^ g. Jg

tel^TrÃInja itÃtíaia
Clima excelente, cujos raios solares proporcionam ao ambiente [„_ *_,,_

e Infra-vermelho, alimentação da melhor qualidade ótunos passeios, banhos em ?
naTnaturais e artificial, equitação e jogos desport.yos, altitude ideal de 780 »

acomodações de primeira, muito sossego o rdem, h.|,ene e presteza. Tratar à 
**>

do Ouvidor, 82, 3.' andar, fundos. Telefone: 52-4295. Transportes: E. F. C. _ .
trada de rodagem Rio-Caxambu.
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TERRENOS DE 6 MIL CRUZEIROS EM CAMPO GRANDE
Medindo 12x40, com forca, luz, água o ônibus na porta, a

15 minutos da estação. Lotes de 20 x 83, para CrÇ 14.000,00, tudo
a prazo de 5 anos. Posse Imediata. • onstruçao livre. Grande
valorização. Ver diariamente, com J. Mendes, no Kestaurante
Cascata, defronte da saída do trem, à direita de quem vai para
Campo Grande. Informações pelo telefone: 42-3157, à avenida
Kio Branco n. 120, i2» andar, sala 1.222.

PARTIDAS DE LINHO
Lotes completos de puro unho belfra, lotes Imitação llnho nacional,
Unhos belgas em diferentes larguras, íaqueiros do prata 90, em
diversos desenhos, etc. CONFECÇÕES DIO CAMISAS K PIJAMAS
SOC MEDIDA. — Vendas à vista e a lonuo prazo. FAZEMOS
DEMONSTRAÇÕES A DOMICILIO SEM COMPROMISSO. - Pe-
ça. Informações a LOTHAR Herman & Cia. Ltda. -Avenida
Itlo Branco. 100-108 - 2' andnr - Salas 207-208 _ Tel.: 22-8153 _
Remetemos para o Interior qualquer mercadoria pelo reembolso

-, postal. ——
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DK. OCTAVIO SIMÕES BARBOSA
|M(H «irTAV.O HritlOKH H.M.IIOMA
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CRiii. Hotirel, 13 - «»ln- ail-l» - Telrfnn» U «»!•>
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WÊm' 5 8,5015,90
Toalha para café — Tecido
xadrez de cores firmes. Ta-
manhos: 0,90 x 0,90.

Era de Cr$ 22,00

2 2,70
Guarnição para mesa — Te-
cido etamine xadrez de cores
firmes. Quatro guardanapos.
Tamanho: 1,05 x 1.05.

Era de Cr$ 32,00

I

>^*-y '&^%&___r_^M—ts^

5 9,50
Cobertor aveludado — Para
solteiro. Na côr castanho
com barra marron.

Era de Cr$ 75,00

79,80
Colcha para casal — Em

fustão especial, nas cores:
rosa, azul e ouro. Tamanho:
2,20x1,80.

Era de Cr$ 99,00

183,00
Guarnição para cama de ca-
sal — Em superior cretone
extra. Com lindos bordados.
Lençol e 2 fronha.

Era de Cr$ 225,00

¦aUJtinmi

líliflíft

lí|^t_HHri_0Rn

7,40
Toalha "Alagoana" — Para
rosto. Em tecido super-ab-
sorvente. Branca com franja.

Era de Cr$ 9,00

2 7,90 o metro
Cretone "Oferta de Aniver-
sário". Na côr branca. Lar-
gura para cama de casal.

Era de Cr$ 33,00

3,50
Pano para copa — Super-ab-
sorvente. Tecido xadrez de
cores firmes. Tamanho:
0,70 x 0,40.

Era de CrÇ 5,00

 wmm-wm-mm-mmÊÊÊmmmÊm——mumum mm—m—mwmmm-mmmme——wmmm

5 8
Lençol para casal — Em cre-
tone branco Super-X. Bai-
nha com ajour. Tamanho:
2,15x2,00.

Era de Cr$ 75,00

i_aa^a_BM__eww_e_w____s_sa_s_s»
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9 6,80
Cobertor de Pelúcia — Pb«
casal. Desenho xadrez. Bem
macio.

Bra de Cr$ 130,00

EM TODOS AS SEÇÕES
SÃO ENCONTRADOS

SALDOS
POR PREÇOS IMPRESSIONANTES

9 8,00
Camisa em Marqulsote-Extrn
— Nn côr brnncn. Mnngns
compridas e colarinho com
l..u l.:il.imi.

Ern do Cr.$ 135,00

6,1 0
Moins soquetes — Elástico

nos punhos. Em 15 padrões
litati-ndon diforontns.

Ern do Cr$ 9,00

3,90
Melnn com cano alto —-

Podrõei funtnsin e distrados.
Corei boliiilmai.

Era dt Cr$ 5,00

\Mm.

PÇA. INDEPENDÊNCIA, 2 » 4 - ant. n_^__%
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mengoxBangu, a atração da tarde CIG HO|G
gNTARÁ 0 FLAMENGO REABILITAR-

SE, NO ESTÁDIO MUNICIPAL
Grande ansiedade pela estréia do atacante gaúcho Hermes

(?
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DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1950

ATRAVESSARÁ A BAÍA DE GUANA-
BARA 0 OLARIA

Lutarão os niteroienses pela reabilitação
No campo do Canto do Rto, em NI-

terói, dloputarfio uma peleja lnteres-
sante as equipes do clube local e do
Olaria, devendo o estádio "Cio Mar-
tlns" apanhar uma bêa assistência.

O conjunto da faixa azul vem de
empatar com o Fluminense após um
cotejo Igual, enquanto os nlterol-
ense3 perderam para o forte "team"
do Bangú, lá em cima.

ESTREARÁ O VASCO BA GAMA
Em São Januário enfrentará o São Cristóvão — Os prováveis quadros que atuarão

) nagestoso Estádio Municipal

^4 de palco, hoje, a um co-

(Uollclul du Onmpeonato Cario-

, de Futebol, d? grandes propor-

tt, íiperando-se uma grande
oil.
1'golpe do Flamengo, com ain-

Alo de HermcH, o discutido di-
iidlio gaúcho, deverá apresentar

Quadro do Bangú
um ataque perigoso, capaz de con-
seguir uma reabilitação .justa-
mente diante de um adversário de
classe como é o Bangú. Sem dú-
vida alguma, o principal JOgo da
tarde de hoje deverá oferecei um
grande espetáculo ao público que
afluir ao «(ilgantr do Maracanã».

Tanto o Bangú como o Flamen-
go depositam inteira confiança nas

52 anos de existência completa o
C. R. Vasco da Gama

Completa amanhã o Vasco da Gama o seu 52.» aniversário de
jtáação. E' êsse um acontecimento que atinge os esportistas de
Ijioopils, que vêem, na sua pujança uma legítima glória dos esportes
Btionais, Os vascainos, em particular, experimentam a sensação do
multo. Devem estar mesmo muito orgulhosos das tradições do pas-
tio e da grandeza do presente, alcançada em troco de esforços e de
utrl/fcios sem conta,

ii comemorações ia efeméride prosseguirão com o seguinte

ppama :
Hoje, domingo — Inauguração da sede náutica da Lagoa Rodrigo

U Freiióí, às dez horas, e recepção pelos poderes do clube aos con-
üaios seguindo-se visita dos sócios ao novo edifício e suas instalações.

imanhã, segunda-feira — Alvorada no estádio e sedes náuticas,
li ieij lioras. Missa solene em ação de graças, às onze horas, no
ilior-mor da Igreja de São Francisco de Paula. Recepção aos clubes
«-Irmãos, ás dezoito horas, na sede da avenida Rio Branco.

suas equipes. A luta promete ser
empolgante.

O JXJIZ
A direção da peleja foi entregue

ao juiz Alberto d» Gama Malcher,
sorteado.

OS QUA1JROS PROVA VEIfc
BANGÜ — Borracha — Gualter

e Bafaneli — Mirim — Pinguela
e Snla — Djalma — Zizinho —
Joel — Simões e Mário.

FLAMENGO — Garcia — Biguá
e Juvenal — Brla — Válter e Bi-
gode — Aloisio — Hermes — Hé-
lio — Lero e Esquerdinha.

Xa tarde de hoje, o Vasco da
Gama, campeão da temporada de
1949, estreará no certame carioca
enfrentando o entusiasta quadro
do S. Cristóvão.

Os vascainos entrarão em cam-
po sem- EU e Tesourlnha, recuando
Ipojucan para u linha média e en-
trando o perigoso Lima na mela
esquerda, formando ala com Chi-
co. Justifica-se a ansiedade rei-
nante cm torno dn estréia do Vas-
co da Gama, dada a excelência do
seu «team». Com relação ao con-
junto do S. Cristóvão deve-se lem-
hrar a reação quo teve contra o
Bonsueesso, conseguindo um justo
empate. Os alvos sfio rápidos e
atuam com muito ardor.

O ARBITRO

Dirigirá a purtida, escolhido de
comum acordo, o juiz Ivan Ca-
pelleti.

AS EQUIPES PROVÁVEIS

VASCO — Barbosa — Augusto e
Wilson — Ipojucan — Danilo e
Jorge — Vasconcelos — Maneca

Ademir —' Lima e Chico.
S. CRISTÓVÃO — Marujo —

Torbis e Doutor — Nelson — Ge-
raldo e Olavo — Lino — Rato

Marino — Mnuri e Reginaldo.

O Canto do Rio, no JOgo de hoje,
diante de um adversário matr. cate-
gorizado, tim uma grande oportunl-
C.aàe para apagar a derroca inicl.i
sofrida no estádio Proletário. Por
outrolado, os olar'enses cor.flam na
sua equipe

O JUIZ
Servirá de Juiz o sr. Mário Viana,

árbitro que se vem destacando como
o melhor da cidade.

PROVÁVEIS QUADROS
CANTO DO RIO: Joel; Wugner •

Cosine; Edósto, Cáudlo e Serafim; Lu-
pérclo Edmar, Raimundo, Carango «
Arldlo.

OLARIA: Milton; Lamparina ¦• Ama-
ro; Jair, Olavo e Armnlns; Jarbas,
Faustlno, Maxwell, Mlcal e Esquer-
dinha.

Horário dos jogos
de hoje

Quadro do 8. Cristóvão

ASPIRANTES  13H15M
PROFISSIONAIS  15H15M
AMADORES  Í1H30M

Nada há entre o Fliimi-
nense e Jacob

S. PAULO, 19 (Asnpress) —Se-
gundo foi divulgado nesta capital,
o Fluminense do Rio estava inte-
ressado no concurso de Jacob, per-
tencente ao S. Paulo. Mas uo que
apuramos, o bi-campe &o paulista
ilesconhece qualquer Interesse do
clube carioca pelo seu Jogador.
Ademais, informam, que o São
Paulo nao cederá Jacob a clube
nenhum.

Renato não virá mais
para o Rio

S. PAULO, 19 (Asapress) — A
Portuguesa de Esportes, acaba de
contratar o zagueiro Renato que
pertenceu ao S. Paulo. Renato, a
nova aquisição da Portuguesa, de-
verá atuar amanha contra o Ja-
baquara.

S@rão concluídas as o
impressões de uma visita ao j

bras do Estádio do Maracanã
;rande monumento do esporte nacional

O Estádio do Maracanã conti-
nua sendo um manacial de assun-
tos interessantes, para o Jornalis-
ta esportivo e para a grande tor-
clda brasileira. Nfio se pode alu-
dir a êsse grande e belo monu-
mento do esporte nacional sem um

ando a supremacia do atletismo juvenil feminino
Serão disputados esta tarde, nas Laranjeiras, o Campeonato e o Triatlo

— Ressurge o Vasco da (.ama nas competições da classe

sentimento misto de orgulho e ale-
grla, porque, efetivamente, ÔJe
constitui um arrojo de engenharia
e uma prova Insofismável da ca-

atender ao Campeonato Mundial de
Futebol, o formidável estádio nem
por Isso deixa de oferecer mais
conforto do que qualquer outru

dominar pelo despeito de consta-
tar as proporções do empreendi-
mento, que velo colocar o futenol
do Brasil, nesse particular, numa

mente vinculados aos Jornalistas,
há longos anos, fomos conduzidos
fi presença do dr. Paulo Pinheiro
duedes, diretor-técnleo, que ms

ÉÜ

mos a percorrer as dependências
internas do estádio. O auperln-
tendente fol-noa esclarecendo, k
medida que caminhávamos, da*

Cercados do enorme entUBlas-
to, leráo disputados esta tarde o
tinpeonato Juvenil e o Triatlo
Ftminlno. Concorrem ao certa-
tí, que será realizado no es-
Ullo das Laranjeiras, o Flu-
almnsp, Botafogo e Vasco da
Cima, sendo que o clube cruz-
ultlno marcará o retorno às
itlvld.-iden do atlético feminino.
Cinqüenta e nela mocas estilo

kitrltas, sendo quo o Botafogo

ir

Compareçam, atletas
daFAE

I Federac&o Atlética de Estudantes
& por nosso Intermédio aos atletas
teocados para os Jogos Universitários
lia llzarem-se c-m Recife, que compa-
tia à s«de da F. A. E. amanhfi,
ú 21. das 15 horas em diante para«nbmetertm ao exame médico. Ou-
luta deverío apresentar com urgên-
Jl o resultado do exame abreugráflco.
•i faltosos serio automaticamente des-
Wm.

I

com 15 para o Campeonato e 11
pnra o triatlo; o Fluminonse,
com 12 e 8, e o Vasco, com 8
e 2.

O Fluminense e o Botafogo
reúnem as melhores forças, po-

rém o tricolor, apontado o favo-
rito do triatlo parece melhor cre-
denclado.

O PROGRAMA
Está assim organizado o pro-

grama para a tarde atlética de
hoje, no estádio das Laranjel-
ras.

14h30m — 75 metros rasos —
scml-finais;

Arremesso do Peso;
Salto em Altura — Triatlo.
15 horas — Arremesso do Dar-

do;
Saldo & Distancia.
lShlOm — 75 metros rasos —

Final;
Arremesso do Disco — Triatlo.
13h35m — Salto em Altura;

Arremesso do Disco.
15h50m — 100 metros rasos —

séries — Triatlo.
If>h20m — Revezamento 4x75

metros rasos.
APELO AOS JUIZES

A F.M.A. solicita aos srs. Jul-
zes que compareçam no local
das provas ns 14 horas.

Juizes que atuarão,
hoje, em São Paulo

S. PAULO, 19 (Asapress/ —Sáo
os seguintes os árbitros que apita-
rào amanha, a primeira rodada do
Campeonato Paulista de 1950: Pai-
melras x Portuguesa Santista —
Sr. Cireno Parreira de Andrade;
C< inthians x Juventus, sr. Tele-
maço Pompeu; Portuguesa de Des-
portes x Jabaquara, sr. Aotónlo j pacidade de açáo e de lnteligen-
Musitano; Ipiranga x Snntos sr. : ;ja ao brasileiro, tantas vezes ne-
Jo&o Gambetta; XV de Novembro | gada pelo derrotlsmo e tantas ou-
x Guarani, sr. José de Moura j tros enaltecidas pelos fatos. Con-

A ESQUERDA V nosso companticiro José Brlgido com o tu: fauio t-mheiro Guedes, atretor-teertico ao asiádio, 'acompanhado de Arno Fran!.
diretor esportivo. A DIRÜITA — O técnico Gomes Neves quando prestava esclarecimento a respeita da instalação

Leite.

praça de esportes do nosso pala.
Isto foi bem compreendido e louva-
do pelos Jornalistas estrangeiros
que nqul estiveram, à exceção rie
uns dois ou trCs que se deixaramoluldo em tempo «record» para

^ilro.fanoapar^ ^ 
^ ^^ (|(|W
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vendo-te o guardião Manga completamente vencido. Ao lado, vô-ae o goleiro suburbano interceptando

posição verdadeiramente inveja-
vel, não apenas no continente su-
lamericano, mas em todo o mun-
do.

IMPRESSÕES DE UMA VISITA

Há dias, decidimos realizar uma
visita ao estádio, a fim de verifi-
carmos o estado psicológico daque-
les que lá emprestam o melhor de
seus esforços para que o estádio
cont.inui dando motivos novos de
satisfação aos que o procuram.
Recebidos por Arno Frank, seu su-
perlntendente, e Luís Vinhais, seu
diretor-esportivo, dois esportistas
veteranos que se acham Íntima-

acolheu com o seu cavalheirlsmo
habitual.

Trocamos idéias a respeito da
grande obra e aproveitamos o en-
sejo para indagar das posslbill-
dades de ser concluído o plano de
construção do conjunto, ao que nos
foi dito que o prefeito Mendes cie
Morais está decidido a levar a bom
termo Csse plano, tanto que os en-
genheiros e seus auxiliares se
acham entregues ao trabalho dc
revisão de cálculos, etc.

ARNO FRANK, O «CICERONE»
Deixando o escritório do dr.

Paulo Pinheiro Guedes, começa-

superintendente e í.mz Vinhais,
de som.

providências que estão sendo da-
das para que nfio diminua o rit-
mo do trabalho de revestimento
e acabamento. Ai-no Frank, como
Luís Vinhais, é um entusiasta do
estádio. Não obstante as preo-
cupações decorrentes de suas enor-
mes responsabilidades, tem sem-
pre muito boa vontade de aten-
der a todos quantos se dirigem ao
estádio para visitas. Náo ae Jul-
gue que cessou a curiosidade po-
pular pela colossal praça de es-
portes. Em absoluto. São fre-
quentes as visitas do interior do
pais. No dia em que iá estivemos,

(Conclui na 6.» página)

América e Madureira jogarão em Conselheiro Galvao

l

CASULO SALVOU O TRICOLOR DA DERROTA
TFCNICAMENTE, OS LEOPOLDINENSES SIJPERABAM SEUS ADVERSÁRIOS
-*¦ *-i*»J*faM.\J ••nifirknno «.. _ .„l....l.... „,..!.. aiu.i m.-iil,. ¦

j quadro rio Fluminense'«•um acontecera controlllr"i, voltou n docepclo-
¦ '"i iiiiii.. <íf ontem, «»•

Ç,Bn,lo iiijiinto do

ywrilmiiuln •• liicupax <l«<
J)"r 

«linnliiM. o ativaria'
flytti""1'" l»"'l'*ní ««perar o
tll!" i*'' ",,*,W ,'»"'l"'°*
fo | 

"'"' "'»•('»»!, Vlíl.lM*""to, l«i'iilt>Niff«nli, »»»¦

um quadro de menou cl««ue,
mim, que ««»•»« aproveitar-
•e ilu» falha» encontrado»
ua mui defesa. Pothww dizer

quo devo o tricolor ao mag-
níflco desempenho do Cas«
tíil.* o empate logrado no tU
uai da 1'HVena, I»''1» «''""i"
,-.... de 2-2. l'oí dlx I»
. i..[  « mwnjflo ''«>» J"»»'
dores rulno««nls no m)Mjo
de --Hi'".

OS MELHORES
No quadro do Bonsuc«s«

nn iodou atuaram além dan
suas possibilidades, adindo
com dosemharaço, «oesSo e
entusiasmo. Individual mon..
le, porém, Munga, AniourI e
Vítor* na defesa, e Maneco e
Hoherlo, ua ofensiva, una*
irrerani eom mais lies»
toque,

Atuou de modo dwenHo'

nante o tricolor, onde ape
nas teve utuação hrilhante o
Ktiardião ("antillo, que nal-
vou "kooIh" certos, hcimIo n
primeira figuro do grama*
tio, Depois, apenas Pinheiro
i HIIon fizeram alwunia col-
au de aproveitável, lios de-
moi» uem »' hoiu falar.

O 111/
Dlrlvlu o I-. •> i^nlof

tf

mente o sr. Carlos de 011-
veira Monteiro.

OS "GOALS"

Prlmntro tampoi — Aos
11 minutos, rocelMsndo o
couro de < í.iml... Maneco
Invade a oroo e entro no
arco com Ioda e tudo* ío/cii-
do o primeiro lento do lloic
sucesso, <>><"M<l'. (,... .-,.¦......

<'.t SS * • ,»rt«li'»>

-f
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A parililii (jun wt' iinvDit), liujtí.
nn uumpu du rim Üonsellisiru bial>
viiu, iniH'^ «« im mini do ÁfüAriua
u .in MiniiiiMinii possus usruiitsrls>
IIllllM lillnimHlliil.il., fl UU», ÜNlIOlM
iii|yi./HÍiil'i» «« MINIlteill OlVlnli/K,
íhidUi JnlulMriu o uuHaina ddiu dois
triunfou a«\itaaaUua, II MaiiuraU
rs «'•'¦- éarruiàiiio » > '¦" ¦• •¦"

0 illiuiim dn AiutlUtl

p»r I 0 H d Allií'l'lni viiiicimi 0 lío>
IiiIoKOi liii |0ko t\« ..NlrAlii, |iii|n
IiimIh noOlUKIIOI ri» 4 'i IOhIi. ii
mim riiin iÍhiin dOIlIpcn, o prAllu
\ii'i))i„\i, a»)' *i|iilllliiii<ln,

O Allltl NIO

tiH.tt\ru • |A(« ii ar Arlsiimlil»
Moi|/«,

UUAU1IOH 1'IIOVAVniN
MAIilllllillllA Niilinoil Wa-

Imr a VAItMl'1 Aiim**Io< II.oiiiIiiio
>i Mlnnliiií okvmIiIiiiImi, 1,'iiiibIIiiIi»,
UiHriOiiu, Iniu» i' Tttllipllllm

AMÜI/IICAi Osnli ii»iiiMr t
limli Hulífio») Osv*t<UiiliM » 'lo'l««
fruiin, fl»<*llii»)( M*n«'«, 1'IihsOj
Hammlu a JuiaUilm,
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PALPITES DO "DIÁRIO DE NOTICIAS'

Pint — Jurema — Dama
Mustafá — Aciram — Leste
Darwin — Macanudo — Lucanor
Tocantins — Bohemio — Cangapé
lâiy — Baluarte — D. Antonico
Cabaíía — Viuva Alegro — La Coruna
Cruz Montiel — Carrasco —- Punitaqui
Moratin — Aquila — Brown Boy

%f 3^ 5^ &&? d^t d?$t ?&£ 3^ df^t apflf 3^

A reunião de hoje no Hipódromo

Domingo, 20 de Agosto r]e ]95()

II

•^-Stf*^:^^^^^^^^;***-?

rasileiro
Programa de oito carreiras — Montarias oficia is e cotações — Nossas informações e o progra-

ma em revista — Acorrida em São Paulo 
Tocantins,

A CORRIDA DE ONTEM
Romano levantou a principal prova

N» tarde de ontem realizou-se, no Hipódromo da Gávea, a 97,,

O programa, montarias ofi-
ciais e cotações para hoje

«RIMEIKA OAKKEIHA — AS TKKZi*.
HORAS — IMIfiiUIO «JAPEYU» -
1.800 metkds — 30.000 cru-
zeiros. •

Ks. Ots.
1—1 DAMA. L. Mezaros . 56 85
2—2 JUREMA. O. Serra . 56 40

3 PINT. E. Castillo ... 56 60
3—4 BOLIVA, S. Ferreira . 56 40

MIRAGEM, O. Macedo 56 35
4—6 ISLEB1S. L. RiROiii . 56 35

7 MARGARET, V. de An-
drade  B8 40

SElitMIA OAltKElltA — AS TKE7.1
HORAS E TRINTA MIMTOS -
FRf-MIO «CHOCAttVCO» — 1.6.M
METROS — 30.000 OUPZKlKOft

lia. Cis.

1—1 GRÃO MOGOL, C. Mo-
reno 5° 50

LUETZOW, L. Rigonl . 53 50
2—3 MUSTAFA. O. Ullôa . 57 55

SEGUNDITO, O. Serra 4R 50
3—5 ACIRAM. E, Castillo ... 59 35

MINGUINHO' J. Portilho 50 30
7 LESTE, O. Macedo ... 40 30
" RIO VERDE, nflo cor-

rerá  50 —

TERCEIRA CARREIRA — AS «UA-
TORZE HORAS E CINCO MINIj-
ijOÇi — PRÊMIO «MAIPO» —
1.400 METROS — HO 0011 ORD-•

lis. Cts
1—1 LUCANOR. A. Rosa , . 54 35
2—2 DARWIN, L. Rigoni . . 54 40

BROTINHO, L. Mezaros. 5S 60
3—4 GLOBO, S. Ferreira . . 54 40

MACANUDO. E. Moreira 54 35
4—6 FOXAJAX, C. Moreno . 54 35

CHEVRETTE, A. Araújo 52 70

QUARTA CARREIRA — AS UUATOll-
ZE HORAS E QUARENTA MIN.
XOS — PRÊMIO «OENERAI
SA1NT MARTIN» — 1.400 ME
TROS — 40.000 CRUZEIROS.

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HOKAS E QUINZE MINUTOS -
PRÊMIO «SAN LOUREN.IO» -
l.flflO METROS — 35.000 CRU-
zkiros. •

lt». Gt*.
1—1 BALUARTE, S. Ferreira 56 27
2—2 LILY, O. Ullôa .... 54 25
3— 3 CO.TUBA, C. Moreno . 54 35

4 DON EUVALDO, E. Sil-
va 56 40

4—5 DON ANTONICO, L. Ri-
gonl 56 50

6 CRATO, P. Vaz .... 56 60

SEXTA CARREIRA — AS QUTNiM.
HORAS E CINQÜENTA THNUTOS
— PRÊMIO «JOAQUIM CARLOS
BUENO» — ( XVII HANDICAP
ESrEOIAL ) — 1.400 METROS —
00.000 CRUZEIROS.

B E T T I N O

Kl. Cts.
57 35
52 35

1—1 TOCANTINS, O. Ullôa .
¦" GUAYANA7-. P. Simões.

2—2 BOHEMIO, A. Ribas . .
3 GENGIBRE, O. Serra ..

3—4 CANGAPft. O. Macedo

Ks, Cts.
55 30
55 30
55 25
55 RO
55 40

5 KARBOLITO, .1. Portlllio 55 50
4—6 GAIO, C. Moreno ... 55 S0

SENTA A TUA, L. Me-
zaros 

MUCHACHO. E. Silva .

PER u. H.

JVrdeu-se «lia IR ..<> 1'lncmn IO\, nl-
tinia sessiin. mnn carteira contendo
dois recibos, carteira «le Motorista, li-
cenca do carro 110001) e um tnlflo de
Kazollna do Ministério da Marinha.
Pertencem ao Capit-io-Tenentc KAY-
MUNDO DEIRO CARDOSO. Pede se
a quem encontrar t«»l«fonnr psi ru: —
38-20Z4, 23-4408 ou cntreu-nr m« por-
taria do Club Naval. Será gratificado.

1 —1 CABANA, 8. Ferreira
" LAURINA, J. Portilho

2 SALPICADA. O. Macedo 50 60
2-3 LA CORUNA, P. Simôei. 57 50

I MYGALA, P. Vaz ... 53 40
LA FLECHE, O. Ullôa 55 40

3—6 LA PLUMA, E. Moreira. 53 60
7 HELAS, A. Araújo . 58 35
" PALMEIRAS, C. Moreno 53 35

4—S CHENILLE, nfio correra. 60 —
9 VIUVA ALEGRE, I. PI-

nheiro 52 50" SANS ROUTE, L. Rigo-
ni 53 60

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZE3
SEIS HORAS E TRINTA MINUTOU
— GRANDE PRÊMIO «DOUTOR
FRONTIN» — < SEGUNDA PROV-»
DA TEMPORADA INTERNAOI:!
NAI. ) — 2.400 METROS — 300.00.
CRUZEIROS. •

S B T T l N O•
Kl. Cts,

1—1 CRUZ MONTIEL, F. Xrl-
goven 59 20" RADAR, M. L'011ierou 59 20

2—3 ZONZO, E. Garcia ... 57 40
CORAJE, E. Castillo . 59 80
PUNITAQUI, J. Portilho. 57 60

3-5 APUVO, O. Ullôa .... 59 60
MANGUART, A. Araújo. 59 60

r SCARLET ORB, P. Si-
môcs 57 70

4--S CARRASCO, P. Vaz . 59 30'* RETANG, A. Barbosa 57 30
" SALAMALEC, L. llis"-

ni 59 30

OITAVA CARREIRA — AS DEZEBSH-
TE HORAS E DEZ MINÍJTOS -
PRÊMIO «QUINTO CONGKESSt
BRASILEIRO DE MIOROBTOLO
GIA» — 1400 METROS — 35.00'
CRUZEIROS.

CLÍNICA
HOMEOPÁTICA

Doenças Crônicas e
nervosas

DR. MOURA BRANDÃO
(Docente da Escola de Medicina

c Cirnrfria)
O doente tomará remédio diinn

vezes no dia.
ALTAS IHNAimZAÇAES

Kua S. José, 85, H. 404 — 43-5592

B E T T I N O

1_1 MORATIN, L. RiKOnl . .
MONDAR. M. L'Ollieróu
HASTALUEOO, Ublraja-

ra Cunha 
2_4 AQUILA. I. «le Sousa .

ECELERO, N. Mota . .
JEFFY, L. Mezaros . .

3—7 INTRÉPIDO, S. Ferreira 54 50

Ks. Cts
5*1 30
52 60

54 60
56' 50
52 70
54 70

CORRETOR, C. Brito
BROWN I30Y. C. More-

no . 
4-10 RIO VERDE, P. Simões.

II BOSPHORINO, I. Plnhel-
ro" JACAREI. E Castillo .

54 70

66 60
58 60

52 3&
58 35

N. dn R. — Carreiras do "betllno"!
¦ Sexta — Sétima — Oitava.

PETYBON — QUILO CR$ 9,00
Massa nlimenrfeia superior — produto da Matarazzo. Biscoitos
Aymorê — quilo: Cr.? 25.00. Doces, frutas, bebidas, conservas. Oom-
pleta seção de «luncli», sorvetes e refreseos. Casa Vork — Avenida
18 de Maio, 2S — Loja F — Galeria da C. Econômica — Tel.: 52-0325.

wmm

J " N
Fará Vereador

Jorge É Lima
Fr. Floriano., 55
1L° - Tel.: 22 9277

No Hipódromo da Gávea teremot
hoje mais uma reunião hípico em
prosseguimento da atual temporada
de nosso turfe.

m

O programa ê composto ãe oito
carreiras, destacando-se como pro-
va principal o "Granrle Prêmio Dou-
tor Frontin", na distância de 2.400
melros e 300.000 cr»2eiro« de dota-
cão, onda foram eleitos lavoritos
CRUZ MONTIEL o RADAR.*

0 novo encontro de CRUZ MON-
TIEL, CARRASCO, CORAJE e SA-
LAMALEC promete ser interes-
Binte. m

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras informações e as
últimas "performances" dos purê-
Iheiros alistados no

m

PROGRAMA EM
REVISTA

PRIMEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS — PRÊMIO «JAPEYÜ» ¦-
1.B0O METROS — 30.000 CRH
ZEIROS.

— ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS, SEM VITÓRIA NO
PAIS — PESOS DA TABELA, COM
DESCARGA PARA APRENDIZ.•

DAMA, 56 quilos. — No dia 3 rte
agosto, na areia pesada, em 1.400 me-
tfiros, sob a direção de Lagos Mezaros,
com 56 quilos, foi terceiro para Blzar-
ra e Nlnfa, derrotando Etincelle, Diva.
Plnt, Dona Cristina, Boliva, Jurema e
Flan Star. — Sô melhoras acusou em
seu estado. — Poderá ser a ganhadora.

JUREMA, 56 quilos. — No dia 3 de
agosto, na areia pesada, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Orlando Serra,
com 56 quilos, íoi nono para Bizarra,
Nlnfa, Dama, Etincelle, Diva, Pina.
Dona Cristina e Boltva, derrotando
Flag Star. — Bem movida. — Poderá
figurar com êxito.

PINT, 56 quilos. — No dia 3 de
.lEôsto, na areia pesada, em 1.400 me-
tros, sob a direção de José Martins, com
36 quilos, íoi sexto para Bizarra, Nln-
fa Dama, Etincelle o Diva, derrotando
Dona Cristina, Boliva, Jurema e Flag
Star — Acusou melhoras em seu es-
tado, tendo fornecido ótimo privado.

Há fé em seu triunfo.
BOLIVA, 56 quilos. - No dia 3 de

agosto, na areia pesada, em 1.400 me-
iros, sob a dlreçilo de Salomão Ferreira,
rom 56 quilos, foi terceiro para Bizarru.
Nlnfa, Dama, Etincelle, Diva, Pint e
Dona Cristina, derrotando- Jurema e
Flag Star. — Algo melhor mas nao
acreditamos no seu êxito.

MIRAGEM, 56 quilos. - Estreante.
E' uma filha de Misslsslpi que esta

bem preparada para estrear. — Bom
"iSLEBIS, 

56 quilos. — No dia 22 de

julho, na areia leve, cm 1.300 metros,
sob a direçfio de Ilton Pinheiro, com
54 quilos, foi sétimo para Florena, Do-
na Cristina, Bizarra, Nona, Etincelle «
Dama, derrotando Indaba e Plnt. —

Algo melhor. — Possível para o

MARGARET. 56 quilos. - Estrear»-
te — E" uma filha de Duggan bem

preparada. — Possível no "placé".

SEGUNDA CARREIRA — AS TKEZE
HORAS E TRINTA MINUTOS -

PRÊMIO «CHOCABUCO» — l.Bi."
METROS — 30.000 CRUZEIROS.•
_ ANIMAIS NACIONAIS DE OU A-
TRO ANOS E MAIS IDAD1-1 ¦-¦

PEZOB DA TABELA. COM DES-
CARGA PARA APRENDIZ.

GRÃO MOGOL, 
'-<-i 

quilos, - No dia
12 th- a.m-i-sto na meia leve, em 1.40Ü
metros, sub n ilin-vao cie Pedro Coelho
com 5*1 quilos, foi terceiro para Purv -

Guaranysinho. derrotando Grisu, Alvor.
Merlot," Diolan, Hispano e Velho Rico.
.- Vem do bons atuações. — E umn
das fftrças, pois, vai multo leve.

LUETZOW, ri3 quilos. - No cila 1-
dc agosto, na areia leve. em 1.600 me-
tros, soh a direção de Luís Rigonl, com
55 tiuilos. escoltou Cavador, derrotando
Scarnrnouche, Segundlto, Mlngulnho,
Jequltlnhonha, Jiimary e Cabo !*n<-
Continua "tinindo",
nar entre os primeiros.

MUSTAFA'. 57 quilos. -- No dia 3

de agosto, na areia pesada, em 2.-00
metros snb a direção rie Juslinlano Mes-

quita, com rifi quilos, escoltou Cumber-
land, derrotando Segundlto. Luetzow,
Idealista, Aciram. Egeu Palmar. Ma-

landro. Hausto e Rio Verde. - Cnn-

«erva a forma. - E' o favorito dos
"entendidos".

SEGUNDITO. 4K quilos. -- NO aia
\'_ rie agosto, na areia leve. em 1.600
metros, soh a direção de Benedito Ri-

beiro, com 51 quilos, foi quarto para
Cavador, Luetzow e Scaramcmchf, dei-

rotando Mlngulnho, .lequitinhonha, Ja-

marv e Cabo Frio. - Anda bem. -

Sério candidato ao triunfo.

ACIRAM. 59 quilos. - No dia 3 de

.gosto, na areia pesada, cm 2.200 me-

in* soh a direção de Ilton Pnhe.ro.
com 58 quilos, foi sexto para Cumber-
uTd, Mustafá. Segundlto. Luab-JW-e
Idealista, derrotando Egeu, Palmar
Malandro, Hausto e p 

Verde - Seu

estario é bom. - E' adversário a ser

TlNGUINHO, 50 quilos. -No dia

12 de agoslo, na areia leve. em 1.600
metros sob a direção de Olivio Mace-
do, com 51 quilos, foi quinto parai U-
vador, Luetzow Scaramouche e Se,,un-
dito derrotando Jequiitnhonha, Jamary
e Cabo Frio. — Anda bem mas não é

Õ mesmo no gramado. - Não gosta-

GLOBO, 54 quilos. — No dia 5 de
agosto, na areia pesada, em 2.400 me-
tros, sob a direção de J. P. Artigas,
com 52 quilos, foi último para Punita-
qui, Magali, Torpedo, Giro, Radar, LI-
teral, Suspect, Retang, Tedriy, Lucanor,
Guaraz, Laturno, Macanudo e Foxajax.
— Também melhorou. — Azar viável.

MACANUDO, 54 quilos. — No dia 5
de agosto, na areia pesada, em 2.400
metros, sob a direção de Severino Cá-
mara, com 48 quilos, foi déclmo-tercei-
ro para Punitaqui, Magali, Torpedo,
Giro, Radar, Literal, Suspect, Retang,
Teddy. Lucanor, Guaraz e Laturno, der-
rotando Foxajax e Globo. — Conserva
a forma. — Nada deverá fazer.

FOXAJAX, 54 quilos. — No dia 5 de
agosto, na areia pesada, em 2.400 me-
tros, sob a direção de Adão Ribas, cum
34 quilos, foi décimo-quarto para Pu-
nitaqui, Magali, Torpedo, Giro, Radar,
Literal, Suspect, Retang, Teddy, Luca-
nor, Guaraz, Laturno e Macanudo, der-
rotando Globo. — Seu estado é o mes-
mo. — Nâo acreditamos no aeu êxito.

CHEVRETTE, 52 quilos. — No dia
28 de maio, na grama leve, em 1.300
metros, sob a direçfio de Salomão Fer-
reira, com 53 quilos, íoi quinto para
Péniche, Landa, Puritana e Laturno,
derrotando Dona Paulina, Sylark e Dom
Rozendo. — Vem de fracas atuações.
— Somente como grande azar.

QUARTA CARREIRA — AS QUATOR-
ZE HORAS E QUARENTA MINU-
XOS — PRÊMIO «GENERAL
SAINT MARTIN» — 1.400 ME
TROS — 40.000 CRUZEIROS.•
— ANIMAIS NACIONAIS DE TRBH
ANOS, DOS LEILÕES DA SOCIE-
DADE, BEM VITÓRIA NO PAIS —
PESOS DA TABELA, COM DES-
CARGA PARA APRENDIZ.•

TOCANTINS, 55 quilos. — Domingo
último, na grama leve, em 1.000 me-
tros, sob a direçfio de Osvaldo Ullôa
com 55 quilos, foi quarto para Elatl,
Murmansk e Orestes, derrotando Hono-
lulú, Dlon, Senta a Pua, Galo e Gen-
glbre. — Seu estado é ótimo. — Há
esperanças no seu triunfo.

GUAYANAZ, 55 quilos. — No dia
6 de agosto, na areia pesada, em 1.300

O início da reu-
nião de hoje
A reunião de hoje tem

o seu início marcado para
as 13 horas.

metros, sob a direção de Pedro Simões,
com 55 quilos, foi sétimo para Frutuo-
so, Murmansk. Elatl, Guambl, Pirajul e
Karbolito, derrotando Osman, sem lm-
prssionar. — Seu estado é o mesmo.
— Não acreditamos.

BOHEMIO, 55 quilos. — No dia 2 de
Julho, na areia pesada, em 1.300 me-
tros, sob a direção de José Portilho,
com 55 quilos, foi terceiro para Maggy
e Mont Royal, derrotando Oculta e Bi-
culba. — Algo melhor. — Está multo
falado na Gávea. — Não é Impossível.

GENGIBRE, 55 quilos. — Domingo
último, na grama leve, cm 1.000 me-
tros, sob a direção de Adão Ribas, com
55 quilos, foi último para Elatl, Mur-
mansk, Orestes, Tocantins, Honolulú,
Dlon, Senta a Pua, Gaio e Genglbre.
— Nada demonstrou até agora. — Di-
flcil.

CANGAPE'. 55 quilos. — No dia 23
de julho, na grama leve, em 1.000 me-
tros, sob a direção de Olivio Macedo,
com 55 quilos, foi quarto para Sketch,
Orestes e Elatl, derrotando Senta a Pua,
Oculta, Biculba, Olstrla e Muchacho. —
Melhorou algo e está muito folndo. —•
Vale arriscar.

KARBOLITO, 55 qullo3. — No dia
8 de agosto, na areia pesada, em 1.300
metros, sob a direção de Rui Benltez,
com 55 quilos, foi sexto para Frutuoso,
Murmansk, Elatl, Guambl e Pirajul,
derrotando Guayanaz e Osman. — Na-
da tem feito e o seu estado pouco mo-
dificou. — Não gostamos.

GAIO, 55 quilos. — Domingo último,
na grama leve, em 1.000 metros, sob
a direção de Otillo Reichel, com 55 qui-
los, foi terceiro para Elatl, Murmansk,
Orestes, Tocantins, Honolulú, Dion e
Senta a Pua, derrotando Genglbre. —
Nada fêz até agora. — Achamos dl-
floll.

MENTA A PUA, 55 quilos. — Do-
mlngo último, na grama leve, em 1.400
metros, sob n direção de Lagos Meza-
ros, com 55 quilos, foi sétimo para

Os «forfaits» para
a reunião de hoje

Até às 18 horas de on-
tem, haviam sido entre-
gues os seguintes "for-

fails,, para a reunião de
hoje:

—RIO VERDE (se-
gunda carreira)

— CHENILLE
-jSkf y&f *&f y&t a*

Â corrida de hoje em Cidade Jardim

Deverá lerml-

Para a corrida de hoje em Cida-
de Jardim, o programa a ser cum-
prido ú o seguinte:

primeira carreira - as trezh
horas e trinta minutos -
prêmio "josé guathemosin
nogueira" - 1.500 metros -
8o.000 cruzeiros.

quilo».
1—1 FOUGÊRE, O. Reichel .. NS
2—2 SAFIRA CEYLAO, G. Gre-

me Júnior 8Ç
:•)—3 BIANCALANA, O. Rosa. 86

SEGUNDA CARREIRA — AS QUA-
TORZE HORAS — 1.000 METROS
— 30.000 CRUZEIROS.«

QUI LOS
se
52
56
56
46
46

TERCEIRA CARREIRA AS yUA-
TOK/.K HORAS E TRINTA MINU-
TOS - 1.600 METROS - 30.0011
CRli/.KIROS.

1—1 LUNA (excluída) . . .
" EXQUISITA, O. Reichel

•_. -'_ LOLA, L. Gonzalez . .
3 —3 JAM1NDA, J. Alvos . .
4—4 HVDRA, R. Olguln . .

5 X AM ATA, J. Taborda .

-1 BANJO, J. Carvalho
" LUCKY LADY, J.

horda 
-2 LUM1AR, J. Alves .
-3 DOLL, N. Pereira .
-4 1'APA.IÜ, L. Osório .

5 ABAFA, E. Vieira .

Ta-

tQUILUS
58

46
58
56
54
54

CAUTELAS __
Emprésticos sobre cautelas da Caixa Econômica

CASA BANCARIA LIBERAL
RUA LUÍS DE CAMÕES N. 60

14

LOTEAMENTO SEM IGUAL
Em FAZENDA confinando com o Distrito Fcdcrnl

VflwliiH ft prazo (..ncrnto-T.ei n' 88) — Som juro»

/Sorvlilo por Trcnti da Oniritl e I.iniiiiH do Onlbill

(¦ 5 mlniif-oi* « pA «li. Clrliuln). ITpço: clr-urlo Cr» 4.000.00
Entrada  n/,*t l •
00 nreiraçffflN nn-lhiil*. dn  ' ¦"* ""•""

MVrr.K RIüBIDHNfüAIN (.liin(« íi' KhIiicAo)
Bntrudn  i.-5/*
(10 pn*Ni'i*;*'.i'- •>¦< i«»i"In <l«< .".'„' „

HfTIOM (lln 20,T)00(H'. mi HlllU) OcmiIi- « i'b l.ftO por mr.
di 10 rrilnul'*» n i""' 'in .'Irtndc)
ii.iM-.il. ,.,,.... •*
00 picnOiiv-Vn rri-c-m-tt.l*. d<«

fliiiidi» • trnUm tm imifirinvUutmUi» t<»m n* \)tnptMhr\nn
KtM WéHYMM «OÜAlfVA, / IIAM AI

(IMuí/Ao »/»'«nl'iii# a <¦" •»'»'« <•¦¦'¦'¦

1,800,00

10%

m-m ¦ .
¦W*

mos.
LESTE, 49 quilos _ No dia 16 de

julho, na grama leve, em MM »^
tros sob a direção de Osvaldo Ulloa.
com' 52 quilos, foi quarto para Dyna-

mo Malandro e Guaranysinho, derro-

tendo Grfto Mogol, Palmar e Ganges. —

Em bom estado e bem no gramado. —

Competido»" temível.
RIO VERDE, 50 quiloa. — Nao cor-

rerá.

TERCEIRA CARREIRA - AB <JÜA-
TORKK HORAS K CINCO MINI-
%$£ - FRftMIO «MA1PU» -

1.400 METROS — 30.000 CRU-
z iti lios.
— ANIMAIS ESTRANGEIROS, QUE
NAO TENIIAM GANHO MAIS DE
ioml"cruzeirosem PRmio*
DE PRIMEIRO LUGAR NO PAÍB
í- PESOS DA TABELA, COM BO-

BRECARGA B DESCARGA PARA
APRENDIZ. •

LUCANOR. 54 quilos. - No dia B «Je
•aftmo na arei.-. pBíHrtn, em 2.400 me-
froil «ob. .. rtlreífto d,. A«*lr Alelxo, oom
B0\*Mt ro, «cimo para Puniuiqu ,
M.Rn Torpirto, Giro, Radar, Literal,
Èuwci, fíouiw » Teddy. derro ando

protiuiílr i/".< /.tu»'.'"1 ilwi» ven.

,n,iir>. «rollmi I.Miinna, rt»rroi«rnlo Mo'!',? 
, TunnUlM. Hrt m« horm

HBUtOU. - '•'.' U»» ,lfM1 l>K'^"}' ""

"'iíncmmo. w -i"»"» ; N" m" '•

ihnt, nmiiiimvi'i V.'»f i<'*í.. - 
,»"¦'"

iirm miei-'» mi» •"» '«'"•» ,m"> "
titill tf-Vflf..'.»»,

QUARTA CARREIRA - AS QUINZE
HORAS — 1.400 METROS - 35.000
CRUZEIROS.

QUILOb

1—1 CRATÊUS. R. Olguin . 55
'• DETECTOR, L. Osório 55

2—2 MEDUC, O. Rosa .... 55
3 TERRÍVEL. D. Garcia . 55

a_4 MOSQUETEIRO, A. Catai-
dl B8

5 DON FUNFAS, P. Mau-
zan "•»

4-0 MAC MAHON, L. GOn-
zalez 95

7 MONO SOLO, R. Zamú-
dio S5

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
1.800 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

QUILOS
1—1 RABISCO, O. Rosa ... 56
2—2 PÂNDEGO, L. Gonzalez . 56
3—3 ARDOISE, J. Alves ... 54

ALMIRANTE, L. Osório. 56
4—5 CRIOULA, R. Zamúdlo .. 54

6 BOIIEM1A, A. Nólirega . 54

SEXTA CARREIRA — AS DEZESSEIS
HORAS E CINCO MINUTOS —
1.300 METROS — 30.000 CRU-
ZEIROS.

QUILOS
1—1 GONGO, L. Gonzalez . . 56

" GRACINHA, A. Núbrega. 54
2—2 JAVALI, O. Reichel . . 56

3 EMBAÜ, J. Carvalho . . 54
3—¦) CASSUNGO, J. Nascimen-

to  B6
CONDESTAVEL, V. PI-
nheiro Filho  56

MISS KID, T. O. Silva . 54
4—7 COLON, R. Zamúdlo . . 56

8 I1YRON, J. Alves .... 56
" SEM MEDO, R. Olguin . 56

SÉTIMA CARREIRA — AS DEZES-
SEIS HORAS E QUARENTA MI-
NUTOS - 1.600 METROS — 25.000
CRUZEMOS.

QUILOS
1--1 1RUN. L. Lionzalez ... 58
2—2 IRISH STAR, M. Signo-

retti 
3 CLEVELAND, T. O. SU-

va 
3__1 OMAR, O. Reichel . . .

5 DENODADO, C. Greme
Júnior

4—6 DAIUK, J. Carvalho . .
CELEUMA, J. Alves . .

Elatl, Murmansk, Orestes,
Honolulú e Dlon, derrotando Gaio «
Genglbre. — Mantém o estado. — PO-
dera melhorar, figurando no "placé' .

MUCHACHO, 55 quilos. — No dia 29
de julho, na areia leve, em 1.300 me-
tros, sob a direção de Orlando Serra,
com 55 quilos, íoi sétimo para Gulls-
tream, Pirajul, Elatl, Orestes, Fantone
e Osman, derrotando Elasal e Gengi-
bre, _ Nada demonstrou até agora. —
N&o gostamos.

QUINTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS K QUINZE MINUTOS -
ritfiMIO «SAN LOURBNJO» —
1.B00 METROS — 35.000 CRU
ZEIROS.

0
— ANIMAIS NACIONAIS DE QUA-
TRO ANOS, SEM MAIS DE TR6Ü
VITÓRIAS NO PAIS — PESOS DA
TABELA, COM DESCARGA PARA
APRENDIZ.

BALUARTE, 56 quilos. — Domingo
último, na grama leve, em 1.600 me-
tros, sob a direção de Salomão Fer-
reira, com 56 quilos, derrotou Reuni*.
Argonauta, Scarface, Ronon, Falrfa:-
Florete, Toropi e Jeruqul. — Continua
em plena forma. — 114 fé.

LILY, 54 quilos. — No dia 6 d.'
agflsto, na areia pesada, em 1.800 me
tros, sob a direção de Olivio Macedo,
com 49 quilos, foi oitavo para La Co
runa, Viuva Alegre, Amy, Cabana, El
rela, Salpicada e Fuerza Bruta, derro
tando La Pluma. Sans Route, Forget e
Tarentalse. — Algo melhor. — Vai cor
rer muito aqui. — Vale arriscar.

COJUBA, 54 quilos. — No dia 30 d'
julho, na grama leve, em 1.500 me-
tros, sob a direção de Cândido Moreno,
com 50 quilos, íoi terceiro para Sarah
Bernhardt e Albardão, derrotando Cra-
to, Nacar, Califa e Cabo Frio. — Sau
estado é bom. — Séria candidata ao
triunfo.

DON EUVALDO, 56 quilos. — No dia
6 de agosto, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Euclides Silva,
com 53 quilos, foi nono para Impa-
vido, Invlctus, Corsário Negro, Don An-
tônico, El Campeador, Sarah Bernhardt,
Guaruman e Mariano, derrotando Cra-
to, Cubo Frio, Cyclamen, Califa, Carne-
lot e Idiilo. — Mantém o estado. —
Possível como azar.

DON ANTONICO, 56 quilos. — No
diu 6 de agosto, na areia pesada, em
1.600 metros, sob a direção de Anésio
Barbosa, com 53 quilos, foi quarto para
Impávido, Invlctus e Corsário Negro,
derrotando El Campeador, Sarah Ber-
nhnrdt, Guaruman, Mariuno, Don Eu-
valdo, Crato, Cabo Frio, Cyclamen, Ca-
Ufa, Camelot e idilio. — Anda bem. —
Na pista pesada seria a ÍOrça.

CRATO, 56 quilos. — No dia 6 de
agosto, na areia pesada, em 1.600 mo-
tros, sob a direção de Ubirajara Cunha,
com 49 quilos, foi décimo para Impe-
vido, Invlctus, Corsário Negro, Don An-
tônico, El Campeador, Sarah Bernhardt.
Guaruman, Mariano e Don Euvaldo,
derrotando Cabo Frio, Cyclamen, Cali-
fa, Camelot e Idilio. — Nada tem íeilo
mas no gramado, poderá melhorar dos
fracassos anteriores. — Serve conv.
azar.

rida «Ifl presente temporato.

Oito earrelra» for»m eumprldas. Umto totoo pro-v», baulea, a «san,*-
quo foi reservada ao» nacionais de três anos, ««los lellfies» promovido» p,h
Jockey Clube Brasileiro, «m 1.400 metros, dotado de Cr$ -to.000,00, enj,
vltérla pertenceu ao potro Romano que derrotou Zonzlbar • Algarvo, i„b .
dtrec&o do freio &• Rlfonl.

Foi o aegulnte o resultado técnico da corrida de ontemi

PRIMEIRA CARREIRA — (DESTINADO A APRENDIZES DE TERCniRA
CATEGORIA) — ANIMAIS NACIONAIS DE 5 ANOS, QUE NAO TE
NHAM ganho mais de CrS 40.000,00 EM PRÊMIOS DE PRIMEIRO LU.
GAR NO PAIS — PESOS DA TABELA COM SOBRECARGA - 1 gjg
METROS — 25.000 CRUZEIROS.

Vt.NCJi.lAjK
PUUUib KA I tlOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1.0 ITAMOJI, 56 quüos, 3.
Qraça ..  6.22^

2.0 MARACAJÜ, 56 quilos, F.
Machado  6.94o

3.0 JALISCO, 56 quUos, V.
Meireles •• 1-w^

4.o COME ON! 56 quilos, A.
Portilho .'  6-4eu

5.0 JAGUARI, 56 quilos, 1.
Costa  ** ¦

6.0 TOPASIO, 56 quilos, P.
Tavares  5.243

7.0 JAGUARIBE, 54 quilos, U.
Cunha  l-4'-0

8.o SAMBAU, 56 quilos, P.

42.00

37 00

11 —

32 —

1.773

2.747

— 1SS.II0 13 — 4.982

84,0)

54,00

30,00

40.0(1

m 4-i

4H.U0

185,00

326.00

14 — 1.633

22 222

23 2.799

24 1,732

33 615

1.8UU

158

S, rateou na ponta Cr$ 42.00. A dupla 12,ITAMOJI, n
54,00.

PLACÉS: do n. 3, Cr$ 17,00; do n| 1

91,00

668,50

53,00

86,00

241,00

78,50

939,00

rateou Cri

CrS 13.0 Oe cio n

CARACTERÍSTICAS DE ITAMOJI: — Masculino, alazáu, ;i unusi RIoGran»
de do Sul, Cheerlo e Macapá, de propriedade do sr. Franklin A. Rocha,

ENTRAINEUR — E. F. Silva.
TEMPO: — 104"1|5.
DIFERENÇAS: — 1 corpo e pescoço
MOVIMENTO DO PAREÔ: — 569 170,00.
Pista de areia leve.

SEGUNDA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE G ANOS E MAIS IDA-
DE QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE CRS 9(1 000,00. EM PRÊMIOS
DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS - PESOS DA TABELA COM SOBRE-
CARGA — 1.300 METROS — -iS.OOO CRUZEIROS

VENCEDOR
POULEb RATEIOS

L)UtJUS
POULES rUTEIOS

58

52
58

54
54
52

OITAVA CARREIRA - AS DEZESSE-
TE HORAS E QUINZE MINUTOS
_ 1.500 METROS - 20.000 CRU-
ZEIROS.

QUILOS
1—1 DIAMANTE NEGRO, R.

Zamúdlo 88
2 CHA VANTE, M. Silíliuiet-
ti 56

2—3 LACIO, V Pinheiro Filho. 56
4 GAiPAPA, N. Pereira . 52

3—5 STRONG, O. Reichel . 58
6 APRUMADO, C. Ulnl . 54

4—7 IGAPÚ, J. P. Sousa ... 56
8 BRIOSO, A. Nerl ... 54

SEXTA CARREIRA — AS QUIN?.»*.
HORAS li CINQÜENTA MINUT».1-

1'llfi.MIO «JOAQUIM OARLO-
BUENO» — ( XVII HANDICA-
ESPECIAJL, ) — 1.400 METROS -
00.000 CRUZEIROS.

B E T T I N O

ANIMAIS DE QUALQUER PAIS,
DE TRRS ANOS E MAIS IDADE,
QUE NAO TENHAM GANIIU MAIS
DE 300 MIL CRUZEIRO SEM PRI!-
MIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO
PAIS E NO EXTERIOR, NESTE
ANO — HANDICAP.•

CABANA, 57 quilos. — No dia 5 de
agoslo, na areia pesada, cm 1.800 me-
tros. sob a direção de Luís Rigonl. com
57 quilos, foi quarto para La Coruníi,
Viuva Alegre e Amy, derrotando Eireln,
Salpicada, Fuerza Bruta, Llly. Lh PHi-
ma, Sans Rroute, ForgPt e Taranluise

Bem preparada e bem na Rrnmn -
Vale arriscar.

LAURINA, 52 quilos. - No (lln •> iU*
agosto, na areia pesada, em l Hfxi mi--
tros, sob a direçSo de J.iljtíl 1'iiiovu, mm
51 quilos, íoi quarto para Lindo 1'nn,
Scarlet Orb e Mônaco, derrotando ini-
cio, Cavador, Clienllle, Cuiupii), .Uai-
shall, Cupletkla, Selvático, Holkar, l.a
Fleche e Consultiva. - Em l«>a torma,

Sória candidata ao triunfo. - Se
confirmar os exercícios que procede na
arein, nao tem como perder.

SALPICAIiA, üll quilos. - Oomingu
último, na grama 'eve, em 1.400 me-
tros, sob a dlreçilo rte Olivio Mace/In,
com 52 (|Uilos, foi quarto para Mônaco,
Selvático e Old Fashion, derrotando Pé-
niche. — Conserva a forma. — Somen
te como grande surpresa.

LA CORUNA, 57 quilos. - No tln,
6 dr- HgOslo, na areia pesada, em 1.811.¦
metros, soh a direção rio Pedro Simões
com 53 quilos, derrotou Viuva Alegre
Amy, Cnbunn, Eireln, Salpicada. Fuei
za Rrula. Llly, Ln Plurnn, Sans Rouli
Forget i* Tnranlalse, eni hoin estilo.
Sua íonnn .'• iiertellii. Inimiga te
mlvel om qunlquei pista.

MYGAI.A, 5.". iinili.s. No uia !) (li
julho, nu. gruniH leve em V (KIO me
tros, sob a direçfn/ .lt* Jc/sc ruililliu
com 53 quilos, esei/lluu Lal/i.v.. der
rotando Insólito, Selvático, l.inn José,

(Conclui na 4.1 iiíijíina)

l.o DRACULA, 84 quilos, I.
Sousa U.075 — 31.00 11 — 1.O70 190,00

2.0 GALARIN 84 quilos, G.
Costa .: 2-955 — 125,00 12- 4.4-18 46,00

8.0 LIZETE, 50 quilos. Ò. Ma-
cedo 2.515 - 147,50 13- 5.520 37,00

4.0 BORRÃCHUDO, 53 quilos,
Tavares U06 — 400.50 14 - 2.334 87,00

S.o TOE', 56 quilos, 1. Pi- „,„,
nheiro .... 1ÜH56 — 34.00 '22- 33u 615,00

6.o NIGHT CLUBE, 56 quilos,
Coelho 3-257 — 114,00 23- 2.896 70,00

T.o VAVAU, 55 quilos, L. Ri- „„
gonl 

'..-.....! 4.498 - 82,50 24- 2.0-17 99,00
8.0 rojOVA, 47 quilos. L. ? 

^ _ ^ ^ _ ^ ^
9-°°aZE..51..qU"??..J- G'a: 592- 

627,00 34-3.0Õ0 M
IO.0 DARLING, 47 quilos, U.

Cunha  1-460 — 254,00 44— 191 1.063,00
U.o VAIDOSO, 56 quilos, M.

Tavares 806 — 40lJ,nO

N6o correu: SEGREDO.

DRACULA, n. 1, rateou na ponto Cr$ 81,00. A dupla 1B rateou Crt

87,00.
PLACÉS: do n. 1, CrS 16,00; do n. 8, Cr$ 40,00 e do n. 2, Cri 33,00.

CARACTERÍSTICA DE DRACULA: — Masculino, castanho, 6 anos, Rll

grande do Sul, Duggan em Púdica, de propriedade do sr. Manuel Rafael.
ENTRAINEUR*. — Manuel Rafael.
TEMPO: — 84".
DIFERENÇAS — Melo corpo e dois corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ — 799.040,00.
Pista de areia leve. , , .

(Conclui na 4.» pnplni»)

AO PROPRIETÁRIO
A EDIFICADORA DE MUROS contrói o muro que

V. S. precisa para pagamento à vista e em prestações,
Peça orçamento sem compromisso.

Rua Mayrink Veiga, 11 - 2? andar - Saía 201
Telefone 23-4!5!)9.

***¥***•***¥ ********

MÁQUINAS DE
ROUPA

OS VENCEDORES DO "GRANí
Foram estes os últimos ganhadores do

hoje. mais uma ves, assistiremos na Gávea:

PRÊMIO DR. FRONTIN'
"Grande Prêmio Dr. Frontin" que,

Ano Dotação 
^ 

Ganhador DlstftncIa ', 
D. Suarez Temp 2.» e 3.» colocado.

CRS | I

1932 30.000 CONJURADO U.4O0 D. Suarez 149" 2/5 MYRTIIfiE e BURY

1933 30.000 CA1CO' 2.800 J. Mesquita 177" 4/5 LUMINAR e BELFORT

1-m 30.000 S. LARGC 
2.400 8. 

Batista 151" 4/5 LlSPIDO e FIFA

1935 30.000 TAPAJÓS 2.400 J. Canale. 149" 2/5 BRUNORB e LAST PET

ItKitl 30.000 TEREKÊ 2.400 J. Canale. 151" 4/5 A. BRUJO e BRUNORB

1037 30 000 PRELÚDIO 2.400 S. Batista 148" 1/5 CORCHO e VIBORON

1-WH 30.000 MAK1TA1N 2.400 A. Rosa 147" 4/5 BUCANERO « CARIOCA

,.,;,, 30,000 QUAT1 9.400 A. Molina 161" MI ACIERTO . XURI

ÍU40 ao.000 CAA.MHÍ 2.800 P. Vi» "0" l/B MAKITAIN . CLVDE

„m ,«, ooo apoi-o 9.800 J- zunig. na- b/b bhangai • oibraltar

J043 .««<.. AU4ATR02 9.800 J. Zunlg. 179» 2/5 LATKRO . AUBI

UM8 00.000 tUNAH 9,100 P. V«. 182" LATERO • ZAfIAL

,M4 W.000 T101.lt, 9.B00 O. C0.U 174» ALIII1 . MONTEKREAL

im UM.OOO CUMKLKN 9.800 «• rr.lUl 170" KOMNBY . CÂNTARO

um 100,000 rJLDORADO 9,800 »¦ M«qulU »7B» l/B rVPHOON . ZORRO

IMf 900,000 HHRrtN 9,«M O, litlAl >7«" OOVÜ . T11ICK

Um WI.0M HKMACO 9.800 O. ÜMfti »W" *»' M0//l'H'LK , U JOSÍ

mu mm mu í«<oo u.wm* "»" ™> ™> * "«ara»
..»»». Mil »" ¦•¦•«¦—H—M—- ¦¦ '¦ " IIM»»»»»»*»»*»» ~~ <

I' li

^^^tm^m 1 II

"AUTOMAGJC

MAovInot outomâtietn d« raell.me man-
I» indi8B«n»o*»i« ae conforto do lar

Diftcibvidor*» •nelwílvo» paro
Ot«rfri»r 9mémr<íi RlS -»• lo^mtro Mloa» G»f-h * e

J. Situará & Cia. l^a.
•uo «•.«•r.o. Alf.., ÜI - !•(•- 41MV1Í • 43 *4**

8uo doi Androrfo», 59 - 1»l»fon» W **n
luo Coror,»! GomtM Maehodo, 64 - Nifw*"

A VENDA NAS CA8AH BSPKCIAMZADAH U0

. I



'Vi

, Mento Esportivo — 3.? Página

r

y&Ar&&dtP&ric\lKL.
atufino de Maior Tiragem do Distrito Federal Domingo, 20 de Agosto de 1950

•6

* 9 B

CLUBES E DERIVADOS
-ílzaqveakos
, yBLH08,

¦líBíA

OMOS

¦ „!.r£B-I.

£1.-131
u.j-AR AO

If

:r«

)A-
OS
IE-

CWBES
I"

('
,;pE.VAM .-.rr

'ffOLUClOXANDO TUDO.
,i

i. <• *

iíXW

SÍSro ps
•Í0£r

giSCIOSOS DS

piSi M

níiP0fí.l*.- a*-.

s.
riRACKB

TfETARDATÃRWS g?

CEREMOS SEMPRE,

rpAMBÊM,

j\RDE1R0S fi?

X7ITIMA8 DOS

jiMiaOS 
DE

f\UTRORA.

m * *

TES ÃBRICA DS

JV/JT EXEBICOS

P UTEBOLISTICOS

* * *

jT« O.WBBSA /"BA

B.0'
T> 0/.3J7.R

HALTEROFILISMO

APLI QUESE EL CU ENT
Quem *e detiver no exame de certos fatos da vida espor-

tiva carioca, naturalmente encontrará elementos de sobra para
conclusões surpreendentes, não apenas em relação à volubili-
dade dos homens, mas, sobretudo, no tocante à falta de firmeza
que eles demonstram na defesa de pontos de vista aparente-
n.ente respeitáveis. Muitas vezes a sorte se inclina para os
mais sagazes, para aqueles que não se impressionam com essas
ridicularias a que se convencionou denominar de ética. Ora
bolas! Ética. . . Para que isto? Estamos na metade do século
vinte e não se usa mais pomada desse tipo nas relações dos
homens entre si. Velharias... Vivemos numa época de «inteli-
gência», de «esperteza», de «visão». . .

A propósito de ocorrências verificadas no esporte metro-
politano, lembramo-nos de uma anedota que nos contaram há
tempos e que, com toda a nossa inabilidade, vamos tentar trans-
mitir ao leitor compassivo. Um molecote, o Miquimba, foi a
um armazém de secos e molhados, de onde seu pai era freguês
crônico, pois não pagava o que devia. Levava instruções para
não deixar o caderno de assentamentos com o português, porque
este sempre se «distraía», carregando nos preços. Então, o
molecote, logo ao chegar, disse ao «seu» Manei:

— Papai disse p'ra mim compra miliquinhento de farinha,
mas p'ra num dexá o caderno, não. . . E'. . . Num dexá p'ra o
senho num f&zè muamba...

O Manei fechou a cara, fingindo mau humor, e foi servir

José BRIGIDO
o molecote. Depois, Imperturbável, apanhou o caderno, virou
várias páginas, molhou a ponta do lápis na língua, e respondeu
ao garoto, ao mesmo tempo que fazia o lançamento da despesa:

Antão, o sinhor seu pai nãon quere que cá fique o
caderno p'ra num havere muamba, pois não?

E olhou, com olímpica superioridade para o negrinho, acres-
centando:

'stá baim, 'stá baim. . . Nuguciánti mais direito que eu
'_.á 

pira nascere... Diga isso lá ao «seu» Ulibâira, oubiu?...
•
*

Em seguida, afastando a vasta bigodeira eom a ponta do

lápis, molhou-a de novo na língua espessa e completou o lança-

mento: .
Sinhor Nicanôire d'Ulibâira. . . Miliquinhentos de feri-

nha, igunJi a dez cruzâiros e cinqüenta cintábus. . .
Vòltando-se para o Miquimba, entregou-lhe o caderno:

— Lebe, lebe o caderno, rapais. . . Diga a seu pai que tudo

foi fâito curretamente. . .
O Miquimba, com ar velhaco, recebeu o caderno e retrucou

ao comerciante:
Si num tá, azá o seu. . . Papai num paga mêmo. . .

•
•

E' o que se tem visto em nosso esporte: um esperto querendo
«embrulhar» o outro. No fim, todos acabam saindo «rou-

liados»...

Aproxima-se a UIV Olímpia-
da Garrafa da Primavera"
Marcado para o dia 3 de setembro o seu início

Procurando Incentivar a pratica dos
esportes entre os seus associa- os, o
C. R. Boqueirão do Passeio pro no-
verá Este ano a sua "IV Olimpíada
Garrafa da Primavera" quo teríl lnl ¦
cio no domingo 3 de setembro pró-
ximo. As inscrições acham-se aber-
tas na secretaria do Clube nté o do-
mingo 27 do corrente, podendo cada
associado se Inscrever nos seguintes
desportos que t6m ob seguintes patro-
nos:

Xadrez, patrono, Roberto Fontes SI-
rnOes; voleibol, patrono, Antenor Bal-
tazar; damas, patrono Alberto Antu-
nes; basquetebol, patrono Florêncio
Estêves; halterofillsmo, patro .o José
Estado de Faria Sobrinho; tenis de
mesa, patrono Taufic Calll Nasser;
futebol, patrono Afonso Secreto Sobri-
nho; polo aquático, patrono Edmundo
Fortes; pelota de mfio, patreno (Ir.
Mario Arnaud Batista; malha, patro-
no Luis Júlio de Moura; natação, pa-
trono Mário Baf.sta Pereira.

Remo: Yole a 0 rumos, pat-ono dr.
Henrique Palhares; yole a 4 remos, pa-
trono Edmundo Rodrigues Teixeira;
yole s 2 remos, patrono Eurico Mar- )

condes do Amaral; gigg a 2 remos,
patrono Frederico Von Dolllnger JO-
nlor; double, patrono Paulo Macedo;
skiff, patrono Antônio Pupak d»
Cunha; baleeiras (mais de 40 anos),
dr. Hermano Gomes da Cunha; baleei-
ra (menos de 40 anos), patrona Alelxo
Bogdanof.

Aos l.o e 2.° colocados, respcctl-
vãmente, eerfio conferidas medalhas At
prata e bronze.

Comissão Jugadora e Orientadora da
"IV Olimpíada Garrafa da Prlmave-
ra": Mário Batista Pereira, José Es-
tftclo de Faria Sobrl.-.ho e Taufic Calll
Nasser. Capitães das bandeiras: Bran-
ca, Ângelo RUz-verdc. Francisco Ga-
gllanone — amarela, Ernesto Chlag»
pctta-azul, José Neci.

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças sexuais e urlnárias. Ls-
viiRcm endoscópica du vesieula.
Próstata - R SKNADOH IIAN-

TAS. 45 B — Tel : 22-8807.
tle I às 7 horas.

Nova rodada do certame da sepnda categoria
QUINZE RENHIDOS JOGOS SERÃO DISPUTADOS NA TARDE DE HOJE

Nada menos de quinze Jogos serão
disputados hoje, em prosseguimento
no certame do Departamento Autono-
mo. Para esses Jogos foram escala-
das pelo pelo órgão técnico as seguin-
tes autoridades :

SÉRIE RURAL
Distinta x Roslta Sofia — Rua Nes-

tor, em Santa Cruz — Asp.. Jacó Gol-
dsteln; amador, Arlindo Outelro;
auxiliar, Nauro C. Miranda.

Cruzeiro X Guanabara — Em Rea-
lengo — Asp., Serafim C. de Sousa;
amador, Osvaldo Oliveira Mala.

Olty x Realengo — Campo do C.
Grande — Asp., Euclldes F. da SUva;
amador, Januário S. Fernandes; au-
xlllar, Edwiges Ribeiro.

Corlnthlans x Campo Grande — Na
estação do Realengo — Asp., Maury
G. Dutra: amador, Wilson Lopes de

ei Sousa; auxiliar, Osvaldo P. de Sousa
) Filho.

-Flu, na Gávea, amanhã à noite
Vasco x América e Riachuelo x Atlética Gra-

jaú, o complemento da rodada

ETfJtff 
'¦ ír-n i ¦' "—-

História sem palaxrras

Com três Interessantes partldi-s prós-
segnírfu amanhã à noite os cam-
peonatos da Federação Metropolitana
de Bcsqueíebol. Salienta-se np roda-
da o Fla-Flu na Gévea, qu. pelas
suas tradições deverá apresentar um
desenrolar animado Vasco x Amé-
rica em SSo Januário e Riachuelo
x Atlética Grajaú, --m Marecha? Bit-
tencourt completarfio a noltr.da do
amanhã.

JUIZES E OFICIAIS
Para os Jogos de amanhã a F. M.

B. sorteou as seguintes autoridades:
Ka 21/8/950.

FLAMENGO

Sérgii' Rosa, apontador; Ari Sroith, de-
legado

RIACHUELO T. C.
X

A. A. GRAJAÚ

QUADRA DO RIACHUELO T. C.
Luis Marzano e Ivo Clntl, Juizes;

Elcio A. Santos, cronometrlsti; José
Guio Filho, apontador; Luís Lins de
Vasconcelos, delegado.

rt

c.

Crt
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i "Os .ogjdores do' Bota togo, além das
! gema-las, passarão
) j. comer rapadu-
j rt para fortalecer
! os músculos". —

! (Dos Jornais).

D:
|ue |í

IA. », -•».¦. •"•'¦*

"OCiiíuo Ki.i-ím. que Jâ tinha n
IÍ! íar !íi-uíuí-ís aos "cracks"
•'!-•"?-5, -lcs.-fibrlu. ugora, que a'¦''¦"'¦> ei fustirldadc aos músculos."! obríaaiá ns defensores alvl-ne-
¦> -w.?r ;¦¦-.- adura 1'•-¦.u.aimeritc
"«IS1), seria preferível que o Bo-
»Meirütasm* oi:ze "cracks" dia-

%ete com alfinete
"-ÍH PEQW sos OM PEQUENOS

GUANDUS 1
• multo tempo os grandes clubes

^ flliputsr o certeme principal'Isto clubes, apenas, deixando os¦•'* -.Unidos numa -.'ib-divWêo de

''•-..Me, s. Idéia teria respeitável
,;"¦- clube? aulsessem organizar

;•• quadros, ma: no da disso vem***»do, 0s grêmios que mais se®N* isso, ns rodada Inicial, apre*Wr' quadros infames. O Flamengo
[ Wa o Madureira e o Botafogo;;:a*lo pelo América. O Flumi-'"I lecnleanif-níe superado pelo
; Me lutando com dez homens

I* 
*'• "-o segundo tempo, conseguiu

7tís!e- 0 Hru-iRii venceu um fraco,
1 "Almirante" folgou dando

., 
"sopa" 

que vai f:\borenr na™" <lo titulo ric hl-rnmpofto.''•mente, or, clubes "pequenos'
,,7 es "Rrandes" 

poi 1-9, assim

111 di

No bonde
 O lema de Ondlno Viera é^o se-

guirte : "Campeonato é guerra".
— Matei I Logo que entrou no Ban-

gil começou brigando com o Aimoré!...

Fatos verídicos
No último domingo o Canto do Rio

foi logar com o Bangú no Estádio Pro-
letárlo e o ex-secretário do Vargulnhas
Neto o burocrata José Trocou, serviu
de fiscal da FMF nesse JOgo.

Funcionário "duro" e zeloso dos seus
deveres, quando fica nos portões dos

Jogos de futebol é o inimigo número um
dos "caronas" "penetras", etc.

No JOgo de domingo último, em Ban*

gú estava o Trocoli no portfto prin-
r.lpal, quando apareceu uma senhora
Idosa com um Ingresso gratuito desti*
nado a um Jogador do clube r.lteroiense

O Trocoli olhou para a "penetra e

— X senhora me desculpe, mas. n&o
tem cara de )ogar futebol!. .

Getúlio Vargas no
Vasco

Apurou o, nossa ^portagem, num
"furo" sensacional, que o Vasco vai

comprar os passes t.e Getúllo, zaguel-
ro do Bonsucèsso « de Vargas, goleiro
da seleção do Paraguai.

Penso, o Vasco, por ter sido obrigado
a Jogar no Estádio Municipal, que re*

solverá o seu problema contratando a

dupla Getúllo Vargas ..

Gotas venenosa?
Certos presidentes de clubes profis-

sionais cedem a qualquer ned-do. Mas
CVnrmn "ROCHA" .. ]

* *
Com a destituição do seu presidente,

Vargas Neto, a Federação Metropolita-
na de Futebol ficou de luto. Mas. o

Antônio Gomes. "A VELAR **¦
* *

O sr. Jofto Lira Filho deixou (, tetto
do CND, Mas, o Macedo, SO AREb ...

* *
Durante ns reuniões da Comissão de

Finanças, da "Taça do Mundo as
coisas andaram quentes. Mas o Mário,
"POLO".

* *
CBD estfto fechados.

Mas, o Irlneu "CHAVES".
* *

Oi cronistas credenciados na CBD

e na FMF sfto uns diabos. Mas o An-

tônlO, "SANTA".

Pensamento
Conheço certos Juizes de futebol que

se assemelham à massa do páo: quanto
mais a torddn bale neles, melhor eles

ficam.

Chutes na trave
Ouvimos na última reunlfio do Con-

selho Arbitrai :
1

Botafo-

FLUMINENSE F

QUADRA DO C R FLAMENGO
César Porto e N"lson Sousa Carva-

iho *ulzos; Rubens dos Santos-, ero-
nometrlstn; Adolfo P. Filho, aponta-
dor; Aljalr Guimarães, delegado.

t. H. VASCO DA GAMA
X

AMÉRICA F. C.

QUADRA DO C. R. VASCO DA GAMA
Aladmo Astuto e Pedro A Velasco

juizes; Ar*ur Perez, cronometrista;

Torneio de futebol in-
terno da A. A. Caixa

Econômica
O Departamento esportivo da As-

soeiaçfto do Pessoal do Caixe Eco*
nômica, prjpagador das atividades es-
portlvas, tanto no selo dos rei-s fun-
clonárlos como na classe bancária
em geral, vem de criar o Tornrio In-
terno de Futebol, para ser rMsputado
entre todas as Seções e sub-seções
daquele casa bancária

O Diretor de Futebol estabeleceu o
seguinte critério a ser adotado no
Torneio Interno: l.o - Inscrições do
Departamento ou Seçfto que deverá
disputar o tcrnelo; í.° - Escolha da
côi da camisa do íuadro dlsputante
com o sr Augusto Lopes no tesoura-
ria- 3.o - Designação de un. -epre-

sentante, para formar o flonselho dc
Representantes que elaborará o Re-
gul.imei.ito dr> referido torneio- 4.° —

t necessário que . partic'pintc per-
tença ao Quadro Social <ia Associa-
çfio do Pessoal da Calxn Econômica;
5o -. o campo daquela Assoclaçfio
ficorá D disposição Jas repres-1-taçoe.s
que si for".n organizando, rr-edlan-c
prévio entendimento com o sub-dlretor
de futebol sr. Juvenal Peixoto 6." —

Será vedado a qualquer porticipnnte
disputar partidos com «presert-açoes
estranhas o Assoclacã" Atletic- Calxn
Econômica.

O presidente da /-. A Calx. Eco-
nômica sr Severo Cnrell marcou o
dia d de setembro parn a renlizaçfto
do Torneio "Invtlum". que será dlspu-
tudo np campo do Sampaio Atlético
Club.

A próxima rodada de
voleibol

Para os Jogos da próxima rodada
dos Campeonatos de Voleibol, no nol-
te de terça feira próxima ar M V.
designou os seguinte iflclats

Tijuca T. C. x Botafogo, cumpo dc
Tijuca — l.o e 2." div às 20h 30m,
Juiz Válter Medclro:. Pássaro, Fiscal
T Germana Munlz. Ar- M. Oilveira.
América F. C. x FUmengr -• campo
do America — l.o e 5 ° div às 20
horas, Juiz, GU C. Mendonça, fisca'
Alberto Castro, ap J. Gulú. Gra-
Jaú T. C. x Realengo — campo do
Grnjaú — l.o e 5.° div. às 2(1 horas,
Juiz, Gllaon T M. Castro, fiscal,
Eduardi Cabral ap., F. Lustman
Vasco da Gama x A. A. Tijuca —
campo do Vasco — só l.o div. às
21 horas. Juiz, José F. Tude Sob.,
fiscal J. Chaves, ap M. Pinho.

Oriento x SSo José
em Matadouro — Asp .
P. da Costa: amador, José Crlsplm
Casemlro: auxiliar, Acácio Ribeiro.

SÉRIE SUBURBANA
Manufatura x Engenho de Dentro

— Estádio Klabln, em Todos os San-
tos — Asp., Carlos Henrique da Sil-
va; amador, Osvaldo Maio; auxiliar,
José Macedo Soares.

Piedade x Progresso — C. do En-
genho de Dentro — Asp., Célia A.
da Costa: amador, Belmiro de Almel-
da; auxiliar, Danvim G. Pessoa.

Nacional x Valllm — Em Ricardo
de Albuquerque — Asp., Osvaldo M.
Meneses; amndor, Durval José de Cas-
tro.

Oposição x 1-arames — Na rua SU-
va Xavier — Asp., Sebastião ttocha
Filho; amador, Amaurl C. Dios.

Ira/a x Aiu-lilela — C. União, em
M. Hermes — Asp., Arlovaldo N. Me-
lo; amador, José Braz da Silva; au-
xlllar. Joaquim Cavalcanti.

Itoyal x União — Campo de An-
chicta — Asp., Adriano M. Benltes;
amador, Mário Borges.

S6R1E' URBANA
Rio x Cacique — Rua Miguel Cer-

vantes, Cachambi — Asp., Horáclo
Silva; amador Rui de Sousa; auxl-
liar, M. Crlstino.

Astõrl» x Benfica. — Campo do
Honsuresso — Asp., Miguel B. Le-

VENDE-SE CASA (VAZIA)
Com 4 qunrtos, 3 salas, (-orUo

liabitável, em centro de terreno e
próximo de conduçílo. Tratar com
o proprietário sr. Corrfia —
49-8500.

au-Rua Nestor, I mos; amador, Alvarlno de Castro
Luls França | xlllar, Aldaclr E. de Mendonça.

Andara! x C. Cariocas — Campo do
Benfica — Asp., Rubens N. da Cos-
ta; amador, Artur P. da Silva; au-
xlllar, Astênio Seixas.

Sampaio x Del Castillo — Na rua
Antunes Garcia — Asp., Valdemar
Rodrigues; amador, João Travassos
Arruda; auxiliar, Edgar X. Silveira.

RELÓGIO DE PONTO
Precisa-se de um, usado, em perfeito funcionamento.

Avenida Santa Cruz, n.* 685 — REALENGO — Telefonei
256 - Bangu.

UDN — PARA VEREADOR — UDN

Prof. LUIZ GUILHON
R. Raul Barroso, 34—29-4366 — Av. Nelson Cardoso, 773

CINTA PLÁSTICA PARA
SENHORAS

Nova crlaçáo original de Mme. 1'cres,
reduz, com certeza 20 centímetro» nns
medidas de qualquer Hcnlioru, recolhe
n barriga c corrige os quadris —
Rua Hadork Lobo, 302. cnsa 9-A —

Telefone 28-0085.

MEIAS NYLON
A Cnsa Zilda estfl vendendo as

meias Nylon 51 a 25 cruzeiros e
malha GO a 45 cruzeiros. Rua
Santana 223.

TERRENO
Rua Honório — próximo da K--

tação de Del Castilho, rttinit, lote
oom „G5,20 m2 , tendo de frente
14,30 ni. Todo murado, pronto
para eonstruir. Preço de ocasião.
Tratar — J. AGUIAR Tels :
40-5081 ou '3-1130 (durante a
semana).

FABRICAM-SE JÓIAS
A Fftbrlca de JAIan «ESSER» Ltda.
— praça Onie de Junho, 70. primeiro
andar, telefone 43-4170, (antiga ave-
nida Presidente Vargas, 2.130. prl-
inelri, andar), vende um relógio com
pulseira de ouro, 18 quilates, garan-
tldn, para senhora, por 1.S00 cru-
zeiros; um anel de ouro, platina e bri-
lhantes, para senhora, pnr 450 cru-
-clros: um rcléglo de ouro 18 qull.i.en.
para hnmom, pnr 050 cruzeiros, ftiiiMs
de içrn.i desde 800 cruzeiros, C.onser-
tn-fH' v faz-se sob encomenda» qualquer
jóia de ouro nu platina. Fabrlcam-fie
Jftlas em geral, especialmente colares
de ouro por bons preços. Preços espe-
ciais para depósitos e revendedores.

Grande organização

Procura pessoa com boa aparência para
gerência de loja que tenha alguma expe-
riência de vendas ou vontade de aprender.

Pcisicio boa e de grande futuro
Cartas mencionando experiência, idade, sa-

lário desejado e com fotografias.

CAIXA POSTAL, 822 - RIO DE JANEIRO
Todas as cartas serão tratadas confiden-

 cialmente. 

ROUPAS DIRETAMENTE
DA FÁBRICA!

LIQUIDAÇÃO DE: Calças de imnamn,
a f!r$ 1.10,00; tropical n Cr$ 70,00;
mescla a Cr$ 75.00; hrlm 11 CrS 15,00.
glacks a Cr$ 130.00. ItliisAes a <r$
110,00. TernoH a CrS 250,00. Salah a
CrS 80,00. Casacos 3|4 a (Jr$ 170,00,
p»c etc — RUA SENHOR IIOS PAS-
SOS N. 188 SOBRADO, esquina do

Rua Regente FeUft.

Sensacional leila _J v% * *_%m

AMANHA e todas aa segundas e quintas-feiras, sempre fts 21 horas — RUA HADDOCK
LOBO, 308 — Vale a pena esperar para fazer uma boa compra. Somente carros particulares,
(novos e usados), de selecionada .rocedêncla. Todos os tipos e marcas, garantia absoluta, ri-

gorosamente, ao correr do martelo famoso de JÚLIO - Preços de «gal.nha morta» -_ Para

comprar ou vender, procure LUCIANC VAZ, no local acima, diariamente, das 14 às 18 horas*

BEM CASADOS -- DOCES
Especialista em bem casados. Aceita encomendas. Também bolos,

tortas, biscoitos, docinhos diversos. TEL. 25-5047.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS TELEGRÁ

FICAS, RADIOTELEGRÂFICAS E RADIOTELEFÕNICAS
DISTRITO .'UltBRAL

20-7-fiO, tenho o praíer

Os cofres da

RIA DOS ANDRADAS. flfl — 17Y. PAVIMENTO •

On iirfirdo com a Portaria Ministerial n. 63, de
de comunicar aos Srs. Associados que as eleições pura a nova Administração
d6ste Sindicato - DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - se realizara., no
diu 18 de der.t'iiitir-1 de i«B0. nos lermos das Instruções constantes dn Pnrtnnn
n. 20, de 2»-.l-r*0, ficando, desde Ia, aberto o prazo para registro dus
o qual se eneerrurfi o 8 de dezembro do corrente ano.

Os niiiicrlnirntos para o reBlstro das chapai devem ser apresentados a Se-
cretarln, em trfs Was. assinados por todos os candidatos, devendo contei os
requisitos previstos no art. llv. daquelas Instruções o ser Instruídos eom as pro
vas exlfiidas no nrt. 830 du Consolldacfio das Leis do Trabalho.

Illo de Janeiro. 18 de acftsto de 1050.
•lOSfi GONÇALVES MAIA — Presidente

IO
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Quando o Jogo Madureira x

go se devia de efetuar em Conse-
ihêlro GalvAo, foi antecipado paro sá*

ITaclo fc tarde no "OlB^*? M"

racanã". exclamou Carllto Rocha
_ Del um chute certo Fiquei livre

rle logar no "matadouro de Conse

lhelro Galvâo!...
II

Entre cronistas :

_ o Vasco da Gama acabou io^sn-
do no Estádio Municipal V

_ Claro que sim. Onde mete o co-

,her a "Irmã Paula" reln« ' 
^nie da_ Entúo, por que, o presidente, aa

FMF não vai para a Coréia l

III

Entre paredros :

Auul sò há malucos.
_ l>ir quo você dl/. Isso ?
_ Dispensam funcionários para nns

econômicos e «ora d'l«'f'» 
£

ciube» a vinda de mals *'" J'1'7 ' 
,,

Kit». Set" Árbitros i)»rn ooatro logo»
', desposn InúUH •

Acont<;í.tHJ rncHino ..
Numa -.ma. * vrownt.t»* «.«untou .

um dlsclpiil" , 5
o que t um» dUgonai»

^rzti.irr.t*t*.> ™j*z
trsKOli tt, Oruiiual o titulo de campe»
•nundlall. •.

Inscrições abertas no
Automóvel Clube

Acham-se abertas no Automóvel
Club do BrASÜ us nscricoes para os
provas automobilísticas do nampeo-
nato de Subidas de Montanha e do
IV Circuito do Qul.ni. de Boi. vista.
O Campaonato de Subidas será inicia
do dia 3 de Setembre próximo com a
Subida das Canoas prova destinada
- todas as categoria.. Podem o ins*.
crever-Ef quaisquer volantes, speran-
do-se seja grande . numero de es-
treantes, pnrn os «unís haverü pre-
mios especial!-

Para o rv Circuito da Quinta da

Bôa Vista a realizar-se no dia 10
de setembro, lá se acham .nscrltos
vários valores como: Anuar dc Góis
Aurélio Ferreira, José Fortuna
Eugènl.. Antônio e ivllguel chaves,
catcgoKo dc rurlsmo

Nas categorias de Esporte '/orça

Livre já se acham escritos, Manuel
Tefí- <-om Messerui lBOOcc; Rubens

Abrunhosa com Maiseratl 2D00cc;; Ro-
drlgo Miranda com Masseratl 200cc
Henrique Csolnl com Masseratl 1500cc
Nino Bteíaninl com Alfa Romei* 2300,
Geraldo Bonn com Masseratl 1500cc.

Vlrác de São Paulo os volantes Mar-

ques Gilberto Pereira do Vale e Fran-
cisco Credentlno.

Francisco Landi ..guurdn apenas a

chegada de sua modernlsslma Ferrari

paia confirmar seu comnare-imento

T«C Peneiro Pires, adqul-
rente dc uma Ferrari igual 0 dc Lan
dl, também se encontrn cm Idênticas
condíçfies.
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mm
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í Com CremJ
Barbear PALM^

DENTADURAS MODERNAS
AMERICANAS

HrhlK*-». tsttròu* «' ctiimortoi' d<'
.l.iiitii.l.im pi» »« minuto», im.
rn( ll ,* — Av Miirwliiil ílurlii
mi 21« — Boliradt» — Tei. -« 8U6Ü
e rim U»P-» -!<• Sou_o I — '•«!

>H in"« — tVrnçu «lu Bunitalru).
Uomlngot «• tmrlmmu*, -Ju» H h*

ll liuru*.

\

ifeírcsca aiimfcOuiunTdífibpuTs ífabai<*
Jjp I Suai pequeníssimas bolhas "sustôm"
% barljí, peimlttndo um corte rertte cet»
¦ pele, sem i-;-lJ-la. Deixa • rosto kuM
barbeado durante 19 horas I

CREME DE BARBEAR

Mentoiado

*£oi GATE

V!ÂS urinârias e hehorróidàs
\(;;i>AS OU CKONICAS — PBuSTATA — BEXIGA — KINS

K UBRTUA - DOENÇAS DAS 8 UN IIOKAS - DOENÇAS
ANU-KETAJS

Iratj-íienlo râp'do em ]Q inleçíes inlramusculares
DR. MARIO NEVES »"">"
i hortiM — Uuu SííU: Ac Sotentbro, 2Z8 -

ilim 1 í\h 12 e dus 'i à»
V andar — Tel.s 2S-BIKM)

m

k.....

/^^^^^^ Êl.

* \k fi ^m^T HSBi T^ 1
Ir fiMB^ÍW"

1-m.m. 

~a -^ l^\ Tel*. 225279 e 221135 ¦
AV. IVIEN DE SA, 92 1
—iulhi ¦— — —— —jgfal EafflBI m_V-M WÊBB-XS-m-t-MXWSWmi W' \ I
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A REUNIÃO DE HOJE NO HIPODROMO RRASILEIRO
(Conclusão dn Z.' pfinlim)

Scarlet Orb, Danton e Corujo. — Em
boa forma. — Séria cnnillilota bo
triunfo. „ ,,

LA FLECHE, 55 quilos. — No rila
8 de agosto, nn areia pesaria, em 1.400
metros, sob a direção de Osvaldo Ullfta,
com 54 quilos, foi riiVlmo-terceiro para
Lindo Piai. Scarlet Orb, Mônaco, Liiu-
rina, Inicio, Cavnrlor, Chenlllc, Cmu-
pay, Marshall, Cupletlsta, Selvático, c
Holkar, derrotando Consultiva. — Bem
prepararia. — Na distancia vai dar o

que fazer.
LA PLUMA, 53 quilos. — No dia 6

de agosto, na areia pesaria, em 1 .800
metros, sob a direçflo rie Cândido More-
no, com 51 quilos, foi nono para l.a
Coruna, Viuva Alegre, Amy, Cnhana,
Elrela, Salpicada, Fuerzn Bruta e Uly,
derrotando Sana Route, Fnrget e "aran-

talse. — Tem corrido pouco. — Nao
acreditamos no seu êxito.

HELAS, 58 quilos. — No (lln 30 rie

Julho, na grama leve, cm 1.600 metros,
eob a dlrecfio de Francisco Irigoyen,
com 87 quilos, foi terceiro para Che-
nllle e Amy, rierrotanrio La Pluma, Ln
Fleche e Magall, — Em plena forma.
— E' uma das forcas.

PALMEIRAS, 53 quilos. — No dia
30 dé julho, na grama leve, em 1.600
metros, sob a dlrecfio de Cândido Mo-
reno, com 50 quilos, foi sexto para
Scarlet Orb, Curupay, Forget e Insólito,
derrotando El Campendor, Marshall,

Zodlaro e Literal. — Apenas para au-
xillar a companheira.

CHENILLE, GO quilos. — Nao cor-
rerá.

VIUVA ALEGRE, 52 quilos. — No
dia 6 de agosto, nn nrela pesada, em
1.800 metros, sob a dlrccüo de Ilton Pi-
nhelro, com 51 quilos, escoltou Ln Co-
runii derrotando Amy. Cabann, Kirela,
Salpicada, FArça Bruta, Llly, La Plu-
ma, Sans Route, Forget e Tarantalse.
_ Continua em boas condlçOes. — Can-
rllilaln temível.

SANS ROUTE, 53 quilos. — Domln-
go último, na grama leve. em 2.400
metros, soli n dlreçfln do Luis Rlgonl,
com 57 quilos, derrotou Puritana. —
Conserva a forma anterior. — Bom re-
forço para n companheira.

SftTIMA CA llll El HA — AS DEZES-
SEIS HORAS E TRINTA MINUTOU

(lUANI)E PIlfiMIO «DOUTOR
FHONTIN» — ( SECIUNPA I»IlOVA
DA TEMPORADA INTERNACIO-
NAL ) — 2.400 METROS —¦ 300.0011
CRUZEIROS. *

B E T T I N O•
ANIMAIS DE QUALQUER PAIS,

DE QUATRO ANO!! E MAIS WA-
D/3 _ PESOS DA TABELA.•

CRUZ MONTIEL, 59 quilos. — No
dln fi de agosto, nn grama pesada, em
3.000 metros, sob a direção de Fran-

Copacabana - Apartamento de luxo
Aceita-se proposta do locação pnra luxuoso apartamento, com peças

amplas, Balões de mármore, 8 dormitórios, próprio para embaixada

ou família de alto tratamento. Informações na portaria do edifício

Real, & avenida Copacabana, 059, com o sr. Ip-náclo.

Leilão judicial - Móveis de estilo
RUA MANUEL DE CARVALHO - Edifício do Clube Naval

— Fundos do Teatro Municipal

AFFONSO NUNES autorizado por ai-

vara do MM. sr. dr. Juiz de Direito da 14."

Vara Cível, venderá em leilão, terça-feira, 22

de agosto de 1950, às 16 horas: dormitório

de estilo chipandale, sala de jantar em cere-

jeira, mesas de centro, bar, estantes, grupos j
de ferro para varanda, consolos, tapetes, ge-
ladeira elétrica Free-6-Motec, etc.

cisco Irigoyen, com 59 quilos, foi ter-
celro para Tlrolesa e Ninirod, derrotan-
rio Carrasco, Coraje, Manguari, Quejl-
do, Salamalec, Kathlcen Lavlnia, Me-
teco, Apuvo e Cid. — Seu estado é de
grande apuro. — E' o favorito dn
prova.

RADAR, 59 quilos. — No dia 3 de
agosto, na areia pesada, em 2.400 me-
tros, sob a dlreçAo de Francisco Irl-
goyen, com 59 quilos, foi quinto paru
Punltnqul, Magall, Torpedo e Giro, der-
rotnndo Literal. Suspect, Retang, Ted-
dy, Lueanor, Gunraz, Laturno, Mura-
nudo, Foxajax e Globo. — Em exce-
lenles condições e capaz de figurar na
dupla.

ZONZO, 57 quilos. — Estreante. —
E um filho de Mazarlno, ganhador do
"Grande Prêmio São Paulo", que vem
em boas condições para esta prova. —
E' adversário credenciado. principal-
mente se houver luta na primeira fase
do percurso.

CORA.Ilí, 59 quilos. — No dia 6 de
agosto, na grama pesada, em 3.000 me-
Iros, sob a direção de Emlrilo Castillo,
com 59 quilos, foi quinto pnra Tlrolesa,
Nlmrod, Cruz Monllel e Carrasco, der-
rotando Kalhleen Lavlnia, Meteco, Apu-
vo e Cid. — Seu estado é bom. — Pos-
slvel para o "plncé".

PUN1TAQUI, 57 quilos. — No dia 8
de agosto, na areia pesada, em 2.400
metros sob a direção de Josí Portilho,
com 52 quilos, derrotou Magall, Tor-
pedo, Giro, Radar, Literal, Suspect,
Retang. Teddy, Lueanor, Guará z, La-
turno, Macanurio, Foxajax e Globo. —

Conserva a forma anterior. — Porlerâ
figurar com êxito.

APUVO, 59 quilos. — No dia fa de
agosto, na grama pesada, em 3.000 me-
tros, sob a direção de Osvalrio UllOa,
com 59 quilos, foi déelmo-prlmelro para
Tlrolesa, Nimrod, Cruz Monllel, Car-
rnsco, Coraje, Manguari, Quejido, Sala-
mnlec. Kalhleen Lavlnia e Meteco, der-
rotnndo Cid. — Exercltou-ue em boas
condições. — Poderá dar trabalho aos
favoritos.

MANGUARI, 59 quilos. — No dia
8 de ugOsto, na grama pesada, em 2.000
melros, sob a direção de Justinlano Mes-
quita, com 59 quilos, foi sexto para TI-
rolesa, Nlmrod, Cruz Monllel, Carrasco,
e Coraje, derrotando Quejido, Salama-
lec, Kalhleen Lavlnia, Meteco, Apuvo e
Cid. — Seu estado é o mesmo. — Nuo
gostamos. „, ,,

SCARLET ORB, 57 quilos. — No dln
6 de ugosto, mi areia pesada, em 1.400
metros, sob a direção de Pedro Simões,
com 5S quilos, escoltou Lindo Piai, der-
rotando Mônaco, Laurina, Inicio, Cava-
dor Chenlllc. Curupay. Marshall, Cuple-
tista, Selvático, Holkar, La Fleche e
Consultiva. — Vem de boas atuações,
mas a turma de agora é forte. — bo-
mente como grande azar.

CARRASCO, 59 quilos. - No dia 6
de agosto, na grama pesada, em d.uuu
metros, sob a direção de Pierre Vaz,
com 59 quilos, íol quarto para Tlrolesa,
Nlmrod e Cruz Monliel, derrotando Co-
raje, Manguari, Quejido, Salamalec,
Kalhleen Lavlnia, Meteco, Apuvo e CI<1.
— Em ótimas condições. — E' o prin-
clpal adversário do favorito Cruz Mon-
tiel.

RETANG, 57 quilos. — No dia 5 de
agosto, na areia pesada, cm 2.400 me-
tros, sob a direção de Osvaldo Ullõa,
com 56 quilos, foi oitnvo para Punlta-
qui, Magall, Torpedo, Giro, Radar, LI-
teral, e Suspect, derrotnndo Teddy, Lu-
ca nor, Gunraz, Laturno, Mnrnnudo,
Foxnjnx e Globo. — Auxiliará o com-
pnnhclro e nada mais.

SALAMALEC, 59 quilos. — No dia
6 (le agosto, na grama pesada, em 2.000
metros, sob a direção de Luis Rigoni,

com 59 quilos, foi oitavo para Tlrolesa,
Nlmrod e Cruz Montiel, derrotando
Carrasco, Coraje, Manguari, Quejido,
Salamalec, Kathleen Lavlnia, Meteco,
Apuvo e Cid. — Melhorou algo. — De-
verá correr, bem desta vez. — Vale ar-
riscar.

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSK-
TE HORAS E DEZ MINUTOS —
¦•Iti.MII) «QUINTO CONGRESSO
BRASILEIRO DE MICROBIOI.fi-
GIA» — 1.400 METROS — 35.000
CRUZEIROS.

BETTING•
— ANIMAIS NACIONAIS DE CIN-
CO ANOS, QUE NÂO TENHAM
OANIIO MAIS DE 150 MIL CRU-
ZEIROS EM PRÊMIOS DE PRI-
MEIRO LUGAR NO PAIS — PE-
SOS DA TABELA, COM SOBRE-
CARGA E DESCARG APARA
APRENDIZ.

4 CORRIDA DE ONTE1V
(Conclusão rja 2.» patina)

— ANIMAIS NACIONAIS DETERCEIRA CARREIRA
LOES DA SOCIEDADE, SEM MAIS DE UMA
PESOS DA TABELA - 1.400 METROS — 40.000 CRUZEIROS.

3 ANOS, DOS LEI-
VITÓRIA NO PAIS —

VENCEDOR
POULES RA 1'EIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

ELETROLIXA CR$ 280,00
cera. B* ELETROLIXA aplicada - em-todas- as enceradeiras de 3 es covas. — r reco na *

enceradeira.
Distribuidor exclusivo: FONTES • BTOIOTB WTOA.

Também: Enceradeiras ELECTROLUX e GE - Cr$ 050,00, desde Cr$ 190,00 por mes,

RIO DE JANEIRO
entrada e sem

sem

RUA EVARISTO DA VEIGA, 73, SOBRAD 0 - TEL,. 32-2493

Dois livros de Gondin da Fonseca
«Santos Dumont»
invento e a verdade sôbre a sua

A mais perfeita e completa biografia do grande inventor brasl-

leiro e a fascinante história da sua época. A prioridade do seu

morte. Um grosso volume fartamente ilustrado: — Cr$ .40,00.
Cem anos de imprensa no Brasil

«Biografia do Jornalismo Carioca» — usos-ioos). a vida pitoresca e
interessante do jornalismo na capital brasileira. Um grosso volume de 500 páginas: - Cr$ 20,00.

Pedidos à LIVRARIA SAO JOSÉ' - Rua São José, n- 88 - Rio de Janeiro.

Remetemos para o interior pelo Reembolso Tostai.

MORATIN, 54 quilos. — Domingo úl-
timo, na gramn leve, em l.fiOO metros,
sob a direção de Luís Rlgonl, com 58
quilos, derrotou Mon Revê, Imnn, Jan-
gadeiro, Luarllnda, Frontal, Pânico,
Ihls e Dan Patllja. — Em otlma for-
ma. — Poderá ganhar outra.

MONDAR, 52 quilos. — No dia 12 de
março, na grama leve, em 1.300 me-
tros. soh a direção de Justinlano Mes-
quita, com 56 quilos, foi último para
Lover's Moon, Aquila, Arari, Urucnnln,
Meliante e Rosário. — Volta bem mo-
vido. — E' um azar sedutor.

HASTALUEGO, 54 quilos. — No dia
23 de abril, na grama leve, em 1.400
metros, sob a direção de Cândido Mo-
reno, com 54 quilos, foi úlllmo para
Rosário, Alpino, Corretor e JacarnndA
Assú. — Seu estado é bom. — Outro
que serve como azar.

AQUILA. 56 quilos. — No dia S de
julho, na areia leve, em 1.400 metros,
sob a dlrecfio de Domingos Ferreira So-
brinho, com 56 quilos, foi déclmo-prl-
meiro para Luetzow, Veludo, Brown
Bov, Mlngulnho, Exemplo, Cravador,
Aràrl, Jeffy, Javanês e Alpina, derro-
tando Choro. — Bem exercitaria. —
Há fí em seu triunfo.

ECELERO, 52 quilos. — N otlla 5
de agosto, na nrela pesada, em 1.600
metros, sob a dlrecfio de Sebastião RI-
beiro, com 51 quilos, foi quinto para
Mlngulnho, Rio Verde, Cravador, e Fogo
Bravo, derrotando Corretor, Veludo,
Lord Polar, Bosphorlno, Arari e Fron-
tal. — Anda bem. mas no gramado
corre pouco. — Não acreditamos.

JEFFY, 54 quilos. — No dia 30 tle
lulho, na grama leve, em 1.400 melros.
sob a direção de Luis Rlgonl, com 55
quilos, rol oitavo pnra Brown Boy, Ve-
Uido. Barcelona, Bosphorlno. Mlngulnho,
Lord Polar c Intrépido, derrotnndo Crn-
vador. — Turma forte. — Achamos
difícil.

INTRÉPIDO, 54 quilos. — No dln 30
de julho, nn grama leve, em 1.400 me-
tros, sob a direção de Justinlano Mes-
quita, com 54 quilos, foi síllmo para
Brown Bov, Veludo, Barcelona. Bospho-
rlno, Mlngulnho e T,ord Polnr. derro-
tando Jeffy e Cravador. — Algo me-
lhor. — Azar viável desta vez.

CORRETOR, 54 quilos. — No dln 5
de agosto, nn areia pesada, em 1.R00
metros, sob a dlrecfio-de Calo Brito,
com 54 quilos, foi sexto pnrn Mlngul-
nho. Rio Verde. Cravador. Fogo Bravo
e Ecelero, derrotando Veludo, Lord Po-
lar, Bosphorlno, Arari e Fronlal. —
Tem corrido pouco. — Somente como
grande surpresa.

BROWN BOY, 56 quilos. — No dia
30 rie Julho, na grama leve, em 1.400
metros, sob a direção de Cândido More-
no, cnm 51 quilos, derrotou Veludo, Bar-
celona, Bosphorlno, Mlngulnho, Lord
Polar, Intrépido, Jeffy e Cravador. —

Conserva a forma. — Bom azar.
RIO VERDE, 58 quilos. — No dia 5

de agosto, na areia pesada, em 1.600
metros, sob a direção de Luís Rlgonl,
com 58 quilos, escoltou Mlngulnho, der-
rotando Cravador, Ecelero, Corretor,
Veludo, Lord Polar, bosphorlno, Arari e
Frontal. — Aqui está melhor. — Serve

paar o "placé".

BOSPHORINO, 52 quilos. — No dla5
de agosto, na areia pesada, em l.ww
metros, sob a direção de Ilton Pl"helro'
com 51 quilos, foi nono para Mlngul-
nho. Rio Verde, Cravador, Ecelero, Cor-
retor, Veludo e Lord Polar, derrotnndo
Arari e Fronlal. — Tem corrido pouco.

Somente como stirpresn.
JACAREI. 58 quilos. - No dia a

de novembro rie 1948, na areia pesaria,
em 1.300 metros, sob a direção de Os-
valrio Ullôa, com 55 quilos, foi quarto
para Edson, Petlbiriba e Winnlng Post,
derrotando Urucnnln, Egito e Catumbl.

Velo de São Paulo om boas condi-
cSes. — Poderá ser o ganhador.

BELAS ARTES
l-rofessftra Diplomada prepara alu-

nos, ensinando desenho, modela-

«em e pintora. Instituto «Orslna

dn Fonseca», rua Hadoclt LObo, 148

AULASlTÃCORDEON
Curso bo para o belo sexo 4 aulas

por mes, tel.! *n 8002

MME. LOURENÇO

l.o ROMANO. 55 quilos, Luís
Rlgonl  16.680

2.0 ZANZIBAR, 55 quilos, P.
Simões  16.680

3.0 ALGARVE, 55 quilos, F.
Irigoyen  16.397

4.0 MACAUBA, 64 quilos, A.
Ribas  8.180

5.0 ONltA, 53 quilos, O. Ma-
cedo  2.320

6.0 ODON, 55 quilos, M. L'01-
Heron  6.721

7.0COMTESSE, 53 quilos, S.
Ferreira 

8.0 SKETCH. 54 quilos, C. Mo-
reno 

25,00

25,00

25,00

51,00

11 —

12

179

4.601

13 — 1.964

14

— 180,00 23

3.706

3.844

1.288,00

50.00

117,00

62,00

60,00

— 62 00 24 — 6.846 34,00

595 — 700,00 33 422 546.00

SÉTIMA CARREIRA - ANIMAIS NACIONAIS DE CINCO ANOS 0„r ,
TENHAM GANHO MAIS DE 90.000 CRUZEIROS EM PRSMiÔrXÍ Ni<>

MEIRO LUGAR NO PAIS - PESOS DA TABEI.A, COM <!nw>S! PfU-

_ 1.500 METROS — 30.000 CRUZEIROS.

B B T T 1 N O

VENCEDOR
POULES RATEIOS

^¦•••carc;

n- DUPI»AS
P0ULES RATEI06

1.192 349,00 34 — 4.115

NUo correu: Dona Slnhá. 44 8.141

66,00

73,00

n. 8, rateou na ponta Cr5 25,00. A dupla 44 rateou CrSROMANO,
73,000.

PLACÊS: do n. 8, Cr$ 29,00.

CARACTERÍSTICAS DE ROMANO: — Masculino, castanho, 3 anos, Rio

de Janeiro, Allbl em Opuléncin, de propriedade do sr. Jorge Jabour.

ENTRAINEUR: — Mário de Almeida.
TEMPO: 88"í|5.
DIFERENÇAS: — 3 corpos e 1 corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CrS 864.350,00.

Pista de areia leve.

1.9 ANACREON, 56 quilos, E.
Silva •••

2.0 PELOTÃO, 58 quilos, V.
de Andrade

3.« JOIO. 54 quilos, Anésio
Barbosa

4.5 GRÃO PARA', 56 quilos,
L. Mezaros

5.9 IMAN, 54 quilos, José
Martins

6.» HAZY, 54 quilos, Otlllo
Reichel

7.9 MON REVÊ, 56 quilos, P.
Simões ¦•

8.9 URUBIXABA, 56 quilos, E.
Castillo •

9.9 PÂNICO, 54 quilos, José
Portilho

10.9 JURUJUBA, 56 quilos, L.
Rigoni ••

11.9 LEBLON, 56 quilos, Iná-
cio de Sousa

12.9 CATI, 53 quilos, Cândido
Moreno . . 

13.9 AVIADOR, 54 quilos, J.
P. Silva

3.106 — 163,00 11

8.168 —

18.317 —

4.401 —

2.352 —

62,00

27,50

115,00

12

13

14

215,00 22

4.687

5.631

4.478

4.478

3.579 —

3.653 —

2.633 —

108.00

90,00

113,00

113,00

141,00

138,00

192.00

23

24

33

34

44

1.572 -

2 412 -

2.853 -

8.510 -

1.073 _

2.131 -

5.002 -

915 -

5.781 -

6.591 -

ÍISJ»

W.00

2.134 — 237,00

ANACREON,
CrS 103,00.

PLACÊS

n.9 7, rateou na ponta Cr$ 163,00. —

— Do n.9 7, CrS 29,00; do n.9 1, CrS 17.00

A dupla 13, ,««,

<•" n.n 11, CrS 18,0],

QUARTA CARREIRA — ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS ANOS E MAIS

IDADE QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE 150.000 CRUZEIROS EM

PRÊMIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS - PESOS DA TABELA,

COM SOBRECARGA — 1.500 METROS - 25.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

CARACTERÍSTICAS DE ANACREON: — Masculino, alazão, cinco anoj, ^
Paulo, Hunter's Moon em Analana, de propriedade do Stud Delia.

ENTRAINEUR: — Cláudio Rosa.
TEMPO: — 95" 2/5.
DIFERENÇAS: — Trê-> quartos de corpo e trís corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CRS 1.092.420,00.

Pista de areia leve.

1.9 MIRIANTO, 53 quilos, A.
Portilho 

2.9 AL ARUSSA, .53 quilos, U.
Cunha 

3.9 ESTALO, 58 quilos, Adão
Ribas 

4.9 CAMBUCI, 58 quilos, La-
gos Mezaros

5.9 AREJA, 48 quilos, Severi-
no Câmara

6.9 SING-SING, 56 quilos, L.
Rlgonl 

7.9 COMENDADOR. 52 quilos,
,T. Portilho

8.9 VIBOR. 58 quilos, C.
no Sousa 

9.9 SAQUAREMA, 51 quilos, P.
Tavares

Não correram:
NAPOLEAO e VAIDOSO.

5.366

8.018

89,00

60,00

12 5.834 —

18 4.416 —

15.146 32,00 14 3.813 —

3.432 — 140.00 22 1.768 —

714

18.722

6.145

672.00

26,00

78,00

23 9.524 —

24 3.844 —

33 1.423 —

2.402 — 200,00 34 3.186 —

6.145 78,00 44 1.226

48,00

63,00

73,50

158,50

29,00

73,00

197,00

88,00

228,50

OITAVA CARKniKA — ANIMAIS NACIONAIS DE SEIS ANOS E MAIS IDADE,
QUE NAO TENHAM GANHO MAIS DE 220.01X1 CRUZEIROS EM PRJ.
MIOS DE PRIMEIRO LUGAR NO PAIS - PESOS DA TAEELA, COM
SOBRECARGA — 1.400 METROS — 30.000 CRUZEIROS.

MIRIANTO,
Cr? 88,00.

PLACÊS: -

n.9 a, rateou na ponta CrS 89,00. — A dupla 34, rateou

Do n.9 tí, Cr$ 27.00; do n.9 6, Cr$ 22,00; do n.9 1, CrS 16,00.

CARACTERÍSTICAS DE MIRIANTO: — Masculino, alazão, seis anos, Rio

Grande do Sul, Meulen em Aiaala. de propriedade do sr. Mário d'Andreia.

ENTRAINEUR: — Adair Feijó.
TEMPO: — 96" 1/5.
DIFERENÇAS: — Pescoço e um corpo.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CR$ 1.053.190,00.

Pista de areia leve.

B bl T T l N O

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

15.161

QUINTA CARREIRA - ANIMAIS NACIONAIS DE QUATRO ANOS, SEM

MAIS DE DUAS VITÓRIAS NO PAIS — PESOS DA TABELA, COM DES-

CARGA — 1.400 METROS — 30.000 CRUZEIROS.

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1.» URENO, 56 quilos, La-
gos Mezaros

2.9 MUCIO SCEVOLA, 51 qui-
los, A. Aleixo

3.9 JACUI, 58 quilos, Luis Ri-
goni 

4.9 HUNTER PRINCE, 50 qui-
los, S. Câmara .... 5.293

5.9 JURU', 52 quilos, Saio-
mão Ferreira
Moreno

7.9 FURÃO, 5S quilos, Pedro
Simões . . .

8.9 ARROZ DOCE,
E. Silva . .

9.9 HELPER, 51
Tomaz . . .

10.9 GUATAPARA',
J. Portilho

11.9 PERI-PERI, 51 quilos, I.
Pinheiro 

NSo correram:
PACALANO e NEGRA MA-

RA.

3.197 — 170,00

3G.00

11 9.125 -

12 7.«5 -

14.759 37,00 13 4.864 -

54 quilos,

quilos, O.

56 quilos,

1.407
9.506

5.257

7.538

1.037

102,00

315,00

57,00

103,00

72,00

524.00

4.206 -

1.813

23 1.899 —

24 2.908 -

31,00

37,50

58,0)

65.00

155,0)

14SC0

86,(0

3.142

1.697
173.00

315,00

33

34

44

342 - 820,50

1.654 - 170,0)1

711 396,001

n.9 6, rateou na ponta Cr? 170.00. — A dupla 12, rateouURENO,
CrS 37,50.

PLACÊS: — Do n.9 6, CrS 29,00; do n.9 2, CrS 14.00; do n." 1, CrS li K,

56

56

quilos,

quilos,
5.826 74,00 11 1.000 —

23.559 18,00 12 3.720 —

8.881 49,00 13 1.655 —

3.568 — 121.00 14 2.332 —

8.881 49,00 23 6.220 —

6.199 70,00 24 6.807 —

2.180 — 198,50

941 — 461,00

33 993 —

34 4.353 —

3.073 — 141,00 44 1.188

226,00

61,00

137,00

97,00

36,00

33,00

228.00

52,00

190,00
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CIN EM À <S ORO wMi.

tm.

I

Sen sair dr, sua rasa e aproicilande uns poucos
Blnuies das sutis horas de (nlqa: dentro de pouro
lenpo V. S. esla ré pericilaaenle capacitado para

MONTAR ['CONSERTAR APARELHOS DE RÁDIO, \
DE TELEVISÃO, AMPLIFICADORES, EQUIPOS %,
OE CINEMA SONORO, OE RADAR, etc.
O nosso rnodemfssimo e exclusivo sistema dc ensino por cor-
respondência. baseado no método pratico "Aprenda Fazendo ,
proporcionará a V. S. um estudo ameno, agradável e fíicil-
mente compreensível. Para o seu treinamento prático lhe
lorneceremos.inteiramente grátis, um jogo completo de ferra-
mentag. aparelho de laboratório e peças para experiências.

DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO: CINCO MESES

MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS
Este 6 o curso mais eficiente, rápido e
pratico, pois V. S. mesmo sem nenhum
conhecimento prévio, ficará habilitado em
poucus semanas, a ganhar com biscates,
muito mais que o custo dos seus estudos.

Decida seu futuro, enviando hoje mesmo
o coupon abaixo devidamente preenchido.

DR. JACOB KIRZVER
OIKUIHHAO-DKNTISTA

E KAMIOL.OOISTA
EapecInllBta em drntndnrBK niialftmlcati
SIMema Americano. Clinica rte crian-
cas. Olnimla diiH , nmxllnre». Traja-
mento da plorrela — Demais moléstlao

ila linra.
Con».: Pracn llmnie de Caxias, 8 —

apartamento 205, diiH 8 hu 20 hora»
diariamente

V. S. podará monlor 4(1» ma(-
nlfico rtctptor d* 7 válvula»

paro ondas curtat • longa».

-P=il

lOIPiCIO MONITOR
Std» própria

ém maior «tcolo Ia.
tlne-amorlcana àa,
• n»lno técnico por
corraipondõncia.
fUNOAOA EM 1939

S»r Ihn-ó anvlado gralultamonto
um jogo completo d» f»rrain»nto».

NERVOSOS
AwtOHtla, denanlmo, dlsturlilos sexuais

esgotamento, falta de memória,
InsOnla.

DR. J. GRABOIS
Membro da «Sorlety for the Psycho-
loglcal Sttidy of Social lime»i — Kua
ALVAKO ALVIM, 21 — Cinelándia —

Kdlflclo Delta, 13?. andar — Haia»
1.304-1.305 — Telefone: 52-3045 —

Diariamente, da» 0 a» 12 e de 1* to
10 hnras.

Ginástica
Feminina

Av. Rio Branco,
257 ¦ 9.° andar

Cinelándia

1.» LOHENGRIN,
P. Simões .

2."> ARGONAUTA,
E. Cnstlllo

3.' FAIRFAX, 56 quilos, La-
gos Me/n ros

4.o DON PANCHO, 56 quilos,
I. tle Sousa

S.o SCARFACE, 56 quilos, F.
Irigoyen

6.o REUNO. 56 quilos, Luís
Rlgonl 

7.o FAUSTO, 51 quilos, Can-
dido Moreno

8.o GAI.1ARI, 56 quilos, Saio-
mlio Ferreira

9.o ISLETE, 56 quilos, José
Portilho

Nüo correram:
TOROPI e ATTACKER.

LOHENGRIN, n.« 6, rateou na ponta CrS 74,00. — A dupla 23, rateou

PLACÊS: — Do n.o 6, Cr$ 14,00; do n.o 3, Cr$ 11,00; do n.o 10,.Cr? 12,50.

CARACTERÍSTICAS DE LOHENGRIN: — Masculino, tordilho. quatro anos,

Sào Paulo, Bosphore em Zaga, de propriedade do Stud L. de Paula Machado.

ENTRAINEUR: — Ernani Freitas.
TEMPO: - 88" 4/5
DIFERENÇAS: — Tres corpos e dois corpos.
MOVIMENTO DO PAREÔ: — CR$ 90H.33O.O0.

Pista de areia leve.

CARACTERÍSTICAS DE URENO: — Masculino, alazào, sete anos, lio Paulo,

Pizarro em Ena, de propriedade do sr. João Carlos Vlsetl.

ENTRAINEUR: — José S. da Silva.
TEMPO: — 89" 4/5.
DIFERENÇAS: — Dois corpos e três quartos de "orpo.

MOVIMENTO DO PAREÔ; — CRS 1.103.680,00.

MOVIMENTO TOTAL DE APOSTAS

CONCURSOS

CRS 7.339.370,00

CRS 717.Ss5.00

Pista de areia leve.

RESULTADOS DOS CONCURSOS
Foi o seguinte o resultado dos concursos da corrida realizada ou-

tem, no Hinodromo da Gávea:

BOLO SIMPLES: — Três ganhadores,
Rateio: — Cr$ 

com cinco pontos. —

BOLO DUPLO; — Vinte e um ganhadores, com sete pontos.
— Rateio; — CrS 

BETTINCJ JOCKEY CLUB; — Nãn teve ganhadores.
do acumulada a quantia rie CrS 

(ican-

23.063,00

2.176,00

10 7S4.00

BETTING ITAMARATI SIMPLES;
Rateio: — CrS

Oito ganhadores. -

SEXTA CARREIRA — ANTMAIS NACIONAIS DE QUATRO ANOS. SEM MAIS

DE UMA VITORIA NO PAIS - PESOS DA TABELA - PISTA DE

GRAMA — 1.0OO METROS 30.000 CRUZEIROS.

B a T T l N O

VENCEDOR
POULES RATEIOS

DUPLAS
POULES RATEIOS

1.» FLORENA, BB quilos, C.
Moreno 

2.» VITORIA DO PALMAR, 56
quilos, L. Mezaros . . .

3.» CIGANA, 56 quilos, Emldlo
Castlllo

4.» T1NTUREIRA, 56 quilos,
L. Rlgonl

5.0 NEREIDA, 56 quilos, Iná-
cio de Sousa

6.o FRANCITA. 56 quilos, Pe-
dro Simões

7.o PILE, 56 quilos, Euclides
Silva

8.o BOLA DOURADA, 53 qui-
los, O. Tomaz

9.0 LOBEL1A, 53 quilos, Jupl-
raci Graça

lO.o LVS. 56 quilos, Luis Lei-
ton 

ll.o LUISIANA, 53 quilos, J.
Ramos 

12.o LU.IAN, 53 quilos, Paulo
Tavares

13,o BIZARRA, 56 quilos, Ge-
raldo Costa

8.068 NSo correu IJANIA.

5.29-1 — 138,00 U 1.785 —

14.04b —

11.957 —

1.92U —

3.594 —

80,00

30,00

75,00

220,00

12 2.186 —

13 6.566 —

14 7.955 —

22 377 —

14.048 118,00 23 2.097 —

1.013 30,00 24 2.550 —

1.847 229,00 33 2.535 —

8.909 418,00 34 5.587 —

1.847 47,50 44 1.2U1 —

147,00

120,00

40,00

33,00

697,00

125,00

103,00

104,00

47,00

218,00

BETTING ITAMARATI DUPLO: - Não teve ganhadores,
ficando acumulada a quantia rie Cr$

8.704,00

346.408.00

SALAS PARA ESCRITÓRIOS
Alugam-se à avenida Rio Branco, 39-eni

ótimo prédio. — Tratar mesmo endereço, mm
n.9 2.001.

CALCADOS SÔ MARCA (ANINHA)
Procurem nas lojas, senhoras e mocinhas
Exijam as de tipo revirão porque não
levam prego nem papelão.

539

760

RtctbirC

ia grafa

oi actuo-

INSTITUTO BÁDIOTÉCNICO M0NTT0B
RUI TIMBIRAS, 263 • CAIXA POSTAL 1795 - S. PAULO
Sr Diretor: Solicito entilnr-me ffrdtl.i o «ou folíicto,

\.„. rllnUnirn nn llADlO c na TKLEVlüAOItono ganhar dinlieiro no llADlO c na TELEVISAOI rt-su»

{452
'^-^~~-~:^^~-PAnoi para

conilrul».

multoi aparnlhoi da «xporlínclo.

nom—
RUA
CIDADI

N-

,.e. r.

...a nctoira

ummagnlllco

voli.òmatr*

paro lacllltar I

CLUB DE REGATAS
VASCO DA GAMA

418,00

786,00

557,00

82.V ANIVUHSAHIU
FUNDAÇÃO

Dfe

O Clube de ll»'»siitus Vusco du
(inmu convld» on nri». uinoclndin
¦>, fixcelentimilmii» fiimlll.is piim
HHHlwtir ii ml»HH «iilone que em
nvAu do grucuri peln fti.v nnlvcrHÍi
rio do fundação do clube, mundn
celebrar im II horiiM dc 21 du cor-
rente, nu lurejii de Sfto Friinolnou
de 1'uulii, A Olrelorlii agradece D
comnureelmento.

Klo 17 de i.r.íii.tii de 11150.

OTÁVIO MKNKNEH 1'OYOA
ri.-..iiii.|iii-.

FLORENA, n.« 2, rateou na ponta Cr$ 138,00. — A dupla 13, rateou

PLACÊS: — Do n.« 2, Cr.$ 22,00; do n.» 8, Cr$ 20,00; rio n.v 1, Cr$ 13,00.

CARACTERÍSTICAS DE FLORENA: — Feminino, castanho, quatro anos,

SSo Paulo, Maritaln em Chimena, de propriedade do sr. C. ii. da Rocha Farlu.

ENTRAINEUR: - S. d'Amore.
TEMPO: - 61" 4/5.

DIFERENÇAS: — Trôs corpos c melo corpo.
MOVIMENTO D UPAKEO: — CR* 949.190,00.

FLAMENGO Rua Conde Baependi. em edifício l*

ciu.la a construção neste mes, vuw

últimos apartamentos de: en trada,

oi

sala,

quarto, varanda, «kichenette» e banheiro, ^todos 
de ren -^ ,

~ - 
105.00(1.00, sendo CrS 10.0(10,"u '« 

plant,„
durante a construção^ (L KCr$ 190.000.00 e Cr$

o restante financiado sem juros
especificações e informações, na Imobiliária Avenida ^'gjjH.
S. A.), à rua (senador Dantas. U - 3- pavimento

S. A. (-•.
- Tel.:

PROPAGANDA POLÍTICA
OLEADO BRANCO

antiá-»1-!

Pista ae grama leve.

4GUA QUENTE
Apurelliot. hidrelétrico». Cnlxii térmica* pnrn cozinha», quar-

>Oo dn banho, lavanderia», hotel», rentiiuninten e •ilmllnreri e ^qiiea
•Tento central de edifício». Chuveiro» elétrico» eom o famono lutei

¦ájitor automático, patenteado »oh o n» 35.103, que ne vende ..-|i.i

vodo « adaptável a quurfiiier chuveiro elétrico. Fábrica: Kua Io» In

V&lldo» n» til» — fone: !íit-l3Ur
.:->¦¦ U

^•u

Possuímos, para pronta entrega, 1*)^q«fjpREJiA °E
para pintura de letreiros e cartazes, nA. &«J 

^0
COUROS, à Avenida Presidente Varga^jj-Ujf^^

OPORTUNIDADE
Procura-se para firma de rewmG^

produtos de grande aceitação, pessoa co

periência de vendas e direção de auM 
^

Lugar de futuro e de responsabilidade. ^
se ótimo salário. Sigilo absoluto. Ma

xima 35 anos. - Cartas de próprio punn -

Caixa 23.520, neste jornal
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EIOS

31,00
¦ 137,»:

58,1
65,00

ÉÍ
155,00

148,00

96,00

820,50

170,1»

39õ,00

rateou

n.wL1
Faulfl

ÍSÕGERAL DE TRABALHOS

m

wa|j ilo niíiilliii o também
«çiio - Alfalnte — Cerft-
.Mfislrn — Helas Aries —

«m de Ihmipciih — Línguas'_ 
Him Hadock Lobo 148.

Mo Orsina da Fonseca

PROFISSIONAL
DE MOTORISTA

,.ií um» cnrtclni profissional rte
¦a prrt'*i»*'*"íi' n Adolpho Ln-
,'ljni. (irufiílt-n-KO n quem en-

i tarlciru o ilonmls documento»
ilhtrnsom »" ilnuo. íl rua lll-
t-iula, 116, npnrlaniGnto 301 —

Coimcnliiinji.

„,DA

^Ãf Xrt«nÍnfPOíada 0f!xTa1' a ™N faró dÍSPUtar eSta manhã Otroféu «Marino Tolentino» - Na piscina do Guanabara o desfile dos ases cariocas

metropolitana
®-

Será Iniciada esta manha a tem-
pnrada oficial da Federação Metro-
polltana de Natação com a disputa
do troféu "TCarlno Tolentino", p;-o-va destinada exclusivamente aus
corredores de fundo, com um per-curso de 1.500 metros.

O certame atrai cada vez maior
número de adeptos, caracterizado
iiue é pela reunião, numa competi-
i;fio, dos melhores ases da especlall-
dade, os quais devem empenhar-se
numa sensacional luta pela hegemo-
nla entre os fundlstas da metrópole.

Os favoritos do troféu "Marino To-
loiitlno" sfio o Fluminense, Botafogo
e Tijuca.

O LOCAL DA COMPETIÇÃO
Ssrá a pista do Guanabara, com

e as séries serão

bonsucesso, 2 . ..
(Conclusão da 1» página)

16 minutos, Amauri, num
lance infeliz perde a bola e
Didi entra firme e empata
o jogo. Maneco, numa gran-
rie jogada individual, esea>
pa e marca o segundo tento
suburbano. Acaba o tempo
com o "placarei" a favor do
Bonsucesso por 2-1.

Segundo tempo: — Aos
24 minutos, Amauri, estan-
do o "goal" vazio, comete
"liands" e o juiz marca o
"penalty". Didi bate a falta
e Manga é vencido, apesar
de alcançar a bola. E com
um "score" de 2-2 termi-
nou o combate.

OS QUADROS
Os dois "tcams" atuaram

assim constituídos:
FLUMINENSE: — Castil-

lo; Pindaro e Pinlieiro; Os-

início às 9 horas
cs seguintes :

PRIMEIRA :
Paulo Sabola — Sérgio RodriguesSilvio Kelly dos Santos — Martin

Andrade — Marvio Kelly dos San-
tos (Fumlnense) — Aran Boghos-
slam — Hugo Félix — Ricardo Ca-
panema (Tijuca) — Ecléslo SousaJúlio Artur Mendes (Botafogo).

SEGUNDA :
Alvlmar Amorim — Alex Bastos

(Tijuca) — Alberto Arcoul — Om-
bré Mauro Campeio — Eduardo An-
tônlo — Alijo — Everardo Cruz FI-
lho (Fluminense) — Fernando Pinto

Despede-se da crônica
especializada o espor-
tlsta João Lira Filho
O sr. JoSo Lira Filho, ao demltlr-se

do cargo de presidente do Conselho Na-
clonal de Desportos, que presidiu por
vãrios nnos, enviou ao Departamento de
Imprensa Esportiva, da ABI, o seguinte
telegrama: «Ao encerrar deflnltlvamen-
te minhas atividades esportivas, cum-
pio o grato dever de agradecer por vos-
so Intermédio tantas e têo generosas
provas de estimulo que me foram pro-
dlgallzadas pelos prezados companhel-
ros de Imprensa escrita e falada, aos
i,uals devo grande parte do Incentivo e
compreensão que pude aplicar no desem-
penho às minhas atribuições. Saúda-
>;ões. ,lofio lylrn Filho».

valdo, Pc de Valsa e Mário;
Didi e

lv. Rio Branco, 257,
19." andar

CINELÂNDIA

109, Carlyle, Silas,
Santo Cristo.

BONSUCESSO: — Man-
ga; Urubatão e Amauri;
Cambui, Vitor e Gato; Ro-
berto, Maneca, Cidinbo, So-
ca e Tôto.

A RENDA
A renda foi de 48.536

cruzeiros, pagando ingresso
5.690 pessoas.

No jogo de aspirantes re-
gistrou-se um empate de 3-3.

A Light nos esportes
Dois jogos serfto disputados na se-

mana ent rante em prosseguimento ao
Campeonato de Futebol da Adeca. Na
noite de térça-felra, o Forca e Luz en-
frentará o Jardim Botânico, e na sex-
t a -feira. 25, o Gás pelejará com o Car-
ris Trftfcgo.

A Comissfto de Futebol da Adeca re-
solveu suspender, por 3 jogos, o ama-
dor Wilson Concelçfto, do Jardim Bo-
tftntco, por Infrações cometidas no en-
contra dos dois clubes.

Pela mesma comissão foram aprova-
dos os seguintes jogos: Força e Luz,
3 x Trftfego, 3; Gàs, 7 x Jardim Bo-
tanico, 3.

Na noite de terça-feira próxima Jo-
gnrfto casados e solteiros do Departa-
mento Comercial, disputando a taça «Ja-
cob Klpper Nogueira», instituída por
êsse esportista. Os Jogadores escalados:

Casados — Abdalah; Rodrigues e Onl-
da; Lefever, Cláudio e Frank: Albino
da; Lefever, Cláudio e Frank: Albino,
Jorge. Nelson, Leal e Vasconcelos —
Reservas — Sérgio, Horáclo, Moreira,
Moacir, Ferreira, Barifouse e Válter.

Solteiros — Horáclo; Moisés e Paull-
nho (S. C. F.); Clementlno, Geraldlno
e Paulo; Pires, Amaral, Osvaldo, Amll-
car e Marques. — Reservas, Melo, Or-
lando, Décio, Paulo e Ferreira.

O Tráfego F. C. oferecerá hoje, das
19 às 23 horas, um tshow» radiofônico
no Ginásio Independência.
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Capas dt: «yhantimg», corte mo-

derno, de 480,00 por 429,00

Capas de gabardine, de 550,00

por 480,00

Lençóis para solteiro, de 42,00

por 36,00

Fronhas de 60x40 com a] our,

de 9,00 por 7,50

Mesa de retalhos eom 10% de bonificação

BANCAS DE TECIDOS
ROUPAS RENNER

VENDAS À VISTA E A CRÉDITO

T

POVO
149 - KUA 1/

EM FRENTE AO
DE MARÇO - 151

ARSENAL DE MARINHA

Dias — Ho Fonseca — Alexandre
Médlcls — Henrique Andunl (Bota-
íogo).

TERCEIRA :
Josó Alentejano — Válter Fonseca

Cleber Cotroíe (Fluminense) —
Edinaldo Ramalho — Roberto Dutra

José Maria Bittencourt — Mau-
rllo Queiroz (Botafogo) — Luis Car-
los Marques (Tijuca) — Álvaro José
Viveiros (Guanabara),

QUARTA ;
Roberto Junqueira (Guanabara) —

Douglas Lima — Paulo César Sar-
racenl — Luís Duarte Flães — Bus-
suet Rocha — Pedro Guimarães —
Aquiles Coutlnho — Thomas Siquel-
ra (Fluminense) — Verclngetorix
Rosas — Leslie Norton (Botafogo).

SUPLENTES : Onde houver vaga.
Paul Madson e Carlos Arlindo Ma-

tos (Botafogo).
.."í~...

MMltK. ilkMíJ

Califórnia Atlético
Clube

Mais uma agremiação esportiva vem
de ser fundada nesta capital. Trata-
se do Califórnia Atlético Clube, que Ins-
talou sua sede na rua Barão de Ubá
n. 37 e acaba de eleger sua primeira
diretoria, enviando-nos, a propósito, a
comunicação que publicamos a seguir:

E' esta a diretoria eleita e empossa-
da, do Califórnia Atlético Clube, re-
cém-fundado, que visa a aproximação
entre os pequenos clubes e a expansão
dos esportes em nossa terra. E' a se-
guinte a nossa Diretoria: Patrono —
dr. Alberto Dourado Lopes — Enge-
nheiro; Presidente de honra — dr. Luís
Fraga — Médico; Presidente — Jorge
Pena Teixeira Sobrinho — Jornalista;
Fraga — Médico; Presidente — Zilmar
Madeira de Matos — Jornalista; vice-
presidente — Jorge Pena Teixeira So-
brlnho-— Jornalista; 1» Secretário —
Osvaldo de Castro Meneses — Unlversi-
tárlo; 2' Secretário — Newton Wiesmann
Gulmar6es — Estudante; H Tesoureiro

Anthero Martins Fernandes — Con-
tador; 2» Tesoureiro — Anlldo Alves
Barreto — Comerciário; Diretor Social

Leonel Caraclkl — Jornalista; Dire-
tor Cultural — Armando de Brito —
Estudante; Diretor de Esportes — Cie-
ber Costa — Securltário; Diretor de
Propaganda — Luís Alves Pacheco —
Estudante e Diretor do Sede — Jerônl-
mo Braga Keuller — Estudante».

¦Arnn aoghossiam, do Tijuca,
um dos candidatos ao troféu.

Virá o quadro do City
College ao Brasil

S. PAULO, 29 (Asapress) —Es-
tâ assegurada a temporada do
quinteto norte-americano de bas-
quetebol do City College, de Nova
York, nesta capital. Segundo apu-
ramos, o conjunto campeão ama-
dor dos Estados Unidos, que se-
gundo a crônica yankee, «honra
a cidade de Novb York», aqui se
exibirá no dia 25 contra o Tênis
Clube, a 28 contra o Corinthians
e a 30 contra o selecionado pau-
lista, estando em cogitações, a rea-
lização de uma peleja, contra o
«five» do Bowllng Green, também
dos Estados Unidos, que também
estará entre nos naquela ocasião.

Também chegarão
atrasados os juizes in-
glêses que atuarão em

São Paulo
S. PAULO, 19 (Asapress) —- A

despeito de todos os esforços de-
senvolvidos pela Federação Paulls-
ta de Futebol, os árbitros ingleses
que contratou, não poderão apa
recer na primeira
principal certame, que se inicia
hoje e será completada amanhã.
Comunicou ante-ontem a Liga In-
glêsa de Futebol, que poi* motivos
de forca maior, o embarque dos
apitadores Harry Rowley, Bradley,
Deakin e Eafa, foi retardado e
que somente na sexta-feira vin-
doura eles poderão estar em São
Paulo, deixando Londres na pró-
xlma têrca-feira.
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EM CIMA A sala de origenoterapia; ÉM BAIXO — A casa de lôrça.

Serão concluídas as obras do Estádio do Maracanã
(Conclusão da 1.* página)

no começo da semana finda, uma
rodada do seu família de São Paulo lá ae en-

contrava, tirando fotografias, co-
montando eom entusiasmo a gran-
de obra, quase que não acreditan-
do na realidade que lhe provocava
assombro.

TJM CAMPO SUPLEMENTAR
PARA TREINOS

Arno Frank, entre outros escla-
recimentos preciosos que nos pres-
tou, disse-nos o seguinte:

Encerra-se o Campeonato Carioca Individual de Tênis
Marcadas para esta tarde as finais de duplas mistas e simples de ca-

valheiros — Em marcha o campeonato da 5/ classe
Enccrram-se hoje os jogos do Cam-

peonato Individual Carioca de Tònis,
com a realização das provas finais do

Simples de Cavalheiros e Duplas Mis-
tas.

A final de Duplas de Senhoras teve
como vencedora a dupla Odalela Ml-
dosl-Marcele Hardy, que triunfaram
sobre Míriam Flguelredo-Dulce Rego,

por 9|7-6|2 numa partida que durou
três horas consecutivas.

Na Simples de Senhoras vâo se en-
contrar Rute Mesquita e Pequenina
Azevedo.

As Duplas Mistas, o casal Inâ e
Paulo Ferraz decidirão o titulo frente
ao veterano, composto de Sandro Sle-
ree-Ademar Faria.

No Simples de Cavalheiros, aguar-
dado com grande Interesse, atuarào na
prova final, que será em melhor de
clne, séries, os vencedores dos jogos,

TERRAS PARA LOTEAR
Vendo 200.000 m2, com frente de 1 quilômetro para

belíssima rodovia, ônibus à porta - preço Cr$ 160.000,00,
facilitando-se 60.000,00 — Rua da Quitanda, 163, sia 502.

Leilão de caminhões
Prefeitura do Distrito Federal

International — Ford — GMC —

Chevrolet — Dodge — White —

Auburn — Opel e Humber

AV. FRANCISCO BICALHO, 146

AFFONSO NUNES, autorizado por des-
pacho do Exmo. Sr. Prefeito do Distrito Fe-
deral. venderá em leilão, quarta-feira. 23 de
agosto de 1950, às 14 horas, no local acima.

X\

LEILÃO DE MÓVEIS
BOTAFOGO

Piano crapeau — Piano armário — Objetos
de Arte — Porcelanas raras — Tapetes Per-
sas — Lustres de cristal — Prataria inglesa,
francesa e nacional — Mobília de jacarandá
macisso estilo Colonial para sala de jantar— Grupos estufados — Poltronas — Bergé-
res — Mobílias Chipandale para dormitório
de casal — Coleção de marfins, Pinturas a
óleo de laureados mestres nacionais e es-
trangeiros — Móveis chineses, cristal Ower-
iay, escritório — Móveis de jacarandá, etc,
etc, serão vendidos em leilão AMANHÃ,
segunda-feira, 21 de agosto de 1950, e dias
subsequentes, às 20 horas, pelo leiloeiro
CÉSAR LEITE, à RUA S. CLEMENTE,
397. — Franca exposição, hoje, das 14 às 20
horas. — Catálogo detalhado no "Jornal do

Comércio" de hoje.
 ¦ ii ¦" "¦¦

u

Humberto Costa x Luis, Carlos x
vencedor José Aguero Filho x Joaquim
Rasgado.

Logo após o término das provas,
que serão Iniciadas às 15h30m, o pre-
sidente da F. M. T., sr. Oscar Ma-
no, fará entrega dos prêmios aos cam-
peões Individuais Cariocas de 1950. .

TAÇA FABRICIO PEDROSA
As provas da IV disputa da taça

«Fabricio Padrosa», entre o Tênis
Clube de Santos e o Fluminense, Inl-
ciadas na tarde de ontem, serão en-
cerradas hoje, nas quadras do clube
tricolor.
CAMPEONATO INDIVIDUAL DA

5» CLASSE
Jogos programados para hoje, do-

mlngo : às 8 horas. Álvaro Peixoto x
Arlonto Cordeiro, Gladistone Álvaro x
Milton C. Nogueira, Denls Daniel x
Caídos Duchcn Ahrlnches.

As 9 horas : José C. Carvalho X
Francisco Pinho. (Osvaldo x César A.
Carvalho. Carlos B. Fernandes x
Edward Llssau).

As 10 horas : Roberto Paulino x
GlAucIo Soares (José Bonifácio x José
Vieira). Francisco Blchorn x Ari Soa-
res.
NAS QUADRAS DO TIJUCA TÊNIS

CLUBE
As 8 horas : Joaquim Ribeiro Dan-

tas x Carlos GusmSo.
Murilo Ferreira x Paulo S. da Silva:

Edil H. Santos x Joáo Bltar.
As 9 horas : Almlr O. Mala x Má-

rio Guimarães; Hélio B. Cortes x
Mauro Gulot; Jean Gattl x Milton Pi-
mcntel.

As 10 horas : Mário D. Nunes x
João Carlos Casqueiro; Daltro A. Ro-
cha x Carlos O. Fróis; Osvaldo Cou-
tlnho x Alberto Sobral Pereira.

NAS QUADRAS DO CAIÇARAS
As 8 horas : Carlos Barnes César

x Hugo Wayhllck; João Martlnho x
Luis Calla.
NAS QUADRAS DO COUNTRY

CLUBE
As 9 horas : Raul Sá Filho x Rcgglo

Barnes.

REFORME SUA CASA:
Aumentando-a, plntando-a e dando-
lhe conforto e beleza. Empreito,
facilitando alguma parte do paga-
mento. Mestre Couto, construções.

Fone: 48-8666.

— Uma das condições importan-
tes para manter o campo, o gra-
mado, em bom estado é dar-lhe
«repouso». Assim, será feito um
outro campo suplementar, do
lado da rua Mata Machado, com
as dimensões oficiais, para que
sejam realizados treinos, poupan-
do-se assim o campo oficial.

A INSTALAÇÃO DO SOM
Um seguida, fomos ver a ins-

talação de difusão de som, talvez
o maior, o mais completo e o mais
moderno existentes em praças es-
portivas do mundo, com uma po-
tència áudio total de 4.500 watts.
Dispõe essa instalação de 23 am-
plificadores para alto-falantes e
421 alto-falantes, bem como conta
com um sistema completo de gra-
vação de disoos..de alta fidelidaden
Essa instalação pode atender a
todas as necessidades de amplia-
ção de som, a saber: locução e
reprodução de gravações para a
assistência do estádio, locução e
reprodução de gravações para os
corredores, locução para os qua-
tro portões de entrada, com oon-
trflle local e independente também
em cada um dos portões.

Essas informações, gentilmente
prestadas à nossa reportagem pelo
sr. João A. Gomes Neves, técnico
da R. C. A. Victor responsável
pela instalação. Depois de outras
cosiderações êsse técnico
ajuntou:

— Temos ainda o recurso da lo-
cação pnra o gramado, para as
dependências de serviço, canaliza-
Cão para o estádio, corredores e
dependências de serviço, de Io-
cuções que originem do tribunal
de honra e do salão nobre, regu-
lagem individual de intensidade de
som a ser distribuída para os vá-
rios grupos de alto-falantes dis-
trlbuidos em diferentes setores do
estádio, serviço telefônico privati-
vo entre a Central de som e os
vários pontos, sistema de Inter-co-
munlcação ligando os vários se-
tores da administração entre si,
locução de qualquer parte do es-
tédio, via rádio, com possibilidade
de retransmissão pelos alto-faian-
tes.

Disse-nos ainda que a Instalação
mais moderna e mais forte, até
então, havia sido feita num *>»•
tádio de Cuba, porém, a do Es-
tádio Municipal do Maracanã ul-
trapassou-a em todos os senti-
dos.

NOS VESTIÁRIOS
Arno Frank nos acompanhou, de-

pois, aos vestiários, para nos dar
uma idéia do que ficarão sendo es-
sas dependências, uma vez ter-
minados os trabalhos de acaba-
mento. Mostrou-nos da oxigeno-
terapia, os gabinetes médicos, in-
clusive a sala para socorroB da
urgência. Terminamos nossa visi-
ta com a ida à casa da força, que
constitui, do mesmo modo, mo-
tivo de admiração para os que se
interessam pelo estádio. Infeliz-
mente, a falta de espaço nos im-
pede de dar aos leitores informa-
ções ainda mais completas, o qua
faremos em outra oportun.ddde,
pois o Estádio Municipal do Mara-
cana ainda constituirá assunto pa-
ra outras reportagens, quando o
forte das obras for Iniciado e «ur-
girem os locais para a prática de
rmtros esportes, que se situarão
independentemente uns dos ou-
tros.

MAS A IMPRENSA...
Gostamos de tudo, embora esta

seja uma das multas visitas fel-
ta pela nossa reportagem ao es-
tádio, conforme já publicado aqui.
Mas a Imprensa esportiva nasceu,
no Brasil, sob signo pouco favo-
rável, tanto que o local destinado
aos jornalistas é descoberto, da
modo que os representantes da Im-
prensa ficam sujeitos aos inconve-
nientes do mau tempo. Essa falha
foi dos autores do projeto, ma»
Arno Frank, quando lhe dissemos
se não havia um meio de atenuar
essa desvantagem, nos assegurou
que a administração do estádio,
quando houver possibilidade, colo-
cará os jornalistas em outro lo-
cai, se chover, como recurso de
emergência. Na verdade, não se
pode responsabilizar os homens
que lá estão trabalhando agora
por essa lacuna.

Casamentos, etc,
Cartelrah, certidões, certificado*,
procurações, passaportes, prefeita-
ra, recehedoria etc , tratar com
J. Siqjflra. & av. Mal. Floriano,

18 — 1.» — Tel.: 23-8840,
diariamente.

Apartamento no Flamengo
Vende-se cnm 2 quartos, tmlA,

cozinha, banheiro completo em
côr e mais dependências, inciusive
para empregado, ft run Correia Du-
tra n. 56, 'Z.i and., ap. 20 Pre-
ço Cr$ 370 000,00 com parte fl-
nanciada em 15 anos, tratar com
Severino. Fone 48-2500.

^X »*r—r-~^j\

BIFOCAIS C«$ 400,M) CAHA
VER LONGE E PERTO

w^0
MODERNOS COM ENCRUS-

TAÇAO EM OURO
, CRjl 250,00

NUMONT
o$ 00,00

QUAISQUER rtfiUIiOR EM
minutos o nem A

COMPLETA

NOSSA ÓTICA
liun dn ,\ii.!n.ii*i-.:> 163¦
ri eu iniii n rua Andrndn»

15

COLOCAÇÃO
Importante Empresa, de projeção mun-

rial, precisa de pessoas de rmbos os sexos,
distintas e ativas, que apresentem referên-
cias. — Possibilidades de ganhar de Cr$
3.000,00 a Cr$ 10.000,00 mensalmente. —
Tratar com o sr. Machado, à avenida Rio
Branco, 39, 10.' adar.

LEBELSON
MODAS

apresenta a sua

MAIOR
VENDA DE FIM DE ESTAÇÃO

VESTIDOS — SAPATOS — BLUSAS
Artigos tini.:, (iiiii'. menores preços

do momento,
21A — ÁLVARO ALVIM - 21-A

(Ao Indo do Hot|ji Sorrador) i

I
«:*
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CHEGOU
Esperados esta tarde os gaúchos, paulistas e
baianos concorrentes ao Campeonato Brasileiro
de Tênis de Mesa — Amanhã, à noite, a instala-

ção do Congresso

_© S-2U_2'
ANCtNHOS

Amanha, à noite, na sede do Pe-
tropolltano F. C, em Petrópolis, se-
rá instalado o Congresso Brasileiro
de Tênis de Mesa, que corresponde
ao Campeonato Brasileiro, promovi-
do pela CBD. O Congresso será
Inaugurado pela Diretoria da Con-
federacüo, dele participando os de-
legados das Federações Metropolita-
na. Paulista, Atlética Rio Granden-
se, Bahlana, Paranaense, Paraense
e Fluminense de Desportos.

O Campeonato será Iniciado na
tnanhfi de terça-feira, quando os
concorrentes se apresentarão em
desfile, na sede daquela agremiação.

CHEGARAM OS PARANAENSES
Ontem í_ tarde chegaram a esta ca-

pitai os paranaenses. A representa-
ção da Federação Paraanense de
Desportos é chefiada pelo sr. José
Leal Nunes e completada pelos amo-
dores Felipe Arns, Arnaldo Lagner,
Glnur Cesárlo da Silva, Luclano
Branco Lacerda e Jonas Saddoclc de
Sá, encontrando-se hospedada no
Hotel Regina. Deverá viajar para
Petrópolis esta tarde.
OS QUE SAO ESPERADOS HOJE

As delegações do SSo Paulo, Rio
Grande do Sul e Bahlana sáo es-
peradas esta tarde, entre 16 e 17
horas, no aeroporto Santos Dumont.

Possivelmente seguirão ainda hoje
para Petrópolis, acompanhadas das
representações metropolitana e nu-
mlnense.

YEHÀNCIO IGREJAS
Rua da Assembléia, 51 - 5' andar — UDN.

Domingo, 20 de Agosto de

MOBILIÁRIA BEIRaIha]
Oferece desconto esta semana, preços nunca vistos, mal. _

que na fábrica. Mobiliários de todos os estu bars-
ATENÇÃO: MOVEIS DE IMBUÍA E CEDI.0

Dormitório Rústico, Mexicano, com 10 peça_  o. . -
Dormitório Chipendalle, para noivos, com 10 pcçns ., CA *¦'<-..-
Dormitório Inglês, tipo apartamento, com 11 .,;as .. Cr. _'?°°'!(
Sala de Jantar, Rústico Mexicano, com 12 peças .... Cr7 ."••O.
Sula de jantar Chipendalle, apartamento, c| 12 peças os e
Saia de jantar Colonial, de jacarandá, com 12 peças .. 05 2,50c

Preços para .lasamento ft VISTA

183 —RUA DO CATETE— 183
(JUNTO AO PALÁCIO)

Ifi.

Ae

COT-J-IUNTO O. Ô. A.
•3/

-52JS _5L__5.__£—£!_____

TESOURAS PARA
PODAR E PARA CAM» ijM

-0 @

G!

REGADORES

£ *G> «=»<--_**-—o ^

ROUPAS USADAS
COMPRO — PAGO BEM

TELEFONE: 42-9361
«

CORRETORES
aompanhia de Terrenos com loteamento prestes a Iniciar as

vendas, numa grande área situada no Município de Nova Iguaçu,

precisa de Inspetores com suas próprias turmas, como também de

Corretores. Informações: COMPANHIA PROPRIETÁRIA BRASI-
LEIRA S.A., avenida Almirante Barroso, 97 2» pavimento. —

Telefone: 42-0536.

O MAIOR ESTOQUE DE Peças
E ACESSÓRIOS

F ORD
CHEVROLET

PLYMOUT
E

RENAULT
NAO COMPRE SEM CONSULTAR NOSSO PREfO

AUTO MODELO LTDA
Largo do Machado, 23

FONES: 45-1132 E 25-6050
«IIIMIIIlllll II

m*.

..

-i
REGADORES

* ESGUICHOS
"^^à~"_^s_j£-S

^ •_>
MÁQUINAS E FERRAMENTAS

PARA TOS0S OS FINS-'

Rio - Htm 00 EASSETO. 4SZ51
Filial do Niterói

& Vise. Rio Branco. 521.23

COLHERfcS
E SACHOS >

e

MESBLA
:V

FÉRIAS - WEEK-END
Fazendas Ponte Nova e Três Pinheiros — Engenheiro

Passos — Estado do Rio — 4 horas do Rio
500 metros de altitude.

ÓTIMO PASSADIO — Informações: 38-0917.

AGORA MUITO MAIS BARATOS
RUA DO CATETE, 164

CASA CASTIÇO MÓVEIS
RUA DA ASSEMBLÉIA. 35 — 1. ANDAR —

TEL.: 22-8135 — RIO
Snla de jantar Mexicana  »>$ 4.220,00
Dormitório Mexicano  Cr$ 5.800,00
Sala de jantar Chipendale  Cr$ 6.800,00 jj)
Dormitório Chipendale  Cr? 8.800,00 -
Móveis fabricados com madeiras de lei, absolutamente rrarantidos

EM FREN1 I. AO PALÁCIO

~Õ& 
PROGRAMAS PARA HOriE O Camondonso Mickey

TEATROS
-EX-CASSINO ATLÂNTICO.
-COPACABANA • 27-0020. —
«Colinelte», âs 21 noras.

TEATRO DE BOLSO - «O Ira-
pacto», As 21 horas.
-CARLOS GOMES - 22-7581.
Fechado.
. FBN1X - 22-5403. <Os Filhos
de Eduardo", fts 16 e 21 horas.
-FOLLIES - Fechado.
-GINÁSTICO - 12-43-0. Fe-
chado.

GLÓRIA - 22-9148. --.alnha
Carioca", ás 16. 20 e 22 horas.
-JOÀO CAETANO - 43-8477.
«Oinos de Veludo», às 2ü e 22
horas.
. IEATR1NHO JARDEL - Es-
petáculo Infantil, às 14 horas.
"Me leva que eu vou", às 20
« 22 horas.
. MUNICIPAL - 22-2885. "Tro-
irador' , às 16 horas.
-RECREIO - 22-M64. «Catuca
por Baixo", às 16, 20 e 22 ho-
ÍÍIS
- REGINA - 32-5817. cAs Ar-

às 16 e

- 42-0592. «Mâ. í

Sul

Fe-
vores Morrem de Pé
20h 45m.
. REPUBLICA • 22-0271.
Chado.
-RIVAL - 22-2127. -Sc o Gui-
lherme Fosse Vivo", às 16 20
a 22 horas

SERKADOR - 42-6442. «Hia-
tória de uma Casa", às 16, 20
s 22 horas.

CINEMAS
Cinelândia

.CAPITÓLIO - 22-6783. Sessões
Passatempo.
. IMPÉRIO - 22-0348. cHenrl-
que V».

METRO - 22-541)0. «AquCle
Beijo a Mela-Nolte».
-ODEON • 22-1508. «Miranda,
a Sereia».

PALÁCIO - 22-0838. «A Som-
bra au Outra».
. PATHÉ- • 22-8705. cVlt.rnas
do Destino».
. PLAÜA - 22-1007. «A Echarre
de se.ia».

REX - 22-6327. «Esta Loura
_ ,iin Demônio».

-AO CARLOS - 42-0525. Fe-
Chadu para obras.
. VITORIA - 42-002Ü. «Almas
«ro Chama».

Centro
-CENTENÁRIO - 43-8423
«Caçula do Barulho».
. CINEAC-TRIANON - «2-0024.
«Capricho Espanhol», com Ta-
mara Toumanova, do grande
Ballet da Opera de Paris —
«Artista» de Ràdlo è. FOrca»,
com*dla — «Mazorca na Ma-
xurca» — Estrelas de Holly-
wood — Olttmos acontecimento»
da Coréia — No -|- Do, etc,
*tc.
-COLONIAL - «2-8612. «A
Echarpe de fiada».
. ELDORADO - «Nilo e Narta
Plsso».
.FLORIANO - 43-U074. «Quan-
do Morre uma IlusAo»
. GUARANI - 32-5651
do Outro Mundo».
. IDEAL - 42-1218. «A Sombra
da outra».
-ÍRIS • 42-1218. «O intrépido».
. MEM DE SA - 42-2232. «Tam-
bém Somos Irmftos».
-LAPA - 22-2543 «Salüon».
.MODERNO - 22-7070.
-OLÍMPIA - «2-4988..
. PARISIENSE - 22-0123. «A
Ectiarp. de SSrta».
. PRESIDENTE - «Vitima» do
Destino». ,
. PRIMOU ¦ «3-UIW1. «A _,__"-•
po rtf S-tilfi».
. RK-.1HI.IC.A • .2-0271.
. RIO BRANCO • «S-103». «He*

AVISO
.'.iIIiiiii. Mim mliliur»» H»-

rtiiin» il» .Im-inim 'Jl'** »"»
iHjiiiiiin .nom Wlll » 11••«¦•»«mrt-
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rOBilco __j» mm infor-i«oo
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_. T»l I »_ r"" '-"¦"' **•
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linda».
SAO JOSÉ

a Carne».
Zona

ALVORADA - 27-2936. «Sua
Ultima Aventura».

ASTOR1A - 47-0466. «Se eu
FOra liei».
-FLORESTA - 26-6257. «Tarde
Demais».

GUANABARA - 26-9339. «Nao
è Nada Disso».

IPANEMA - 47-3806. «A Som-
hra da Outra».

METRO - COPACABANA —
37-OSSiS. «Aquele Beijo &. Mela-
Noite».

NACIONAL - 26-6072.
PIRAJÁ' - 47-2668. «N&o e

Nada Disso».
Loura é um DemOnto».
-POLITEAMA'- 25-1143. «A
Porta do Céu».

RITZ - 37-7224. «A Echarpe
do Seda».

RIAN - 47-1144. «A Sombra
da Outra».

ROXY - 27-8245. «Almaa em
Chama».

__„ I'""íTÉu ASSASSINO )

Copi. 1950, Wilt Diinff ProJ-^Íc_T[I*^g?^-wi^^^ , ,..

MUTICIAB o seu tornai
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Mickey, êle desapareceul
Nào quero

olhar...
tt/áF

Por Walt Disney
' 

(^Mickey, você está vivo? )|
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SEH FIADOR L
CR$ 6.800,00

9 válvulas — Automático para loe 12 discos — Om garantia daFábrica

Rústica, Colonial, Chlpendale, eoutros tipos
Só êste mês

CASA FELIPS
R. MARQUÊS SAPUCAÍ

(Quase esquina de Salvador
de Sá)

Casas novas a longo prazo
VENDEM-SE

à Rua Cândido Benicio n. 76

CASA&

Pequenas Tragédias (.onjugais

«Dupla

I
><¦* 0"

SAO LUIZ - 25-7079. «A 8om-
bra da Outra».

STAR - 26-2250. «A Echarpe
de Seda».

Tijuca
AMERICA - 48-4519. «Almaa

em Chama».
CARIOCA - 28-8178. «A Som-

bra da Outra».
METRO - TIJUCA - 48-8840.

«Aquele Beijo à Mela-Nolte».
OLINDA - 48-1032. «A Echar-

pe de Seda».
TIJUCA - 48-4518. «Mais For-

te que o Amor».

Outros Bairros
-AVENIDA - 48-1667. «A Som-
bra da Outra».

BANDEIRA - 28-7575. «A Por-
ta do Céu».
-CATUMBI - 22-3681. «Con-
fissiio».

ESTACIO DE SA' - 32-2023.
«Ate os Confins da Terra».
-FLUMINENSE - 28-1404
«Pecadora».

GRAJAU" - 38-1311. «A Co-
média da Vlda».

HADDOCK LOBO - 48-9610.
«Melodia».

MARACANÃ - «8-1010. «A
Sombra da Outra».

NATAL, - 48-1480. «Neste
Mundo e no Outro».

PAROQUIAL - (Del Castilho).
«Rapsódia Azul».

REAL - 29-3467. -Monstro de
um Mundo Perdido».

SAO CRISTÓVÃO - «8-4826.
«Mercadores de Intrigas».

VELO - 48-1381. «Minha Vida
é uma Cançüo».
• VILA ISABEL - 38-1310. «N_o
è Nada Disso».

Subúrbios da Central
ABOLIÇÃO - «Transgressores

da Lel».
ALFA - 29-8216. «Poeira de

Estréias.
BENTO RIBEIRO - «A Lei do

mais Forte».
BORJA REIS - 28-8178. «Mu-

lher Pecado».
-COLISEU • 29-8753. «Sertão».

COELHO NETO - «Uma Noite
na Opera».

CRU/. B SOUSA - «Almas no
Mar».

EDISON - 211-4449. «Terra Vio-
lenta».

IUA.IA' - 29-8330. «A Cnnilu»-
_n tia Monte Urlato»,
. jovial • uu-uuna. «Anjo ou
UmiiOiHO».
. I.IIS - (Mim-ilinl ll-iiniiii)
.liil.iitii ikiii Tl0|_il__».
. MAUUUWIIIA • _-*"7__, «A
ruiu oo ü»u»,

MAlIAMlIAO • «MlHO- Alt».
. MAMIJOTM • _-'04ll. «II» •»
H.nit 11*1»,
. Mfll-JK • 1--I_-S. «_-__•

Íllll», 
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pâtrào está I

Hey, Onsparl Voltou a minha ) no
memória! Aqui esta o / escritório,

dinheiro. i i

ü DIÁRIO DE NOTIOIAB ê um jornal para as elite» de tôdas at classet «ocíola

r
Por Jimmy Murphy

Compreendo tudo, agora, pátrio:
Apanhei o dinheiro e. quando passei
por baixo de uma janela, um vaso

caiu na minha cabeça e perdi
completamente a memória. O

dinheiro estava num bolso
secreto do meu

casaco.

Procure se
afastar

das
janelas

e
dos

gatos.
coronel...

_^_Copr/Í'»ci. K.np Fclluic- Syn.li.ilc, Inc., WotU riSlm iticiv.J

B. MUITO JCoronel, aqui tem mil rE3 oBRIC\- \cruzeiros: Apenas um c=rl " j
sinal do meu cnrlnha f=4 DO! /

para com você e I V. A
sua honestidade. ., —i*~ /

( cj?r ILiíCMl#§y__§i_e _Ê_Í_^(_S^_^»@^Y<á-*ík^

HAOUOUtf*

Construção esmerada. Diversa» conduções: bondes, _nlb_i I

lotação lt porta.
Tratar no local, on à rna do Ouvidor ¦. 60-A, sala II, «'

IR hn 17 horas.

I para o seu L-__s.ll||pl

j 
"WEEK-END" 
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Seu PlmpSo: o sr. comeu
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Tomará que Cie n&o
faça nenhuma

loucura...

\\ ..¦.'...

^GARÇÃO! .

{ml

^*B_iW_n*Tii

IPEAL MALA ? multo leve, em
PARA lona americana listrada.
AVIÃO com alça de raqueta

marron. Foro de gorou.
rão de eeda.

. . Compr. 40 cm
\U l\ Altura ¦ 33 cm
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MODERNO - BANQU, «Can-
çllo da Indlu».
. MONTE CASTELO - 20-4850.
«A Sombra dn Outrn».

PARA TODOS • a0-M.IB, «VI-
tlinna do lii-iiilini».
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mem que Passa».
-SAO JOROE • (Marls da Ora-
ça). «A l'mnf dos t-tisplros»,
. OANTA OU»/.,

TUDO» Otl HANTOK ¦ «9-0080.
«Conilenudo»,
. TUINUAIJI. - «U';im;ih, «l'rl-
ilunalro du i'mm•nin-
¦ TIIOI.DAI • (AMIIIIUTA),
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. PENHA - 30-1121. «Espada
Vlngadura».
. RAMOB - 30-1094. «Morrerei
Onde Nasci».
. nOHAHlO - -10-1889. «Cama-
vai no (fogo».
. . AO Cll .RALDO • «TrAglus
llliirPlii'1'i ? .

-HANTA 0MIU1UA • -0-1823,
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Domingo, • 20 de agosto de 1950

TETRAS

líitft
E PROBLEMAS UNIVERSAIS

oes sociais recentes
Tristão de Athayde

(Especial para o DURIO DE NOTÍCIAS)

1 ,31 riirso pronunciado por Pio XII, no dia 3 de Julho de 1950, pe-
tV° os membros do Congresso Internacional de Estudos Sociais,
• " rantCi- 

ado cm Roma pelo Instituto de ciências sociais e políticas
016911 sidade de Friburgo, encontramos algumas afirmativas da
ünlvers para caracterizar a posição da doutrina social daimoorlancla para tuiuticuta. u. vw,**» ua uu»

pjlor i»»i 
fgce de aiGuns problemas sociais candentes

Igreja, e 
dcl. resumir essas afirmativas principais nos seguintes pa-

^M aue passaremos depois a documentar com as próprias expres-
•^doPapa, nnallsando-as rapidamente.

_ Primazia do problema econômico sobre o problema ideológico;
i"" condenação do classismo e do nacionalismo;
\~Z condenação do feudalismo e do patriarcaZismo econômicos;~, 

conuenac&o da passagem, nas empresar '"'

privada as foi mas anônimas e coletivas;

ò _ condenação do classismo e do nacionalismo;

i Z condenação da passagem, nas empresas, da responsabilidade
privada as íoimas anônimas e coletivas;

«_ condenação da co-gestão, nào em si, mas se considerada como"" 
uni direito natural;

(-condenação do "liberalismo econômico" e da "mentalidade so-
clallsta";

_ condenação da "Industrialização", capitalista ou socialista, como
fórmula saneadora da economia moderna;

¦ _ reaürniaçao da Importância fundamental do direito de pro-
priedade privada;

I-Adequação da produção ao consumo como o principal pro-
blema de estudo do movimento social católico;

w _ Necessidade de uma política social conforme à doutrina da
Igreja.

Passemos a documentar, com as palavras autênticas desse impor-

te documento pontifício, as dez conclusões que nele encontramos.

. _ Primazia do problema ecenimico sobre o problema ideológico.

Depois de tratar de várias divergências Ideológicas, no modo de
r os problemas sociais modei nos, diz o documento:

•0 inconveniente desses problemas é que fazem perder de vista o
¦oMema mais Importante e mais uigente, o que pesa como um pesadelo"lamente 

sobre os velhos países industriais: queremos nos referir à
taln-nte e permanente ameaça de desemprego, o problema da relnte-
mcâo e da segurança de uma produtividade normal, daquela que, por
ws origens e por seu fim, está Intimamente ligada à dignidade e ao ,
ü»i*rtíi da família considerada como uma unidade moral, jurídica e

Smlca" (apud 
"Documentatlon Cathollque", n.o 107, 2-VIM950,

t!SS|»or outras palavras, nos diz o Papa, enquanto vocês discutem ln-

ürmlnàvelniente entre capitalismo e socialismo e o mundo ameaça en-
L de novo em guerra por essa razão, numa catástrofe que será um
«tre para todos indistintamente, — a falta ou o excesso de produ-
do continuam a deixar enormes massas de homens na miséria e nu-
'' 

famílias sem dignidade nem conforto. Deixem de lado essas

üscus-ôes e ponham-se todos a colaborar no problema de uma economia

iSimdante e proporcionada. Logo, o primeiro ensinamento desse dis-

urso é a primazia que os problemas práticos de produção têm sobre os
rVolemas teóricos, do modo de organização do trabalho e do capltal.

problema econômico prima sobre o problema Ideológico. E' o que se

Mie chamar realismo econômico, contra toda utopia ou todo doutrl-

tarlsmo lnfecundo, que hoje dividem o mundo em dois campos lrredu- j
tels e estão por toda parte empobrecendo as nações, desorganizando
! economia e levando à desgraça sem nome_ de uma terceira guerra
sniversal.

2, _ coiirfoiafão do classismo e do nacionalismo.

-E' preciso olhar de face, em toda sua amplitude, o dever de dar
Inúmeras famílias, em sua unidade natural, moral, jurídica, economl-

o um justo espaço vital que responda, mesmo em medida modesta,
nas ao menos suficiente, às exigências da dignidade humana. Para trás,
tcn preocupações egoístas de nacionalidade e de classe, que possam
Hnurbar, poi menos que seja. uma ação lealmente empreendida e vi-

urosamente prossegulda, na conspiração de tôdas as forças e de todas
u possibilidades, sobre toda a superfície do globo, pelo concurso de
tuas as Iniciativas e de todos os esforços dos Indivíduos e dos grupos
particulares, na colaboração universal dos povos e dos Estados, tra-
eco cada um sua contribuição respectiva de riquezas, em matérias pri-
tas em capitais, em mão de obra. Enfim, todos os participantes desse
t-Br-o comum devem apreciar a contribuição que lhes traz a Igreja .

Depois do realismo, o uaiwrsaZismo. O grande problema é arrancar
cs nomens da miséria, da fome, das favelas, das marmitas frias, dos
Miambos. de tudo o que representa um obstáculo à dignidade e ao
entorto das famílias. Para Isso, é preciso que todos se congreguem
Mos sem exceção. Tôdas as classes. Todos os regimes. Tôdas as
¦leta. Logo, todo regime, toda classe, toda nação, que erigir o seu

interesse próprio acima do interesse da salvação social dos que sofrem

ma vida inhumana e diminuída, merecem nossa repulsa Tanto o egois-

M burguês como o egoísmo proletário são condenáveis. Tanto o na-

donallsmo soviético como o nacionalismo norte-americano ou brasileiro,
sio condenáveis. Tara trás, com as preocupações egoístas de "aciona-
tidade e de classe". Que ouçam o Papa tanto os patrloteiros, como os
ian-gogos. E que todos nos penitenciemos por nossas omissões.

3. - Condenação do feudalismo e do patriarcalismo econômicos.

•Bem atrasado se mostraria aquele que, nos velhos países indus-
tels, pensasse ainda hoje, como há um século ou mesmo há meio
falló, que só se trata de assegurar ao operário salariado, liberto dos
km feudais ou patriarcais, além da liberdade de direito allbedade
k lato. Tal concepção revelaria o mais completo desconhecimento do
n-cíeo da situação atual (slc). Há já dezenas de anos que, nartr
itees paises o freqüentemente sob a Influência decisiva do movimento

VIMOS, 
no artigo anterior, queos benzedores ou curandelros

utilizam o nome de Deus, ou
de Cristo, ou de santos, em suas
orações chamadas fortes. Numa
oração para cura de reumatismo
achamos descrito um encontro en-
tre Jesus e São Pedro e SSo Paulo,
no qual Nosso Senhor ensina aos
apóstolos os meios de curar. Ob-
serva-se, aliás, na oração a refe-
rência aos dois apóstolos como
uma só pessoa, embora os nomes
próprios estejam ligados pela con-
junção. E' a seguinte a oração:

Pedro e Paulo foi a Roma
Com Jesus Cristo encontrou,
Jesus Cristo lho perguntou
Que encontrasse» por lá de malest
Ventusidade.
Vorte cá Pedro e Paulo
Deixa te ensinar a curur
Ndo andasses mais eu
Não te ensinei a curar de tudo
Com azeite de dendê
Água do lagamar
Com o óleo de oliveira
E o pau da guia?
O ar de fora
O ar de reumatismt
O ar preto
O ar branca
O ar atui
O ar roxo
O ar amarelo
O ar enoarnado
O ar de nervagia
O ar de ventusidade/
Algumas coisas mandadas no vento
Coisas mandadas deste mal de

contradiçâoT
Tudo isso há de se retirar de

fulano
Para as ondas do mar sagrado
E as águas do rio corrente
Para sempre Amem.

Desta oração, aliás, verificamos
recentemente existir uma variante

OUTRAS ORAÇÕES
Manuel Diêgues Júnior

(Especial para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS)

em Santa Catarina. Os nomes dos
apóstolos aparecem como o de uma
só pessoa, o sem a ligação da cosi-
junção. Embora menor, esta va-
riante de Santa Catarina oferece a
mesma Idéia central du anterior,
que é o ensinamento da oração por
Jesus Cristo. Também se modifl-
ca a doença, que nesta oração é a
erisipela. E' a seguinte a varinn-
te catarlnefise, indicada como
exemplo num inquérito do Depar-
tamento de Estatística do Estado
sobre "rezas e benzedwas" :

Pedro Paulo vinha dc Roma »
eitcotilrou com Jesus Cristo a
Jesus Cristo perguntou:
Donde vens, Pedro Paulo!

—- Senhor, venho de Roma,
Que noras há por lá, Pedro
Paulo t
Qua morre muita gente, Senkor.
De que se morre por lá, Pedro
Paulot
De zipra, zipelão, dor de cabe-
ça, fogo selvagem.
Torna atrás, Pedro Pvulo, e t»al
«irar a zipra, sipelõo, dor de
cabeça e logo selvagem.
Com o que, Senhor?
Com as 9 lãs do carneiro prelo,
azeite doce e óleo de Santa Sil-
veira.

Cnm isto curaras, em nome de
Deus e da Virgem Maria. Amem.

Vm aspecto particular que se
pode observar na primeira vei-sâo,
prende-se a out3-a B'emln!scêncla da
antigüidade dessa oração. Refiro-
me à constância de atribuir-se ao

"ar", qtier dizer ao vento, a causa
do mal. E' a, velha medicina de
longínquos tempos quo culpava o
ar de todos os males; ao ar cabia
a responsabilidade das doenças.
Aliás, o "ar" do sereno ou do sol,
o "ar" prftto ou azul, o "ar" do
vento ou passador, aparece alndu
em outras orações populares, 11-
gidido-se, sem dúvida, à velha
crença de sua culpabilidade em
males e doenças espalhadas pelo
mundo. Crença, por sinal, que nln-
da ho.ie encontramos para caracle-
rlzar ou ao meifos denominar ai-
gumas doenças. Na pi-ópria ora-
çao se alude a estas "coisas man-
dadas no vento".

Outra "reza" em que se liga a
presença de Jesus e de São Pedro
se destina à cura de "dada do
peito". Chama-se assim a Infla-
mação das glândulas mamárias,
com obstrução dos canais lactife-
ros; a criança, em conseqüência,
33ão pode amamentar-se, enquanto
a mãe que amamenta sofre enor-
mes dores, provocadas pela Infla-
inação dos seios e a não saida do
leite. A oração para cura dc "dada
do peito" se Inclui naquele ciclo
das que se dizem ditadas ou ensl-
nadas por Jesus Cristo.

A história dessa oiação é a se-
guinte: Certa ocasião, Jesus e São
Pedro vagavam pelo mundo e em
uma noite não encontraram onde
pousar. Bateram em uma cabana
e foram atendidos por uma mu-
lher, a quem pedirasn pousada. A
mulher, porém, lhes recusou lugar,
dizendo não haver onde pousarem.

Os viajantes Insistiram, mas íoram
repelidos pela mulher. Ouvindo o
vozerlo, o marido vai até a porta
saber do que ocorria. Cientificado
de que os viajantes queriam pou-
sada, leva-os até o estábulo, onde
os instalou. Depois, mandou a mu-
lher arranjar um molhe de aparas
de videira para forrar o chão. AU
se deitaram os forasteiros e ador-
meceram. Alta noite, Jesus açor-
dou com os gritos da mulher. Le-
vanta-se e vai ver o que há. O
homem conta, então, que sua mu-
lher grita assim porque o fllhlnho
quer mamar e ela tem o selo ver-
mel lio, endurecido e multo dolori-
do. Jesus volta, traz um pedaço
de rama de videira, sècci. dos que
lhe serviam de cama e ensina ao
marido a reza. Este faz como lhe
dissera o fonasteiro e a mulher se
cura. O casal, porém, não ficou
sabendo qup tinha dado pousada a
Jesus e seu apóstolo. A reza é a
seguinte, repetindo-se três vêzes.
durante os dias necessários para a
cura completa, traçando-se cruzes
com um gnlhlnho seco de videira:

Homem bom. me du» entrada,
Mulher má me fêz a cama,
Sobre vides, sobre lama,
Descansa aqui, minha mama.

Conhece-se outro tipo de "ora-

ção forte": o chamado Rosário
apressado, que se reza para pie-
servação contra perigos. Reza-se
todo um rosário (15 Padre-Nossos
e 150 Ave-Marias) da seguinte ma-
nelra: em cada conta que represen-
ta o Padre Nosso diz-se:

Avexàdo e apressado
Fosse vós Virge uo pê da cru»
Avexado.e apressado .
Valei-me Maria Mãe de Jesus.

Em cada conta representativa da
Ave-Maria repete-se:

Valei-me Maria Mãe de Jesus
Valei-me Maria Mãe de Jesus.

0 "FAUSTO" Dl
A0 ENSEJO DO CENTENÁRIO DA MORTE DO POETA

Ernesto Feder
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

A 
2 de outubro de 182-1 leve
Goethe a visita de um estu-
dante de Goettingen que,

poeta também, se zangou por-
que o autor do «Fausto» nao
palestrava sobre poesia e lite-
ratura mas somente sobre as-
Bimtos bem prosaicos.

Por fim Goethe encerrou o ln-
terrogatórlo :

 E de que vos ocupais por
agora?

A resposta não tardou :
De um Fausto.

O poeta fitou-o, achando-lhe
graça. Acabava de receber uma
carta de um outro estudante
que lhe pedia o plano ria segun-
da parte do Fausto, tencionan-
do terminar a tragédia.

E nâo tendes outi'os nego-
elos em Welmar,

Ao transpor a solelra da ca-
sa de Vossa excelência, conclui-
ram-se todos os meus nego-
cios aqui.

Este estudante de Goettingen
que não era outro senão Hei-
rlch Heine só tinha brincado.
Náo estava ocupado com um
Fausto. Apenas 27 anos mais
tarde, em 1851, deveria publi-
car um bailado denominado «O
Doutor Fausto».

Em geral, esse Fausto lenda-
rio, ligado aliás a uma figura
histórica do século- XVI, tinha

NU católico, lormou-se uma política social, marcada por uma evolu- ,„„  .... ,.._
•io progressiva dos direitos do trabalho (slc) e correlatlvamente pela mostra multas vêzes nos

THOMAS 
Rowlandson (1757-

1827), o maior carleaturis-
ta Inglês de todos os tem-

pos, a quem ainda recentemente
F. Gordpn Roe chama de gê-
nio, num livro admirável, pelo
primor gráfico e pela excelên-
cia do texto (Kowlnndson, The
llfp and nrt of u lirltish genius,.
edição de F. Lewis, Publlsher'»',
Ltd., em 500 exemplares nu3i3e-
rados), formou um todo lnsu-
perável de sua obra e de sua
vida, de sua própria personall-
dade e da vida da Inglaterra dos
seus dias.

Como diz Osbert Sltwell, num
dos seus agudos ensaios, «aua
existência coincidiu com uma ex-
pansão de vigor nacional sem
paralelo, desde a Idade de Eli-
sabeth. Êle viu a Inglaterra
perder o Império e construí-lo de
novo. Vlu-a em dificuldades
tão desesperadas que muitos dos
seus próprios íilhos Imaginavam
que ela não se levantaria mais,
e atingir alturas de glória da
qual se julgava que não pudes-
se nunca mais decair. Pôde as-
sim pintar, por observaçilo pes-
soai, os frutos da derrota e da
vitória».

Robusto e saudável, duma ar-
dente vitalidade que usaria de-
pois, indiferentemente, para pas-
sar trinta e seis horas num-*»
mesa de jogo ou pintar sem
Interrupção mela dúzia de suas
incomparáveis aquarelas da vl-
da rural ou de suas flagelantes
sátiras aos costumes do tempo.
Rowlandson foi, com as suas
multidões de Hyde Park, as suas
assembléias dos salões elegantes,
os seus bandos de soldados ou
marinheiros, o mais pessoal e o
mais acurado fixador de carae-
teres e de situações Individuais
ou coletivas.

Mesmo quando parece abusar
da deformação internacional de
suas criações, suas charges fl-
xam de modo penosamente verda-
deiro as características da ra-
ça que pintou, segundo o mes-
mo Sltwell: «As caras que nos

pa-

UM GÊNIO DO GROTESCO
Herman Lima

(.Especial parn o DIÁRIO DE NOTICIAS)
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'.íl partida da diligêneia'- dc Thomas Rowlandson.

•"bordlnaçào (io proprietário privado, dispondo dos meios de produção, recem à prlmelra vista as faces
iobrigações Jurídicas em favor do operário... Quanto aos países cuja üum (Ielir-o; mas, depois, num
taistrlalizaçâo apenas começa, só podemos louvar os esforços daSv,avUpt°
Manes eclesiásticas, no sentido de evitarem às populações. ^jlvenn,«agora, num regime patriarcal e mesmo feudal e sobretudo em aglo-
«•¦ratões heterogêneas, a repetição das lamentáveis omissões do Ube
iillsmo econômico do século passado". na*-inr»B|ic.

Esse texto é a condenação formal do feudalismo e do PaWatwüU
«econômicos, tanto nos "velhos países de industria , como nos países
«Ia industrialização começa apenas a ser encarada" ^desconhecer a
ta-osslbllldnrle, por vêzes, de ultrapassar esses estágios P«márl°s.

E* uma resposta àqueles que argumentam, contra o h«-™"'s™ *?
•talco, que o Brasil ainda não está maduro para essas^«P^n^as.
feé preciso primeiro produzir e ganhar dinheiro. E mais ta de então
«Star de justiça social O Papa vem dizer exatamente o oposto. Tanto
*¦ velhos países Industriais, como a Inglaterra ou a Alemanha, como
»•* Países que agora se estão Industrializando, como o Brasil ou a
¦-¦Mina, a fase feudal e a fase patriarcal devem ser desde 

^ 
supe

Mas ou corrigidas, para se conseguir uma humanlzaçãc de 
^onomia.so traduz concretamente nessa - "evolução Pr0/rests'^..pdt°'..odi^..'«do trabalho e correlatlvamente na subordinação do pi op le tário pu

«o, que dispõe dos meios de produção, ás obtigações 3"*™* êm
fevor do operário". Po. exemplo, quem no Brasil é contra o sr. Ge

Vargas, não porque êle ameaça fazer com a Republica de 1946 o
«e Luis Napoleão fêz com a República de 48, em I' .*ança ou o própHo
ktúllo, com a democracia brasileira de 1934 - mas porque êle éfautor^de

^legislação social que deu ao operário brasileiro, como «taseGurtavo
totâo, a consciência de que já existe", quem^stlver nessas cond^ç0es
«•ob a condenação das palavras do Santo Padre ° '^f^Vom
HWarcallsmo não são soluçOes. São retrocesso M """"l °d0B 

«_¦•Mo" é um conceito "ultrapassado". A "evolução 
^progress 

va A««
*» «o trabalho" e as "obrigações jurídicas do Pr°Pr'ef 

^0 
*™ 

leos«o operário" substituíram o feudalismo e o patriarcalismo econômicos.

¦• - Condenação da passagem, na empresa, da responsabilidade pri-

vada às lormas anônimas e coletivas.

, 
"Quando 

se quer levar a política social mais «'émc^°a.^ecofnCt°ra
¦»do no parágrafo anterior), na mesma f1^',Jh°C£/%a vez.""Imite, ..to ê, o perigo que a classe operária lm te, po^ sua »,

« ws ,io capital que consistiam em su.b;^ .^^'"Trcsponsablll-tolde- empresas, u disposição dos me^s ««.^^^edttde) 
para a«-• Pessoal do proprietário privado (Indivíduo ou ,« í°e' P

•"««nltlr íi responsabilidade de formas n"ôn'^,s„.^1VnoS *„ «oo.aHs-* umn comlenueno concomitante do oaP*/""X 
do comerciante,* «.quanto pretendem substituir a rMPOiwWMjJ 
y^Xdadi'«Mid.»i,„, rto Industrial ou d» pe-mono 0«nP'f"niop"",ln,|,mo ou•W"»'* »»»¦ pelo "trust". instituições fun' «men to Is d^ <»^™0, 

0•* poio k„iM,„,()" «u pelo omprcHii o«««¦J»»»^ ¦ -J" 
Sina eco»

?.¦ nm i, u-amcfto •intt.cnpltallita « «ntl-oole tiyli o do dou um»
..', ' '"i'»i'-i"i iiiiM-i-ii-.iui»»."" » ¦¦•¦-•..,„. i„iArlfi mn ir-IIIH' ¦
S*» «• UrajH, vem mm o apologia < J»rio „,.
ffwoa ,»,».,„„„„ empiONu om quo u P»"onBJ'3l./toa £Tiooledodo- iMivirtuoi nao lojam lubitituldei pelo ••« ni oa ¦«»

a» louvado • farÈ*mtti*n**^&l^ m,i'

,w^«»i;HHÍ.s;;;u7o",Mtód"o'mo; .m«-i». *»™^Hvâ
. l> 'iimniiiii

JfM» propii
ii, "i""i||I'iiiii'i'i ii .

J<fvi a mmi me poi mu* M*"m *"¦ '?"i" .in.ultm, p.«Jiiii'«»nw«,i/,i r{„ „m} im<'>i*i^.x!T'__L**2

horror gradativo, descobrimos
que podemos encont3*á-las todos
os dias na rua e nos jornais.
Essa curiosa tendência à aforo-
megalia, ao alargamento das fei-
Cões, que distingue as famosas
figuras políticas do mundo an-
glo-saxão, foi êle o primeiro a
notar e a utilizar».

Pelo ecletismo de sua visão,
como pelo profundo sentido de
simpatia e de solidariedade, tan-
to pelo homem do povo, como
pela Jovem aristocrática da Re-
gêncla, pôde apreender como ne-
nhum outro, em detalhe e em
conjunto, o vasto panorama da
colossal pantomlma que era js.
exiBtência dos seus concidadão».
«Êle não pertence a uma cias-
se — observa G. Jean-Aubry —,
Não e alheio a tôdas, como Ho-
garth, mas anda de braço com
tôdas elas, e é também Isso quo
lhe dá esse caráter único nurn
pais de castas, onde a carlcalu-
ra deveria tornar-se logo depois
dele propriedade da burguesia,
para servir a defesa desta. «Au-
bry assinala ainda que, Junto
de Rowlandson, todos os outros
carlcaturlstas ingleses parecem
grosseiros e mesquinhos. «O cul-
dado do desenho, a escolha do
detalhe, a vida que sabe extrair
desses elementos, o tornam um
dos desenhistas mais plásticos
que Já existiram. A própria ml-
núcia nunca è acanhada é sem-
pre livre e desembaraçada. Tem-
se a Impressão de que Cie dese-
nha brincando».

Renlmente, nossa obra lmen.-ia
« Impregnada du «raça — eol-
sa tdo rara nos outros cariou-
tiirlslns do sou tempo, no JoJ-
to do «lllray e posteriormente
do Crullísiiiink— rooplra-ao um
ur do frescura ospontanoa. do
simplicidade <ln triltomonto, do
«i.voii fi»i»', do lllierdailo de
traço <• lovenn de inoplmeBo o,
uolnifl do tudo, um bom k<imiu
ií... reflnnd" 'iuc w pui um io-
dn o ooloonm «ou»' "s imlm»»
diiIIiIuIiih d»» Iodos na Imoilpo», o
Imvíiio, por oütlt), » f'iifll«di*Hi'-i#
ooriidosiiloioiilo un n»llH>» rtui»
VVollt-KU u dum liiiuiiilm, il» Uni*
linloi do Amiiili» iw«l» il\vnt»o
a u*,**"»! UU» l<- '¦¦oi»""' •"•!»

tido, ao mesmo tempo tão prodl-
glosamente medular e tão rigoro-
samente formal.

O segredo dessa tremenda sa-
turação de humanidade e do pi*o-
fundo sentimento lírico de que
se penetra toda sua obra esta-
va, em primeiro lugar, na oir-
cunstáncia de ter sido Rowland-
son um enamorado da vida, guio-
samente afeito a todos os pra-
zeres da sensualidade, da boa
mesa, da gostosa carícla, do
bom vinho, dos espetáculos, das
reuniões, das esbornlas dos quar- .
téis, do grande sho-v da vida
Inglesa do seu tempo, afinal. E"
o que assinala ainda agora, Ber-
nard Falk, num livro que vale
por verdadeira revisão da biogra-
lia do autor de Vuuxhall Gardens
(Thomas Rowlandson, His life
nnd art, edição de Mutchinson,
de Londres), ao chamá-lo «a ca-
reless, happy-po-lucky boche-
mian, fond of his bnttle of wl-
ne, his well packed pipe and
his long nights of hearty Rabe-
lalslan discourse, yet, vvlien the
mood selzes him. a model of !n-
dustry and inventiveness».

Marcava, é certo, com o ferre-
te da sua terrível zombaria os
ridículos dos homens, ns seus
excessos, a sua bestlalidade, a
sua dolorosa grosseria de feições
e de hábitos, mas ao mesmo
tempo se enternecia profunda-
mente com a beleza das mulhe-
res Jovens e livres ainda da 11-
gelreza dos costumes da épo-
ca, transformando-as em visões
remlnlscentes da Grécia antiga,
pelo loque das longas túnicas, o
que o mestre da caricatura po-
Utica da atualidade, o extraor-
dlnárlo David Low, resume tâu
bem no seu estudo sobre os,ca-
rlcaturlstas Ingleses; «suas ca-
rlc.aturas davam às mulheres
uma classificação violenta: rn-
parlgas, encantadoras, graciosas
e elegantes: o velhas gordas e
llbldlnosas, ronées», estouradas e
gostosas. Do mesmo passo, «o
toque romântico c o encanto par-
tleularmcnto nativo, que Cie cap-
turnva f333 aou largo tratamento
da piilfuigem Inglêsn, cnusnrnm
uniu duradoura ImproioELo nos
pintores o desenhistas e lhe va-
loram o respeito como moi-
|-,ro»,

No pnrtloular, cabo lomhror-M
ii»»»»!.»*'!»» quo. ».h»»-.'«*i. da «mui'
vimii I.» • i-.ií ... t.» duma onnTiorfli
fiaocoN/i, .lime lüinvollari ,«»¦
pôlfl •!>• mcii Ho .liiiodii Ki-wlHOd--
mit), nfto lhe foliais, liou Oll-
''!"»'¦ uiio-i da ».|,.. n.ii.'».»i». ii
lni)uu loofAvel ilu Milu pulUlnM»
io il»» a " * i- »'• <* .¦¦¦¦»¦ '¦ d*»
¦ "> ••¦• MliMi «Sn «""» « da H-

nesse, contemporâneos das ro-
seas beldades de Fragonard e de
Boucher, parentes mais próxl-
mos do mestre do Embarque para
Citera.

Estudante da Humanidade,
chamou-lhe há pouco um crltl-
co americano, Arthur W. Hein-
tzelman, a propósito da publi-
cação de suas aquarelas da co-
leção Albert H. Wlggin, da Bl-
blioteca Pública de Boston: «Ê!s
tinha opiniões próprias como
Damnier, Constantin Guys e To»j-
lousc-Lautrec, aos quais teria
talvez influenciado, mas essas
eram adoçadas por um insaclá-
vel bom humor. Pode-se rir
com file, despreocupadamente.
Como em Apertos de um epi-
vurista, faz parte daquele gru-
po variado, cujas façanhas nun-
ca sobem a categoria de peca-
dos e cujos sofrimentos nun-

ca descem aos fundos abismos
do desespero. Este, então, rara-
mente ou Jamais se teria após-
sado do espirito ou da consti-
tulção deste excessivamente ro-
busto bom vlveur»,

Certamente não seria demaí3
ligar-lhe a filosofia ás mesmas
fontes da sátira rabelalseana,
pois por trás daquele grande
riso se sente sempre o homem
solidário com as suas vitimas.
Zomba do seu semelhante, po-
rém o faz sem perversidade, sem
partl-prls.

Como o achamos, realmente,
distante do seu antecessor Ho-
garth, dos Estados da Crueldade,
ou da dureza cheia de ódio do
Gillray dos anátemas gráficos
a Bonaparte!

Isso, ent3'etanto, nunca lhe
afetou aquela terrível vis comi-
ca de que se revestem lnvarià-

velmeute suas melhores compo-
slções, especialmente as (tenas
de tabcrnns e de corporações m3-
Iltarcs, certos encontros equi-
vocos e culposos de alcova,
aqueles hilariantes Instantâneos
da caça ao elefante, com que
figura os eternos torneios da
malícia feminina e da imbccíll-
dade dos amores senis. Carica-
turista acima de tudo (mais
caricaturisla mesmo do que hu-
morisla, segundo o citado Ber-
nard Falk), não é de estranhar
que, tendo estreado na exposl-
ção de 1875, da Academia Real,
com uma composição bibllca. Da-
lllit visitando Sansão na prisão
de Gaza, *a rnost Intrigtling con-
ception», h qual se seguiram
vinte e quatro retratos, exibi-
dos tanto na Academia como
na galeria da Sociedade dos Ar-
tistas de Exeter, não tardasse
a abandonas- esse gênero de de-
sonho, para se dedicar Inteira-
me33le à arte do caricare.

A esse respeito, não seria de
se desp3-esar a hipótese de ler
sido levado a essa resolução, oe-
Ia sua Incapacidade dc adml-
tlr a reclusão durante horas e
horas, sujeito ao capricho dos
seus modelos, num atelier fecha-
do. quando o atraiam com vee-
mêncla as delicias da vida ru-
ral e o vagabundar pelas ruas
e botequins cheios de pltoies-
co e de liberdade. Além disso,
há que lembrar também a lmen-
sa voga que, a partir de 1770,
haviam adquirido na Inglaterra
as caricaturas políticas c so-
ciais, publicadas em lâminas sol-
tas que eram vendidas a dez
e quinze chellns, chegando ai-
gumas vêzes a cinco e dez 11-
hras. O segredo do êxito ver-
tlglnoso de Rowlandson é que
éle não compunha somente cari-
caturas, mas genuínos quadros
de gênero, como acontece com
a famosa composição Vauxhnll
Gardens, universalmente conhe-
cida considerada hoje sua
obra prima é uma das pri-
melras publicadas. Fo»:alizan-
do um recanto de Londres,
popularlssimo no século XVIII,
tem toda a beleza das palsa-
gens, em que o grande satírico
se tornaria depois inimitável,
além de incluir numerosas per-
sonalldades da hora, tais como
o príncipe de Galles, e celebrada
íPerdita» que nos ficaria tam-
bém noutra admirável composi-
Cão de Gainsborough. O dr.
Johnson, Boswell e Goldsmith.
de mistura com os seus contem-
porâneos da soclety, vários dê-

(Conclui na 4.» página)

Senhores e escravos no Brasil patriarcal
Gilberto Freyre

(Especial parn o DURIO DE NOTICIAS)

R1, EFERINDO-SE a alimentação
do escravo brasileiro cm fa-
zendas por êle consideradas

típicas do Brasil dos comêços do
século XIX, escreveu Rugendas :
"Em cada fazenda existe um pe-
daço de terra que aos escravos
negros é entregue, cuja extensão
varia de acordo com o núines-o de
escravos, cada um dos quais o cul-
tlva como quer ou pode. Dessa
maneira, não somente o es»»ravo
consegue, com o produto do seu
trabalho, uma alimentação sadia
e HUflclonte, mas ainda, multas
vêzes, chega a vcndO-lo vantajosa-
monte". B discriminando situa-
ções, sob um critério quase soelo-
lógico : "A situação dou eacrnvns
dependo multo, tnmbom, do prlnol»
pai iiênero de cultura 

'du fazenda
a quo pertencem; nsslni, 0 situa»
Cal) dou escravos fi multo pior
¦iiininlo no trato do abrir novo*
ioi;iim a fii/iinilim do quo nao pro-
prlododoi ,11 nrf.mil/iidiiM, prlnnl*
palmonlo quundo mm tnm\(lu» olioi1'
IMtt «ti iilli'iililiiiiii ll Kinifili' illnlílil
rln dus i»'ii!nit|i lifitillfidfi-i,' pois ot
flUTÜVOI OUlIiO ••1)100 OMpOltOI •
i/Mh» *» loluoiwln» do ullmi «
do vlxliitiniiVH tomo, poi' HHtwll,
nn •«•" •'" - ""¦' " do« .<¦¦¦'"
lllll» ti lllJdii i "üt êífifiiit

também são mais bem tratados
nas pequenas fazendas do que nas
grandes, porque os trabalhos em
comum, a mesma alimentação, os
mesmos divertimentos fazem desa-
parecer quase toda diferença entre
escravos e senhores".

Neste ponto é. discutível que fós-
se sempre melhor a situação do
escravo üe senhor pobre que de
senhor rico, pois o senhor pobre,
quando ambicioso ou sôfrego de
ascensão social ou econômica, na-
tiunlmento procurava extrair o
máximo dos poucos escravos a seu
serviço,

"O pequono escravo cuta quino
assegurado da aquisição rin llhcr»
diule polo padrinho,.,", diz, ain»
da, HugimdiiB, roferlndo-io oo mo-
i.'1/niiiii'i i.niii.Ki" dn senhor rico,
Senhor quo, om «oral, considera»
vii-no ohrlgiido a «»i iiiuo.il um i"'i
dn iifiiioido, immH o/lrmo(|Ao dn
limlKi' |i»lrliuciil 1)110 en» liiiolnWii
uniu oitoiiliiflâo do o.»',.» (iBonôitil-
cs, A iiil Uu» "iipiicldiiiln falliivii
lio imoIioi poluo, nojii UtltmUQiU
di» podm imi/lm inl »uii n lm um
de podilnliu «mliDiriHvii^s, A« v«»
m •wiciiido « n»dlt»o oi si, *m
liiilUfii ¦ "' '¦ '' '•''"'
*)»li, dn «uil* úmiunU ii**'*, •

afilhado escravo em situação cul-
tural quase igual ft dos filhos :
quase a mesma alimentação, qua-
se os mesmos brinquedos, quase o
mesmo vestuário. Porém escravo,
em vários casos, Só noutros, II-
berto.

Repelimos que ii figura lo pa-
di-inho ou da madrinha no siste-
ma patriarcal brasileiro é assunto
que eslá a merecer estudo à parle,
pois nessa figura tanto se expait-
dlu o patriarcalismo em afirma»
ções de poder ou de funções lute-
lares como so compensou de frus»
trações e simples paternalismo ou
o matcrnallsmo.

íiiiie chegou a parecer matrlnr-
i-dII:.nu» quando ria vontade n mão
— principalmente quando mascnll-
iMiliio — apenas '»'•/ »»•» ve/.es dn pai
uumnto, fraco ou morto, — mu»
nom tompro oiquooldo — como no
cano — lombrndo om «rtlKo ou»
terior - dn lonhorn do K/iroiiIio'.¦i.,-»i.iiiii:,-ii»i,, oiadilolia do .lon-
ijilllil Nalioco,

Dliio piriiBiribuuiiiio n fonimuío
du p#i»oi)«ii'iMd» foi, ivldmil#'
iiiwiii* imiwU mnu polo riisdil'
uh» ilu», ihlflPVOnt* * ds»<v)o«4 ri«
.'.<».»!>.»•. flu iMMu IMU IU >tut
,">• yll M a**,

Hu» htnèlli ,

atraído o inspirado oa poetas,
desde o início da moderna lite-
ratura alemã. Lésslng preten-'
dia conquistá-lo para o palco,
dando-lhe uma invencível pai-,
xão pela verdade que, entretan,-
to, não conduziria á catástro-
íe. Pois, ao fim da peca, um an-;
jo proclamaria: «Deus não ofe-
receu ao homem a mais nobre
das aspirações para torná-lo ln-
íeliü para sempre».

Lésslng publicou só uma cena
da tragédia: o «pintor Mueller»
dois fragmentos; Paul Wcidmann
um drama alegórico; Klinger ma
romance; o conde Julius voa
Soden uma peca popular; John
Frtedrich Schenk um drama bem
medíocre e Karl Schoone uma
tragédia romântica. Julius von
Voss, no seu drama, criou um
Fuusto inventor da tipografia.
traço no qual, em semelhante
peça, August Kllngemann o
acompanhou. Grabbe combinou
na sua tragédia duas figuras,
Fausto e Don Juan, ao passo que
Karl von Iloltel aproveitou o
tema para um mclodrasna.

Tôdas estas obras e várias ou-
trás baseadas no mesmo assun-
to foram publicadas antes da
morte de Goethe que ocorreu em
1832. Nenhuma delas sobre-
viveu. Mas um ano mais tar-
de, em 1833, dedicou-se ao ve-
lho tema um Jovem poeta, que
conseguiria enriquecer a lite-
ratura alemã com um Fausto,
que sem ser Igual ao do vate
de Welmar, não parece indigno
de ser mencionado ao seu lado.
K o fidalgo hiingaro Nicolau»
Fran-; Niembsch Edler von St reli-
lenau que, sob o nome de Nico-
laus Lenau, ocupa um lugar de
destaque na literatura aleml
e cuja memória oportunamente
pode ser lembrada nestes dias,
ocorrendo a 22 deste mOs, o cen-
tenório dc sua morte.

O «Fausto» de Lenau foi rece-
hido rom entusiasmo pelos perí-
tos entre os seus contemporà-
neos. O poeta Grlllparzer cha-
mou o autor o -.Dante alemão»;
e Anastasius Gruen denominou a
peça «.uma comédia divina da
filosofia moderna panteista».

Sem concordar com tais exa-
geros, temos de admitir que se
trata de uma grande poesia,
uma confissão pessoal desse, no-
bre. agitado e^perturbado espl-
rito que até 10 nossos dias pJCOn»......
dúzia uni grande efeito, fis*-" *

te Fausto é o próprio Lenau. Ao
Iniciar seu trabalho, o autor
escreveu a um amigo: «Escre-
vo agora um Fausto, e com éle,
afinal, encontrei um su.ielto qua
posso carregar de todos os meus
elementos infernais. E' verdade
que Fausto Já foi escrito por
Goethe. Mas por isto não se
tornou monopólio de Goetlie. do
qual todos os outros seriam ex-
cluídos. Esse Fausto 6 um bem
comum da humanidade».

Ao começar o seu trabalho Le-
nau acabou de voltar da Amé-
rica em cujas matas virgens
acreditava encontrar novos as-
suntos poéticos. Regressou e O
assunto que, então, irresistível-
mente o atraiu, nada tinha a
ver com os problemas do Novo
Mundo que profundamente o de-
«apontara. Foi o velho assunto
germânico do Fausto e da sua
aliança com o diabo. Mas há ai-
gumas cenas em que evidente-
mente episódios e experiências
da grande viagem foram aprovei-
lados. O seu Fausto, na sua in-
quietação, na sua angústia, pre-
fere à tena-firme o mar inquieta
e movimentado. As cenas da
tempestade com as suns som-
brlas visões e da taverna com
os marujos, alegres por terem
escapado aos perigos do ocea-
no. evidentemente se Inspiraram
no que o poeta tinha visto e vi-
vido ao ensejo de sua riesgra-
cada expedição ã América, es»
pecialmente nos portos de Bre-
men e de Amsterdam.

E' o problema religioso que
domina a poesia Inteira, nos
seus elementos dramáticos, épl-
cos e líricos. Tôdas as dúvidas,
abnegações e hesitações que tor»-
naram tão lnTclIz a vida do poe-
ta se encontram (oi3dcnsactn»
na. alma do seu herói, f.ste ca-
tôllco, tão religioso na inesilnl-
ce, não era soii3 Deus. era con-
tra Deus. Vamos ver que. em
preflguração de pensamentos n3«i-
tzscheanos, pretendia mfesmo tor-
nar-se Deus êle próprio.

Sempre o atormenta a quês-
1âo de saber se Deus existe ou
não. No ..Fausto* dc C*oe'.he «5
Margarida que dirige ao bem-
.amado a pergunta : «Como é
com a religião? Crês em Deus?
E segue-se a célebre exposição
panthelsta: «Quem o pode nt>-
mear? Quem professar: Eu creio
nele? Quem conceber e ousar
dizer: Não creio nele?»»

N'a poesia de l..enau, porém,
é o próprio Fausto, que pergun-
3a a Forgc. um dns marujos:
«Não crês em Deus*-» E ôste reu-
pniule: cNuncn » ouvi, ntincn éle
me deu um sinal». E quando
Fausto lhe aponta como tais
sinais os nionl.es e os vales, o
unir e ns estrelas, Jorge trurt-
(|iilliiineii3e rejeita tal Intei-pre-
tncão: ••Sfio vales e montes, tn/t'
e estrelas, nada mais». K Faus-
ln sente Inveja diante desse ho-
nicin que nunca conhecera m.
crença o por isto ficou tão iran-
quilo c seguro.

Um dns trechos mais slgnlfl-
cativo» dessa poesia ó o UutiM
qua alude ao pnnlIiclKiiin d«
Hplnoüa. Mcplilsio, nuinii dt-s
•mas diatribe», neiisura o» í<i-
liou» por terem rindo fl ímiitih»
onlnili» a Idéia do Mcnhla*,
• Mus om d In», ii»»lm oli> profutl*
7,n, «mirdiin mo «iniidn íiid*Ui
lllll »«I/|0 rll|0» i»»i>ll|iik in/ocs
»»l»n i »(|io'» PI"», Ucii í>oiomi
•Alu! «o "o« dor limtunlmifí*.
ll*K»ot H»lH ii IMiftll ds tnillifíà
t|.•..•»«¦•¦ iMiin» UHlo OIIH *
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ANTOLOGIA DA POESIA UNIVERSAL
(Seleção e Notas de R. MAGALHÀES JÚNIOR)

DELAIRE
NOTA BIOGRÁFICA — Charles

Baudelalre. o poeta das "Flores do
Mal", influenciou poderosamente os
poetas do seu tempo, na Franca e
fora dela, e especialmente as gera-
Cões que vieram logo depois dele. E',
talvez, o poeta francês mais tradu-
zldo em nosso idioma. Parafraseado
por Olavo Bilac, traduzido por Fon-
toura Xavier, Martins Fontes, Gul-
lherme dc Almeida, Felix Pacheco,
Eduardo Guimarães, Osório Dutra,
Álvaro Reis, etc, encontrou, agora,
em Paulo Cisar Plmentel, poeta e
médico fluminense, um dos seus me-
lhoros tradutores brasileiros. Nascido
cm Paris, a í) de abril de 1821, e
batizado sob o nome de Charles Pier-
re Baudelalre, era enteado de um
embaixador francês e recebeu esme-
rada educação. Mas, ao deixar o co-
légio Louis-lc-Grand, sua conduta se
tornou tão Irregular que foi, em 1841,
despachado para a Índia. Dois anos
depois voltou a Paris e Iniciou vida
literária, como critico de arte. Seus
dois primeiros livros íoram sobre
pintura, criticando os "Salões" de
1845 e 1846. Só em 1857 publicou seu

primeiro volume de versos, as "Flores do Mal", de que a "Revue des
Deux Mondes" já havia estampado alguns trabalhos. Tachado o livro
de Imoral, o autnr, o editor o o impressor foram processados. Nas
edições seguintes, as'poesias qualificadas de Imorais desapareceram das
"Flores do Mal", mns foram Impressas na Bélgica, fora do raio de
açfto da justiça francesa, sob o titulo rie "Les itpaves". Baudelalre
morreu em Paris, a 31 de abril de 1867. Após sua morte, Mallarmé
reuniu seus escritos Inéditos c poesias proibidas no volume "Le Tomheau
de Charles Baudelalre". Além de poeta e critico de arte, Charles Baude-
lalre íoi também o tradutor de Edgar Allan Poe para o francês.
— R. M. J.

I W
BAUDELAIRR

0 SINO PARTIDO

(Tradução de PAULO CÉSAR PIMENTEL)

E' tão triste e tão doce, cm noites invernosas.
Escutar, junto ao fogo alegre e palpitante,
Dos ceou do passado as vozes dolorosas
Trazidas pelo som de um carrilhdo distante.

Feliz <lo sino Que, eom notas rigorosas,
Inda que muito velho, ergue um canto vibrante
E espalha seu cantar nas tardes silenciosas
Qual. de uma sentinela o grilo penetrante.

Minha alma é eomo um sino impotente, partido;
E quando eiiur cantar sob um céu estrelado,
Sua voz mais parece o cslertor de um ferido

Cuja vida se. esvai pelo sangue que escorre,
E que, sob um montão dc mortos esmagado,
JV.ijfi esforço final, tenta mover-so c morrei

0 ALBATROZ

(TrnduçSo d<- GUILHERME DE ALMEIDA)

Às vezes, por ],ra~cr, os homens dc equipa gem
Pegam um. albatroz, enorme ove marinha,
Que segue, companheiro indolente de viagem,
O navio que sobre os abismos caminha.

Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Êsse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.

Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbol
Ave telo bela, como está cômica e feia!
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo.
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeíal

O Poeta è semelhante ao príncipe da altura
Que busca, a tempestade c ri da flecha no ar;
Exilado no chão, cm meio à corja impura,
As asas dc gigante impedem-no de andar.

ORAÇÃO
(Tradução de PAULO CÉSAR PIMENTEL)

Glória e hiuvor a ti, Satan, lá nas alturas
Dn Céu onde reinaste, e nas furnas escuras
Do Inferno onde, vencido, esperas com paciência!
Que- um dia, junto a ti, sob a Árvore da Ciência,
Minha alma durma em- paz, quando, vasta, e frondosa.
Qual Templo se expandir sua coma gloriosal

A ÍUIICS |fíIlldUCl lie JSSCi

Wi%íié AnffareAn
Paulo Dantas

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

EM 

"A Secreta Mentira", tradu-
Cào portuguesa dü "VVines-
burg, Ohio", de Sherwood An-

derson, assistimos a um curioso
desfilar, através de um "Impresslo-
nismo lírico", de uma raça Insa-
tisfeita de sonhadores, de lúbrl-
cos nSo realizados e mesmo de ai-
guns tarados mais tocantes do que
trágicos; tarados emotivos seria
melhor dizer, embora em todos
eles se projete fortemente a som-
bra do grotesco. Grotesco que en-
volve as vidas buliçosamente en-
tediadas dos personagens dêste
afresco de Sherwood Anderson,
que sendo mais um livro rie con-
tos é também um romance densa-
mente fragmentado, dado o cará-
ter de repetição e localização de
gentes e episódios num só cena-
rio: — uma pequena cidade do
interior na América do Norte. O
conjunto dos contos forma a vida
subjetiva da cidade. Geografia
mais emocional do que cltadlna,
embora no livro Wlnesburg impo-
nha sua presença fislca através da
sucessão do colorido -eglonal. A
cidade surge tal como no centro
do chão americano ela deve ser.
(O nome Wlnesburg é criação do
romancista).

Mas o livro Interessa e prende
mais pelo seu plano teérlco-cmo-
Cional, ou seja, pela diferente e
pitoresca coleção dc comoventes
parábolas, de evocaçfirs poéticas,
de episódios apresentados. As evo-
cações surgem no texto, rnulins
das quais feitas em surdina, ou-
tirai; carregndns de análises trágl-
cas de um ridículo humano que o
íicclonlstn faz om donsldado, ba-

nhado èle mesmo por uma secreta
comoção que chega a roçar pela
piedade. Não piedade caridosa ou
evangélica, mas sim piedade que
disseca e esquadrinha, sentimento
de consubstancia lnterpretatlva fel-
to na base de um coração sen-
slvel mas analítico.

De raciocínio diferente que se
alia a um fraseado original quan-
to preciso, Sherwood Anderson de-
liciosamente vai armando esses
contos do conjunto de Wlnesburg,
em Ohio, que são retalhos de psi-
cologla e enredo colorido, cuja
engrenagem bem lembra o girar
de uma roda envolvendo toda a
geografia humana de uma certa
região dos Estados Unidos. Região
que no livro está caracterizada
pelo forte tom passional do tem-
peramento do fiecionista, mas que
consegue apesar dessa marcação
se Impor em suas naturalidades
regionais, em seus pitorescos des-
crltlvos, na vida, enfim, de. comu-
nldade rural.

Pertence ao critico Ernest Boyd
a seguinte observação sobre êste
livro aparecido em 1919, mas que
somente agora nos foi dado a ler
em tradução: "Wlnesburg, Ohio",
é como aquela roda pintada de
várias cores do que nos fala Ana-
tole France: basta fazê-la girar
para que se perceba a harmonia
de todas as partes, que constituem
Juntas a verdade". Constituído de
narrativas expressando a verdade
particular de cada um, "A Secreta
Mentira" prnjota-so na ficção amo-
rlcano e mesmo universal como
um dns seus mnis tocantes e revo-
lllClonAl Ioh nuircos.
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jA CRISE da poesia lírica,
nestes últimos trinta anos,
tem se prevalecido o roman-

ce, que se tornou um dos mais' fecundos e felizes gêneros lite-
rários. Justificou-se a preferên-
cia pelo romance como uma for-
ma de expressão em que predo-
mina o não eu, uma espécie 11-
terária circunscrita à observa-
ção do meio e dos caracteres,
cnm as suas composições fáceis
e suas decomposições aparentes
ou reais. Depois do romance
idealista, do romance histórico e
do romance psicológico, o mun-
do acompanhou com interesse o
surto naturalista, as imposições
do documento humano, estranha
combinação de Inteligência e
sensualidade, de fórmulas gros-
seiras e teorias inspiradas na
razão e na justiça.

Sob muitos aspectos, o roman-
tismo foi alguma coisa mais viva
que o egoismo sentimental: criou
o sentido da forma, da côr lo-
cal, despertou o gosto pela téc-
nica, da execução perfeita, das
interferências discretas. E estl-
mulou essas duas forças capa-
zes de todas as conquistas e de
todas as estravagãncias e sur-
presas — o fanatismo artístico
e a reflexão critica.

A experiência romântica, na
Europa e na América, parece
assim haver atingido a sua ex-
pressão máxima, fornecendo ele-
mentos inestimáveis aos soció-
logos e ensaístas através das re-
velações sempre sugestivas das
lutas entre as classes sociais,
com os seus terríveis preconcel-
tos, suas ambições, seus snobis-
mos e suas vaidades. Os extre-
mos da ficção moderna foram
marcados por Flaubert, na Eu-
ropa, e por Charles Dickens, na
América. A novela se revestiu
de todos os matizes, desde o
espírito do livre exame, herda-
do do Renascimento, ao repíidio
da própria civilização urbana,
em defesa da pequena burgue-
sia rural; da exposição de atl-
tudes amorais ao ataque aos ul-
tra-poderosos, aos opulentos, aos
representantes de castas de san-
gue ou de dinheiro; da ingênua
narrativa de aventuras ao estu-
do dos tipos representativos, pro-
fetas. estadistas e heróis. Mas,
a experiência íomântica ainda
não alcançou a sua fase defini-
tiva. Todavia, numerosos criti-
cos se apressaram em ver na
dissolução dos prejuízos nobiliár-
quieos ou nas transformações
dos quadros da burguesia, o fim
da ficção literária. Ela se tem
renovado em todas as direções,
em todos os sentidos, venha de
Conrad ou de Katherine Mans-
fielrl, das irmãs Bronte ou de
Somerset Maugham, na Ingla-
terra: com o timbre prestigioso
de Stoinbeck ou de Caldwell, de
Hemingway ou de Faulkner, na
América do Norte.

E', entretanto, no romance in-
glès que melhor sentimos o po-
der extraordinário, a graça, o
vigor, a tirania dessa transfor-

ESCRITORES POLÍTICOS

EXPERIÊNCIA RENOVAÇÃO DO ROMANCE
Bezerra de Freitas
{Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

mação. Começamos a amar e a
compreender essas histórias co-
loridas e excitantes, que têm
como fundo a índia, as ilhas do
Pacifico e os Mares do Sul. Co-
meçamos a sentir que o enredo,
a trama, a tessitura da novela
não se circunscrevem unlcamen-
te ao revelado, ao que está dl-
ante dos olhos, ao espetáculo
tragi-cftmieo do mundo objetivo;
porque — e nesse gênero os in-
glêses são mestres admiráveis
— o mistério, um pouco de me-
lancolia, uma doce poesia e tam-
bém a sinceridade no debate dos
problemas psicológicos subjugam
as sensibilidades mais exigen-
tes. Os ingleses conciliam a pai-
sagem e o documento humano, o
subjetlvismo e o pitoresco, o dra-
ma de consciência e a aventu-
ra. Os romancistas vitorianos —•
Trollope, Thackeray, George
Eliot, Emlly Bronte, Dickens e
Thomas Hardy — traçaram,
através dos seus tipos, uma im-
prcsslonante teoria do sofrimen-
to humano, mas, ao lado de ti-
pos tão representativos do fata-
lismo e da aceitação, de amar-
guras e padecimentos infinitos,
logo encontramos figuras ricas
de húmus, repassadas de pro-
funda simpatia e tolerância, e
isso infunde às suas criações um
sentido profundo de universali-
dade.

Assinalando, com sutil pene-
tração, o arrehfltador poder trá-
gico de Tess of the D'Ubervllles
e .Tude the Obscure, de Hardy,
o crítico inglês J. D. Edmons-
ton observa que, no intuito de
manter o interesse no desfecho
de suas tramas, os novelistas do
período vitoriano construíram
enredos que, «não raro, eram
extremamente complicados, e Re
valiam do estratagema da Coin-
ciclência e do Acaso, de uma for-
ma que, a nós hoje em dia, pa-
rece inconvincente*. Jude é hu-
milrlade, é frustração, é a vitó-
ria de Caliban contra Ariel. E'
um dos mais comoventes exem-
pios de derrocada dos Ideais hu-
manos que podem ser destaca-
dos na história da ficção euro-
péia.

Num longo ensaio sobre o fu-
turo do romance, Charles Mor-
gan, que realizou com êxito a
sua experiência romântica, ex-
põe algumas idéias, qus procura-
remos resumir, julgadas Indis-
pensáveis para a renovação da
técnica da novela. Segundo o
autor de The Fountaln, exigir
que o romance seja, necessária-
mente, político ou frlvolo, é co-
meter um erro palmar em mate-
ria de crítica, e isso pelo fato

de que o vigor o a liberdade do
romance residem na recusa de
se submeter a semelhante di-
tadura espiritual. Acrescente-se
que o primeiro dever de um ro-
mancista nfio é constranger o
público, impor-lhe sua vontade
ou suas idéias, mas despertá-lo,
libertá-lo da pressão de seus te-
mores e de seus preconceitos,
pô-lo em estado de imaginar por
sua conta. Em conclusão, a arte
do romance tem todas as possi-
bilidades de se tornar coda vez
mais difícil, de exigir uma ex-
periência e uma paciência infl-
nitas. O tempo das expansões
Informes já passou, certamente.
Nos anos futuros, há de so exi-
gir do fiecionista cada vez mais
método, disciplina, lucidez e pe-
netração imaginativa, se é que
o romance está destinado a cum-
prlr a sua missão, que consiste
em dar aos homens a capaclda-
de de reviver em imaginação a
sua experiência pessoal e desço-
brir, no intimo de todos os seus
conflitos, uma harmonia.

Essas diretrizes, esses pensa-
mentos que dominam tanto a
sensibilidade do novelista de The
Voynge como a sensibilidade dos
escritores nfto adstritos á tradi-
çâo, a maneira de tratar o as-
sunto, a preferência pela rudeza
e a fealdade em detrimento da
graça c a delicadeza da vida
têm constituído temas dc gra-
ves e equilibrados ensaios inglê-
ses. Assim, Robert Liddell (A
Trentlso on do Novel) estabcle-
ce três categorias de novelas: as
quo podem ser julgadas boas, e,
por isso, demandam uma critica

"0 
profissionalismo político destrói a independência que

todo homem público deve ter"
Confessando-se de temperamento infenso à política prática, o deputado
Raul Pilla revela que o seu espírito condiria melhor com a pesquisa e
o pensamento puro — O autor da «Cartilha Parlamentarista», apa-
nhado pela engrenagem política, preferia às carreiras anteriores de
fisiologista e jornalista — O defeito da imprensa brasileira é a ausên-

cia de preocupação ou compromissos doutrinários
Entrevista de MELO LIMA

(Especial para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS)

— QOV de temperamento infen-
kjsn à politica, ou, mais exa-

tamente, á política prática.
Mou temperamento condiria me-
lhor com a quesqulza e o ponsa-
mento puro — confessou-nos o
deputado Raul Pilla, presidente
do Partido Libertador, autor de
a «Cartilha Parlamentarista»,
professor catedrático de Fisiolo-
gia da Faculdade de Medicina,
da Universidade do Rio Grande
do Sul, fundador de dois grandes
jornais gaúchos: — «Diário de
Noticias» e o «Estado do Rio
Grande» — e autor, ainda, d3
centenas de artigos políticos e
de numerosos ensaios parla-
mentarlstas, alguns dos quais
traduzidos e publicados em diver-
sos países. — Não posso dizer
que tenha sido por gosto ou vo-
cação que me encaminhei para
a política.

O VERDADEIRO REGIME DE-
MOCRATICO REPRE-

SENTATIVO
— Mas, ainda estudante —

prossegue o sr. Raul Pilla -~
delxel-me penetrar da convicção
de qu'e numa democracia todo
o cidadão tem o dever de ser atl-
vo. Por outro lado, não me ia-
tlsfazia a maneira como se pra-tlcava a política em nosso pais.
E os meus estudos históricos,
ainda no curso secundário, me
haviam levado à convirção de
que o verdadeiro regime demo.
crátlco representativo é o par-
lamentar. Imbuído dessa convlc-
ção dlrtgl-me naturalmente, poi»nenhum laço de familia me ll-
gava aos partidos existentes, ao
partido quo tinha comu ponlofundamental do seu programa
a República Parlamentar. Era
o tradicional e heróico Partido
Federnllsta, fundado por Silvei-
rn Martins o que sobreviveu,
primeiro a sangrenta revolução
de 180.1 e depois n um prolon-gnrln ostracismo num reglmo que,sem nenhum oxogíro, se podiachamar ditatorial, Bra o regi-me «castllhlsta» dn ConstltuJçflodn 14 do Julho, Fui, assim, opteninnlii pola engrenagem polltlo»,o «em que pu o procurasse, fuilevado a ocupar ramos partidarimi a representativos,
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Raul Pilla

Muito melhor me sinto eu
na cátedra do magistério do que
na cadeira do parlamento.
A LEVIANDADE NA CONSIDE-
RAÇÃO DE ASSUNTOS VITAIS

Depois de nos dizer que nunca
mais havia encontrado o tem-
po necessário para a carreira de
escritor que gostaria de ser, o
deputado gaúcho respondeu:

E' natural que sinta lrrl-
tação, e às vezes mais do que
Irritação —- uma Indignação —,
por vêr a leviandade eom que-certos deputados consideram an-
suntos que reputo de vital Im-
portftneia para o pais. Devo con-
íessnr, porém, que aos poucos
me vou habituando...

O POLÍTICO PROFISSIONAL
Seria necessário começar

por definir o que se entende por
político profissional —• dlsse-nus,
corn o seu Jeito manso do pro-íesior do sabedoria — Se com es-
ta expressão vocô quer dizer
aponas uma especialização naatividade que, em maior ou me-
nor grau deve «er comum a lo-ilnb us i-iii.-iiirmi,, eu sou o lenho
•Ido íun político profissional, ja
quo A política dediquei n maiorn n melhor parle de minha vi-
da,

l'«r político profJi..|i»i._.l, dr,
1'llln, Ouve ..,,i. ,..|. i i, i, ,()jwii tr, mcahou de dlxer e o <iu«
fn/ ila politica melo de vide,,,

Nesle sentido, nüo sou
«KOI quero aat |e<llll.o prt.Ms«
floilNl, i i.,í in |-„i„),„.,,i,, ,,„,
wiilatmt • tornam», ffenhum
iiwimvimlMUi Hmrlà m nom-

ca profissional Já que ela é con-
seqüência da especialização, se
êste profissionalismo não des-
trulsse a independência moral e
econômica que todo homem públl-
co deve ter.

OUVIR DISCURSOS ...
Sendo um homem culto, com

o pensamento sempre voltado
para o seu Ideal parlamentarls-
ta, não acha desagradável per-
der o seu tempo ouvindo dis-
cursos medíocres?

Realmente, não é agradável.
Mas levo Isso em conta do regi-
me, que mediocriza as melhores
representações. O número de ho-
mens de valor real na atual Cá-
mara não é tão pequeno como
se poderia crer, à primeira vista.
Mas, por ela passam como som-
bras, porque o rcRime não favo-
rece a IntellRência. Uma das
impressões mais penosas que ae
tem no Congresso resulta da
consciência que se tem dn pró-
prla Impotência.
QUANDO SE SENTIU MAIS ÚTIL

E QUANDO SE SENTIU
MENOS ÚTIL

A ocaslfto em que eu 11-
ve a impressfto mais forte de
estar procurando prestar um
real serviço ao pais foi, primei-
ro, na Constituinte, e, depois,
no Congresso ordinário, quando
apresentei e defendi a emenda
parlamentarista.

E o contrário disso?
Foi por ocaslfto do aunien-

to dos subsídios. Vi nesse ato
um profundo golpe contra o
prestigio des instituições repre-
senta tlvas.

OS JORNALISTAS, INCO-
MODOS

Não Julgo Inconvenientes os
Jornalistas — retruca-nos, — As
vozes, podem ser Incômodos, mas
a função que desempenham cor-
responde li verdadeira nccessl-
dade do reglmo democrático,

Ihho, quanto aos Jornalls-
tas.,, E, agora, quanto aos Jor-
nal»?,..

A meu ver, o maior defeito
da Imprensa hrasllolra A a au-
lindo de preoeupeçlio ou com-
piomlssu ii.uiii iiuii im

V„ concluindo, o deputado liem
iiii". revelou que, eomo mddlouo professei no hin Orando d *
lUI, peireblo mais do que CO'
roo deputado,

o mandato n/)o me trouxe
nenhuma vantagem de ordem
material, i'«ra ser completo,
ilhn iinttn dissimular une . eilo*
deputados saheoi tirar grande
proveito do «eu mandato, K*l»
'. ''¦¦Uri,"-ni", «...i. /iu, e «-'"'.•/
n,<W'i i«*iill.i.

literária sensata; as que pode-
riam ter sido boas, pois os seus
autores tivearm a compreensão
e a sensibilidade necessárias pa-
ra escrevê-las, mas, por alguma
razão, se tornaram inaceitáveis,
desiguais, tecnicamente defeituo-
sas; e as que se encontram abai-
xo de um criticismo honesto.
Também Gerald Bullett (George
Eliot, her life and Imoles) indi-
ca as linhas essenciais, os de-
mentos capazes de levar a no-
vela a uma importante mudança
de estrutura: «Aquele senso da
gente e coisas campestres era o
núcleo brilhante do todo. O en-
rêdo, a seqüência dos aconteci-
mentos, as complicações e seus
desfechos, tudo isso, embora es-
truturalmente importante, torna-
va-se secundário. A história de
Hetty Sorrel nfto foi realmente
uma reflexão. Foi o aHBiinto
dado. Mas, foi dado como sendo
a linha de contorno nua de uma
história, cuja vida deveria ser
tão compatível como a vida de
uma novela deve sê-lo quanto
ao sentimento, movimento, a
qualidade de momeito a momen-
to saindo da pena do novelista».
Num vigoroso estudo critico de
Esther Meynell (Portrnlt of Wll-
liam Morris) observa-se que os
processos clássicos da ficção nfto
se harmonizavam com os espiri-
tos possuiilos da paixfto cstétl-
ca: «Seu manuscrito era como a
sua leitura. Êle gostava de uma
história em que as coisas acon-
tecem e os homens chegam a
algum lugar. Todas as histó-
rias simples e graciosas do mun-
do tinham afinidades com o seu
próprio coração, conforme êle
nos revela tfto soberbamente no
seu Karthly Pnradlsc. Quando
êle lia para seu próprio prazer,
lia contos dessa espécie, não ex-
plorações de complexos pessoais
e as inibições do herói e da he-
roína, nem novelas baseadas na
comédia da cena social. A única
coisa vinda da América que o
interessou foi Hucklcberry Finn,
que êle gostava e costumava ler
quase sempre com imenso pra-
zer». E o austero critica J. A. T.
Lloyd (Fyodor Dostoevsky) re-
corre mesmo à filosofia e á bio-
logia para justificar a sua tese:
*0 Imperativo Categórico de
Kant não se choca Indubttàvel-
mente com os verdadeiros man-
(lamentos da biologia: em todo
o caso, o novelista inglês do sé-
culo dezenove pouco se preocupa-
va com os choques dessa natu-
reza. Mas, revelava e iluminava
o abismo que separa o Imim.
sapiens, que êle realmente o é,
do Ihiiiui suplens, que êle pre-
tende ser. O resultado é uma
interminável galeria de hipócri-
tas, na ficção inglesa do século
dezenove, que corresponde áque-
la interminável galeria de no-
ceurs da novela francesa. Tal-
vez Isso contribuísse, pelo me-
nos parcialmente, para os libe-
los vulgares dos nossos respec-
tivos caracteres nacionais. Dos-
toevsky, todavia, pouco se inte-
ressa por qunlsquer desses as-
pectos da expansão humana.
Seus hipócritas são sempre per-
sonagens secundários; seus sen-
sualistas surgem numa clinica
de alienlstas, ao invés dos am-
blentes de amor de Boccacio, A
moça .de faces oncovadas, o tu-
berculuso, o aleijado, o abando-
nado, todos êstes se confundem
nas novelas em que a sexuall-
dade se mistura desconcertante-
mente com a piedade». Esses
esplêndidos depoimentos críticos
revelam que o romance há de
sempre acompanhar as transfor-
mações substanciais do mundo.
Há de fixar a Inquietude dos
homens, seus anseios e seus re-
cuos. Embora os inimigos ou os
simples observadores da evolu-
ção da novela se manifestem
com pessimismo sobre ao suas
possibilidades, acreditamos, com
Hartley, que o seu futuro se en-
contra profundamente vinculado
ao futuro da sociedade, seu prin-
clpal objetivo. Além disso, o otl-
mismo de Osbert Sltwell, que a
define como «um fato incontes-
te neste mundo de desagrega-
çfto» parece ajustar-se mais ãs
sensações e refleeções do nosso
tempo. O problema racial, que
tantas interpretações tem susci-
tado na América do Norte, divi-
dindo antropologistas e soeiólo-
gos, passou a ser enfrentado pe-
los romancistas (Llian Smith,
Rlchard Wrlght e outros) que
assim vão contribuindo para fa-
cilltar a penosa tarefa dos ho-
mens públicos possuídos do idea-
lismo e compreensão das desi-
gualdades sociais. Como exem-
pios típicos de reação contra a
rotina, como expressões de in-
conformismo e rebeldia podem
ser indicados, na ficção inglesa,
James Joyce e Aldous Huxley,
e, na ficção norte-americana, as
figuras de Herman Melvllle e
Thomas Wolfe. Todos esses cria-
dores intelectuais souberam co-
municar, de maneira adequada
aos seus objetivos literários, os
resultados das suas experiências,
das suas paixões estéticas e da
sua, tenacidade pessoal. Esse es-
plrlto do renovaçfto será também
uma dns marcas mais claras e
vigorosas da nossa época.
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ANTIGONA
A. Fonseca Pimentel
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)
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EM 
seu pequeno mas substan-

cioso ensaio sobre Shakespea-
re, escreve C. H. Heríord: "Sha-

kespearean tragedy means, for a
German, above ali, Hamlet. To a
Frenchman lt Is apt to mean
Othello".

Parafraseando o critico Inglês,
diremos que, para os gregos do
século de Pérícles, o teatro sofo-
cliano talvez significasse, antes de
tudo, "Êdipo Kel", le prototype,
no dizer de Robert Pignarre, de ta
piéce bien machinée (1). Para nós,
cristãos, é, todavia, "Antlgona" o
ponto culminante da obra de S0-
focles e, provavelmente, de toda
a tragédia clássica da antigüidade.

Le lys de Vart antique, cha-
mou-a Henry Bordeaux, em mag-
nlflca Imagem, pois, em verdade,
nada existe em toda a arte paga
que ultrapasse ou mesmo iguale,
em pureza e candura, a obra imor-
tal de Sófocles. E' sobretudo a
seu propósito que se oodem invo-
car aquelas palavras admiráveis de
Péguy, vendo em Homero, Esquilo,
Sófocles e Virgillo "uma mistério-
sa antecipação da beleza cristã".

E nada há a admirar, assim, que
a lncomparável e sublime heroina
grega seja freqüentemente evoca-
da, com entusiasmo, pelos cris-
tãos, como, para ficarmos apenas
em dois exemplos eminentes, o
padre Michel Rlquet, nesse gran-
de livro que é "Le Chrétlen Face
au Pbuvoir", e o próprio Pio XII,
em recente documento pontifício
sobre o dlielto natural e as prer-
rogativas inalienáveis da pessoa
humana.

Antlgona simboliza, antes e act-
ma de tudo, a devoção ao grupo
familiar, tal como a pregaria, mais
tarde, em toda a sua integridade,
o cristianismo. "Je suls falte pour
partager 1'amour et non la haine",
declara ela, significativamente, a
Creon, traduzindo de maneira per-
feita a sua missão na terra. E, de-
pois de servir de gula e arrlmo
a Êdipo, seu desgraçado pai, cego
e miserável, destituído do poder
e despojado da honra, dá Antlgona
a própria vida em holocausto para
poder sepultar os restos mortais
de seu Irmão Pollnlce, condenado
por Creon a servir, Ignominlosa-
mente, de pasto aos cães e abu-
três, numa punição infamante
post-mortem."Regretterons-nous même nos
mlseres?", pergunta ela no "Édlpo
em Colona", aludindo a pesada he-
rança que lhes ficava, pura si e
sua Irmã Ismene, após a morte do
pai infeliz, que as gerara no ven-
tre da própria mãe, no mais abo-
mti-ável dos incestos. E responde:

"Ce qui n'est bonheur pour per-
[sonne étuit pour mol

bonheur qunnd je serrais mon pOre
[entre mes bras!

O mon pére, púre chéri,
6 tol revêtu d'onibre à Jumals sous

[la terre,
la tendresse de tes deux filies
même au seln de la mort ne to

[manquera pas".

E em "Antlgona", a tragédia
que ostenta o seu próprio nome,
vemo-la recriminar a Ismene a sua
fraqueza em face do édito de
Creon, que proíbe se dè sepultura
a Pollnlce."Polynlce — afirma ela — est
mou frére; 11 est aussl le tlen,
quand tu le renlerals. On ne me
veira pas lul manquer"."Édlpo em Colona" revela-se,
assim, essencial e eminentemente,
como Já está, de resto, consagrado
pela critica universal, um hino ao
amor filial, uo amor filial destou-
tra Cordélla, que a antigüidade
conheceu e que nada fica a dever,
em dedicação e renúncia, à des-
venturada filha de Lear.

E "Antlgona" aparece-nos, de
alguma maneira, como a tragédia
do amor fraterno, levado a um
devotamento sem par e a uma
sublimldade inigualável. Não ape-
nas isso, porém, como é evidente.
Ou, melhor, mais do que isso,
multo mais do que isso. Pois, ao
lado da devoção da irmã à me-
mórla do Irmão ultrajado, que
constitui como que o fundo da
peça, há, no primeiro plano, mo-
nopollzando tudo e centralizando
em si quase todo o interesse da
ação, o conflito verdadeiramente
trágico, em sua essência e em
suas conseqüências, de Antigona e
Creon, que travam, do primeiro ao
último episódio da tragédia, uma
luta sem trégua e fatal.

Nesse conflito Hegel e vários cri-
ticos alemães pretendiam ver, un-
tes de mais nada, uma diversidade
e um contraste que marcariam e
separariam, dlíerençando-os pro-
fundamente entre si, o caráter do
homem e o caráter da mulher.
J. Bousquet resumiu, de maneira
breve e precisa, essa doutrina, na
sua edição clássica da obra prima
de Sófocles."D'aprés Hegel, — escreve, — 11
existe entre le caractére de l'hom-
me et celul de la íemme une op-
positlon natlve. essentlelle, que la
tragédle d'Antiyone met admira-
blement en lumlére. Voicl en quot
consiste cette opposltlon: 1'homme
est porte ft sortlr de sol, à con-
cevolr le general, 1'nbstralt; la
femme, au contrulre, s'enferme
dans son exlstence partlcullére, et
concentre toule sa passlon sur les
objets senslbles et concrets. S'éle-
vant aux rapports généruux, ix la
vle soclale, 1'homme conçoit les
rolsons (VÉtat; la femme, ne s'éle-
vant pas au-dessus du sentlment,
ne salslt, dans 1'liumunlté, que les
rapports senslbles, les atfectlons
de famllle. A 1'homme Ia j.oüíl-
que, a ln femme In piétô", ("An-
tlgone", édltlon clusslque par M.
J. 1-iiu.sqin't, lntrtxlucllon, pgs. X
e XI. J, de Glgord, íidlteur.
Furls, 1038).

Ehhu Interpretação da trugédla
Imorredoura do Sófocles, que J.
Bousquet rejeita, reconhecendo-
lhe, todavia, «profundeza doanálise* u uma «simetria pur-feita e sábia», aflgura-sc-nos,
não só artificial e forçada, co-
mo tiunl>i.m — com permliilode Hogel e i_eus seguidores —
superficial u Incapaz de insistirh menor analiso, Uuita, com
¦feito, ler uma vez a peça, pa-ra convenceimo-nos disso, O comfilio quo ali mo estaheleee n/m«». em verdade, sftmenle enlre
Antlgona, a mulher, e Creon, o
homem, As famosas ia/fies deKslado que «sle corieeheu se
opAtm. nflo si. Antigona, maalambam Tlresles, o adivinho, • u
pr/Vprlo filho .«e lltam, llemon.
MAM do que Isso, Todo* .,» ta-

banos, sem dístlnç&o de »«„condenam, no íntimo, a atSatltujj
sentimentos «se la cralnte*
do rei e externariam os seu.
leur fermalt la bouche». 

" e ne

«Car — acrescenta Antlgonj~• Ia royauté, entre autres pri.vllèges, peut íaire et dire V»
qu'il lul plalt» (2). -8

Creon encontra-se, assim s_absolutamente só, divorciado dáseu povo e até dos seus prôxlmos. E o conflito que nos exih»a tragédia não é, evidentemente
como pensava Hegel, entre o hn'mem e a mulher, e, sim, entr»o soberano e a cidade, entre _autoridade e os súditos, entre oEstado e a nação, representado
aquele por Creon e simbolizada
esta em Antlgona. E, cm <mi,ma análise, êsse conflito se re.duz, na realidade, á eterna lutado poder opressor e da pessoaoprimida, da tirania e da liber-
Uade, do totalitarismo e da de-mocracia.

Arbitrária e despótica mostra-
se, com efeito, a atitude dsCreon. Isso se evidencia, comuma clareza meridlana, de toda
a peça e, em particular, rio ter-
ceiro episódio, no diálogo ad-
mlrável que se trava entre Creon
e Hemon, procurando esto, com
palavras serenas e cordatas, a
princípio, e exaltadas e revoi-
tadas, por fim, fazer o pai vol-
tar atrás de sua decisão. A ar.
gumentação ponderada e Impecá-
vel do filho, demonstrando odesacerto de sua determinação
só tem Creon, de Inicio, esta
frase espantosa de amor próprio
ferido : «A notre ftge, souffrir
qu'un garçon nous enselgne la
sagesse!» E, diante da afirmai).
va de Hemon, atrás transcrita,
de que todo o povo de Tebas 6
unânime em aprovar a conduta
de Antigona, sal-se o rei com es-
ta pergunta mais espantosa ain-
da :«EHt-ee à I» cite ã noug dio-
ter notre conduite?»

«Ne vols-tu pas que tu vlem
de parler comme um enfant?»,
replica-lhe o filho.

E Creon, irônico, de uma amar-
ga e triste ironia :

«Ce n'est pas pour mol, peut-
etre, que je dois gouverner?»

«La clté falte pour un seul
n'st pas une clté», lança-lhe, por
fim, Hemon.

Ao que retruca, ainda, Creon:
«N'admet-on pus que la clté

nppartient au suuveraln?»
Essas três réplicas de Creon,

que tivemos o cuidado de subll-
nhar, patenteiam, de modo lnso-
ílsmável, o seu espirito abso-
lutista e totalitário.

As duas primeiras significam
que, no seu entender, o sobera-
no deve governar sem dar con-
tas ou satisfação ã cidade, ou se-
ja, aos súditos, aos cidadãos, _,
naçfto.

Pela última, porém, Creon re-
vela haver Invertido completa-
mente o problema de autoridade.
Não é mais o soberano que per»
tence ft cidade c deve servi-la, e,
sim, esta que pertence ao sobe-
rano, ao qual lhe cumpre ser-
vir. A concepção democrática do
govermmte-servidor da naçílo
opõe êle a concepção nbsolutlstl
e tirânica do governante-possul-
dor da nação.

Dai o incorrer Creon em dois
Crros fundamentais, que são co-
muns a todos os ditadores e for-
mam o estofo de que se consti-
tuem todos os despostlsmos, sob
qualquer íorma, eôr ou funda*
mento, com que se apresentem.
O primeiro é a convicção de ser
o Estado a única fonte de direi-
to e de não haver nada, por con-
seguinte, acima dele. 0 segun-
do consiste sm admitir que o
Estado pode interferir em todas
as atividades humanas, quais-
quer que sejam elas, e, conse-
quentemente, em reconhecer que
nada há foni dele.

E nada havendo acima nem
fora do Estado, nada poderá ha
ver, evidentemente, e éfnrtlnrl,
contra o Estado.

E temos, assim, completa 6
acabada, a famosa fórmula do
fascismo, tal como foi elabora-
da por um dos seus mais eml-
nentes teóricos.

Creon aceita, em última análl-
se, o principio da primazia ab-
soluta da política sobre tortos ou
demais valores da cidade. E e«'
sa é Justamente a essôncla (io
espirito totalitário, como nos
mostrava, não ná multo, Thomas
Mann: «A transformação da poli-
tica em valor absoluto (das Ab-
solut-wenlen der PolitilO, e sua
ditadura total sobre o completo
humano, significa a morte d»
liberdade e destrói a civilização,
segundo a nossa concepção, tan-
to quanto a anarquia : em ™
disposição se encontram o fas-
cismo e o bolchevismo.»(Du»
Ploblem der Frelheit, pg- 2tí'
Bermann-Fischer Verlag. Stoc-
kolm, 1939).

Contra essa ideologia do ti-
rano Creon 6 que, em últimt
análise, se Insurge Antlgona, en-
slnando-lhe, na sua intuição ad-
rnlrável do que pode e do 1™
nfio pode prescrever o Estado.
que há multa coisa nn terra
que não pertence a César.

Ela conhece o édito real que
proíbe se dê sepultura ao cor-
po de Pollnlce, morto em com-
bate com seu 'rmão Eteoclo, M
portas de Tebas, que êste deferi-
dia e aquele procurava tomnr iie
assalto. E connece, também. q,je
essa é a razão por quo se atrl'
bui a Pollnlce n crime execra-
vel de sodlçfio e IriilcAo, en-
quanto a Eteoclo, glorlflcndu oo-
mo um herói tombado cin «<"«•
sa da cidade, »t\<> conferidas w
das as honras e todas sn P""1
pa» fúnebres. „,

Mas Antlgona admito, l",r""
tro lado, quo o direito ft W"»
tura 6 um direito sagrado dui
mortos, que nenhuma rwc'1 '"
mana lhe* pode ""'|,|ml"V,„,„
pretexto ou fundamento Bia"1»,
R dal o consldorar o éd to "«
Creon como tbsurdo o mio ¦
afirmar, na sua reslstjncw ni
rólco ao poder, a cxlstím-l» «
uma ordem sobrem '<"• " ,
paira eclma Ia ordem neiurej' 
bem como n «_M#nfl«.£«£
pessoa humana, de dirriloj m
tra os qual» nmUi deve H»'

?Ít«.ponds en p#u de •«' J,,termlna-lhe Crann. om*.**»v
lu mon iMiif* _„o_..«»!

i.o na if P**""
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ISTICO
REGULAMENTO DO SALÃO

i^LÁF/O DS AQUINO
varer,e, até o presente momento, nada se sabe de definitivo

i" '"jii-u-iio do Salão de 1950. Fala-se numa mudança de orientação,
""e a Academia Brasileira de Belas Artes colocará seus fardões e

'"''' ''"jji/ins 
ao serviço do Salão, estudando a reforma dos estatutos

P#iQ&va organização; e diz-se, também, o que é mais certo, que
K7>i(lo haverá Salão.
°.mtestamos o direito da A.B.B.A. de agir na vida artística

•w. 
cisamos, tão só, que não será deux que virá alguma, luz.

''¦tm anos atrasada c vive, deslocada num mundo de máquinas
:",",'.««¦•; ferozmente pecumàrws, sonlulndo com a Arte e a Glória

*¦" maiúsculas, acreditando em honrarias obsoletas t, medalhas que'""aíriin 
a fome Suma época em que há o desprezo geral pelas'que 

seus desconhecidos "imortais" gozam silenciosamente
^ôsêntadorias remuneradas, nasceu ela sem tradição e sem razão

iiH
,Pra o culto do Jardâo, da "imortalidade" por decreto, da home-

c/a casaca. Acredita ainda no Gênio, na Moralidade da

grandeza <i< Bouguereau e na beleza da ópera; traça um risco
í«".'; j,fWl reto e definido, entra o Belo e o Feio, entre o Bem e

1^'pois, •¦*'-' "'l0 acreditasse e não traçasse, não seria Academia.
\m fófa, pensamos, que poderá vir a reabilitação do Salão, não

h voltada pnrn trás, quem irá reconduzir às saias do Museu os
'ame 

de lá ingiram amedrontados e enojados com a política yru-* 
o crios reinante. Na realidade não acreditamos no Saldo e, muito

«ainda, na Academia. Acreditamos, isto sim, que as coisas não mu-

,, rjllllfO, lJue us
¦hors-concours" continuarão a gozar sua estabilidade

jjfljticu, 'lu 3 as paredes, mais uma vez, aparecerão cobertas de quadros

í

• tfóostas e restringindo os direitos dos "hors-concours", seria ne-' * 
ela mudasse alguns artigos do atual regulamento.

". 
o acima arrumados a esmo. Temos, ao contrário, profunda des-

¦;'," 'u(. 
„ salão continuará a desprezar sua mais importante fina-'''a 

eíiíciittwi, a de incentivar o bom gosto e eliminar o tédio
.Zrror a arte.
Z entanto, é possível oue estejamos errados e que a Academia, num
ln c inesperado assomo de bom senso, resolva transformar com-

*' 
t(s 0 saião tornando-o uma realização viva de arte e um balanço

''"¦' 
nossa capacidade artística. Para isso, além de criar um am-

ropicio a todas as manifestações de arte, limitando o número de

(tfostas

nn deles, por exemplo, deveria ser completamente eliminado: o que
¦ cs membros do júri somente a artistas que tenham obtido me-

'"'it 
prata em salões anteriores (sempre as medalluis-..) ou que já

'ijii 
participado rie júris anteriores. Êste dispositivo absurdo exclui

J-j|ji»me>i?e dos júris do Salão os críticos de arte, medida inexpli-

&W ao que nos parece, só tem voga em nosso país. Senão veja-se

ms" franceses, a Bienal de Veneza, o "Salon" argentino; veri-

nwe Oi prêmios dados pelos museus e instituições americanas. Neles

dljM ie arte tem uma função importante.
n crítico de arte, em principio um eclético, deve ter da arte uma

munais ampla que o pintor, cuja percepção das diversas correntes
ateu ia sua época acha-se necessariamente limitada pela sua ineli-

rinortlsiica, pela tendência natural para uma determinada concepção

Kte"o caínpo de vista de um artista será sempre mais parcial do

to de u-rn criítco obrigado que está, o artista, a criar dentro dos
í'(l da sua vocação e do seu gosto pessoal, sentindo mesmo, por
m a necessidade imperiosa de negar a obra daqueles que não se

Sirena sua. A sinceridade para com a sua obra, a apreensão da-

vi leniente Que interessa à sua própria personalidade obriga-o, até
¦itonto a relegar e negar tudo o que caminhe em sentido oposto

¦fr,'"E' 
'relegando 

e negando apaixonadamente a obra de outros que
¦riãieiro artista satisfaz seu desejo de libertação e criação. A um
"è 

permitido ser eclético, a um artista nunca.

foi assim que artistas como Delacroix negaram a arte de Ingres,
pintores «mio Monet, Degas e Renoir riram-se de Cezunne. Dai
a eterna história das incompreensões e das lutas entre ratistaa

3! de cultura, capazes de compreender e julgar as demais mani-
ifirjf! humanas Dai, para citar um exemplo que nos toca mais
¦ato, é que vêm a explicação para a inimizade havida entre Pedro
rírteo e Vitor Aíeireíes.

áo lembrarmos a necessidade de eliminar êste dispositivo não esta-
atado que "só" os críticos de arte podem ser membros de júri,

•unos apenas ijue "também" os críticos de arte possam ser membros
vi'ü ainda, no atual regulamento, artigos que necessitam ser modifi-

ii;i Assim, pois, na próxima vez voltarem à questão.

Noticiário
iil'GUR0U-SE, dia 15 do presente

sh, na saia cio Diretório da Es-
wa Nacional de Belas Artes, a

plçio de Arte promovida pela
tola do Povoj . O titulo desta ex-
fftio, como ocorreu nos anos an-
feres, é <0s Pintores à Escola do

significando o apoio cultural
itacelro dos exposltofes em lavor
la instituição.

í.atn-se nesta mostra telas de Por-
nata ae Morais, Armando Viana,
iffla Cerqueira de Meneses, Ma-
I Pestana, Portlnarl, E. P. SI-

tí, Adelina Petronl, Aldo Bonadel,
Deveza, Inimá, Darwln, José

tens, D! Cavalcanti. Hilda Cam-
ftrito, Chau Deveza, Edlth Bhe-

i RerJna, Fernando Pereira, Grl-
•". Fernando Fam, J. Lopes Perei-

i tel Maria de Almeida, Karola
&1, Alex Leíkoschek, Miguel Nu-
fe !<M Morais;. José Pancetti, Sil-

Cr.alreu. Durval Serra, Solano
iíJe, Frank Schaeífer. Sheila,
fc Alves. Carlos Scllar, Thea

Md, Takaoka, Llzete Almeida.-®

Use sua

DENTADURA
•im risco tle vexames
Ntot Hos ipie usam rtentadura
™ tofrido irriamií» por qua «ata
ilinçon, de.''<''r,ui(-gfi on caiu ao

tamento inoportuno. N^o receio
"'iítolhe aconteça. Pulveriw «na
?*oo(tíF!> UDENT, n pó titeali-
'"Woiicidil na «ti» (tantariura «
"kie manterá firme ti confortável
Hboca.Evití o mâu híálito. Procn-
«IXODENT jiw casai» do ramo.

Heloísa Fénelon e Quirino Campoflo-
rito.

Durante a exibição desta mostra se-
rft.o retalizadas várias co.iferêneias
debates sôbre temas Importantes no
setor das artes plásticas assim como
scrüo exibidos filmes cedidos pelo De-
partamento Cultural da Embaixada
Francesa. Di Cavalcanti realizará,
em data ainda a ser fixada, a pri-
meira conferência.

O LIVTIO SOBRE O CARICATU-
RISTA J. CARLOS será dentro em
breve, entregue ao público. Esta pu-
blicação. organii/ida pelo Serviço de
Documentação do Ministério da Edu-
caçfio, que tem como diretor o sr.
Simeao Leal e prefaciada pelo escri-
tor Herman Lima. apresentará em
magnífica feição gráfica, o que de
mais importante realizou, na sua ex-
tensa carreira, o nosso mais popu-
lar carlcaturlsta. A obra de J. Car-
los, além do seu valor artístico, é
um valioso documento da nossa vida,
dos nossos hábitos, das nossas boas e
más Idéias. Por Isso, êste livro es-
pelha com fidelidade a vida carioca
na primeira metade do século, atra-
vés do traço limpo e do humor Ir-
reslstlvel do artista.

O MUSEU DE ARTE MODERNA
DE SAO PAULO promoverá, em prln-
clpios do ano vindouro, uma expo-
slçao nos moldes de Bienal de Veneza.
Para Isso lá foram convidados dl-
versos países estrangeiros c .1A se
acham ..'..pacificados diversos prêmios
em dinheiro a serem distribuídos no?
diversos setores da arte tanto na-
cional cr-10 estrangeira.

* *
O RETRATO DE «ZBOROWSKY»,

pintado por Modigllanl, foi exibido
a sociedade carioca na residência do
ir. Roberto Marinho. Esta obra de
arte que Irá enriquecer o Museu de
Arte de SSo Paulo foi doada pelo
deputado Euvaldo Lodi. SObre a per-
«onalidade e a ohra do famoso pln-
tor Italiano falaram no ato os srs.
Santiago Dantas e Euvaldo Lodi.
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TEM A PALAVRA O LEITOR
Raul Lima

(recebemos a seguinte carta r
«Ilustre Sr. Kaul Limii:
LI, como faço toda semana, no Suplemento literário üo «TJIarlo de Notícias», a sua bem ela-

boraila seçflo, — Movimento literário. O título «Livrarias quo se fecham» poderia bem ser substl-
tutdo por: «Pessoas que deixam de ler». Acredito que «esmagadas pelos impostos, alugueres caros,
gravames de todo gênero», fechem-se as livrarias. Mas, sobretudo, a rnzflo deve ser escassez de fre-
guezla, melhor, de compradores. E' que o número dos que gostam dc ler e podem comprar é liml-
tadísslmo! Os livros, concorde, são caríssimos. Não discuto os motivos do encarecimento. O certo,
6 que se tornarão inacessíveis para os que ganham menos de 5.000 cruzeiros e têm família, que é
o meu caso, caso da maioria. Das novas edições, fl cam-mo o desejo de ler aguçado pela resenha de sua
seção e o despeito de nfto o poder fazer pelo alto custo cm relação com os meus recursos.

Como a leitura em mim é um vício adquiri do S0 anos atrás, quando uma edição de dez mil
réis o exemplar era considerada de luxo, uma vez que náo posso comprar livros novos, com as fil-
timos obras, satisfaço a minha sede literária nos «sêbos», com desperdício de «querosene» na Mm-
peza do livro a fim de torná-lo menos repugnante. Resultado: — releio o Kça, Machado de Assis,
Blasro Ibafíez, etc, que os «enforcados» entregam a 2 cruzeiros e sfto revendidos de 10 a 20.

Para os que não podem, dirão, há o recurso das bibliotecas públicas. Respondo: — depois de
um dia de trabalho sofrendo o horror da condução cm bondes e trens superlotados, — quem pensa
em descer à cidade em busca de uma ou duas h oras de leitura, não será um ser normal, é um
maluco!

Se V. S. Já não atirou esta no cesto de papéis Inúteis, ouça o meu apfilo: Faça uma campa-
nha em prol do livro ao alcance das bolsas modestas (nfto do livro barato, dessas edições ordlna-
rias classificadas de «populares», mas coisa decente, que se tenha prazer de ,conservar o livro de-

pois de lido). Vitoriosa tal campanha, estará o povo habituado ft boa leitura, hábito que é um
vício como outro qualquer, permitindo grandes ti ragens, nfto sendo, então, de admirar «qxie ainda
haja alguém escrevendo e publicando livros».

O seu sincero admirador e constante leitor
EVANDBO SANTOS»

Rio. 10-8-950.
Sôbre o assunto, escrevi em minha seção «Livros e Idéias» do «Observador Kconõmico e Finan-

ceiro», de julho passado, um artiguete Intitulado «Aristocratlzação do livro».
Tenho do reconhecer que o assunto é comp lexo, como todos os assuntos de Indústria o co-

mercio para nós que somos consumidores.
Se a gente conversa com um editor, é capaz do pagar-lhe os muitos cruzeiros de um livro

caro e mais alguns centavos para diminuir-lhe o prejuízo.

«Uma democracia
em pânico»

- Um livro cheio de vibração, de vi-
cor polêmico, êsse "Uma democracia
em pânico", de Fontenelle. Reúne
certo número de artigos sôbre vários
aspectos políticos e assuntos gerais
da vida brasileira no momento atual
e, no final, reproduz alguns do-
cumentos, que è mesmo interessante
guardar, sObre a situação cm 1945,
no restr.urar-se o regime democra-
tico, e iima série de proibições do
antigo D1P ã imprensa.

«Folclore»
Geria impossível negar o desen-

volvimento e a organicidade que vão
adquirindo os estudos de /olclore
no país, desde us atividade do Con-
curso Nacional de Folclore e da, de-
corrente fundação de subcomissões
nos Estados.

Um desses órgãos, o do Espirito
Santo, publica "Folclore", sob a di-
reção de Guilherme Santos Neves,
com artigos c notícias de interesse
¦para os folcloristas <3 os gue apre-
ciam a conhecimento das curiosida-
des de nosso passado.

«Revista de Nutrição»
Mais um órgão de divulsaçiSo es-

penalizada — a «Revista de Nu-
trlção». Surgiu em julho último,
lançada pelos SArs que, sob a di-
recuo do major Umberto 1'eregrl-
no, muito tem desenvolvido as inl-
clativa.i de natureza cientifico e
cultural. A comissfio diretora da
nova Revista é constituída por Dan-
te Costa, Armando Peregrino o SIo-
zart do Citnto.

«Teia de sonhos»
Natércia. Cunha Veloso, poetisa

gaúcha, está com o seu livro de poe-
sias "Teia de Sonhos" publicado pela
editora Globo. Versos dc inspiração
religiosa, versos d-3 acento sentimen-
tal, estão reunidos no volume, com
apreciações diversas sobre o talento
lírico da autora.

«Os Cristãos e o Poder»
A editora Agir, que publicara «On Crlstftos e o i)l-

nheiro», conferências do notável jesuíta podre Michel
Klqurt, acaba de lançar «Os Cristãos e o "'odor», desse
grande pregador da Notro Dame de Paris. Analisa o
padre Rlqurt ns seguintes tcuins: «O senhor e o esc: a-
vo». «Oo amor conjugai ao pátrio poder», «Poder cria-
dor da empresa», «Poderes públicos», «Civismo cristho»
e «Jcsiih Cristo, nosso 'rhefe».

Livro de grande mérito e oportunidade na hora
que atravessamos, de sua tradução se Incumbiu Adrla-
no Kury.

A caricatura estrangeira

LIVROS

Publicada no une t\ew rorn rimes Bqoks Heview".

«Alma e corpo da Bahia»
Vem aumentando, de ano para ano, e no enrique-

cendo, também, a «linhianense», a bibliografia de as-
juntos da velha Bahia. O motivo 6 ..pulento de Inte-
rêsse e dc pitoresco, e lem merecido a lalxSo « o
carinho de historiadores, soclniágos, cronlütns. História
e sociologia — alim de critica literária, 'ambéin — faz,
a um só tempo, em crônicas documentadas mas leves,
com espi.-llo de síntese, o escritor r.duardo Tourlnho,
nu seu novo livro «Alma e Corpo da riahla». rançnilo
por José Olímpio.

Já o diz o titulo, e a rciacfio dos capítulos "on-
firma, o conteúdo variado c curioso .-lessa ipreclada
contribuição ao maior conhecimento dos inatro séculos
e das peculiaridades da vida da Hnlita.

Livros brasileiros na
Polônia

Anuncia-se a publicação cm po-
lonês da conhecida obra ãa profes-
sor Josué de Castro «Geografia dn
Fome". A edição polonesa desse II-
vro, quo já foi vei tido para O In-
glês, francês, espanhol e Italiano,
será lançada nela cooperativa edi-
tora «Czytclnlli" «I Leitor).

Ksta é a primeira obra cientifica
brasileira a ser vertida para o
Idioma polonês

A mesma cooperativa editora po-
lonêsa lançará dentro cm breve o
romance «Vidas Secas" de ilracl-
llano Ramos, iá iio prelo. Alguns de
seus trechos, publicados no uno
passado por unia revista literária
de Cracóvln, despertaram um vivo
Interesse entre o público polonês

A tradução de «Vidas Secas"
deve-se á sra. Janina Wrzosck, es-
posa do ministro da Polônia no
Brasil.

«Livro do Mês»
O «Livro do Mês» selecionado

pnra agosto corrente é «Inocência
Heróica", romance de Kenfi Bar-
juvcl, em tradução de Leonor de
Aguiar. E* a nistórln de João Ta-
rendo), cujo nomp dã o titulo ft
edição original, e de Mnria Mar-
garlda, uni amor Intenso e total
durante a ocupação de Paris pe-
los alemães, leitura forte pelas
passagens marcadas de realismo r
dureza.

Assuntos Econômicos
e Sociais

O sr. A. J. Renner, industrial e
publicista bastante conhecido, reuniu
cm volume, sob o titulo acima, edi-
tado pela Globo, uma coletânea de
artigos e estudos (te sua autoria.

O Interesse pelo estudo dos pro-
blemas econômicos e sociais do pais
é fato que a repercussão de tra-
balhos dessa natureza alcança, ao
aparecerem na imprensa, recomen-
dando-se a figurar nas estantes.

«A inútil espera»
Dlrceu Qiãntanilha, a quem a Academia Brasileira

de Letras já concedeu o prêmio Afonso Arinos, publica
novo livro de poesias. "A inútil espera".

O poeta conquistou para seus versos espontâneos,

da beleza sem atavios, o conceito dos entendidos.
O primeiro poema do seu caderno ora lançado pelo

edito, Pongettí harmoniosamente conclui:

*B onde vossos instintos descolirejíi
O instante Presente
Agarro a alma do Tempo
E esmago, nas mãos,
O nada de todos os desejos..."

Edições melhoramentos para
a juventude

Desde a antigüidade o homem se ocupa com a abe-
lha e a civilização das eolmòias. Uma das obras clás-
sicns no gênero de divulgação artística da ciência é
"Maja, aventuras de uma abelha", do Valdemar Bon-
seis. Traduzida por Huberto Rohden, está em quinta
edição.

Mais um livro de Felix Salten, o grande amigo dos
animais, criador de Reuni, Florian, Bambl, Perri, O»
íllhns de Bambi. E' a história de "Djibi, a gatinha",
traduzida para a nossa língua e apresentada com inte-
ressantes ilustrações.

Depois das biografias Ilustradas, na série de üran-
des Músicos, de Beethoven e Schubert, temos agora um
belo volume sôbre "Mozart, o menino prodígio", de
Opal Wheeler e Sybil Deucher, traduzido por Luis Ga-
lantée com desenhos de Mary Greenwalt e reproduções
de músicas do gênio biografado.

O escritor Mário Donato adaptou as "Lendas Ma-
ravllhosas da Alhambra", na qual Washington Irving
reuniu as mais apalxonantes histórias do folclore liga-
da« h cidadela dos soberanos mouros, na Espanha.

Aniversário da «Revista Branca»
Festejou com um belo número, ilustrado, de oitenta

pd-gmas, o seu segundo aniversário, a "Revista Branca",
dirigida pelo jovem escritor Saldanha Coelho.

Dentre, as publicações literárias que têm ensaiado
seus passos nos últimos tempos, "Branca" se afirma vi-
toriasa, sempre divulgando matéria de qualidade, sob
diretrizes inteligentes.
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/"\UANDO andávamos juntos no co-
l ' légio, Ezequlel era um franzino

menino de quatorze ou (,uinzc
anos, triste, retraído, a quem os foi-

guedos colegiais não atraiam. Não
era visto nunca jogando «barra, car-
nica, quadrado, peteca», ou qualquer
outro Jogo dentre aqueles velhos brln-

quedos de internato que hoje não se
usam mais. O seu grande prazer era
a leitura e, dos livros, os de que mais

gostava, eram os de Júlio Verne.
Quando todos nós liamos José de
Alencar, Macedo, Aluislo e, sobretu-
do, o Infame Alfredo Gallis, ête IU
a «Ilha Misteriosa», o «Heitor Ser-
vadac», us «Cinco Semanas cm Ba-
lão» e, com mais afinco, as «20 Mil
Léguas Submarinas».

Dlr-se-la que a sua alma ansiava

por estar só com cia mesma, mer-

gulhada como o Capitão Nemo dn
romance vernesco, no selo do mais
misterioso dos elementos da nossa
misteriosa Terra.

Nenhum colega o entendia, mas to-
dos o estimavam, porque era t.orrj,

tímido e generoso. E porque ninguém
o entendesse nem as suas leituras, êle
vivia consigo mesmo; e, quando não
estudava as Ucões, de que dava boaj
contas, lia seu autor predileto.

Quem poderia pôr na cabeça da

quclas crlançus fútels pela Idade t
cheias de anseios de carne para a

puberdade exigente, o sonho que o cé-
lebre autor francês Instlln nos cére-
bros dos meninos que se apalx«nnm

por £le, e o bálsnmo que os seus li-
vros dão nos delicados que prematu
ramente adivinham ft in.lustlco e o
brutalidade da vidnV

O qut faz o encanto dn meninice
não o que essn Idade soj/i melhor iu

pior que us outra:,. O que n fn/ cn
cnnlndoin c boa t que, durante êsi.f

período dn exlutencla, nossn mpnel.
dada de sonho c maior o mnis fótc«
temo» cm identificar os nossos snrihiii
com a nni,Mi vldii Pcnwi, holo qut
o meu colega Eíequlel ilnhn .empn

no holBO um canivete, no preirnipoii
de, ne vluie « cali em umn lihn rte
itrta, pouulr <> rnfio nquêir initru

menlo Indlipenuávol para o Imedlan
arrii/il" ,1" """ vl,,n: * "'i»*ii* "»'"
outro colega Hnnilreii andava «empn
mm i/uni nola de deü Imifle», para
no cano de arranjai n «mi»' namn
rada, I») l"K" »m *e» alcance r dl-
Mhflln fniii flii< lh» «imwapii um
ratiillliHw

Kru pnitm, falar a»i r./wttiíei etn
«M*H«t «ervadar», e ('<«</ *!*> *' PU*

Um músico extraordinário
Lima Barreto

Afonso Henriques de Lima
Barreto (Rio de Janeiro, D. F.,
1881-1922) matrlculou-se aos 11
anos de idade no Colégio Pedro II,
onde concluiu os preparatórios, e
depois ingressou na Escola Poli-
técnica; mas, enlouquecendo-lhe o
pal — que era almoxarlfe da Co1-
lônia de Alienados então existente
no Galeão, Ilha do Governador —

viu-se forçado a Interromper os
estudos e, filho mais velho, traba-
lhar para si e para os seus. Ob-
teve, por concurso, o lugar de ofl-
ciai' da Secretaria da Guerra.

Seu nome, Injustamente esque-
cido por longo tempo, tem estado
multo em foco de há uns dez anos
para cá: comenta-se-llie a vida e
as obras, reeditam-se várias des-
tas — os romances Recordações do
Escrivão Isaias Caminha, Triste
Fim de Policarpo Quaresma, Vida
e Moite de M. J. Gonzaga de Sá —
e promete-se a reedição das outras
— o romance Numa e a Ninfa, os

contos de Histórias e Sonhos, as crônicas de Bagatelas, e sátira política
Os Bruzundangas; pubileum-se èm volumes outras que, como Clara dos

Anjos, só haviam aparecido em folhetins; incorporam-se a novos lança-
mentos de obras antlgus alguns dos seus contos dispersos em jornais c
revistas, e anunclam-se volumes do outra? produções, Igualmente dispersas,
do Importante escritor, de quem Francisco de Assis Barbosa, multo ligado
a essas Iniciativas, nos promete uma biografia.

O conto de hoje foi extraído do volume Histórias e Sonhos (Glanlorenzo
Schettlno, Livraria Editora Rio de Janeiro). A. B, de 11.
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CORRENTES CRUZADAS :
AFRÂNIO COUTINHO

AOS 
que se preocupam sèrlu-

mente com a crise da crítica
será sobremodo útil a lei-

tura do ensaio de Virgínia.
Woolí. «Revlewing», escrito em
1934 e publicado em panfleto,
e agora incluído no último vo-
lume de seus ensaios The Cap-
taln'8 Death Bed (The Kogarth
Press, Londres, 1950). A extra-
ordinária ensaísta aborda pou-
tos fundamentais com sua eos-
tumeira lucidez, mostrando-nos
como a referida crise, que é uni-
versai, decorre de condições Ine-
rentes à própria estrutura da
civilização moderna. Nada há
de pessoal na sua origem. Vir-

gínia Woolf só vê esplrltuosa-
mente uma solução para ela; a
criação dos escritórios partícula-
res de consulta, de Jeito que os
autores pudessem recorrer a um
especialista, como um doente ao
clinico, mediante modesta quan-
tia, recolhendo assim uma opi-
nião abalisada e desinteressada,
estudada e calma, acerca de seu
livro.

Seu ensaio tão penetrante visa
justamente a esmiuçar o valor
das seções de critica nos jor-
nals. Vale assinalar de passo que
a discussão do assunto em lin-
gua inglesa é facilitada pela dis-
tlnção, corrente na terminologia
crítica, entre criticism e revie-
wing, duas atividades de nature-
ta. e função distintas. Foi pelo
declínio do Século XVIII que o
corpo da critica se cindiu ';m
duas funções — a crítica pro-
prlamente, a cuja alçada íicarim
a teoria, os princípios e todo
o passado literário, refugiada
na cátedra e nas revistas técni-
cas, — e o «revlewing», impreo-
bo nos jornais e consistindo no
registro e no comentário dos 11-
vros correntes. A primeira dl-
rlge-se mais ao autor; tem um
papel educativo, incumbe-lhe a
formação de padrões e critérios
para a própria criação litera-
ria. O segundo, dependência (lo
jornalismo, compreende uma tn-
refa dificílima, qual seja a tle
apreciar e julgar obras contem-
porâneas. e tem ainda a função
de propaganda do autor e de in-
formação ao público. Tem por-
tanto um dever para com a ti-
teratura, o autor e o público.

As condições da vida moderna
tomaram os «revlewlngs» inteira-
mente sem prestigio, em relação
ao autor, ao público, ao editor,
Diminuíram de tamanho, ficaram
apressados e aumentaram d3
número, perdendo assim, seu va-
lor, porquanto daí decorrem o
choque de opiniões contradito-
rias sôbre um mesmo livro e
o cepticismo do público em fa-

Limu Barreto

nha entusiasmado e contava ioda >

novela du mestre de Nantes. yuanO'j
acainivii tentava então outra; mur <n
colvgai. fugiam um a um, deixa-
viun-in •.('i coin H seu .lulet. Vcrm
puni irem iiiiiiiu um cigarro ím es
cniiiliiliis.

fcínulii, ílc procurava o mair* ala*,
tiniu n. i, iriiiiKiK di 1'eiiciii. o deixa
vn-rn ficai lã, mi, Iniuiflnunrtii, inlve/.
Futura* vlnijcn» que havia du (aza.
pnrn repuatai nu aventura* tu Ko-
beitii Urant, de llhlleraa, «e 1'nn."
piiiirmi de Veruiian, d« Miguel Min,
«utt de cémii Camavui, de rllc.i
ViiKU <¦ memiH ilM«|UI'll iillliw IT
l,lii'|iiiiiti«ii. um 'iitiii tiniu eialíft,
em lie;. di HiiiHni- nn ilivnliiilli 1»
Iniiilla , vem a miprtflile dn 'lerta

num tiniiittit di lavat, gue o Htíotfl

h

boll vomita nas terras rlsonhns que
O Mediterrâneo nliie.n. .

Salmos do Internato quase ao mes
mo tempo o, durante algum, iiimi.i
nos vimos; mus hem depressa, per-
deino-noí do visi/,,

PiiKMirmn-M' nnn» e eu Jíi o luiviu
dn todo eiquarldo, quando, no an'
liiiMsiidi,. vim o "iiiiiuliãld ern ch
1'uniYifini'iaii bem »lni:nliii r«

Poi em Um llnmlnK" loiiii'' un
iionde dn Jardim, ai, um Avenida
pnrn vUltm um fimllío c, eom êle
imitiu "ir família In Iit-iiii tur po*
ma: êle ein ungenhelro lildiflullro

( r/ini' tmli o mijellfi qui é liei nu
»t «upfi ou quei pamai ewmr> ml,
o meu ainlüi murava nara n» huttda»
de Hi/Uinl!!'

Ia iiili»lilt(/, poi» d* n» /iiuiiíi nau

m
me perdia por aquelas bandas da ei-
dade e me aborrecia com a monoto-
nia dos meus dias, vendo a^ mes-
mas paisagens ir olhando sempre as
mesmas fisionomias. Fugiria, assim,

por algumas horas, U fadiga visual
de contemplnr as montanhas desnu-
dadas que mnrglnum a Central, da
estação inicial até Cascadura. Mora-
va eu nos subúrbios. Fui visitar, por-
tanto, o meu amigo, naquele Bota-
fogo cotita, Moca das ambições dos
nortistas, dos sulistas e dos... ca-
rlocas.

Sentei-me nos primeiros bancos; *
Jft havíamos passado o Lírico e en-
travamos na rua 13 de Maio, quan-
do, no banco atrás do meu, se le-
vantou uma altcrcacão com o con-
dutor, uma dessas vulgares aiterca-
ções comuns nos nossos bondes.

Ora, veja lâ com quem rala!
dizia um.

Faça o favor de pagar a sua
passagem, retorqula o recebedor.

Tome cuidado, acudia o outro.
Olhe que não trata com nenhum ca-
fajeste! Veja làl

Pague a passagem, senão o carro
não segue.

V. comu eu me vlrnssc por êsse
tempo o ver melhor tão paluscu caso,
dei com a fisionomia do dispulador
que inc pareceu vagamente minha co-
nhecido. Não tive de fazer esforços
de memória, Come uma ducha, êle
me Interpelou desta forma:

Vejas tu sô, Mascarenhas, como
são us coisas! Eu, um artista, umn
celebridade, cujos serviços a êste pais
sãu inestimáveis, vojo-me ngoru mal-
tratado pm êsse brutamonle que exi-
ge dc mim, desaforadamente, u paga
de umn qunntlti ínfima, como se eu
fosse da liiln dns que piignm.

Aqiirln voz, dc súbito, pola ulndn
não nalil/i hom quem me falava re-
conheci c, homem! cru o Kzrquici Hei-
rlz. Paguei-lhe n paisagem, pois. nftn
sendo celebridade, nem artista, podia
perfeitamente, e sem deidouru, pagar
quanlloa liilliiins; i veiculo «egulu pn-
catammic o «eu rirmlnlm, levnndr o
meu espanto e a minha ml mira vã o
peln li iiiiiJnl liincíi' que m lilivln illiiln
nn temperamento dn meu antigi co-
lega di rnlêglii Pula era nquêii nm-
lapainn ¦ llmldo Kzwiulell

dite iiqnêle pienuiiçus" que 'i/u era
dn iam din, que nanam, era n imrnV
llin h/equiel dn Colégio, «etiuiri a
«niiiiii vUgen» inaravllliiiM»: a luie»
Veiou' tini imi* havido ride' Èle

(Ciinelill mi 1,« pnglnu)

ce a seus julgamentos e conse- ^_
lhos. • • •

De feição que, desprestigiada
pelos motivos apontados e ou-
tros que ela expõe em seu en-
saio, está em crise a crítica do«~^
Jornais («revlewing»), sem em- íj,
bargo de que constitua uma ta- X?
refa importante e necessárl* ;\J;
dentro do jornalismo. Aos pou- 

'"¦

eos, tem sido substituída pel\¦¦'"
nota anônima e cordial de in>~£'>
formação e louvor. Mas perdei^";
a eficiência junto ao público, *
que a ignora ou que não se dei-
xa influir por ela. E junto tio
autor que fica perplexo diante 'ia
incoerências de seus juízos. Qua
fazer? Abolir seu exercício, co-
mo Virgínia Woolf se inclina
a crer que ocorrerá? Ou revi-
gorá-lo, por qualquer melo que
se descubra, fazendo com qua.!',!.„ ""'•
volte a desempenhar o papel re- '^í*)

levante que tinha no Século XIX,
quando era impressionante seu
poder sôbre a sensibilidade do
autor e sua capacidade de per-
suação do público no sentida
de adquirir e ler ou não uma
determinada obra.

tA •

Uma editora americana em- ' "'-

preendeu um Inquérito entre lei- ;'*
tores para saber quais os livro* :
famosos que elegiam como os
mais cacetes. Naturalmente, a
escolha recaiu na maioria RO- ':;
bre livros de língua inglesa.
Nem por isso, deixa de ser
interessante mencionar o resul- '-• ;
tado do inquérito. Dois grupo»
foram organizados, à base dat;
respostas. Ao primeiro grupo,
os mais votados parece, perten-
cem, e por ordem de preferên-
cia: Pllgrlm'8 Progress de Bu-
ryan; Moby Dlclc de Melville;
Paraíso Perdido de Milton; Fae-
rio Queene de Spenser; Vida do
Johnson de Biswell; Pamela de
Rlchardson; Silas Mnrner de
Eliot; I). Qulxoto de Cervantes;
Fausto de Goethe. No segundo)
grupo, incluem-se dez grandes
obras ; Guerra e Faz de Tolstot;
A la Kccherche de Proust; O Ca-
pitai de Marx; Vanity Falr de
Thackeray; The MUI on the Fios»
de Eliot; Henry Esmond de Tha-
ckeray; Sartor ltesartus de Car-
lyle; Declínio e Queda do Impe-
rio Komano de Glbbon;; Trlstram
Shandy de Sterne; e Ulysses de
James Joyce.

Sublinhou um comentarista
que tais listas poderiam consl-
derar-se também adequadas se
se houvesse perguntado quais
as obras preferidas. Em verda-
de. comenta outro, nada provam
tais Inquéritos e nada se deve ln-
ferir de suas conclusões.

NO MUNDO DOS

0 PIANO E SEUS ANCESTRAIS
ALUIZIO ROCHA

COMBINAR 
o livro e o disco, isto è, a imagem e o som, para me-

lhor compreensão dos cursos de história da música, ou de qualr
quer outro assunto a ela referente, foi sempre uma solução so-

nhada pelos autores modernos. O alto custo das gravações, múltiplas,
devido ao curto rendimento dos sistemas antigos, tornava esta solução
impraticável, ou pelo menos só ao alcance de grandes instituições.

Agora, porém, com as possibilidades do novo sistema de longa-

gravação, o custo de uma edição combinada desta espécie, já não è
impecilho. B surge a primeira casa editora especializada, com um útil
e bem orientado programa de realizações, do mais alto interesse cul-
turat, capazes de dar novo impulso ao estudo da história da música «
da apreciação musical.

A primeira obra lançada por esta editora, que é a Sound Book
Press Society, intitula-se "The Piano and Sis ;lncesiors", de autoria
do organizador dessas edições, o dr. Féhx Guenther.

O livro, com muitas ilustrações, trata da história dos instrumen-
fos de corda e teclado, enquanto que o disco contém exemplos de
várias categorias de tais instrumentos, em composições de autores re-
presentativos de cada um. Os exemplos mais interessantes são os do
clavicórdio e do cravo.

As próximas edições estarão subordinadas aos seguintes assuntos:
A B'amllia do Vto/itto, por Sigmund Spaetti: Bach, por Hans Koseit-
wald; História da Música de Dança, por Sandra Bianca, além de ou-
trás, que serão anunciadas mais tarde.

O preço da combinação livro e disco de longa-gravação é bastante
acessível, custando apenas $6.85, isío é, um pouco mais do que custa
correntemente um disco, sem livro algum, Há, também, uma edição
em quatro discos de 30 ceiiíhtieíros, na velocidade usual da 78 rpm.,
em preparo, ao preço de $14.35, isto é, mais do dobro do que é co-
brado pela combinarão livro e disco de longa-gravação.

Isto é apenas o ponto de partida. Que nos reservará o futurot

PARA A SUA D1SCOTKCA
MÚSICA SINFÔNICA

BEETHOVEN — Sinfonia em IA
maior, n. 0 («Pastoral»). Op. 68. Or-
questra de Filadélfia, sob a direção
de Bruno Walter. 5 discos Columliia

PIANO
^t *»*

AJ.EXANDEJl BKAILOWSKY
WEHEK — Convite ft. valsa, Op. (15

— Disco Victor n. 12.1110, dc 3U cm.
Preço CrS 40,00,

HAVEI, — Ondlno —- Disco Victor
n, 11.9260, de 80 cm Preço CrS 40,00.

Coube a Weber, um dns maiores pia-
nistas do seu tempo, a piimazln de fa-
Zer da valsa para plano, uniu peca de
concerto. Com o seu famoso «Convite

a Valsa», em 1819, fie elevou u valsa
uo ambiente popular dns salões ile dnn-
CU, ao brilho e prestigio das snlns

de concerto. Weber JA tinha composto
numerosas dnnçns nlomílet o vnluns,
tanto pnrn orquestra como puni plano,
porém, c com o «Convite» <iue ile crln
n protótipo ila valsa rnmftnllcn du con-
certo.

«Ondlno*, de Havaí, é do concupcAu
CHlétlríi 0 Mllla cumpletninente dlfc-
rente. Faz parle, cnm «I-e (ílliett c
«Mearia», de uma «érlo iniliulailn «tins-
liiinl dc la nuit», Como Iftila rompo-
«Içfiii de Ruvel, que «e ciuitliinii em
líiuinle parlo 'i« pecam peminllllH, Vei'-
(ladeira* miniatura», du «nlierlin lecnl-
eu lanai, «Ontllne» <• um ínuvni rta
iniirlcn moderna da requintada eMIll'
lUCBii,

Km ilinlxi» nt illmo», acima iiie/icl"'
iiinlo", a Kluvncfio ir,iiv«|minli mn pn
dioes moderna* ile fidelidade anquarc
lu que a latina iiuilelliil nntltfn/ pie.
nam«nU,

Ur.gl&es), de 30 cm, nos. LX-853d;40, '

para mudança automática. Preço com
allmm: Cr$ 270,00.

A primeira execucfio desta Sinfonia
verificou-se em Viena, a 22 de de-
zembro de 1808, no Thenter an der
Wlen, num concerto dirigido pelo au-
tor, cm cujo programa só figuravam
composições de Beethoven. Nos pro-
gramas impressos distribuídos no con-
certo, esta Sinfonia figurava com o
titulo de «Memórias da vida cam-
pestrer». Beethoven era um apaixona-
do da Natureza e em cada movimen-
to dá a descrlcilo do seu significado,
recomendando, porém, que o ouvinte
deve compreender ns situações por si '
mesmo. '.Mais expressão de sensá- '
cões do que pinturas», escreveu éla
no prefácio, acrescentando: «Quem Já •
teve uma idéia da vida campestrn
será cnpnz, sem multas Indicações, da
acertar com o que o autor quer dizer*.

S5o estes os movimentos da «Pas-
tornW, com as respectivas descrições:

— Alieirro nia non troppo (Alegrei
impressões suscitadas com a chegada
ao campu). 2 — Andante molto moto
(Cena li beira dc um regato). 3 —
Allegro (Alegre reunião de campone-
sesl. 4 — Allcgro (Trnvoada e tem-
pestade). 5 -- Allenretto (Canto doa
Pastores; Sentimentos de alegria e
grntldao depois da teinpestnde).

Bruno Walter dá a esta versão da
«Pastoral» uma Interpretação npalxo-
nada e poética, da mais alta classe.
Por sun vez. u Orquestra de Flladél-
fia, um dos melhorea conjuntos sln-
fônlcoR dn ntunlirindc, quando sob o
cornando de um diretor ã altura rie
huii capacidade, eomo * o caso com
Bruno Walter, desenvolve tfldas (ia
suns possibilidades nesta soberba exe-
cucão.

A ginviiciiii, que foi feita nos Esta-
dos Unliins, em 1046, c multo boa
e a qualidade material distes discos,
de fabricação Ingloia, pr/itlcamcnte
«nin chiado», põe em evidência o»
iicui mérllna,

CONCERTO
llKRriOIII — < "mártir i¦¦> -.miiiii,.,

par» violino " iirqiieatra — Paul Kl-
clinriz, vlollnl»ta, u a Orqueatra do Ei»
tado, de iierllin, koh * dlroofio dc Ho-
helt lli'i!n t ditei»» d« (Jetitgehe (itam-

moplinn, de !üi em . n» o fKmiS, —
l'iecn Ct* J'IO.f«»

Kmliorn n iiiuIh invn piin-oi .'in nm
aptoveltatrieiiiii, em lema» inodarnoii

-"¦ (i imiliil tm M i»rtulnu)

!
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les marcados ja por aquela lrrc-
sistível comlclilade da maior
parte das figuras de Rowland-
son, embora o efeito geral se-
ja «one of ffrace, charm and
wlt», como observa Adrlan Bury,
no reccntlsslmo volume Row-
landson drawlngs, da Avalon
Press., de Londres.

A Inglaterra desse tempo vi-
nha de dois séculos do vlolên-
cia e de excessos, alternados
com a fúria ascética do puri-
tanlsmo. Como diz Tline, em sua
História da literatura inglfisa,
o purltanlsmo de Carlos II trou-
xera a orgia, e os fanáticos na-
viam descrição da virtude. A re3-
taurac&o do reinado, fora uma
libertação: «Como um rio re-
presado e constrlngido numa gar-
ganta, o espirito público se pre-
cipltou, com todo o seu peso na-
tural e com toda a sua massa
adquirida, no leito que lhe tl-
nha sido fechado. O ímpeto rom-
peu os diques. A volta vlolen-
ta aos sentidos afogou a mo-
ral. A virtude pareceu purlta-
na. O dever e o fanatismo se
confundiram num descrédito
comum. Nesse grande rcfluxo, a
devoção, varrida com a honestl-
dade, deixou o homem devastado
e coberto de lodo. As partes su-
periores de sua natureza des/i-
pareceram; restava apenas o ani-
mal sem freio nem guia, lançado
por suas coblçns, através da jus-
tiça e do pudor».

Ainda por volta de 1690, Sa-
muel Pepys escrevia no seu Dia-
rio: «Na corte, as coisas vao rie
mal a pior... e os vícios da be-
blda, da blasfêmia e dos amo-
res fáceis são tão comuns que
não sei onde vai parar tudo Is-
so. O clero é arrogante, e to-
dos que encontro protestam con-
t»a sua atitude. Em resumo, não
vejo contentamento ou satisfa-
ção em parte alguma».

Êsses duzentos anos de exube-
râncla, nos divertimentos, como
nas relações sociais, nos amo-
res, como nas leis, em que f.6
atingia facilmente o paroxlsmo
da devassidão e da crueldade,
não poderiam, evidentemente,
passar sem um longo rastro de
llcenclosldade, ninda tfto vivo
no advento da arte de Rowland-
son, quando floria também, para-
doxalmente, em pleno esplendor,
o retrato romântico de Reynolds,
de Radbourn e de Gainsborough

O «homem-de-tres-garrafas-por-
dia» era ainda comum, como o
era a expressão canalha dos
amores fáceis do pecullarlss:-
mo don Juan da ilha de S. M.
britânica, ao modelo de Pcpys.

Essa vida social «sangüínea,
pitoresca e intensamente indlvl-
dualista», prestava-se, pois, a
maravilha, para a expansão do
gênio de RowJandson, tão be.n
dotado para lhe apreciar os
transbordamentos, sem perder o
senso do grotesco, de que seus
desenhos ficariam para sempre,
como espelho mais fiel. na estu-
penda galeria de seus tumultua-
rios instantâneos.

No curioslssimo livro A vida
sexual inglesa, o alemão Ivan
Bloch se refere à intensa ati-
vidade de Rowlandson, no parti-
cular citando-lhe cento e tan-
tos desenhos eróticos, «não ió-
mente característicos de seu nu-
mour individual, mas também
Interessantes sob o ponto rie vis-
ta da história cultural de sua
época».

Grande llustrador de livros,
deixou também uma série de
esplêndidas gravuras nos roman-
ces de Smolett e de Fieldlng,
além das séries que represen-
tam o melhor do que produz.n
no gênero, as lâminas d'ü Ml-
crocosmo de Londres, nas quais
curiosamente, desenhava ape-
nas as figuras, sendo o cenáilo
arqultetural da autoria de Au-
gustus Pugln, o a coleção de
gravuras do Dr. Sintaxe e da
Dança da Morte, com legendas
de William Combe. Essas llus-
trações de texto contam-se por
centenas e seriam suficientes pu-
ra firmar o nome de qualquer
artista, valendo ao mesmo tem-
po como desmentido formal à
lenda de «burly, lazy tom-fool
Englishman» que lhe atribuíram
por tanto tempo, pois, como diz
o mesmo Adrlan Bury, não se
sabe realmente como Rowland-
son tinha tempo para vagabun-
dar o para suas memoráveis
partidas de jogo.

Tão grande na sua arte, a
ponto de ser hoje considerado
único no gênero, na Inglaterra,
como se comprova do Interesse
do nada menos de quatro livros
consagrados, a partir de 1947, à
sua vida e à sua obra e cita-

CRBEbQS BURACOS
tiJUVENTUDE

ALEXANDRE
üsii-se como boçflo

dos no correr destas notas, o
Implacável satlrlzador do sea
tempo, de que foi afinal uni
comparsa feliz e adequado, o
fino aquarellsta de tantas pai-
sagens inefáveis da Inglaterra
rural, com aquela transparência
de céus, aquele ouro fluido,
aquelas folhagens rendadas,
quo somente vamos encontrar
nas melhores telas de Gainsbu-
rough e de Constable, não teve,
contudo, dos seus contemporá-
neos, o alto conceito que lhe
era devido.

No seu necrológio, no Gcntle-.
man'» Magazine, que constituiu
por muito tempo a fonte mais
consplcua para referência à su.-»
vida, apesar dos erros c dos lao-
sos de que Bernard Falk se
ocupa convincentemente em seu
livro, o cronista nota que «se êle
tivesse prosseguido o curso da
arte com firmeza, poderia ter
sido um dos maiores pintores
históricos do tempo, lembrando
a respeito a palavra de Reynolds
e de WesV-QUe haviam declara-
do que alguns dos seus dese-
nhos fariam honra a Rubens ou
a qualquer dos maiores mes-
três de desenho das escolas an-
tlgas.

Dal, acontecer que o original

de Vauxhall Gardens fosse ven-
dido, depois de sua morto, por
uma libra esterlina, para atln-
gir, cm 1945, num leilão da
firma Christic's, a soma de duas
mil, setecentas e trinta 11-
bras.

Mais alto apreço ainda, lhe
é dado, porém, nesses admira-
veis livros de F. Gordon Roa-'
coe, Bernard Falk, Adrlan Bury
o do americano Heintzelman,
editados com uma perfeição grá-
fica e uma excelência de Inter-
pretação crítica de que surge,
a uma luz nova, em pleno es-
plendor de sua grande arte, o
maravilhoso fixador da pasto-
ral inglesa, lado a lado com o
vlrulento fustigador dos riril-
culos dos seus patrícios, o mos-
mo Rowlandson que, ao fim da
vida — o que se poderia atri-
bulr talvez, como quer R. H.
Wilensky, «a alguma recurrente
morbidez de que êle se aliviava
por seu terrível conceito de le
bote humalne» — se comprazia
em desenhar cabeças humanas
bestializadas, ao lado de cabe-
ças de animais, numa trágica fl-
slognomia comparativa, de que
o volume de Adrian Bury nos
apresenta um exemplo particular-
mente perturbador.

O CONTO DA SEMANA !p^il^;:

O "FAUSTO" DE LENAU
(Conclusão da 1» página)

próprio poeta acrescenta, como
comentário ao texto alemão».

Surge assim o splnozlsmo tan-
to no drama de Lenau como no
de Goethe. Mas ao passo que o
poeta de Welmar proclama com
Júbilo a filosofia panthelsta, Le-
nau, sempre hesitando entrí
crença e negação, põe o elogio oo
pensador da Unia na boca do
diabo.

Como encontrar uma salJu
dessa situação desesperada? Me-
flsto coloca á sua disposição uma
nau milagrosa, carregada do to-
das as maravilhas do mundo, da
melhor bebida e comida, do mais
requintado conforto, de seis lin
das raparigas e de muitos livros,
entre os quais se destaca o poe-
nia do Lucróclo «Ue natura re-
rum», bíblia do ateismo. Faua-
to, porém, prefere a essa cm-
barcação luxuosa um simples
navio frágil e pequeno. Percor-
rendo o mar, mostram-lhe as
suas visões, as vitimas de sui
vida desordenada, as mulheres
que enganava, o nolvu da bela
Maria que matara (como o Faiu-
to de Goethe assassina o Irmão
de Margarida) e, afinal, vem ao
sou encontro, numa canoa, uma
mulher com uma criança. Trio-
temente ela o fita. E' a mãe que
lhe aponta o menino Inocente:
«Assim foi você».

Quando, na poesia dc Lenau,
aparece uma mãe, sempre é a
do próprio poeta que nunca es-
queceu a hora cm que faleceu
sua progenitora. Quando, Fmu-
to, pela última vez, vem rezar
ao túmulo da mãe, a cruz que lá
se acha começa a ressoar. Mas,
rapidamente, Mefisto arranca-o
de lá, convencendo-o de que é sò-
monte o sussurrar da folhagem.

:*Crês em Deus?» Nã.o cessa de
tilintar a pergunta. Não crS
Mas nâo pode negá-lo. Então,
Fausto — Lenau recorre á sua
idéia predileta : Não poderia, èie
próprio, se tornar Deus? Já o
menino Lenau, multo religioso, tl-
nha tais aspirações nas horas de
devoção. Narra o poeta, em car-
tas a amigos, que, criança, já
teve tal idéia. Estas reminiscên-
cias da meninice, êle ns evoca
na última cena da peça, «A
morte de Fausto». Já entregue
ao diabo, estende ainda os bra-
ços para Deus. Mns imediata-
mente protesta. «Para Deus?
üh não. Por que não posso es-
quecer que seja eu uma criatu-
ra?» Fala rios dias em que o
menino se aborrecia por não ser
um Deus. «Parecia-me que o fa-
to de não ser Deus eu próprio,
me diminuía o valor». Mns tõ-

da essa existência humana não
seria uma ilusão. E' mesmo. «Es-
tou intimamente ligado a Deu*.
Sou idêntico a êle».

Possuímos uma comovente
prova de ter Lenau desvendado
nessa nulodelficação de Fausto
u. própria alma. Quando o poe-
Ia enlouqueceu, houve entre as
visões do demente, quo nos nar-
ra Schurz, o cunhado dele, a
seguinte : «Então êle se viu nu-
ma verdadeira assembléia do
deuses, de um esplendor e rie um
brilho que não se podem descro-
ver. E o orgulho rio nosso poe-
ta disse-lhe que êle próprio era
um desses deuses e não o mo-
nor».

Fausto naquele diálogo, con-
tinua : «ftsso Fausto que se den
no diabo, não é o meu próprio
eu. E' um sonho sombrio. Não
poderia eu escapar ao sonho??
Com o meu prazer, a minha cul-
pa, a minha dôr, sou um sonho
e, sonhando, vou ferir com a fn-
ca o coração». E suicida-se.
Triunfa Mefislõfeles que sabo
ter ganho o processo, lludlndo-S3
Fausto com o seu vago pantheis-

mo.
Não pode surpreender que os-

na grandiosa poesia com que Le-
nau subiu ao auge da sua pro-
dução. tenha Inspirado muitos
compositores, entre os quais
Franz von Liszt unri Rlchard
Strauss. Um dos mais impres-
slonantes trechos épicos ria obra.
«A Procissão Noturna», em que
desfilam o desaparecem, em lon-
go cortejo, os romeiros que per-
soniflcam a crença perdida do
nleu, deu a Rabot o tema de
uma admirável composição.

Não pode estranhar tão ínfima
ligação entre poesia e música.
Pois a música domina o «Fau^-
to» de Lenau como lhe dominou
ti vida. Para Lenau o violino
era instrumento tão poderoso,
pnra exprimir pensamentos e
sentimentos, como a pena. E'
com o violino que Mefisto se-
duz êsse Fausto, e a música fa-
lada que acompanha a dança
alegre e barulhenta na tnvorna
dos marujos dá a esta cena um
movimento excitado o ao mesmo
tempo gracioso que recorda a
«Dança» de Jean Baptisto Car-
penux que orna a fachada ria npe-
ra de Paris.

O «Fausto» de Lenau ainda nao
foi traduzido para o vernáculo
Valeria a pena pois as versões
do poemas lennuanas para o por-
tuguês, que possuímos, da la-
vra de Raimundo Correia. João
Ribeiro e de outros' poetas bra-
silelros mostram quão bem ss
ndapta a voz do Lonau ao Idioms
do Camões.

(Conclusão da 8.» página)
me pareceu Inteiramente são, no mo-
mento e para sempre.

Travamos conver.na e mesmo a pro-
curei, para decifrar tão Interessante
enigma.

Que diabo, Belriz! Onde tens nn-
dado? Creio que há bem quinze nnos
que não nos vemos — não é? Onde
nndaste?

 Orn! Por isso mundo de Cristo.
A última vez que nos encontramos...
Quando foi mesmo?

Quando eu ia embarcar pnra o
interior do Eslado do Rio, visitar a
família.

E' verdade! Tens boa memô-
rta... Despedlmo-nos no largo do
Paço... Ias para Murui — nfio é
isso?

Exatamente.
Eu, logo em seguida, parti para

o Recife a estudar Direito.
Estlveste Ia este tempo todo?

 Nilo. Voltei para aqui, logo de
dois anos panendos lá.

Por que?
 Abnrreclíi-me aquela «churume-

Ia» de direito... Aquela vida solta
de estudantes de província não me
agradava.., São vaidosos... A socle-
dade lhes dá multa importância,
dal... .

Mas, que tinham com isso? Fa-
zlns vida a parte...

Qual! Não era bem isso o que
eu sentia... Estava, era aborrecldls-
simo com a natureza daqueles estu-
dos... Queria outros...

E tentaste?
Tentar! Eu não tento; eu os

faço... Voltei para o Rio a fim de
estudar pintura.

 Como não tentas, naturalmen-
te...

 Não acabei. Enfadou-me logo
tudo n.-jullo da Escola de Belns-Artes

Por que?
Oro! Deram-me uns bonecos de

gísso para copiar... Já viste que to-
Uce? Copiar bonecos e pedaços de bo-
necos... Eu queria a coisa viva, a
vida palpitante...

E' preciso Ir aos jornais, come-
çar pelo começo, dlsse eu sentencio-
somente.

Qual! Isto é parn toda a gen-
te... Eu vou de um salto; se erro,
sou como o Tigre diante do caca-
dor — estou morto!

De forma que...
Foi o que me aconteceu com a

pintura. Por eausa dos tais bonecos,
errei o salto e a abandonei. Fiz-me
repórter, lornalista, dramaturgo, o
diabo! Mns. em nenhuma dessas pro-
fissões del-me bem... Todas elas me
desgostavam... Nunca estava conten-
te com o que fazia... Pensei, de
mim para mim, que nenhuma delas
era n mlnbn vocação e a do meu
amor; e, como sou honesto intelec-
tunlmer.te, não tive nenhuma dor de
coração em largá-las e ficar ft toa,
vivendo ao deus-darâ.

Isto durante multo tempo?
 Algum. Conto-te o resto. Já

me dispunha a experimentar o fun-
donallsmo, quando, certo dia. descen-
do as escadas de umn recretaria,
onde fui levar um plstnlão. encontrei
um parente afastado que as subia.
Deu-me éle a noticia da morte do
meu Uo rico que me pagava colégio
e, durante alguns anos, me dera pen-
sfto; mns, ultimamente, a tinha sus-
pendido, devido dizia êle, a eu náo
esquentar lugar, Isto é, andar de es-
cola em escola, de profissão em pro-
fissão

Era solteiro, êsse seu tio?
Era, e, como Já não tivesse mais

pai (êle era lrmáo de meu palj, fi-
«ava sendo o seu único herdeiro, pois
morreu sem testamento. Devido a
Isso e mais ulterlores ajustes com a
Justiça, fiquei possuidor de cerca de
duas centenas e meia de contos

Um nababo! Hein?
-- De algum modo. Mas escuta,

ftlliu! Possuidor dessa fortuna, lar-
guel-me para a Europa a vla.lar

Antes — é preciso que saibas —
fundei aqui uma revista literária e
Artística — «Vllhara» — em que
apresentei as minhas idéias budistas
sobre n arte, apesar de que nela pu-
bllque) as coisas mais cscatológlcas
possíveis, pnemetos ao suicídio, poe-
mas cm prosa h «Venus. genltrlx».

Junto com sonetos, cantos, glosas de
coisas de livros de missa de meninas
do colégio de Slon.

Tudo isto de tua pena?
Não. A minha teoria era uma e

a da revista outra, mas publicava as
coisas mais antagônicas a ela, por-
que eram dois amigos.

Durou multo a tua revista*

— Seis números e custaram-me
multo, pois até trlcromlas publiquei
e his de adivinhar que foram de
quadros contrários ao meu ideal búdt-
co. Imagina tu que até estampei
uma reprodução dos «:Horáclos> do
idiota do David!

 Foi para encher, certamente?
Qual! A minha orientação nun-

ANTIGONA
(Conclusão da 2.» página)

«Comment ne l'nurais-je pas con-
nu? II était public».

E Creon : «Et tu as osé passe."
outre â mes lols?»

«Oui, responde a virgem teba-
na, car ce n'est pas Zeus qui
los a proclamées, et Ia Justioe
qui siège supres des dieux de
sous terre n'en a point trace de
telles perml les hommes. Je ne
croyals pas, certes, que tes édits
eussent tant de pouvoir qu'!ls
permissent á un mortel de vio-
ler les lois dlvines: lois non écri-
tes, colles-lã, mais infaillibles.
Ce n'est pas d'aujourd'hui nl
d'hler, c'est de toujours qu^lles
sont en viguer, et personne ne
les a vuos naitre. Leur désobeir,
n'était-ce point, par un láche res-
pect pour 1'autorité d'un homms,
encourir Ia riguer divine?»

E a Ismene, que procura dis-
suadi-la da empresa fatal de
sepultar Polinice, afirma, ainda,
Antigona : «J'aurai plus long-
temps à complaire à ceux d'en
bas qu'à ceux d'ici; là-bas je
reposerai pour toujours. Libre a
toi de mépriser ce qui a du pri<
au regard des dieux» (3).

Dessa intuição admirável de
uma ordem divina sobreestando
às coisas terrenas, que o cris-
tianismo viria, cem a revelação,
depurar, precisar e fixar em sua
verdadeira essência, decorre, co-
mo corolário natural e necessá-
rio, a concepção de que a pessoa
humana possui direitos e atri-
butos, contra os. quais nada po-
de legitimamente a autoridade
estatal.

Antigona afirma, também, ps-
sa noção, com a mesma clareza
e nitidez, ainda que de mudo
mais breve e sucinto. E' no mes-
mo diálogo, acima citado, que,
logo ao abrir 'ia peça, mantém,
eom sua irmã Ismene. Esta, pro-
curando sempre dissuadi-la de
seu propósito fatal, pergunra-
lhe, num esforço supremo parn
conseguir o seu objetivo, ao dis-
pôr-se Antigona a ir prestar os
últimos e piedosos deveres a P.i-
linice: «Mais, folie! et Ia défense
de Creón?»

E Antigona: «Creón n'a pas de
droits sur mon tien».

Tiresias, o adivinho, afirma, de
resto, a mesma idéia, ao implo-
rar a Creon: «Allons, cede au
mort, ne persécute pas un ca-
davre. Un mort n'a pas besoln
d'être tué deux fois»

E, um pouco adiante, com
maior precisão c- vigor, em face
da intransigência de Creon:
«Soit. Sache-donc que plusieurs
soleils n'accoitpllront pas le»ir
course que tu ne donnes à ia
mort un enfant de tes entrali-
les en expiatlon des victimes dont
tu es à repondre: cette innocentc
que tu enleves au monde des vi-
vants pour Ia murer dans 'in
caveau souterrain et ce mort
que tu retiens en peine sur Ia
terra, ioin des dieux, infernaux,
prive des honneurs fúnebres et
des purlflcatlons. Tun'n pas
de droit sur <mix, ot non plus <ui
ctine (llvinité (Ven liaut. Tu leur
fnls vlolence»,

Diante das imenças o dos va-
tlcínios terríveis do Tiresían,
Creon, possuído rio medo — o
unlco argumento que os ditado
res parecem conhecer — comecn
tt hesitar no seu propósito ot
não poupar Antigona. «II ets tei-
libio de ceder», confessa, rove-
lando ainda outio traço dos tem-
peramentos autoritários.

I Por fim decide-se, porém, «Hô-

iast _ exclama — je me dédis,
non sans peine, mais 11 le faut».

Tarde o faz, contudo, Creon.
Pois, ao chegar ao local em que
Antigona deveria ser sepultada
viva, Já a encontra morta por
suas próprias mãos, enforcada
na sua charpa de linho. Quanto
a Hemon, em face da Inutilidade
dos seus esforços para salvar a
sua eleita, traspassa o peito com
a espada, na presença do pai.
E, como se tanta desgraça não
bastasse para abater Creon, Eu-
rldice, sua própria esposa, i"
ter conhecimento da morte tra-
glea do filho, 'ifio resiste ao got-
pe e suicida-se também-

«Le dénouement d'Antigone —
escreve Henry Bordeaux — est
comme un jeu de château de
cartes. La première qui tomM
renvêrse toutes les autres. La
colère des dieux se repercute
d'Antigone morte à Hémon, d'He-
mon à Eurydice, d'Eurydlce a
Creon».

Não. Nada há, evidentemente,
em :Antigona», que autorize a
exegese singular que lhe dào He-
gel e seus discípulos. A razáo
está, sem dúvida, com J. Bous-
quet, quando escreve: «Mettre em
tête d'Antigone Ia concepttnr.
abstraite d'une oppositlon ti-
tre ia politlque et Ia piétê, ennre
1' homme et ia femme, et voir
dans cette oppositlon le premier
lnterêt de Ia nièce, Cest íalre rtu
drame de Sophocle Ia demonstra-
tlon d'une thèse, et nous n'ávons
pas à dire de ce que valent les
plèces à thèse».

E o acertado e ver em «Antíg-.--
na», ainda com J. Bousquet, an-
tes de tudo uma criação viva,
cujo principal interesse reside
na emoção trágica que excitam
em nossos corações a admiração
pelo heroísmo de Antigona e a
piedade pelo seu destino Infe-
Ilz.

A par disso, há, todavia, mui-
tas lições a se extraírem da
peça. E a primeira, que nâo po-
de ter deixado de estar nas co-
gltações de Sófocles, é, sem con-
testação, uma profissão de fé
na democracia e na liberdade,
nos direitos da pessoa humani
e na existência de uma ordem
superior, que paira acima da or
dem natural, coordenando-a e
subordinando-a.

Por isso tudo é que Antigo-
na, exclusão feita do seu ílm vo-
luntário e da >nvocação das nl-
vlndades pagas, aparece-nos co-
mo uma verdadeira crista em ta
ce do poder.

«Servante d'une mission st-
tiêe, podemos dizer, a seu respei-
lo, ainda com Henry Bordeaux,
elle pose Ia oorne qui séparera
toujours le pouvolr humain du
uivin. Sur le piédestal que cette
borne compose naturellemant,
nous pouvons ériger sa statue»
(4).

(1) Robert Plgnarrê, «Histolre
du Théàtre», pg. 22. Pressos
Universltaires de France. Pa-
ris, 1949.

(2) E Hemon, diante da acusa-
çao de Creon dt que Antigona
não passaria de uma rebelde,
afirma: «Le peuple de Thèbes est
unanime ft le nler».

(3) Confrontem-se essas répli-
cas de Antigona com a sentença
Imortal de S. Pedro: «Mais vaie
obedecer a Deus que aos ho-
mens.» (Atos dos Apost., V, 29)

(4) «La Vie au Thèâtre», vol
1, pg. 360. Librairie Plon. Pa-
ris, 1910.

ca dominou a publicação... Bem!
Vamos «diante. Embarquei quase co-
mo fugido dêste pais cm que a esté-
tica transcendente da renúncia, do
anlqullamcnto do desejo era tSo sln-
gularroente traduzida em versos fes-
cenlnos e escatológicos e cm qua.
dros apoiogétlcos da força da guei-
ra. Fui-me embora!

— Para onde?
 Pretendia ficar em Lisboa, mas,

em caminho, sobreveio uma tempes-
tade; e deu-me vontade, durante ela,
de ir ao plano. Esperava que saísse
o «lltu»; mas, qual n&o foi o meu
espanto, quando, de sob os meus de-
dos, surgiu e ecoou todo o tremendo
fenômeno meteorológico, toda a sua.
música terrível... Ah! Como me senti
satisfeito! Tinha encontrado a ml-
nha vocaçSo... Eu era músico! Po-
deria transportar, registrar no papel
e reproduzi-los artisticamente, com os
Instrumentos adequados, todos os sons.
até all lntraduzlveis pela arte. da
Natureza. O bramldo das grandes
cachoeiras, o marulho soluçante das
vagas, o ganido dos grandes ventos,
o roncar divino do trovão, o estalido
do raio — todos êsses ruídos, todos
êsses sons náo seriam perdidos para
a Arte; e, através do meu cérebro,
seriam postos em música, idealiza,
dos transcendentalmente, a fim de
mais fortemente, mais intimamente
prender o homem à Natureza, sempre
boa c sempre fecunda, vária e on-
deante; mas...

Tu sabias música?
Nfio. Mas, continuei a viagem

atê Hamburgo, cm cujo Conservató-
rio me matriculei. Nâo me dei bem
níle, passei para o de Dresde; onde
também náo me dei bem. Procurei
o de Munich, que não me agradou.
Freqüentei o de Paris, o de Milão...

 De modo que deves estar muito
profundo em música?

Calou-se o meu amigo um pouco e
logo respondeu:

Não. Nada sei. porque não en-
contrei um Conservatório que pres-
tasse. Logo que o encontre, fica cer-
to que serei um músico extraordlnâ-
rio. Adeus, vou saltar. Adeus! Esti-
mel ver-te.

Saltou e tomou por uma rua trans-
versai que não me pareceu ser a da
sua residência.

de antigos motivos m
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Y-SAN
abate ao odor das axilas e do corpo em geral. LY-

i «termina as espinhas do rosto e amada a pele,
[não é oleoso, não estraga a roupa e tem o aroma

• 
rnuito agradável. Cr$ 10,00. À venda nos Vivo-

Andradas, Sul Americana, Tinoco e P. Araújo.

ifi SUFOCAÇÕES ASMATICAS E AS
íoNQUITES CRÔNICAS OU AGUDAS

hntiilns om o moderno medicamento de fórmula _ien-
"de real vnlor terapêutico — .BECOSAN — em xarope' _„,, reúnem vários e selecionados componentes, cujos" 

medicamentosos são incontestáveis pelo seu largo em-
prêjío na Medicina Moderna.

iymN do sabor agradnbilíssimo, quer em gotas, quer em
¦ .mi acuo sedativa nas tosses espasmódicas, comba-
^«pn.mente a ASMA — COQUELUCHE — TRAQUEITES)ellc c LARINGITEIS.
«tados ..ripais, use imediatamente o moderno medicamento

»

Mast_r's

¦fedidos

BECOSAN
pelo Reembolso Postal — Caixa Postal 5081 Rio

erado — Uv«
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Antes de comprar, verifique

A. o nosso estoque, que lhe ofe-
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LUIZ MARTINS COSTA
Rua Visconde de Inhaúma,
184 - 8? - S/803 - Tel. 43-7117
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( Jardim da infância modelo )
Recreação: jogos, música, modelagem,

pintura, cinema, teatro de
marionetes e fantoches. -q

Iniciação da língua inglesa.
2 turnos: de 8,30 às 11,30 horas e

das 13 às 17 horas
Prado Júnior, 75 - Copacabana

Telefone: 37-2501

\0 F E R E C l\

PRESENTES REGIOS

Eletrola colonlaTA
Acabamento dt luxo
Toea-di.eo. aulomalle»
Radio "TONELUX" 3 F.
7 valvulai *
A vi.ta Cr$ 5.800,00
À prato Cr$6.400,00
12 mé.et do garantia!
alto Manto 12 polegadasj

J IMPORTANTE
sendo TONELUX uma casa especiausàda
OFERECE AO PUBLICO UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INCOMPARAVEL as suas eletrolas 

ho »GANI

NE LU
SENADOR DANTAS 34 é 36
SAÇÀO PARA vender com^ouco tUCRO

Por Antônio d'Eça de Queiroz
XXII

OSR. 
Afonso da Mala! — Por

que nâo falou o padre AUrlo
de Melo do sr. Afonso Mala?...

Por que nào convlnha à sua inten-
gao? E contudo, que soberbo e
nobre exemplo de grande fidalgo
português! E o marquês de Sou-
selas, rijo, alegre, saudável cora-
ção d'oiro, os Runas, apenas en-
trevlstos, mas com a linha que n&o
engana, e nas senhoras da Casa,
o devoção dos Runas. O visconde
de Darque, fidalgo criador de ca-
valos de corrida, com o seu ar plár
cido de gentleman gordo. A dona
Maria da Gunlia. O Clifforá, aquê-
que inglês legendário em Lisboa,
dono de cavalos de corrida, amigo
do rei de Espanha, (1) entrevisto
também por um momento, mas
n&o menos do que vários dos men-
cionados pelo padre Allrio de
Melo. Por que motivo ou inten-
C&o os n&o citou?

E qual seria ent&o a causa que
retêve a pena do critico que n&o
ousou, ou n&o quis referir-se à
soberba tapeçaria, de tao heróica
grandeza e t&o pura verdade, que
é a história da ascendência de
Gonçalo Mendes Ramires, o mais
genuíno e antigo fidalgo de Por-
tugalt

Entroncavam limpidamente a sua
casa por Unha pura e sempre va-
ronil, no filho do conde Nuno
Mendes, aquele agigantado Ordo-
nho Mendest Senhor de Treixedo
e de Santa frencia, que casou em
967 com d. Eltluara, condessa de
Carrlon, filha de Bermudo o Go-
toso, fiei de Ledo,

bram as grandes casas fidalgas, o»
Ramires v&o descendo à categoria
de grandes fidalgos sem as altas
funções e as honras dos nobre,
de antanho — mas entre a falên-
cia dos bens, e os defeitos, e fra-
quezas, e os assomos de orgulho
que salvam, o a generosidade que
redime, sâo sempre, e sente-se, e
sabe-se que o t&o:

Alguém e filhos de Alguém!
Creio que com éste admirável re-

sumo da história da nobreza de
Portugal, dificilmente poderia o
Artista de ilustro Casa dr. R.amire»
dar melhor e mais rija resposta
às afirmações descabidas do padre
Alirlo de Melo.

(1) — "Os Malas".
Aíois antigo na Espanha que o

Condado Portucalense, rijamente,
como 6lr, crescera e se afamara
o Solar de Santa frencia — resis-
tente como Cie às fortunas e aos
tempos. E depois, cm cada lance
forte da História de Portugal, sem-
pre um Mendes Ramires avultou
grandiosamente pelo heroísmo,
pela lealdade, -pelos nobres espiri-
tos. Um dos mais esforçados da
linhagem, Lourenço, por alcunha
o "Cortador", colaço de Afonso
Henriques — com quem na mesma
noite, para receber a pranchada
de caimleiro, velara as armas na
Sé de Zamora, — aparece logo na
batalha de Ourique, onde também
avista Jesus Cristo sobre finas mo-
vens de ouro, pregado numa cruz
de dez côvados.

No cerco de Tavira, Martim Ra-
mires, freire de Santiago, arrom-
ba a golpes de acha um postigo
da Couraça, rompe por entre os
cimitarras que lhe decepam aa
duas mãos, e surde na quadrela
da Torre albarrõ, com os dois pul-
sos a esguilhar sangue, bradando
alegremente ao Mestre: — D. Paio
Peres, Tavira é nossa! Real, Real
por Portugal!

O velho Egas Ramires, fechado
na sua Torre, com a levadiça er-
guida, as barbacãs eriçada» de
frecheiros, nega acolhida a El-Rei
D. Fernando e Leonor Teles que
corriam o Norte em folgares e ca-
çadas — para que a presença da
"adúltera" ndo macule a pureza
extrema, do seu solar!

Em Aljubarrota, Dlogo Ramires,
o Trovador, desbarata um troço
de besteiros, mata o Adiantado-
mor da, Galiza, e por êle, n.o por
outro, cai dèrribado o pendão de
Custeia, em que ao fim da lide,
seu irmão de armas d. Antão ds
Almada, se embrulhou para o le-
var, dançando e cantando, ao Mes-
tre de Aviz.

Sob os muros de Arzila, comba-
tem magníficamente dois Raml-
res: o idoso Suciro e seu neto
Fernando, e diante do cadáver do
velho trespassado por quatro vi-
rotes, estlrado no pátio da Alcá-
cova ao tado do corpo do conde
de Marialva — Afonso V arma
juntamente cavaleiros o príncipe
seu filho e Fernão Ramires, mur-
murando entre lágrimas: "Deus
vos queira tão bons como esses
que ai jazem..."

Mas eis que Portugal se faz aos
mares! E raras são então as ar-
madas e os combates do Orienta
em que se não esforce um Rami-
res, ficando na lenda tr&gico-
marítima aquele nobre capitão do
Golfo Pérsico, Baltazar Ramires,
que, no naufrágio da "Santa Bár-
bara" reveste a sua pesada arma-
dura, e no castelo de proa, hirto,
se afunda em silêncio com a nau
que so afunda, encostado à, sua
grande espada.

Em Alcácer-Quibir, onde dol»
Ramires sempre ao lado de El-Rei
encontram morte soberba, o maia
novo, Paulo Ramires, Pagem do
Guião, nem leso nem ferido, ma*
não querendo mais vida pois quo
El-Rei não vivia, colhe um gineto
solto, apanha uma, acha de armas,
e gritando — Vai-te alma, que já,
tardas, servir a de teu Benhor! —
entra na chusma mourisca e para
sempre desaparece.

Sob os Filipes, oa Ramires,
amuaãos, bebem e caçam nas suas
terras.

Reaparecendo com os Bragança*
um Ramires, Vicente, Governador
daa Armas de Entre Douro e Mi-
nho por D. João ÍV, mete a Cas-
tela, destroça os espanhóis do con-
de de Venavente, e toma Fuente-
Guinai, a cujo furioso saque pre-
slde da varanda dum convento do
Franciscanos, comendo talhadas
de melancia.

Já porém, com a naçüo, c'cge-
nera a nobre raça. Com Pedro II,
o Senhor D. Jo&o V, o Senhoi
D. José I, o Senhor D. João VI,
depois, com as lutas civis e a mes-
qulnhurla histórica do liberalismo
constitucional, a perda do prestl-
gio e da fortuna Imperial à som-
bra dos quais se esbanjam e sosso-

Estátua de Eça de
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O chicote manejado por Eça de
Queirós foi exclusivamente aplica-
do nos lombos daqueles que o me-
reciam.

Nunca no seu claro espírito hou-
ve, ou pôde haver, as espantosas
Intenções que, com tanta levian-
dado o padre Allrio de Melo lhe
presta, de desprezo e mofa pela
nobreza de Portugal que, bem on-
tendido, não estava nem podia es-
tar em causa.

Esta, que de resto o contava
como um dos seus pares, e dos
mais respeitados, estimados o que-
ridos, guardou-lhe intacta, para
além da sua morte, a profunda
amizade ou a grande admiração
que sempre lhe mostrara durante
a sua vida.

Prosseguindo no exame deste de-
leitoso capitulo defronto-me subi-
tamente com o crime do lesa-
Majestade!

Nem até falta — exclama o pa-
dro Allrio da Melo — contempo-
ráncamente um. rei de Portugal e
uma rainha de Portugal, a quem
Eça enxovalha com as mais tõr-
pes insinuações, ao referir-so á vis-
condessa da Gafanha do quem se
dizia que augustos bigodes a ti-
nham lambuzado — e ao apresen-
tar-nos O lindo Diogo, qua dor-
mira num leito real!

Crime insofismável de lesa-Ma-
jestade! As justas iras do Paço
deviam pesar como uma condena-
çâo sóbre os ombros do artista Ir-
reverente... E os reis de Portugal,
o Senhor D. Carlos I e a Senhora
D. Amélia foram amigos, sincera-
mente, encantadoramente amigos
de meu Pai, amizade que nunca
esqueceram e que perdurou, de-
monstrativa e generosa, até no.,
seus filhos!

O capítulo é por instantes en-
graçado. Na sua ingenuidade e no
seu afã de ataque, resvala natu-
ralmente em divertidas confusões
que o autor nos apresenta, con-
frangldo de horror, como se se
tratasse de assunto escabroso.

Num rasgo de deliciosa fanta-
sla, mas mostrando-se extrema-
mente magoado, confunde, por
exemplo, a duquésa de Palmela, a
sua elegância, o sou fasto quase
régio, à d. Joana Coutinho da
"Capital" — escreve o padre Ali-
rio de Melo.

Tornara-se quase lendário o
prestigio da duquésa de Palme-
Ia... A nobilissima senhora era
prima de Eça... mas a Eça não
ocorreu sequer o pensamento de
fazer desaparecer as folhas de "A

Capital" onde uma d. Joana, com
as suas soirées ecléticas, parece
querer sintetizar todo o munda-
nismo de Lisboa, toda a aristo-
cracia feminina da Capital a do
Reino, e representa a mais ignó-
bil criação da tetra fantasia do
autor do "Primo Basílio".

Que lhe havemos cie fazer! Está
escrito, a transcrição é exata e
assim, quem quiser penetrar —
pela mão do padre Alírio de Melo
— na intimidade das festas do Pa-
lácio dos Duques de Palmela não
terá mais do. que consultar na
"Capital" os trechos deliciosos e
cruéis que nos pintam as recep-
ções de d. Joana Coutinho.

O curioso ficará ciente, a opi-
nião criteriosa do critico ter-lhe-á
fornecido dados seguros sobre o
caso, e demonstrado como Eça de
Queirós roubou, do ambiente du-
cal, todos os elementos que com-
põem as soin.es — que finura! —
da divertida d. Joana.

Acompanhem-me, se assim qut-
serem, ao Palácio do Rato... per-
dão, a casa de d. Joana Coutinho,
a Santa Isabel, antigo prédio, com
um pátio lajeado de pedra miúda,
onde ás vezes se via, a um canto,
desatrelada, a carroça, da água —
"A Capital".

Entremos... mas que é isto!:
Aos nossos ouvidos, saindo de uma
sala próxima, estala o surrar cia-
moroso dum jumento!... e éste.
ronco bestial, vindo através dum
reposteiro dc fazenda escura, com
um monograma. bordado sob uma
coroa, dava a Artur a impressão
duma estrebaria instalada numa
soirée!

Afastamos o reposteiro, o logo
avistamos rodeado da admiração
o Padilh&o, o nooldwJ PtidUhão,
no meio da sula, toralilo sobre
uma i-.iiilfiru, cum as nulim um-
illiiiriian, a lui-r ftixa, laiPlulo »
mtu iirniuli- Imitação i(n burro com
cl»!

i);ti n InutiinlPN, o iimluo um
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sistlr. O que posso é afirmar ao
padre Alirlo de Melo quo Eça do
Queirós, ao descrever com uma
verve temível a horrenda soirée de
d. Joana Coutinho, nem por um
momento sonhou em sintetizar
nela todo o mundanismo lisboeta,
toda a aristocracia feminina da
Capital e do Reino!

Aflgura-se-me que o padre Ali-
rio do Melo padece de ilusões que
multo se assemelham ás do mlse-
ro Artur Corvelo... Um momen-
to, sonha com saWes! Salões Ute-
rirlos. Indigna-se, surpreende-o
que meu Pai não tenha queima-
do — Santo Deus! — queimado!
as páginas de "O Conde de Abra-
nhos", onde cometeu o crime de
afirmar redondamente: — que em
Lisboa, o salão não existe, a ndo
ser uma reunião pacata e intima,
onde se toma ch& bem servido, se
abre uma mesa do voltarete, se
toca uma -valsa conhecida e se fala
no preço dos gêneros ou nos pt-
dres da familia!

Pois nem o sr. padre Alírio de
Melo imagina como a Imagem era
e é perfeita ainda hoje... Salões?
Salões literários e mundanos, de
alta elegância e profunda inteloc-
tualldade? Ora, ora, o que ainda
existe são umas reuniões íntimas
e animadas, onde se toma chá bem
servido e se despejam garrafas de
wisky, se abrem mesas de bridge
e de poker ou de Canastra, se toca
por vezes qualquer coisa que se
dance, ou mesmo que se ouça, se
fala do preço dos gêneros, se diz
bastante mal de tudo e de todos
e se contam anedotas mais ou me-
nos picantes — e, por vozes, tam-
bém se discute llturatura, arte e
bric-à-brac.

A idéia gloriosa que S. R.» so
forja dos salões dos quais só um
pôde citar — que aliás nâo foi da
época de meu Pai e que, além
disso, nâo era bem aquilo que
imagina — também se presta bas-
tante ao sorriso de bom humor.

Caso mais sério, "e mais absur-
do ainda — se possível — é aquê-
le com que deparo, linhas adiante,
onde, para comprovar a campanha
de descrédito e impopularidade
contra a nobreza dp' Portugal o
sr. padre Alirlo de Melo, sem es-
crúpulo algum, ou numa incom-
preens&o que surpreende, dá, co-

mo sendo opinião e pensamento
de Eça de Queirós, os pensamen-
tos o opinióes de alguns dos seus
personagens mais ridículos ou
acanalhados, tal como, por exem-
pio:

Um rapazola gingão, que lança
como um dogma a gabarolice com-
prometedora: — Não faltam mu-
lheres e das que têm Dom. — ott
um Silvório, adequado colaborador
de "A Cometa do Diabo", que es-
teve um tempo com a viscondessa
de Cabelos e sabe coisas da socie-
dade, assim maroteiras dc fidal-
gos, amigações, pulhices. Ou o
Paula dos móveis mostrando-se
ainda melhor informado quanto
aos escândalos da Gente Graúda:
— "ilías eu é que as conheço, as
mulheres da alta sociedade! Co-
nheço-as na ponta dos dedos! E'
uma cambada!" "Citou logo no-
mes" (.continua o romancista),
"alguns ilustres, tinham amantes
inumeráveis: até trintanários! Al-
gumas fumavam, outras entorta-
vam-se. E pior! E pior!...

Portanto, ao padre Alirio de
Melo, sacerdote esclarecido, pro-
fessor de filosofia, humanista de
sâ cultura, critico, psicólogo, ho-
mem do estudo e de letras, não
resta a mínima dúvida de que o
rapazola gingão, o Silvêrio cola-
borador da "Cometa do Diabo", o
boçal Paula dos móveis, criações
propositadamente abjetas do ro-
mancista que lhes deu, natural-
mente, almas e expressão abjetas,
são porta-vozes do pensamento, da
opinião de Eça de Queirós; são, em
suma, o próprio Eça de Queirós!
Ora tal forma de criticar, de de-
duzir, já não é digna de sorrisos
de bom humor, mas é digna, sim,
de muito áspera censura, e dá-me
o pleno direito de afirmar que,
neste caso, a atitude do critico é
despida de qualquer seriedade, que
as suas concepções desprezaram
por completo qualquer sinceridade,
que a sua intenção deixou de me-
recor qualquer respeito por se
afundar em verrina e que, por
mais que S. R.» disso cautelosa-
mente se defenda, tudo foi assim
escrito para indiscutível agravo da
memória pessoal do escritor Eça
de Queirós".

(.Continua na quarta-feira)
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'ARISTOLINO
DA'

SUAVIDADE A' PELE

MACIEZ AOS CABELOS

Ariatnlino £ medicinal mn»
nao tem cheiro de dcMÍnfe-
tnnle; «nu perfume é agra-
clnhilitiHiitio,

POR 
que não fabricam O

Aristolino como sabo-
nete? \ resposta é simples:
não é possivel incorporar a
um sabonete as substancia»
e plantas medicinais qua
compõem o sabão liquido
Aristolino. • Suas proprie*
dades antisséticas e curati-
vas dão suavidade c frescor
á pele e fazem desaparecer
espinhas, cravos c manchas.
No banho, o \ristolino de-
fende sua saúde evi tando a3
doenças da pele. E o sabão
ideal para lavar a cabeça:
limpa, dá brilho e maciez
aos cubelos, e remove a
caspa.
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DOUMETOKIO Rústico: Fo-
lheado em Imbúia, de 6 peças. Amplo guarda-
roupa com espelho interno. CrS 5.995,00
C/CoIchS. de Molas Drago, mal» Cr$ 1.761,0.
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SALA DE JANTAK Itiurtica:
Folhearia em jacarandá ou Imbúia, com
t peças Cadeiras com assento de couro
«inMlado  Cr» 5.555.00 nfflRi

mn fter feb=_a

móveis distintos»
a preços

de .ábrica!

As vantagens dos móveis Drago nõo s«

limitam ao seu baixo preço, em relação

ao bom gosto da aparência. Os móvel.

Drago se impõem como Indiscutível con-

veniência., porque cada peça. poi mali

barata que seja, é sempre fabricada cri»

teriosarnente. com matéria prima que lhe

assegure durabilidade, e mâo de obra que

lhe transmita distinção
Antes de resolver qualquei compra de

móveis, viçite uma das lojas Drago, onde

se encontra tudo o que é necessário para

mobilar uma casa. Negociando com oa

móveis de sua própria fabricação, Drago

pode oferecer ao comprador uma real

garantia de qualidade e economia r

(jlttnPO 1NGI-Í.S: Majestoso grupo,
inteiiamenU acolchoado no encosto, braçoa
t assento de almofadas soltos Tapeçado da
tecidos da melhor qualldiúe. em lindas pa-
drenagens Cri 6.595,00

IMtltMITOlIltt Clil|ip«niJfil4>»
. poçri» do BCflbíimonlo mmorado iririu-
¦ive unnAiio do 3 corpo» Crt 8.4A0.00
Coiii CnlchlSo d» Molíi Drago
„i.in. .Cr» * lei.un
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ASSIM É A HOMEOPATIA
Dr. O. Schleder de Araújo,

As causas.
Segundo prcccltua a doutrina hn-

meopática, todas ai doenças crônicas
qus podem afetar o (-ciicro humano,
bem como todas as suas manifesta-
ções agudas, sem exceção, repousam
sôbre as três alterações bem defini-
das da força vital, a psora, a slcose
e a sifills ou cm suas variáveis asso-
olações.

Constituem elas, por si sis, a liase
de todos os estados mórbidos, a-ju-
dos ou crônicos que, por fim, nada
mais representam do quo suas niúlli-
pias manifestações.

Raramente» encontrados isnladamcn-
te, em estado do pureza, os miasmas
crônicos acham-se quase sempre as-
sociados em maior ou mcnnr firau,
constituindo as compensações que
obsenrecem náo só à sua verdadeira
natureza, como prognóstico. Por ou-
Iro lado, embora quase sempre as-
sociados, é relativamente rara a sua
evolução simultânea, havendo sempre
k predominância com exclusividade de
«ção de um dêlcs sobro cs outros:
quando, porém, há concomitância, as
mais graves situações mórbidas têm
lugar.

A predominância dc um desses es-
tados sobro os demais é responsável
pela natureza da sintomatologia do-
minante ou exclusiva cm determinado
caso,

O tratamento clica» do qualquer cs-
tado mórbido, acha-se, pois, na cs-
trita dependência do correto conhe-
cimento desses miasmas o dl suas
múltiplas associações bem como dos
medicamentos nue lhes sejam pcrfcl-
lamente homeopáticos.

Em um estudo mais aprofundado
flo assunta, aplicando-se ao ciso a
fertllísslma lei da analogia, seríamos,
certamente, levados a relacionar fsses
três miasmas crônicos aos três esta-
dos mentais, às três almas, a instin-
tlva, a Intclectlva o a intuiíira. a
que nos referimos cm nosso último
artigo, por sua vez relacionadas cnm
os três princípios que integram o ser
humano o espírito, a alma c o cor-

pe, ou. sob outro asperto, o prin-
eiplo mental, o da sensação e emoçáo
B o físico.

Veríamos, então, que do mesmo
modo que a mente caracteriza c do-
mina a personalidade humana, a pso-
ra a ela relacionada, encontra-se.

sempre, como base de todos os esta-
dos mórbidos o ainda, assim como o
principio mental não pode, senão se-
cundàrlamentc, ou melhor dito, senão
quando associado aos principios lnfe-
riores, à emoção e a sensação, pro-
duzir lesões, também a psora carac-
teriza-so pela natureza funcional de
sua sintomatologia, tornando-se lesiva
sòmcnto quando associada â sicose e
à sifills.

Poderíamos dizer que se a. psora
se relaciona com o principio mental,
o polo positivo do ser humano e tem
a sua origem decorrente das deshar-
monias nesse setor, desorganizando,
por sua vçz. todo o conjunto, a si-
coso c a sifills estariam ambas lnti-
mamente relacionadas com o sexo, o
polo humano negativo c, simbólica-
mente, í claro, responsabilizaríamos
o homem pela psora, porquanto do-
mina ele no setor mental, enquanto
quo us mulheres seriam responsabill-
eadas pela slcose c a sffllis, Intima-
mento ligadas à questão sexual, que,
como geração, maternidade* constitui
o centro de gravitaçâo do sexo fe-
mlnino,

A maior importância do conheci-
mento desses minsmas crônicos, estA,
Justamente, para nós homeopatas, no
fato de nos capacitar para aplicação
tio medicamentos constitucionais, de
ação profunda, de acrôdo com as leis
cur regulam o assunto, evitando, as-
sim. a superficialidade quo nos leva,
nua<*o sempre, às manifestações ter-
otárias, lesivas, portanto, e de suma
gravidade, des estados crônicos.

Ora, possuindo a nossa terapêutica
medicamentos dc ação eletiva e pro-
funda, capazes de anular a morbidez
dos miasmas crônicos, o conhecimento
destes deixa de ter, para nós, um
caráter meramente especulativo, para
sc tornar elemento básico, fundamen-
tal de nossa terapêutica.

Multo poderíamos dizer ainda, re-
Iativa menti» a êssr* assunto, mas o
nosso principal objetivo, hoie, é afir-
n-ar que a psora. a slcose e a sifills,
simples ou assncladamcntc, constl-
tu cm a base, o fundamento de todos
ns estados mórbidos natiirais> sendo,
Indubitavelmente secundsrlos os de-
mais meios capazes dc alterar o nosso
equilíbrio vital.

Assim é a Homcopatla 1

Dr. O. Schleder de Araújo
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9 
DE AGOSTO — E' interessante,
e talvez seja útil, observar-se

o efeito que produzirá em outras
partes o argumento desenvolvido
pelo sr. Mallk a respeito da guer-
ra coreana.

Mas, em primeiro lugar, devo
assinalar mais uma vez que o sr.
Mallk, tal como íêz o sr. Gromyko
há um mês, faz uso de dois argu-
mentos inteiramente contradito-
rios: um, como diria H. L. Men-
cken, dirigido aos simplórios, o
outro à "Intelllgentsia". Jt-ara as
massas simplórias, analfabetas e
mal Informadas, êle espalha a dê-
savergonhada mentira de que os
Estados Unidos ordenaram & Co-
réia do Sul que atacasse a 25 de
junho. Para os mais bem Informa-
dos e os Influentes, especialmente
on interior da Ásia, êle argumen-
ta, nüo que a Coréia do Norte te*
nha sido atacada pela Coréia do
Sul, tóàs que a Coréia do Norte
tinha o direito de atacar a Coréia
do Sul, tinha o direito dc travar
guerra civil contra a Coréia do
Sul, e ninguém tinha o direito de
interferir numa guerra civil.* * »

Este segundo argumento, que o
sr. Mallk tem desenvolvido com
habilidade considerável, deve ser
estudado seriamente. A respeito
da Coréia, a resposta ao sr. Malik
foi dada de maneira conclusiva a
25 de junho, pelo embaixador
Gross. E' que a República Corea-
na, a Invadida, "é um Estado tra-
zido à existência pelas próprias
Nafiões Unldas, por ato de sua
Assembléia Geral". Portanto, aos
olhos das Nações Unldas, náo se
trata de guerra civil, mas de"agressão armada contra um go-
argumento do sr. Malik, de que
a guerra coreana, como a Guerra
Civil Americana e como a guerra
civil chinesa, é assunto interno, e
nâo pode sofrer interferência,
vêrno eleito sob InspegSo das Na*
Soes Unidas". Esta a resposta ao

Mas, quando este argumento sô-
bre guerra civil se estender à For-
mosa, Já será menos fácil respon-
der-se ao sr. Malik. Nossa pró-
pria posição é vulnerável e é tam-
bém obscura, havendo boa razão
para se acreditar, como.sugeri em
artigo anterior, que a ofensiva dl-
plomátlca soviética se destina a
explorar nossas diferenças com os
nossos aliados a respeito da Chi-
na, e nosso emaranhamento com
os remanescentes do governo de
Chlang. Nossa posição deve ser
esclarecida após consulta com as
principais potências amigas da
Ásia e da Europa, e nossa vulne-
rabllidade deve ser reduzida pelo
processo de desfazermos o unlla-
terallsmo e arbitrariedade que a
declaração do presidente Truman
sugere. • * •

Passemos agora à aplicação mais
ampla do argumento do sr. Malik,
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de que as guerras civis s&o legais
segundo a Carta, e de que inter-
vençâo numa guerra civil é agres-
sSo. Esta doutrina convém multo
aos Interesses soviéticos no Extie-
mo Oriente — China, Indo-China
e sudeste da Ásia em geral — onde
as forças revolucionárias em allan-
ça com Moscou poderiam fàcllmen-
te vencer, se fosse excluída a ln-
tervenção dos britânicos, dos fran-
ceses e dos americanos.

Mas, aplicado à Europa, o argu-

mento do sr. Mallk, se é que nele
devemos confiar, é favorável à
paz. Nem a Iugoslávia nem a Tur-
quia está ameaçada de guerra cl-
vil, e qualquer ataque pela Bul-
gária ou pela Hungria seria, se-
gundo a tesn do sr. Mallk, um
Inequívoco ato de agressão. A
oportunidade de estabelecermos ês-
te ponto clara e prontamente não
deve ser negligenciada.* * *

De fato, se pudermos encontrar

A CONTRA-OFENSIVA NA CORÉIA
GEORGE FIELDING ELIOT

(Copyright APLA — Exclusividade do "Diário de Notícias" — Repr.odução
total ou parcial rigorosamente interdita)
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NOVA 
YORK (APLA) — O

êxito de uma campanha
de guerra — já se disse

com multa propriedade — exige
uma ação ofensiva, com força
concentrada, contra um objetivo
bem escolhido e partindo de
uma base segura.

Êsse sumário de todos os
princípios de guerra devem es-
tar presentes em nossa mente
quando &**minamos a atual si-
tuação na Coréia.

Até aqui, temos s.do compe-
lidos a nos conformarmos com
os movimentos e iniciativas do
inimigo. Mal pudemos ganhar
tempo, assim mesmo à custa de
espaço. Ainda nem ao menos
temos uma base segura. A
atual linha em que nossas fôr-
as e as da Coréia do Sul es-
tão combatendo ainda é muito
longa para ser mantida com
firmeza por três divisões in*
completas dos Estados Unidos
e quatro ou cinco divisões Sul-
coreanas de efetivos baixos.

Até agora, também não tive-
mos uma força a qual pudesse-
mos entrar em ação ofensiva.

Ambos êsses fatores, entre-
tanto, estão sendo mudados.

Mediante novas retiradas e
novos reajustamentos, chega-
mos, gradativamente, a uma
linha que pode ser sustentada.
Malograram os esforços do ini-
migo para sobrepujar nossas
forças defensivas. Está já à
vista uma base segura.

Estamos, agora, estabelecen-
do na Coréia uma força ca-
paz de entrar em ação ofen-
siva — talvez uma ação não
inteiramente decisiva no sen-
tido de uma vitória completa
aqui e ali, mas, certamente,
bastante para restabelecer a
liberdade de ação de nosso co-
mando de terra e dar-lhe, como
o general Mac Arthur disse bá
alguns dias, um grau razoável
de escolha.

O comandante do Exército,
tenente-general Walker, passou
por um período de decisões ex-
tremas, nos últimos dez dias.
Quando baixou a ordem de «re-
sistir ou morrer», para a 25'
Divisão e para a 1* Divisão ie
Cavalaria, não queria dizer com
isso que cada polegada do ter-
reno em que elas se achavam
era tão precioso que devesse
ser conservada a todo custo.
Queria dizer, simplesmente, que
deveriam fazer o máximo para
manter o inimigo em atividade
até ter-se a certeza de que ha-
via reforços disponíveis. Com
efeito, naquele momento, êle
dispunha, como única reserva,
da 24» Divisão, exausta e dizi-
mada, e a não ser em necessi-
dade extrema não se atreveria
a lançá-la em combate enquan-
to não chegassem de fato nos
reforços a caminho, vindos da
América do Norte.

O comandante que, quando
em defensiva, lança mão de sun
última reserva, fica sem recur-
sos para enfrentar qualquer
novo esforço do inimigo e sp
reduz ao perigo iminente de
derrota e desorganização. En
êsse o perigo que ameaçava o
general Walker quando deter*
minou às tropas já em combate
que deveriam resistir ou mor-
rer.

Agora, êsse perigo está pas-
sando.

A 24» Divisão foi posta em
ação no extremo Sul do «front»,
onde parece estar concentrada
a maior pressão dos comunis-
tas. Mas, elementos da 24' Di-
visão de Infantaria e a 1* Di-
visão de Fuzileiros, vindas dos
Estados Unidos, e o 5» Grupo
de Combate da Infantaria Re-
gimental, procedente do Ha-
wai, já desembarcaram na Jo-
réia.

Assim, o general Walker não
só tem em mão uma reserva,
como também se trata de uma
força que. uma vez que seu
efetivo esteja completo, será ca-
paz de desferir um contra-gol-
pe realmente pesado.

Devemos lembrar-nos de que
até aqui, ainda não Unhamos,
na Coréia, uma Divisão norte-
americana completamente equi
pada, plenamente treinad.i
como a 2» Divisão. As divisões
do Exército de ocupação do ge
neral Mac Arthur, no Japão, lu
taram bem, mas eram unidades
tle efetivos mínimos; não ti-
nham seus batalhões regimen-
tais de tanques, tinham poucu
artilharia e poucas armas ae
apoio e ulguns dou seuR regi-
mentOB de infantaria tinham
apenas dois batalhões, cm ve/
(Ioh trÕ8 normal». Entraram
om açAo o fizeram o melhor
que podiam com o (|iio tinham
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está preparada para um esfôr-
ço permanente de combate.
Seus homens estão perfeita-
mente treinados.

Os fuzileiros também estão
plenamente treinados e equi-
pados, embora não cheguem a
constituir ao todo uma divisão,
mas, provavelmente, apenas
uma fração de divisão. O 5"
Grupo de Combate de Infanta-
ria Regimental já havia servi-
do antes na Coréia, de modo
que, além de se achar alta-
mente treinado, tem a vanta-
gem da experiência local.

Está assim o general Wal-
ker reunindo, por trás de um
«front» ainda em contração,
uma força de choque de talvez
uns 25.000 excelentes solda-
dos. Adquiriu o poder de in-
fluir no curso da luta, o po-
der de tomar e manter a ini-
ciatlva, pelo menos em um se-
toi da frente.

Êle pode, agora, desferir um
golpe realmente violento, onde
e quando quiser com a exceção
de que, talvez, essa escolha de
local o tempo ainda deva ser
influenciada, até certo ponto,
pelo que o inimigo fizer uma vez
que ainda nos achamos na de-
fensiva até que êsse estado de
ccisaa possa ser alterado por
uma ação decisiva.

Os resultados imediatos que
o general Walker poderá es--
perar desse contra-golpe de-
penderão, em parte, do ponto
até o qual já se tenham esgo-
tado os recursos do inimigo,
em seus desesperados esforços
para esmagar nossas posições
defensivas antes de chegarem
os esforços à Coréia.

Quando escrevemos estas ?i-
nhas, só é possível dizer que
a situação melhorou decisiva-
mente e esperar que esteja
completa a organização das no-
vas unidades.

alguma saída para o nosso cm-
baraço a respeito da Formosa e
da lndo-China, talvez haja opoitu-
nidades ainda maiores no fato de
o sr. Mallk reviver agora a deíi-
nlção de agressão que o sr. Jbitvl-
nov submeteu à Conferência de
Genebra sobre Questões de Segu-
rança, em 1933, e com a qual con-
cordaram o Reino Unido, a Fran-
çu e os Estados Unidos. Porque,
com essa definição de agressão,
nem o Exército Vermelho nem o
exército de um satélite poderá in-
vadir a Alemanha Ocidental, ou a
Europa Ocidental, ou a Escandl-
návla, ou a Iugoslávia, Grécia,
Turquia e Iran. Seria vantajoso
acentuar-se isso.

Ademais, a ênfase do sr. Malik
na definição soviética de agressão
é, em vista da guerra coreana,
quase um convite, pelo menos uma
permissão, para que procedamos
Imediatamente no Japão e na Ale-
manha Ocidental à organização de
forças militares capazes de jugular
insurreição e guerra civil. Pelo
argumento do sr. Malik é agora
imperativo que haja alemães ca-
pazes de enfrentar alemães, e ja-
poneses de enfrentar japoneses, em
caso de guerra civil. Se não hou-
ver guerra civil na Alemanha, nes-
te caso, segundo a tese do sr.
Mallk, não haverá guerra inter-
nacional, começando pela Alemã-
nha e alastrando-se pela Europa.

* *
Ora, pode-se dizer, naturalmen-

te, que se e quando o Kremlin
necessitar Invadir a Europa, não
será cie detido por aquilo que o
sr. Litvlnov tenha dito em 1933,
ou o sr. Malik em 19S0. Sem dú-
vida. Mas o propósito dos nos-
sos armamentos e do Pacto do
Atlântico é convencer o Kremlin
de que não lhe seria seguro ir à
guerra quaisquer que fossem as
cidades e províncias Invadidas pelo
Exército Vermelho, a própria Rús-
sla ficaria sujeita não só a gra-
ves danos, mas também a uma
longa luta, em que o poder ame-
ricano se tornaria cada vez maior.

Não vejo razão para se supor
que o Kremlin não leva a sério o
nosso poder militar, ou que Stalin
ignora que a Coréia não é mais
"test" do poder americano do que
a Finlândia foi "test" do poder
soviético. » *

E assim é que não me parece
fútll ou leviano basear nossa pró-
pria contra-ofensiva diplomática
na teoria dé que o Kremlin é de-
tido pelo poder americano, e está
ainda resolvido a não empenhar
suas próprias forças numa guer-
ra. E se assim é, neste caso a
definição de agressão de 1933 po-
dia muito bem ser utilizada como
o princípio sôbre o qual o Con-
selho de Segurança, agora, e a
Assembléia Geral, mais tarde, po-
derlam produzir o "cartas na me-
sa" que deveremos ter, se a pe-
quena guerra na Coréia não de-
generar numa guerra cada vez
mnlnr.

Domingo, 20 dejVgôsfa de

Aonde nos leva este c
DOROTHY THOMPSON

(Copyright de Editors Press — D. Record para o "Diárie, a „
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aminho
DE AGOSTO — Aquêies, en-
tre nós, que acreditam que
a diretiva politica externa

americana é extremamente fraca e
nos conduz diretamente à catástro-
fe, são efetivamente desacredita-
dòs. Há apenas um partido, e é
um partido de guerra. Não há 11-
derança patriótica a desafiar o ru-
mo que vimos seguindo, ou que
tenha a inteligência ou a coragem
de traçar outro rumo.

* • •
O rumo atual é oferecer-nos co-

mo politica do mundo, a fazer vi-
gorar, pelo sacrifício de vidas e da
fortuna americanas, as sentenças
(por assim dizer) do tribunal dos
paises das Nações Unidas que não
querem ou não podem, eles mes-
mos, lutar pela execução dessas
sentenças, e a repelir a agressão
onde Quer que -ala erga sua hor-
renda cabeça, em qualquer canto
do globo.

A "lei contra a agressão", que o
sr. Truman, os generais e a maio-
ria dos Republicanos nos deram a
Incumbência de "policiar", não é
lei. Não há mesmo uma definição
de agressão na Carta das Nações
Unidas. Não há juízo imparcial a
que ela possa ser referida. Entre
os juizes encontram-se os agresso-
res acusados ou seus partidários.
Não há força policial internado-
nal para executar as sentenças,
nem se exige que qualquer nação
empenhe suas próprias forças.

As Nações Unldas, divididas em
duas facções, que não comparti-
lham noções comuns de civiliza-
ção, lei, ou ordem, são, como Ins-
tltuição destinada a "fazer vigorar
a paz", pura ficção. São elas, de
fato, uma arena para o grande
jogo da política do poder. Stalin
e companhia, que sabem disso,
usam-nas pelo que elas são, e Jo-
gam supremamente bem o jogo,
enquanto os nossos líderes de ca-
beca vazia nomeiam os amerlca-
nos para o papel de Galahads do
mundo, a libertar todas as vítl-
mas da agressão — desejem elas
ou não ser libertadas. E como o
processo, uma vez bem sucedida a
agressão Inicial, acarreta a des-
truição total dos paises e dos ha-
bltantes a libertar, o entusiasmo
deixa de se fazer sentir de uma
maneira notável. Esta a lição da
Coréia. • * •

O Jogo russo é não lutar por
ninguém, a não ser pelos russos.
E' usar os exércitos de seus alia-
dos para combatei- os inimigos da
Rússia, nas condições que a Rús-
sia escolhe.

Ora, parece-me que se os Esta-
dos Unidos se empenharem irrevo-
gàvelmente na luta por todos os
que não queiram ou não possam
lutar por si mesmos, enquanto a
Rússia despeje no Jogo apenas os
recursos de seus aliados e reserve
os seus próprios recursos, só po-
dera haver um resultado. A fase
final do conflito encontrará o Oci-
dente inteiramente esgotado, com
suas forças dispersas, e incapaz de

re^nder-so 
"" "" «ft

O Jogo de Stalin 6 pl*,s numa gue/r';nosso
China. E

envolve,

uni'i Kuerra
moral

«ai
que
Política

podemos vencer
ou militarniente
vencê-la moralmente *,„.„
nhum asiático confia'

Nf,° PWqJ

trangeii-o, não Importa a
no «abo.

que éle agite. N
cê-la politicamente,
temos um só aliado
já fizemos o que er;

batij-ü
P°demos,»

porque
na Asla

extirpar todas as InüSêSH
tênclas simpáticas ocidentais Apolitica que obriga os Mm». "I
retirar-se da Índia ^ 

' 
M

ses da indonésia, c a°se Hsolve apoiar os franceses nV „ 1China - que necessitam üínulamente de suas tropas paS?tenderem a França na X Iuma politica que recusa S.Chlang na China e a seguir Dve apoia-lo na Formosa; e nu». Jjsarma totalmente o Japüo » ! """*
gulr resolve defendê-lo - ns»,
política. E" uma história conij
por um idiota. As recentes
lavras amargas de Nehru a resrto da Rússia e da América lora,
pronunciadas por um verdartóJ
asiático. '

Não podemos ganhar mllltolmente umu guerra que envolva JChina. Se há qualquer genen
que nos possa dizer a maneira iiconseguirmos o que o Japão a-|i|tico não conseguiu; ou a maneirT
de vencermos, por qualquer espicie de arma superior a todas isuperiores, a superioridade nuujl
rica de melo blllão de asiático!
que combatem em terreno IM
liar, altamente treinados na íátJ
das guerrilhas e absolutamente Údiferentes à morte; ou a manelij
de bloquearmos uma massa terre
tre com fontes internas de
teclmento que alcançam do Mil
Amarelo até o Elba na Europa!
levante-se êsse gênio e nos fale]

* * I

Já perdemos a Asla, principal.
mente pelas grandes revoltas na
clonallstas que a última guem
desencadeou, ajudadas por nosss)
próprias diretivas passadas,

E' uma perda que podemos i
conhecer e manter.

Porque Stalin ainda n&o
a Asla. Êle quer que a ganhensJ
para êle, por meio de uma guerra
nossa com a China, que force est]
à servidão para com a Rússia.* • •

E se há um estadista, neste palsl
com coragem para falar com bo-T
senso e conduzir esta nação paru
longe do desastre certo, êle sei*|
eleito presidente.

A despeito da alta pressão ii_
frases grandiloqüentes, o povo I
hostil e está alarmado.

DR. JOSE SEGA]
CIRUHU1AO DENTISTA

Especialista do crianças — Balo
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Vm exame médico periódico porte ajud-i-io
a conservai o coração sempre EM FORMA.

As doenças do coração estão
entre as que causam maior
número de mortesI E não precisa-
rib ser assim. Os modernos instru-
mentos médicos como o raio-X, a ra-
diost-npia e o eletrocardiógrafo per-
mi tem diagnósticos mais rápidos.
•m-ii.s exatos. As novas drogas que
hoiH existem abreviam Infect-õe*-, e a
conseqüente sobrecarga que estas
repit*sentam para o coração ES novas
conquistas, no terreno da cirurgia
dn i oração, podem corrigir defeitos
ante** irremediáveis Quem sofre do
-coração terri hoje perapertivas) mula
enconOiidoiu» do aue nuncu.

Os Inimigo» mais comuns do coração; piso
excessivo, esforços demasiados.

Não abuse do seu coração! Nada

de esforços, principalmente se você

passou dos 40 anos. Evite distúrbios

emocionais e tensão nervosa, que po-
dem provocar alta pressão do san-

gue. uma das principais causas das

doenças do coraçSo Atenção a estes

sintomas: falta de ar. tonturas. pulsa-

ção irregular do coração, vagas per*
turbnçoes digestivas, pés ou tornoze-

tos Inchados, cansaço permanente.

Sentindo qualquer um destes sinto-

mas, procure seu médico sem demora.

As doenças do coração, tratadas como (Ic-
vem. podem ajudá-lo a vive- uma vldt
longa e ativa.

Seja prudente e terá vida mais

longa! Se o médico descobrir qual-

quer Irregularidade em seu coração,

slga-lhe os conselhos e viverá uma

vida longa e perfeitamente normaL

Coisas que «ocê nelo deve esquecert

Não corra nem ande depressa, eviM

escadas, evite aborrecimentos, pres-

sa. excltações Procure fazei («*>

com calma e encarar a vldf. s.-i»*na-

mente Aprenda a repousai.»- v»rat

antes rie estar fatigado e •***l«™

tarendo muito par» 
"ajudar' >» '¦*•

ração a prolongai «ua vida Cmn^t

com o médico par» riiu umn W

tumdadt- ho seu curagào.

• B-fo t umn *en* at , „»-,wii„, ,r,i„. priibinnnf Mimem itn
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